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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever från två olika skolor 
upplevde att improvisera fritt tillsammans för första gången. Vidare ville jag även 
genom undersökningen se om jag kunde få några indikationer på att fri improvisation är 
en användbar metodik i ensembleundervisning, och i förlängningen om improvisation 
har någon plats i kursplanen för ensemble på gymnasiet. Genom observationer och 
intervjuer med elever och deras lärare fann jag tecken på att fri improvisation kan vara 
en bra metodik i ensemblesituationer, och att eleverna upplevde att spela fritt 
tillsammans för första gången som någonting positivt. Lärarna var odelat positiva till fri 
improvisation som en nyttig musikalisk övning och både de och eleverna gav uttryck för 
att man fick öva lyssnande, samspel och att våga ta för sig mer i sitt spel. Studien visade 
också att fri improvisation kan vara en individanpassad, demokratisk metod för att få 
elever på olika nivåer att samarbeta utan att de individuella skillnaderna dem emellan 
blir ett hinder. Jag fann genom arbetet med denna uppsats argument för att fri 
improvisation kan vara ett bra komplement till övrig, genrebunden 
ensembleundervisning. För att kunna fastställa några bevis eller dra några generella 
slutsatser hade jag dock behövt göra en större studie.        
 
 
Nyckelord: ensemblemetodik, improvisation, fri improvisation, improvisationsmetodik, 
musikaliskt samspel, musikmetodik    
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1. Bakgrund 
 
Under andra året på instrument/ensemblelärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå 
blev jag värvad att gå en kurs i improvisation. Jag blev snart mycket fäst vid den fria 
improvisationen och det ledde till ett idogt fritt musicerande tillsammans med både 
lärare och studenter på skolan. Mitt intresse för fri improvisation gav även avtryck på 
mina tankar om undervisning och metodik. När det fria musicerandet är en sådan 
gränsöverskridande uttrycksform, som kan utövas av musiker inom alla genrer och på 
alla typer av instrument, borde det inte då också vara högst användbart inom 
musikundervisning? Jag spelar själv trumset och klassisk gitarr och har ena foten i rock 
och jazz, och den andra i den klassiska musiken. 
 
Efter tre år på Musikhögskolan i Piteå, där jag hade trumset som huvudinstrument, sökte 
jag över till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och bytte huvudinstrument till 
klassisk gitarr. Även här fortsatte jag fundera över fri improvisation, och dessa tankar 
ledde till att jag gjorde ett undervisningsmaterial för fri improvisation, tänkt att 
användas i individuell undervisning och i ensemble. Materialet innehöll en mängd 
övningar med olika sätt att närma sig den ”fria” musiken. Med anledning av att jag 
aldrig bevittnat någon undervisning inom fri improvisation (bortsett från de kurser jag 
själv läst på högskola) blev jag nyfiken på att se hur det skulle kunna fungera, och hur 
elever som aldrig tidigare spelat fritt skulle uppleva att göra det för första gången.  
 
1:1 Min syn på fri improvisation 
Att spela fritt handlar för mig om att improvisera och hitta på musik i stunden, utan att 
man bestämt något eller repeterat in något i förväg. Det handlar i en ensemblesituation 
om att lyssna på sina medmusikanter och genom kommunikation skapa en musikalisk 
helhet. Givetvis kan man i viss mån sätta upp olika typer av ramar inom vilka 
improvisationen skall ske. Sådana ramar kan exempelvis vara att man bestämmer ett 
tempo, ett schema för hur dynamiken skall vara, eller vilken typ av stämning man vill 
ha i musiken. Ramarna är framför allt bra att ha när man övar att spela fritt, men det är 
först när man tar bort dem som man kan kalla det för en fri improvisation. 
 
Ett fritt spel är i hög grad befriat från sådant man spelat förut. Man spelar inte ”licks”, 
fraser eller melodier som man kan sedan tidigare, vilket är vanligt inom exempelvis jazz 
och rock (Brändström, 1996, sid 12). Att utforska sitt instruments alla möjligheter är en 
utgångspunkt. Kan mitt instrument låta som ett annat instrument? Var finns den högsta 
tonen? Var finns den lägsta? Kan jag spela på ett sätt jag inte spelat förut? Vilka 
klangmöjligheter finns? Dessa är exempel på frågor man kan ställa sig när man skall 
börja spela fritt. När man övar att improvisera fritt, själv eller i en ensemble, är det inte 
nödvändigtvis resultatet som är det viktigaste, utan snarare själva processen och 
kommunikationen. När man spelar ihop med andra måste alla lyssna intensivt på 
varandra för att kunna ha en dialog och skapa en helhet tillsammans.  
 
Fri improvisation öppnar på ett tydligt sätt upp begreppet musik. När man spelar fritt 
behöver man inte ha ett fast tempo, man behöver inte ha en melodi eller en fast 
harmonik, och man behöver inte ha någon solist. Man skapar något i stunden som inte 
är bundet av musikaliska konventioner och regler. Fri improvisation hör, som jag ser 
det, i grunden inte till någon genre, utan är endast just ”fri” musik. Detta kan verka 
främmande för många, eftersom musikaliska regler kan vara en trygghet att falla 
tillbaka på, vilket man inte kan göra i en fri improvisation. Det kan vara svårare att 
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börja måla på ett tomt papper än att färglägga i färdiga konturer, vilket också är själva 
utmaningen. I och med att man inte spelar i någon bestämd genre, blir det också en 
utmaning att inte röra sig med genretypiska manér på instrumentet. 
     
När man ska börja spela fritt är det lätt att känna sig begränsad av att man inte ”får” 
spela fraser och licks, vilket var fallet för mig. Man har en låda av kunskap som man 
vill ösa ur, och blir frustrerad när man inte kan göra det på samma sätt som när man 
spelar musik i någon bestämd genre. Men visst ska man ösa ur kunskapslådan. Det 
handlar bara om att använda sina kunskaper på nya sätt. Spelar man fort använder man 
ju fortfarande sin teknik för detta. Spelar man svagt använder man tekniken till det. De 
kunskaper man har inom anslag, klang, koordination, teknik, time med mera, kommer i 
högsta grad till användning inom fri improvisation, skillnaden är att man inte går i redan 
upptrampade spår, utan försöker hitta nya vägar att gå. Det kanske viktigaste momentet 
när man spelar fritt i en ensemble är enligt mig att lyssna på varandra. Att höra vad de 
andra spelar och att kunna förhålla sig till det på olika sätt.  
 
Min syn på fri improvisation härleds i första hand från mitt eget musicerande och samtal 
med medmusikanter. När vi improviserat ihop har vi ofta samtalat och diskuterat vad 
som hänt, varför och hur man skulle kunna gå vidare och hitta nya vägar och 
utmaningar. Den litteratur jag läst i ämnet har också påverkat mig och gett mycket 
inspiration till både undervisning och eget musicerande inom fri improvisation.  
 
 

2. Tidigare forskning 
 
2:1 Improvisation, it’s nature and practise in music av Derek Bailey 
(1992). 
Gitarristen Derek Bailey (1930-2005) var en av de stora pionjärerna och 
ambassadörerna för fri improviserad musik. Han började som gitarrist att spela 
underhållningsmusik och jazz på 1950-talet men övergick på 60-talet till att spela mer 
improviserad musik. Han spelade med de flesta kända namnen inom fri improvisation 
och gjorde solokonserter över hela världen. Hans bok om improvisation utgavs första 
gången 1980 men utkom senare i en andra, utökad upplaga 1992. Boken bygger till stor 
del på intervjuer med framgångsrika musiker med olika bakgrund som på ett eller annat 
sätt har någon anknytning till improvisation i sitt musicerande. Denna bok har varit av 
stor betydelse för mitt arbete och också präglat min syn på fri improvisation. Derek 
Bailey tar upp improvisation inom olika genrer såsom Indisk musik, barock, jazz och 
rock, vilket ger en övergripande bild av hur musiker inom dessa olika områden närmar 
sig improvisation. En intressant aspekt som är övergripande i alla intervjuer och genom 
hela boken är att man inte talar i musikteoretiska termer. I samtalen diskuteras i första 
hand hur improvisation upplevs och musikerns roll i olika sammanhang. Man talar i 
princip aldrig om vad man spelar eller hur det låter, vilket enligt mig gör boken än mer 
intressant. 
 
Bailey skriver också om just fri improvisation och sina egna tankar kring detta. Han 
skriver att ett vanligt missförstånd är att improvisatörer vill vara nyskapande. Musiker 
som arbetar med fri improvisation har, enligt Bailey, sällan några intentioner att var 
experimentella, utan man är mer fokuserad på att hitta sin egen röst och förfina sitt 
personliga uttryck. Metoden att skapa musik genom improvisation borde dessutom vara 
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den äldsta som finns, menar han. Den första musiken människan spelade borde, enligt 
honom, logiskt sett ha varit någon form av fri improvisation (Bailey, 1992, sid 83).  
 
Boken är inte skriven efter några vetenskapliga kriterier, men är dock ett så kallat 
”standardverk” som det hänvisas till i alla de andra böcker och uppsatser om fri 
improvisation som jag läst inför arbetet med denna studie. Den har också en särskild 
tyngd eftersom Bailey var en sådan förgrundsfigur för fri improvisation. 
 
2:2 Wisdom of the impulse on the nature of musical free improvisation 
part 1 and 2 av Tom Nunn (1998). 
Tom Nunns omfattande bok syftar till att skapa större förståelse för fri improvisation, 
och framför allt att hjälpa läsaren att bli en bättre lyssnare. Enligt Nunn behöver den fria 
improvisationsmusiken en informerad och kritisk publik. Han menar att det finns ett 
behov av en allmän grund för förståelse av improviserad musik som kan generera en 
större uppskattning för musiken och mer diskussioner i ämnet, och hans bok skrevs i 
syftet att vara just en sådan allmän grund. En introduktion och guide för den som 
intresserat sig för improvisationsmusik (Nunn, 1998).  
     
Nunn tar upp många aspekter av improvisation, bland annat dess ursprung, terminologi, 
samtida utövande och fri improvisation i samband med utbildning. Boken innehåller 
även en mängd övningar både för enskilda instrumentalister såväl som för ensemble, 
vilka har varit en viktig inspiration för mig (Nunn, 1998). 
 
Nunn skriver i boken att fri improvisation som musikalisk genre är en relativt ny 
företeelse, trots att improvisation i en eller annan form förekommit som en viktig del i 
musiken genom människans historia. Han menar att det vi idag benämner som fri 
improvisation som form uppkom i samband med att kompositörer inom konstmusiken 
alltmer började använda improvisation i sina stycken på 1950 och -60 talet, och att 
musiker från jazztraditionen började frigöra sig från stilistiska regler och musicera på ett 
friare sätt. Den som improviserar fritt suddar ut gränsen mellan kompositör och 
musiker, vilket först skedde under 1900-talets senare del (Nunn, 1998). 
 
2:3 Övrig litteratur 
David Stackenäs examensarbete Fri improvisation – genre eller 
kompositionsmetod?(2003) behandlar fri improvisation som musikalisk genre och 
innehåller många tankar om vad just denna musik är och hur man kan definiera den. 
Han skriver om vad som skiljer improviserad musik från komponerad musik och 
diskuterar huruvida den fria improvisationsmusiken blivit ett utpräglat idiom. 
 
Derek Bailey benämner i sin bok fri improvisation som icke idiomatisk improvisation. 
Den idiomatiska improvisationen kännetecknas av att den kan härledas till en genre och 
tradition där en mängd regler och ramar är kutym. Fri improvisation kan givetvis var i 
hög grad stilistisk, men är enligt Bailey vanligvis inte bunden till en idiomatisk identitet 
(Bailey, 1992). 
 
Stackenäs skriver om hur improvisatörer idag använder sig av okonventionella 
speltekniker, så kallade ”extended techniques”, där man försöker tänja på sitt 
instruments gränser. Men många sådana tekniker började användas av musiker på 60-
talet och Stackenäs ställer frågan om dessa tekniker fortfarande kan kallas 
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okonventionella. Han menar att detta blivit ett nytt idiom som kan vara ”lika 
formaliserat som ett konventionellt instrumentanvändande” (Stackenäs, 2003, sid 22). 
 
Konventionell eller inte, Stackenäs skriver att något som i alla fall skiljer fri 
improvisation från annan musik är att det inte är det klingande resultatet som definierar 
musiken utan det är metoden man använder för att göra musiken som är själva genren. 
 
Mikael Tuominen skriver i sin C-uppsats Fri improvisation – Hur tänker musikern? 
(1998) att metoden för fri improvisation är att musiken skapas i nuet. Musikern låter 
situationen och yttre omständigheter påverka hur resultatet blir. I en ensemblesituation 
utvecklas musikernas spel i dialogen med varandra och man eftersträvar ett ”tillstånd 
där intuitionen och lyssnadet är primärt” (Tuominen, 1998, abstrakt).  
 
Min medmusiker, och studiekamrat från Musikhögskolan i Piteå, Johan Sundberg 
skriver i sitt examensarbete Fri improvisation – undervisningsmetoder och tankar kring 
dessa (2005) att den fria improvisationen alltid är paradoxal. Man har alltid med sig ett 
bagage av ideal som påverkar ens musikaliska beslut när man improviserar, vilket gör 
det svårt att hävda att man spelar helt fritt eller reagerar helt intuitivt (Sundberg, 2005, 
sid 32).  
 
Sundbergs uppsats bygger på intervjuer med tre pedagoger som undervisar i fri 
improvisation, och tar upp olika områden inom fri improvisationsundervisning. 
Orgelprofessor Gary Verkade, gitarristen David Stackenäs samt trummisen Raymond 
Strid berättar om sin syn på fri improvisation och undervisning i ämnet, vilket innebär 
intressant läsning som varit en inspiration för mig till denna studie.    
 
2:4 Pedagogiska perspektiv 
I Lpo94 kan man läsa att ett övergripande mål för skolan idag är en demokratisk 
medborgarfostran. Ställer man detta mot pedagogen Loris Malaguzzi tankar om att varje 
människa är ett föränderligt sammanhang av en mängd uttryck, erfarenheter och minnen 
torde all undervisning anpassas efter elevers olika behov och sätt att närma sig kunskap 
(Svedberg & Zaar, 1998). Hur kan en demokratisk medborgarfostran äga rum om den 
inte är individanpassad? Varje elev har olika typer av motivation för att lära sig något. 
Den svenska gymnasieskolan ser i dag ut så att alla elever ställs inför likartade 
kunskapsmål, och då måste man vara förberedd på att det behövs olika typer av 
lektionsinnehåll för att kunna nå målen.  
(se Stensmo,1994, och Marton & Hounsel & Entwistle, 1998) 
 
Inom musikutbildningen i Sverige är idiomatisk improvisation en del av undervisningen 
inom bland annat jazz, rock, och klassik orgel, men det finns ingen särskild tradition för 
utbilning inom fritt improviserande. I kursplanen för instrument/sång nivå tre på 
gymnasieskolans musikestetiska program nämns att eleven efter avslutad kurs skall 
kunna använda sig av instrumentet/röstens uttrycksmöjligheter. I betygskriterierna 
skrivs dock inte ett ord om improvisation. Eleven skall ha en bred repertoar och spela 
stilistiskt korrekt samt kunna variera sitt spel i kontakt med en publik, men han eller hon 
behöver aldrig improvisera (www.skolverket.se).  
 
Instrumentalundervisning i Sverige präglas och har traditionellt präglats av noter och 
avkodningen av dessa. De flesta av eleverna som deltog i min undersökning började 
spela sitt instrument på kommunala musikskolan, där gehörsspel och improvisation inte 
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är vanligt förekommande. Studier visar dock att elever som fått undervisning i 
improvisation besitter kunskaper som underlättar inlärning av noter (Rostvall & West, 
2001). Det är inte min erfarenhet att förhållandet kan vara det omvända, det vill säga att 
inlärning av noter underlättar för improvisation.  
 
2:5 Fri improvisation med gymnasiegrupper 
Vad händer då om man introducerar tankar och idéer om fri improvisation för en 
ensemble på gymnasienivå? Hur kommer de reagera och hur kommer de uppleva att 
spela fritt tillsammans för första gången?  Detta var de inledande frågorna jag ställde 
mig. 
 
Min tes är att fri improvisation är ett bra komplement till övrig genrebunden 
ensembleundervisning, och att man kan lära sig mycket genom att spela fritt. Att 
använda fri improvisation i ensembleundervisning på gymnasiet borde enligt mig vara 
en ypperlig metod att nå alla elever. Det är en individuell såväl som gemensam aktivitet 
där alla deltagande är lika viktiga och har möjlighet att utforska sitt instruments 
uttrycksmöjligheter. En ensemblelektion som består av att alla elever spelar efter noter 
och försöker reproducera musik efter bästa förmåga kan vara individanpassad, men om 
man dessutom använder fri improvisation som ett ytterligare moment borde man ha 
större möjligheter att nå alla elevers olika motivation för att tillägna sig kunskap. För att 
få högsta betyg i kursen Ensemble B på gymnasiet står att ”Eleven knyter samman sina 
teoretiska kunskaper med egna erfarenheter och utnyttjar detta för att ta egna initiativ...” 
(www.skolverket.se). Här tänker jag mig fri improvisation som en användbar metodik 
för att ge eleven en chans att uppnå dessa mål.  
 
Skulle jag få några indikationer på att min tes stämmer i och med denna studie? Svaret 
på denna och andra frågor ges senare i uppsatsen.  
 
 

3. Syfte 
 
Mitt syfte är att ta reda på hur medlemmarna i två olika ensembler på gymnasienivå 
upplever att musicera fritt tillsammans för första gången. Hur de upplever situationen, 
om de lär sig någonting av detta tillfälle och om de skulle vilja göra det igen eller 
kanske till och med ha fortsatt undervisning i ämnet? Jag utgår från följande 
forskningsfrågor:  

• Är fri improvisation utvecklande/stimulerande för instrumentalister på 
gymnasienivå?  

• Har fri improvisation någon plats i kursplanen för ensemble eller 
instrument/sång på gymnasiet?  

 
 

4. Metod och genomförande 
 
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av observation och 
intervju som forskningsmetoder. Jag besökte två olika ensembler på två olika 
gymnasium i deras vanliga ensemblelokal och gjorde både observation och intervjuer 
där. Jag berättade för eleverna om min syn på vad fritt spel är och gav dem olika 
speluppgifter. Här utgick jag från mitt eget undervisningsmaterial, och observerade när 
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eleverna genomförde uppgifterna. Enskilda intervjuer genomfördes direkt efter 
lektionen med medlemmar ur gruppen, och även deras lärare, som också var med och 
observerade när eleverna spelade. Lärarna intervjuades bland annat med motivationen 
att de kunde ge mig information om huruvida eleverna betedde sig annorlunda jämfört 
med deras ordinarie lektioner, och att de kunde kommentera metodikaspekten med fri 
improviation som undervisningsmetod i ensemblespel. En mer detaljerad beskrivning av 
hur jag gick till väga följer senare i uppsatsen. 
 
4:1 Intervju 
Intervju är ett sätt att samla information genom att ställa frågor. Intervjun genomförs via 
ett samtal och forskaren spelar antingen in samtalet eller skriver ner svaren på papper 
(eller en kombination av båda). Jag valde att använda mig av en kombination av båda 
dessa tekniker för att få en så komplett dokumentation av mina intervjuobjekts svar som 
möjligt. Man kan som forskare förhålla sig på två olika sätt när man genomför en 
intervju. Antingen har man ett precist syfte där man är ute efter att få fram viss 
information, eller så har man ett mer öppet syfte och låter samtalet utvisa om man får 
fram någon relevant information för sin studie. Dessa två förhållningssätt representerar 
olika kunskapssyner, där den första står för en mer naturvetenskaplig tradition där man 
antar att kunskap är given, medan den andra står för en mer postmodern kunskapssyn 
där man inte anser att det finns någon ”sanning” som man kan få fram genom en 
intervju (Kvale, 1997). Här kan man säga att jag försökte gå mitt emellan dessa två 
vägar i och med att jag hade relativt bestämda frågor som jag ville ha svar på, men 
samtidigt lät de intervjuade berätta så fritt som möjligt vilket även gav mig information 
som jag inte väntat mig att få. 
     
Det första steget i en intervjuundersökning är att man tematiserar och reflekterar över 
forskningsämnet. Här formulerarade jag undersökningens syfte och beskrev ämnet för 
undersökningen innan jag började intervjuandet. Forskningsfrågor formulerades efter 
syftet och konstruerades så att jag på bästa sätt kunde få fram den information jag ville 
åt (Kvale, 1997). Efter detta planerades hela studien. Jag formulerade vilken kunskap 
jag ville komma åt och på vilket sätt jag skulle gå till väga. Även de moraliska 
konsekvenserna av undersökningen togs i beaktning. En undersökning som denna kan 
innebära vissa moraliska betänkligheter, dels på grund av att jag skulle iakta eleverna 
när de musicerade och dels för att en intervju där man frågar om en persons upplevelser 
av något kan bli väldigt personlig. Dock visste jag att dessa elever var vana vid att deras 
lärare iaktog dem under ensemblelektionerna och också gav dem kommentarer under 
dessa lektioner. Med tanke på denna vana hos eleverna att bli bedömda och iaktagna 
utgick jag ifrån att ingen elev skulle känna sig utlämnad eller obekväm med situationen. 
Min utgångspunkt inför studien var att alla medverkande skulle delta frivilligt. Jag valde 
att låta de elever och lärare jag intervjuade vara anonyma i rapporten, främst för att jag 
annars velat låta dem läsa igenom och godkänna mina utskrifter av intervjuerna, vilket 
det inte fanns tid till.   
 
Mina intervjufrågor konstruerades efter en relativt låg struktureringsgrad. Den 
intervjuade fick möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser, däremot var frågornas 
standardiseringsgrad högre. Ordningen på frågorna ändrades inte ofta och de intervjuade 
fick oftast svara på samma frågor.  
 
Eftersom jag initialt visste att detta inte skulle bli någon omfattande studie hade jag inga 
illusioner om att man skulle kunna dra några generella slutsatser utifrån den. Det lilla 
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urvalet och få intervjuer och observationer gjorde att detta skulle bli stickprov på vad 
som kan hända om man låter gymnasieelever impovisera fritt tillsammans.  
 
4:2 Observation 
Observationen är det främsta medlet för att skaffa information om omvärlden. Vill man 
veta något om verkligheten bör man observera den (Backman, 1998). En vetenskaplig 
observation är ej helt slumpmässig utan väl planerad och informationen som man som 
forskare får registreras systematiskt. När man vill ha information om beteenden och 
skeenden i naturliga situationer är observationen som metod mycket användbar. En 
fördel med observation gentemot intervju är att man får in en mängd information till 
viss del oberoende av den eller de iaktagna individernas samarbetsvilja (Patel & 
Davidsson, 2003). Av dessa anledningar valde jag att inte bara intervjua elverna om 
deras upplevelse av lektionen, utan att även observera och anteckna när de musicerade.   
 
Innan observationerna ägde rum bestämde jag mig för att en relativt ostrukturerad 
observationsmetod skulle bli nödvändig. Eftersom jag hade vissa specifika frågor jag 
ville ha svar på och vissa skeenden jag ville iaktta var observationerna i viss mån 
strukturerade, men eftersom jag inte hade ett bestämt observationsschema att fylla i utan 
bara antecknade det som för mig föreföll relevant kan observationerna även ses som 
relativt ostrukturerade. 
 
I denna undersökning besökte jag två ensembler på olika gymnasieskolor, och lät dem 
musicera fritt tillsammans. Eleverna hade spelat ihop förut, och hade spelat sina 
instrument i flera år och var bekväma med att spela i grupp. Vilket instrument de 
spelade hade ingen betydelse. Lektionstillfällena spelades in som en ljudupptagning, 
och jag observerade och antecknade vad som skedde under lektionen. Efter lektionen 
genomfördes enskilda, kvalitativa intervjuer med tre medlemmar ur ensemblen och även 
med deras ensemblelärare. 
 
4:3 Urval 
Jag valde att göra studien med två olika typer av ensembler på två olika gymnasieskolor 
i Stockholm. Valet av stad var naturligt då jag bor och studerar i Stockholm, och valet 
av skolor gjordes med motiveringen att de båda har en musik-estetisk linje där eleverna 
får lektioner på sina instrument och således passerat nybörjarstadiet, och därmed 
automatiserat en grundläggande spelteknik. Detta bedömde jag som relevant, eftersom 
att det för instrumentalister på låg nivå torde vara svårt att koncentrera sig både på de 
improvisationsuppgifter jag skulle ge dem och på att rent tekniskt bemästra sitt 
instrument. 
 
Den första ensemblen jag besökte var en rock/popensemble. Gruppen bestod av fyra 
tjejer (sång, keyboard/sång, trumset och elgitarr) och två killar (elgitarr och elbas). Den 
andra ensemblen jag besökte var en klassisk gitarrensemble. Denna grupp bestod av en 
tjej och sju killar. Ingen av medlemmarna i dessa ensembler hade tidigare spelat fri 
improvisation, men alla hade grundläggande kunskaper om idiomatisk improvisation 
inom sina respektive musikaliska genrer.   
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4:4 Instruktioner vid observationerna 
Vid båda lektionstillfällena informerade jag inledningsvis om att jag skulle göra en 
ljudupptagning på dat-band av lektionen och att jag skulle anteckna medan eleverna 
spelade. Jag talade om för eleverna att de skulle få spela fritt tillsammans och göra olika 
musikaliska övningar inom detta område.  
 
Vidare berättade jag om min syn på vad fri improvisation är och hur man kan tänka när 
man improviserar. Jag berättade om musikens beståndsdelar, såsom tonhöjd, rytm, 
klang, dynamik, form, time, med mera, och hur eleverna nu skulle få kombinera dessa 
ingredienser fritt tillsammans och som en grupp framföra ”fri” musik. 
 

1. Sedan fick ensemblen göra en första improvisation där de skulle förhålla sig till 
följande ramar: 

 
• Spela fritt, utan att utgå från genre, tonart, skala eller licks. 
• Inledningsvis är ingen i gruppen ”solist”, alla musicerar tillsammans och bildar 

en helhet. 
• Spela tills ni känner att improvisationen är slut, men inte längre än 5 minuter. 
• Lyssna på varandra, var uppmärksamma och skapa musik. 

 
När denna första improvisation var slut, skulle ensemblerna enligt min planering göra 
följande övningar: 
 

2. Pianissimo-forte-pianissimo. Spela svagt, sedan plötsligt starkt och avsluta 
svagt. 

3. Tempo-inget tempo-tempo. Improvisationen inleds i tempo, går över till fritt 
tempo, och avslutas i sedan i tempo som någon/några i ensemblen tar upp (utan 
inräkning). 

4. Vatten. Ensemblen gör en improvisation där vattenljud är temat. 
Undervattensljud, vågor, plaskande, bubblor, storm och droppar är exempel på 
idéer de får av mig. 

5. Formövning A-B-A. Gruppen får här improvisera fritt men skall försöka 
åstadkomma två tydliga formdelar och sedan skall den första delen återkomma. 

6. Improvisera fritt tillsammans.  
 
Denna planering följdes inte till punkt och pricka, utan jag använde mig också av andra 
övningar som jag under lektionens gång tyckte skulle vara intressanta. Dessa övningar 
beskrivs vidare i resultatdelen.  
 
Övningarna konstruerades så att eleverna skulle få möjlighet att i en viss mån frigöra sig 
från genrebunden, idiomatisk improvisation. För att kunna undersöka hur de upplevde 
den icke idiomatiska improvisationen bedömde jag att dessa olika ramar och 
förhållningssätt var nödvändiga. Det var även av vikt att eleverna inledningsvis och 
avslutningsvis fick göra en fri improvisation, för att se om de spelade och/eller upplevde 
dessa två på olika sätt. 
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4:5 Observationerna 
När eleverna musicerade iakttog jag vad som skedde, och antecknade händelser som jag 
bedömde som relevanta för undersökningen. Jag antecknade fritt och använde mig inte 
av något observationsschema. När jag studerade eleverna på detta sätt fokuserade jag på 
intressanta aspekter av deras interaktion med varandra. Vad som hände i gruppen, hur 
initiativ togs, vilka roller ensemblens olika medlemmar hade och hur de verkade reagera 
på de olika situationer som uppstod. Jag antecknade inte mycket om hur 
improvisationerna lät, utan överlät detta till ljudupptagningen att dokumentera.  
 
4:6 Intervjuerna 
Direkt efter ensemblelektionerna intervjuade jag tre frivilliga medlemmar enskilt. Jag 
ställde, bortsett från vissa följdfrågor, samma frågor till alla, för att få en så bra bild som 
möjligt av dessa olika personers upplevelser av situationen, och för att sedan kunna 
jämföra deras svar mot varandra. Under intervjuerna antecknade jag stödord, men även 
här gjordes en ljudupptagning för att jag på ett mer exakt sätt skulle kunna överföra 
intervjuobjektens svar till skriftspråk i efterhand.  
 
Efter att jag intervjuat eleverna, intervjuades också deras ensemblelärare enskilt. Detta 
för att få svar på huruvida eleverna betedde sig som de brukar göra, om deras lärare 
gjorde några särskilda iakttagelser och för att lärarna skulle få uttala sig om vad de 
ansåg om fri improvisation som metodik i ensembleundervisning. 
 
4:7 Sammanställning 
Efter varje undersökning överförde jag först intervjuernas talspråk till skriftspråk genom 
att lyssna på ljudupptagningen från dessa och läsa mina egna anteckningar. När jag 
sedan skulle formulera löpande text av observationerna gjordes också detta med en 
kombination av att jag läste mina anteckningar och lyssnade på de ljudande resultaten 
från inspelningen. Anteckningarna från observationen var av en mer visuell karaktär, 
det vill säga att de beskrev mer av hur eleverna kommunicerade och reagerade rent 
visuellt, vad de fysiskt gjorde, och vilka tekniker de använde sig av på sina instrument. 
Ljudupptagningen gav en bild av det musikaliska resultatet av improvisations-
uppgifterna, som då sedan i kombination med anteckningarna sammanställdes till en 
löpande text som följer i resultatdelen.     
 
 

5. Resultat 
 
5:1 Observationer under lektionen på gymnasium nr 1 
Här besökte jag en ensemble som bestod av fyra tjejer (sång, keyboard/sång, trumset 
och elgitarr) och två killar (elgitarr och elbas). Lektionen inleddes med att jag berättade 
om hur man kan tänka när man spelar fri improvisation, och när sedan gruppen fick 
utföra övningar introducerade av mig hände följande: 
 
1. En helt fri improvisation 
Eleverna tittar på varandra, skrattar och fnissar. Efter 30 sekunder tar trummisen upp ett 
tempo som alla hakar på till slutet av stycket, då musiken dör bort. Improvisationen 
präglas av dynamiska och rytmiska härmningar, främst mellan sång, bas och trummor 
och dessa tre elever har också ögonkontakt med varandra. En av de två gitarristerna 
spelar mycket ”licks” och har svårt att vara lyhörd och kommunikativ med de andra 
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medlemmarna i ensemblen. Detta understryks också av att nämnda gitarrist inte har 
mycket ögonkontakt med övriga elever, utan mest tittar ner på gitarrhalsen. 
 
2. Pianissimo-Forte-Pianissimo 
Man börjar med att försöka spela vackert och svagt. Dynamiskt ligger nivån omkring 
mezzopiano. Sen tar trummisen initiativet och börjar spela starkt och också i tempo. 
Efter en kort stund går man ifrån tempot och spelar svagare. Det avslutande partiet 
präglas av melodiska, tonala fraser från de flesta instrumenten. 
 
3. Tempo-Inget tempo-Tempo 
Trummisen inleder och tar upp tempo. Sångerskan börjar här använda ord varpå några i 
ensemblen skrattar. Gitarristen spelar ackord och sången över går i vad som kan liknas 
vid ett ”scatsolo” (vokal improvisation i ett jazz-ideom). Gruppen går sedan från 
tempot, relativt tveksamt och tittar mycket på varandra. Sångerskan använder nu inga 
ord utan sjunger mer bara på vokaler. Efter mittendelen utan tempo plockar sångerskan 
upp ett tempo och börjar också sjunga starkare och använda ord igen. 
 
4. Vatten 
Inleds med trumvirvel. Sångerskan plockar upp ett tempo och säger ”plask” ett antal 
gånger. En allmän förvirring uppstår och gruppen verkar ha svårt att gå vidare. 
Sångerskan gör ”shhhh-ljud”, några i gruppen börjar skratta och improvisationen är slut. 
 
5. A-B-A-form 
A-delen inleds med att trummisen plockar upp ett tempo. Dynamiskt ligger nivån 
omkring mezzopiano och sångerskan sjunger på aaa. Ena gitarristen spelar många 
”licks”. På B-delen börjar man spela starkare, trummisen tar upp ett regelrätt rock-komp 
och alla spelar i allmänhet väldigt mycket. Efter någon minut kommer så A-delen igen, 
då går ljudstyrkan ned men blir aldrig lika svag som i inledningen. Några i gruppen 
fnissar efter en stund, och improvisationen dör ut. 
 
6. A-del (Forte & Legato) B-del (Piano & Staccatto) 
Improvisationen inleds med sång. Gruppen är inte överens om dynamiken. Efter 
omkring en minut börjar man spela svagare varpå ett tempo tas upp och man börjar 
spela starkare igen. Ensemblen går helt ifrån uppgiften, någons mobil ringer och man 
avbryter. 
 
7. Helt fritt, spela vad ni vill 
Improvisationen börjar med ett beat från trummisen och får direkt en sorts funk-
karaktär. Sången präglas av scat och ”yeah”. Alla spelar tonalt, mezzoforte och 
improvisationen avslutat med ett gitarrsolo i första hand inom den mollpentatoniska 
skalan. 
 
8. Spela fritt, men utan skalor, licks och tempo 
Trummor inleder. Eleverna lyssnar mycket på varandra och härmar också varandras 
insatser. Alla spelar främst punktmässiga, korta fraser och enstaka toner. Dynamiken är 
mezzoforte men övergår sedan till forte, varpå en viss förvirring uppstår, musiken 
avstannar, och improvisationen avslutas med spridda skratt. 
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9. Alla tar paus någon gång i improvisationen 
Sångerskan inleder och sjunger improviserad text. Ena gitarristen härmar sången och 
sedan tar sångerskan paus och de båda gitarristerna spelar en kort duo-del. Fler 
instrument ansluter sedan, sången också och improvisationen tar ganska snart slut. 
 
10. Fritt i D-moll 
Ensemblen börjar spela ganska bestämt tillsammans i en ödesmättad mezzopiano-del. 
Bas, gitarr och trummor tar mest plats innan sångerskan kommer in och sjunger 
bluesinfluerade fraser som också härmas av gitarrerna. Gruppen spelar starkare och 
avslutar improvisationen utan skratt. 
 
Kommentar: 
Inledningsvis var stämningen i denna ensemble lite pinsam och fnissig, då eleverna 
aldrig hade spelat fri improvisation och hade svårt att veta vad de skulle göra. De tittade 
frågande på varandra och såg ut att ha svårt för att våga ta initiativ och spela ut. Av det 
jag inledningsvis berättade om musikens beståndsdelar och hur man kan tänka i en 
improvisation verkade det jag sa om att man kan haka på vad någon annan i gruppen 
gör anammats mest. Den första improvisationen som eleverna gjorde präglades av att 
några i gruppen härmade varandras insatser även om en viss förvirring var närvarande. 
När ensemblen fick i uppgift att gå från svagt till stark plockade de upp ett tempo när de 
började spela starkt, vilket är något som ofta händer. Jag kan inte svara på varför men 
jag vet av erfarenhet att när man improviserar och ska spela starkt är det lätt att man 
faller in i ett fast tempo. Övningen där eleverna skulle illustrera olika typer av vattenljud 
fungerade inte alls. Det verkade svårt för dem att använda sina instrument på sätt som 
de inte använt dem förut, vilket också är helt naturligt. Har man bara spelat rockkomp 
och ”fill in” (en kort improviserad utsmyckning) på trummor så förknippar man detta 
med trummorna och då tar det tid att kunna frigöra sig från det och ta nya vägar på sitt 
instrument. När jag bad gruppen göra en till helt fri improvisation där de fick spela hur 
de ville (jag gav inga vidare instruktioner) gick de tillbaka till ett tydligt rock/funk 
idiom. De spelade tonalt, i tempo med en tydlig förankring i genren. Efter detta bad jag 
därför dem göra en improvisation utan tonart, licks och tempo, vilket fick effekten att de 
började lyssna mer på varandra. När de gjorde sin ”rockimprovisation” kommunicerade 
de inte i någon hög grad med varandra, men här verkade allas sinnen vara på helspänn. 
Under denna och de två följande sista övningarna hade gruppen en helt annan 
koncentration och fokus som också gav resultat i musiken. Improvisationerna fick en 
bättre helhet och fnissen och förvirringen var mindre frekvent förekommande.       
 
5:2 Intervju med tjej nr 1, trumelev på gymnasium nr 1 
 
Kommer du från en musikalisk familj? 
-Delvis, pappa är musiker.  
 
Spelar du något annat instrument än trummor? 
-Piano 
 
Hur många år har du spelat ditt instrument? 
-Jag har spelat trummor i 3 år 
 
Hur kom det sig att du började spela ditt instrument? 
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-Genom en kompis. Vi skulle starta band och hade ingen trummis, så då började jag 
spela trummor. 
 
Vilken musik har du spelat tidigare? 
-Egen musik. Lite 60-talsinfluenser, lite metal också. Låtarna som vi spelar i bandet går 
liksom inte att beskriva, jag tycker inte det låter riktigt som något annat. 
 
Vad lyssnar du på? 
-Det mesta. Klassisk musik, Beatles, rock. 
 
Vilken musik/låtar spelar du helst nu? 
-Inget särskilt. Det mesta är kul. 
 
Har du några/någon förebild på ditt instrument som du lyssnat mycket på? 
-Ringo Starr [trummslagare i The Beatles]. 
 
Vad har ni gjort på ensemblelektionerna här på gymnasiet? 
-Har spelat låtar med lite olika stuk. Mest rock och pop. 
 
Hur kändes det att spela fritt? 
-Det var kul. 
 
Hur kändes de olika övningarna? 
-Det var lite förvirrande först, sen var det lättare.  
 
Var något svårt? 
-Det var svårare med regler. Man visste inte när man skulle börja spela starkt eller svagt 
och sådär.  
Var något lätt? 
-Det var enklare när vi spelade helt fritt utan regler, och när vi spelade i ett fast tempo. 
 
Skapade det några tankar hos dig? 
-Det var lite kul. 
 
Kändes det som att du lärde dig något? 
-Ja, kanske att ta lite mer plats. Att våga spela ut mer och ta för sig. 
 
Kan man ha någon nytta av att ha spelat fritt, när man spelar annan musik? 
-Ja. Hitta avslut i en låt och hitta varandra. En gång när vi hade en konsert så tappade vi 
bort oss mitt i låten, men vi fortsatte och tittade på varandra och spelade bara på. Då 
måste man ju improvisera.  
 
Skulle du vilja spela fritt igen? 
-Ja 
 
Skulle du vilja ha undervisning i fri improvisation? 
-Kanske 
 
Har du tänkt forsätta med musik efter gymnasiet? 
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-Ja, även om det kanske bara blir på fritiden. Jag är uppväxt med musik och piano 
kommer jag nog alltid forsätta spela, även om jag slutar med trummor. 
 
Kommentar: 
Som trummis jobbar man ofta med att spela i ett fast tempo. Denna elev tyckte således 
att det var lättare att spela i tempo därför att hon var mer van vid det, och var också en 
av dem som oftast tog initiativet att gå in i ett tempo under improvisationerna. Att hon 
tyckte det var förvirrande till en början tror jag var något som hela gruppen skulle hållit 
med om. Inledningsvis var det svårt för eleverna att veta vad de skulle göra, men den 
förvirrade stämningen övergick allt eftersom till ett mer koncentrerat fokus. Att denna 
elev kände att hon fick träna på att ta mer plats och ta för sig mer tycker jag var mycket 
värdefullt, och ett bra argument för fri improvisation som metod i ensemble-
undervisning.  
 
5:3 Intervju med kille nr 1, baselev på gymnasium nr 1 
 
Hur många år har du spelat ditt instrument? 
-Jag har spelat bas i 6 år 
 
Hur kom det sig att du började spela ditt instrument? 
-Jag var intresserad, och det var lätt att få lektioner på bas. 
 
Vilken musik har du spelat tidigare? 
-Mest metal. 
 
Vad lyssnar du på? 
-Pop och rock, mest 60- och 70-tal. 
 
Vilken musik/låtar spelar du helst nu? 
-Pop och rock, lite jazz och funk. 
 
Har du några/någon förebild på ditt instrument som du lyssnat mycket på? 
-Inte direkt. Jaco Pastorius [legendarisk elbasist] var ju väldigt duktig. 
 
Vad har ni gjort på ensemblelektionerna här på gymnasiet? 
-Har spelat mest rock och pop, men jag har också haft lite jazzensemble. 
 
Hur kändes det att spela fritt? 
-Annorlunda. 
 
Hur kändes de olika övningarna? 
-Det låter bättre om man har en takt. Det blir liksom mer kontinuitet. Det är kul när alla 
instrument spelar och man kan göra det bara percussivt. Jag försökte göra nya grejer på 
basen, men det lät kanske inte så bra. 
 
Var något svårt? 
-Det var svårt att få igång ett ös. Jag försökte men det kanske inte hördes så stor 
skillnad, det var ingen som hakade på riktigt. 
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Skapade det några tankar hos dig? 
-Ja, det behöver inte vara så stilrent. Mer glädje och bara spela. Det skulle behövas ett 
ämne i det här på skolan. 
 
Kändes det som att du lärde dig något? 
-Ja att inte vara så bunden. 
 
Kan man ha någon nytta av att ha spelat fritt, när man spelar annan musik? 
-Ett friare tänk ”outside the box”. Fast man skulle inte vilja spela det på Globen. 
 
Varför inte? 
-Då har man ju liksom ett ansvar och kan inte bara...det måste ju låta bra.  
 
Skulle du vilja spela fritt igen? 
-Ja 
 
Skulle du vilja ha undervisning i fri improvisation? 
-Ja 
 
Har du tänkt forsätta med musik efter gymnasiet? 
-Jag jobbar gärna med musik, det är målet. 
 
Kommentar: 
Det denna elev säger om att man som musiker har ett ansvar att det ska låta ”bra” när 
man spelar offentligt tycker jag är intressant. Han verkade väldigt öppen för 
okonventionella speltekniker och fri improvisation men säger samtidigt att han inte 
skulle ”...vilja spela det i Globen”. Jag tror att detta är en ytterst vanlig föreställning 
bland elever på olika musikutbildningar, att när man uppträder måste musiken låta på ett 
visst sätt och att man som musiker har ett ansvar att vara duktig. Att den här eleven sa 
att det borde finnas en kurs i fri improvisation på gymnasiet ser jag som ett bevis på att 
han tyckte att han fick ut något av lektionen och att han skulle ha nytta av att spela mer 
fritt.    
 
5:4 Intervju med läraren på gymnasium nr 1 
 
Har du använt dig av fri improvisation i ensembleundervisningen? 
-Nej 
 
Hur upplevde du lektionen? 
-Jag upplevde den som mycket positiv. Väldigt demokratiskt i och med att alla kunde 
vara med på allt och att inget var ”för svårt” för någon. 
 
Hur tror du eleverna upplevde lektionen? 
-Jag tror att lektionen var lite för lång och att eleverna kanske brände sitt krut lite i 
början av lektionen. De blev lite tröttare mot slutet, men jag tror att de tyckte det var 
kul. 
 
Gjorde du några särskilda iakttagelser? 
-Jag såg att en elev som annars ofta har lite svårt för sig tog för sig mer nu, och kunde 
vara med mer under denna lektion. 
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Skilde sig denna lektion från era vanliga lektioner? 
-Ja. Först visste eleverna inte riktigt vad de skulle göra, och det blev lite fnissigt, men 
efter en stund var de mer med på noterna.  
 
Tror du eleverna lärde sig något? 
-Ja, de lärde sig vad fri improvisation är och hur man kan tänka när man improviserar. 
De lärde sig sortera musikaliska termer såsom staccatto och forte med mera, och att vara 
konstnärliga och uttrycka sig. 
 
Vad tycker du om fri improvisation som ingrediens i ensembleundervisning? 
-Vi har något vi kallar för instrument-block då vi har mycket ensemble, och där skulle 
det kunna passa bra att ha fri improvisation som tema. Alltså inte en fri 
improvisationsensemble som går över hela året kanske, utan mer som ett förlängt 
moment i ensemblekursen. Jag tror det är väldigt bra att ha någon lärare utifrån som 
kommer in så här så eleverna får input från olika håll och lär sig lite om andra saker än 
det vi håller på med i kursen för tillfället. 
 
Kommentar: 
När läraren här säger att en elev som annars brukar ha svårt för sig kunde ta för sig mer 
på denna lektion ser jag det som en stor anledning att använda fri improvisation som 
metodik i ensembleundervisning. Vissa elever har en större fallenhet att spela inom 
bestämda genrer medan andra kanske har en mer kreativ talang och då kan få möjlighet 
att ta mer plats i en improviserad musik. Elever med en lägre instrumentalteknisk nivå 
får också möjlighet att musicera helt på sin egen nivå, fast ändå tillsammans med andra, 
vilket gör det hela individanpassat och demokratiskt.  
 
5:5 Observationer under lektionen på gymnasium nr 2 
Här besökte jag en klassisk gitarrensemble bestående av en tjej och sju killar. 
Inledningsvis berättade jag samma saker om musikens beståndsdelar och tankesätt inom 
fri improvisation som på lektionen vid det första gymnasiet, och sedan fick ensemblen 
göra följande övningar: 
 
1. En helt fri improvisation 
Ett tempo tas snabbt upp, någon börjar också stampa takten. Kromatiska figurer 
dominerar, någon fnissar och eleverna börjar härma varandra. Man börjar sedan spela 
lite starkare, omkring mezzoforte och rasgueados (en teknik där man sprättar med 
högerhandens fingrar på strängarna) förekommer frekvent. Tempot är stadigt och två 
eller tre av eleverna tar på sig en solist/ledar-roll. De övriga eleverna sneglar då och då 
mot dessa dominerande personer som i hög grad bestämmer hur man ska gå vidare. 
Musiken rör sig sedan mot ett tangoliknande parti med bartokpizz (en teknik när man 
snärtar hårt med strängen genom att dra i den) som inslag. Sedan följer viss förvirring, 
musiken dör ut, några börjar flamsa och fnissa och musiken tystnar. 
 
2. Pianissimo-Forte-Pianissimo 
Flageoletter inleder första delen. Någon spelar ett svagt tremolo. Inget fast tempo 
etableras. Sedan går man snabbt över till vad som mer kan liknas vid ett mezzoforte. Då 
plockas ett tempo upp, och man spelar mer entonigt. Efter detta går man raskt tillbaka 
till piano, och man börjar spela tonalt och tar upp ett nytt tempo. I denna övning får 
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musiken ett ganska abrubt och tydligt slut. En av eleverna har här en tydlig ledarroll och 
tar initiativ när man skall byta mellan de olika formdelarna. 
 
3. Tempo-Inget tempo-Tempo 
Gruppen glider in i en lugn vals och alla spelar mezzopiano. När man sedan skall gå 
ifrån tempot börjar några elever spela starkt och mer atonalt och kaotiskt. Efter detta går 
man tillbaka till ungefär samma tempo som man hade från början, samma tretakt men 
musiken är här mer atonal än i inledningen.  
 
4. Vatten 
Denna övning inleds svagt, med tremolo som övergripande teknik. Ett unisont 
crescendo och sedan diminuendo följer. Alla elever verkar vara mycket koncentrerade. 
En kort, tyst och tonal del avslutar övningen. När musiken tystnat säger en elev: ”Det 
där lät faktiskt bra på riktigt”. 
 
5. A-B-A-form 
Första delen inleds med slag på locket och snabbt legatospel omkring mezzopiano. 
Mycket fantasi används inledningsvis. När sedan B-delen skall komma tar någon upp ett 
tempo och man börjar spela starkare och mer entonigt. Efter detta går man tillbaka till 
lite tapping, dunkande på locket och musiken dör ut.  
 
6. Crescendo sluta starkt 
Kort crescendo gruppen är snabbt inne på fortissimo och slutar lite trevande 
tillsammans. 
 
7. Helt fritt, spela vad ni vill 
Ett tempo plockas upp direkt. Eleverna är lite okoncentrerade till en början. En tonal 
fras upprepas i en mezzofortedynamik. Sedan går man ifrån temat och de flesta gör lite 
spridda insatser. En elev tar sedan upp ett entonigt percussivt parti som är mycket starkt. 
Tempot blir tydligt och man slår på locket och använder gitarren som ett 
rytminstrument. Dynamiken tas sedan ner och gruppen gör ett crescendo och landar i ett 
mezzoforte som sedan dör ut i ett entonigt slut. 
 
Kommentar: 
I denna ensemble fanns främst två elever som hade tydliga ledarroller i gruppen. Det var 
oftast dessa elever som tog initiativ när man skulle gå vidare i övningarna och övriga 
elever verkade också luta sig mot dem och vänta på att de skulle ta initiativen. I den 
andra improvisationsövningen när gruppen skulle gå från svagt till starkt hände precis 
samma sak som på gymnasium nr 1. När man ökade dynamiskt plockade man också upp 
ett fast tempo och höll sig till detta tills man gick tillbaka och spelade svagt. Någon av 
de dominanta eleverna i gruppen tog initiativet till både tempot och de dynamiska 
förändringarna i övningen. Jag har ingen direkt förklaring till varför detta skedde med 
båda ensemblerna, men det är intressant och något att ha i minnet om man skall 
undervisa i fri improvisation. Ett forte skall inte behöva innebära att man måste spela i 
ett fast tempo, vilket jag också påpekade för eleverna efter övningen. När sedan gruppen 
gick från svagt till starkt i övning nr 5 gick man även då in i ett fast tempo vilket 
ytterligare visar på att detta är något som är svårt att undvika.  
 
Det var intressant att se hur denna ensemble, till skillnad från den första jag besökte, tog 
till sig uppgiften att illustrera vattenljud eller vattenstämning med sina instrument. 
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Gruppen på gymnasium nr 1 fick knappt fram någonting i den övningen, men här var 
det den övning som gick överlägset bäst. Jag blev själv förvånad att det lät så bra och 
det verkade som att eleverna också blev nöjda och imponerade av sina insatser. Precis 
som på gymnasium nr 1 var gruppen här mer förvirrad i början av lektionen. När vi var 
framme vid ”vattenövningen” var dock koncentrationen på en högre nivå och eleverna 
lyssnade mer på varandra. Den sista fria improvisationen blev lite lidande av att 
eleverna var trötta. Att spela fri improvisation kräver mycket och när man börjar bli trött 
tappar man kocentrationen och då är det svårt att vara kreativ och lyhörd.   
 
5:6 Intervju med kille nr 1, gitarrelev på gymnasium nr 2 
 
Spelar du något annat instrument än gitarr? 
-Nej 
 
Kommer du från en musikalisk familj? 
-Det beror på hur man ser det, min farfar och farbror har hållit på mycket med musik, 
men mina föräldrar är inte musikaliska. Men jag har det ju i släkten liksom. 
 
När började du spela gitarr? 
-I trean 
 
Hur kom det sig? 
-Jag har sedan jag var jätteliten velat spela gitarr. Då skulle jag ju inte spela klassisk 
gitarr, såklart, men gitarr var det. Jag drogs till det på något sätt. 
 
Vilken musik har du spelat mest? 
-Jag har nog spelat klassisk musik ända sedan jag började. Jag har spelat pop och sådant 
vid sidan om lite, men så att jag kan säga att jag har gjort det. Sen har jag spelat lite 
gamla valser också. Västkustmusik. 
 
Vad lyssnar du på? 
-Ja, då är det ju mest klassiskt. Jag lyssnar även en del på dansband. Det är liksom det 
jag har i familjen. Och lite sån där 60-talsmusik, men mest klassiskt. 
 
Men det är klassiskt du helst spelar? 
-Ja, absolut. 
 
Har du någon förebild på ditt instrument? 
-Svårt att säga exakt så. Ända sedan jag började förstå gitarrvärlden är det klart att 
Tarrega [kompositör som skrev mycket musik för gitarr] och Segovia [känd klassisk 
gitarrist] och den där spanska grejen har varit väldigt inspirerande. Mina lärare har ju 
också inspirerat mig mycket. 
 
Vad har ni gjort på gitarrensemblen förut? 
-Ja, vi har väl mest spelat musik från lite olika genrer. Barock, klassicism, romantik, 
nutida och så, men det har ju varit notbundet. 
 
När ni spelade nutida musik, vad var det? 
-Vi spelade Leo Brouwer [nutida kompositör som komponerat mycket för gitarr] en 
gång. Sen vet jag inte om vi gjort så mycket mer. 
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Hur tyckte du det kändes att spela fritt? 
-Jag tyckte det var kul. Jag är sådan att jag ofta vill göra lite olika mot vad som står, och 
det var faktiskt kul att det inte fanns nått rätt och fel. Fast jag lirar ju ändå, men det var 
en lite speciell känsla. Sen lät det ju som det gjorde i och för sig, men. 
 
Först fick ni spela helt fritt, hur kändes det? 
-Det kändes ganska konstigt först, men sen när man märkte att folk började ta initiativ 
och man själv också började ta initativ, då fanns det nått driv i det. Jag hade nästan 
förväntat mig att det bara kunde bli en platt ljudmatta, men det fanns ju liksom nått driv 
någonstans. 
 
Hur kändes det att göra formövningarna? Var det någon skillnad? 
-Jag tror att det blev bättre, jag tror att det är lättare att forma musik över huvud taget 
om man ordnar upp det lite grann. Men det är väl en fördomsfull uppfattning kanske 
eftersom jag har den uppfattningen. 
 
Var någon övning svårare än de andra? 
-Ja, den där man skulle sluta samtidigt. 
 
Vad var enklast? 
-Egentligen att bara sitta och spela på. 
 
Fast du sa att det inte lät lika bra när ni spelade helt fritt? 
-Nej. Det är svårare att få det att låta bra. Jag kände mig inte lika benägen att ta ett 
ansvar när det var helt fritt, däremot när det fanns en form kände jag att även jag var 
viktig för att det skulle kunna ske en formändring och en återgång. Jag var lite mer 
skärpt på det. Det var väl där svårigheten bestod. 
 
Skapade den här lektionen några tankar hos dig? 
-Det skapade faktiskt tanken, jag tycker det är synd att klassisk musik ses som ett 
museum som man ska återskapa efter vissa regler. Men Beethoven improviserade ju, 
Bach improviserade. All musik som man spelar har väl en grund i improvisation. Tänk 
om man skulle improvisera i grupp såhär med tonala regler. Det urartar ju lätt annars, att 
man bara skapar konstigheter. Det kan vara kul, men för den som är publik tycker jag 
inte det är mycket till. Det är ju svårt att se några tydliga känsloströmmar i musiken om 
folk bara ”tjong, tjong”. 
 
Kändes det som att du lärde dig något av detta tillfälle? 
-Svårt att säga på så här kort tid, men jag upptäckte i alla fall att det går. Och det gäller 
att inte vara rädd.  
 
Tror du att man kan ha någon nytta av att spela fri improvisation även när man 
spelar annan musik? 
-Beror på i vilken omfattning, men att man skulle ha nytta av att kunna improvisera 
mer, det tror jag. Sen när man tänker på improvisation och de här jazzsnubbarna som 
sitter och övar sina skalor upp och ner i alla tonarter, det tycker jag verkar extremt 
systematiserat och lika mycket fasta system som i klassisk musik. Bara för att man 
spelar i en tonart betyder det ju inte att det behöver vara mer ofritt än, säg bebop. 
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Om det fanns en kurs i fri improviastion på gymnasiet, skulle du överväga att välja 
den? 
-Det är en mycket svår fråga. Jag är inte säker på att jag skulle ha gjort det. Det kanske 
beror på att jag ofta vill göra det jag tycker är jättekul på en gång, och det brukar ta upp 
mesta delen av den tid som finns. Det borde läggas mer tonvikt på spontanitet i 
musicerandet i allmänhet. Inte minst ren musikalisk improvisation. 
 
Vad har du tänkt göra efter gymnasiet? 
-Jag ska försöka komma in på någon högskola. Det är det jag vill nu.    
 
Kommentar: 
Här är ännu ett exempel på en elev som tycker metoden med fri improvisation är bra 
och rolig, men att själva resultatet är sämre. Den här eleven talar om ”tydliga 
känsloströmmar” som för honom viktiga ingredienser i musik, och jag tror att han 
menar att det är svårt att uppfatta några känsloströmmar om musiken blir för atonal. 
Detta kan handla om tycke och smak, men också om vad man är van vid och vad man 
själv har spelat. Eleven säger att han förmodligen inte skulle välja en kurs i fri 
improvisation om det fanns en sådan, vilket jag ser som ett tecken på att han vågar vara 
ärlig och säga vad han tyckte trots att jag nyss lett en lektion i fri improvisation. Jag 
tycker man kan skönja ur vad eleven säger här att det för honom vore intressant med 
inslag av improvisation i undervisningen, dock kanske inte som ett separat ämne.  
 
5:7 Intervju med kille nr 2, gitarrelev på gymnasium nr 2 
 
Spelar du något annat instrument än gitarr? 
-Lite sång och piano. 
 
Kommer du från en musikalisk familj? 
-Nej det kan man inte påstå. 
 
Tvärt om eller? 
-Min mamma och hennes systrar har spelat lite piano när jag var liten. 
 
När började du spela gitarr? 
-För typ 4 år sedan. 
Hur kom det sig att du började? 
-Det var väl för att alla i killar i klassen började, så då drogs man med, och sen var väl 
jag den som började öva mer än alla andra. 
 
Vilken musik har du spelat mest? 
-Klassisk musik. 
 
Vad lyssnar du helst själv på? 
-Mycket klassisk gitarrmusik, opera och progressiv rock, lite jazz och pop också. 
 
Vad spelar du helst själv nu? 
-Klassisk musik. 
 
Har du någon förebild på gitarr? 
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-Georg Gulyás [verksam klassisk gitarrist] är väldigt duktig. Han är väl lite som en 
förebild. 
 
Vad har ni gjort på ensemblelektionerna tidigare? 
-I början spelade vi lite visor, sen mer klassiskt. Allt från Renässans till Leo Brouwer. 
 
Hur tyckte du det kändes att spela fritt? 
-Det var jättekul, tycker jag. Man får ju verkligen göra precis vad man vill. Fast det 
känns som att jag har lite dålig koll på hur det kommer låta innan jag spelar. Det känns 
som att när man spelar fritt borde man egentligen veta hur det kommer låta innan man 
spelar något. Men det är kul i alla fall, man blir ju i och för sig överraskad om man inte 
vet. 
 
Först spelade ni helt fritt. Hur kändes det? 
-Kul. Det var svårt att veta när man skulle börja. Fast det var ju bara att någon var 
tvungen att ta initiativet. Det var slutet och början som var svårast. Att veta när man 
skulle börja och sluta. Det kändes som att alla ville sluta fast någon inte gjorde det. 
 
Om man jämför med de övningar vi gjorde sen, med dynamik och form. Var det 
annorlunda? 
-Det var lite mer struktur, som mål man ska tänka på. Jag tror att det är bra att ha någon 
slags struktur. 
 
Vad var svårast? 
-A-B-A formövningen.  
 
Var något enkelt? 
-Vatten-grejen och svagt-starkt. 
 
Skapade detta några tankar hos dig? 
-Nja, inte direkt. 
 
Kändes det som att du lärde dig något? 
-Man fick ju öva sig på att liksom lyssna på vad de andra gjorde. 
 
Tror du att man kan ha nytta av att spela fritt när man spelar annan musik? 
-Ja att man lär sig lyssna. Då kan man ju bli en tightare spelgrupp.  
 
Skulle du vilja spela fritt igen? 
-Ja 
 
Om det fanns en kurs på skolan, skulle du överväga att välja den? 
-Ja 
 
Vad har du tänk göra efter gymnasiet? 
-Jag ska gå på folkhögskola 
 
Kommentar: 
Denna elev pratar om förmågan att lyssna som något man tränar när man spelar fritt. 
Just att använda fri improvisation som en metod för att få en ensemble att bli mer lyhörd 
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och samspelt tror jag är mycket användbart. Även om jag personligen tycker det kan 
finnas ett stort konstnärligt värde i fri improvisation som sådan, kan man också använda 
det som metod för att öva generella musikaliska färdigheter som just samspel och 
lyssnande. Denna elev sade att han tyckte om att ha någon struktur för improvisationen, 
vilket jag tror är helt naturligt när man inte improviserat fritt förut. Därför valde jag att 
jobba mest med strukturerade improvisationer med dessa elever, men även med helt fria 
övningar för att också se hur de skulle reagera på dessa. 
 
5:8 Intervju med kille nr 3, gitarrelev på gymnasium nr 2 
 
Kommer du från en musikalisk familj? 
-Nej det vill jag inte påstå. Mina föräldrar är inte musikaliska, men jag och brorsan. 
 
Spelar du något annat instrument än gitarr? 
-Egentligen inte. Men jag gillar att sjunga. 
 
När började du spela gitarr? 
-I fyran 
 
Hur kom det sig att du började? 
-Jag minns inte. 
 
Var det i musikskolan? 
-Ja 
 
Vilken typ av musik har du spelat mest? 
- Jag har spelat mycket klassiskt på musikskolan och här på skolan, men jag har liksom 
glidit ifrån det nu. Jag lyssnar ju inte på klassisk musik, men jag har väl spelat det mest. 
 
Vad lyssnar du på? 
-Pop, funk tycker jag är bra. Lite fusion, lite rock. 
 
Vad spelar du helst nu? 
-Jag tycker bossa är väldigt intressant. Det är mycket mer teori än klassisk musik, så jag 
känner att jag får ut mer av det. Men även då jazz. 
 
Har du någon musikalisk förebild? 
-Har lyssnat mycket på [rockgrupperna] Red Hot Chili Peppers, Toto och Queen. 
 
Vad har ni gjort på ensemblen tidigare? 
-Först var vi en kvartett, sen var vi en trio sen blev vi sextett. Vi har spelat mest klassisk 
musik.  
 
Vad tyckte du om att spela fritt? 
-Det är lite läskigt. Man vet inte riktigt vad man ska ta till. Man börjar utforska,  hittar 
på nya sätt att få ljud ur gitarren, men det är svårt att våga ta för sig. Men det är faktiskt 
häftigt. Resultatet är bra. 
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Först spelade ni helt fritt. Hur kändes det? 
-Många brassade på, och själv vet man inte riktigt vad man ska göra. Det känns som att 
man bara vill få det att låta så konstigt som möjligt nästan, ändå så märker man att efter 
ett tag börjar man lyssna på vad de andra håller på med, och man börjar försöka hitta 
något. 
 
Du tyckte det blev bättre ju längre ni spelade? 
-Ja, eller man började i alla fall få upp öronen för vad man höll på med. 
 
Sen gjorde vi lite formövningar. Hur kändes det? 
-Man tänkte mer på formen. Fokuserade mer på det. 
 
Sen körde ni en helt fri grej i slutet, hur kändes det? 
-Man lyssnade mer på alla andra från början då. Jag hade själv ingen tanke på att det 
skulle bli A-del, B-del då, utan man körde mest på. Det var fortfarande svårt att veta vad 
man skulle hitta på. Att undvika alla skalor och sådant. 
 
Vad var svårast? 
-Komma på vad man ska göra. Att lyssna var inte så svårt, men att veta vad man själv 
ska göra mot de andra, det var svårt. 
 
Var något lätt? 
-Starkt-Svagt-övningen gick bra. 
 
Skapade detta några tankar hos dig? 
-Det var intressant att prova på. Förut har jag tyckt att det var intressant med atonala 
stycken och så, men det här behövde ju inte vara atonalt, även om det var det också. Det 
var lite intressant sådär.  
 
Kändes det som att du lärde dig nått? 
-Kanske att lyssna mer. 
 
Tror du att man kan ha nytta av att ha spelat fritt när man spelar annan musik? 
-Ja. Ibland när en trummis har solo och flippar ur totalt, går ifrån rytmen och allt då kan 
han ju haft nytta av det.   
 
Skulle du vilja spela fritt igen? 
-Ja, fast kanske inte imorgon.  
 
Om det fanns en kurs här skulle du överväga att välja den? 
-Det beror på. Kanske. 
 
Vad ska du göra efter gymnasiet? 
-Vet inte riktigt. Jag tror inte jag vill gå vidare och studera musik stenhårt på ackis eller 
sådär. 
 
Kommentar: 
Här har vi en elev som verkade tycka om det klingande resultatet. Han säger att det var 
svårt att veta vad man skulle göra, att man bara ville få det att låta så konstigt som 
möjligt till en början, men att det ändå lät bra till slut. Lyssnandet blev bättre mot slutet 
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av lektionen, säger eleven, vilket jag också lade märke till. Jag gillar särskilt att han 
säger: ”man började i alla fall få upp öronen för vad man höll på med”. Ett fantastiskt 
citat som för mig vittnar om att denna elev fick ut något bra av lektionen, även om han 
inte verkade överentusiastisk över att fortsätta spela fritt. 
 
5:9 Intervju med läraren på gymnasium nr 2 
 
Har du använt dig av fri improvisation i ensembleundervisningen? 
-Nej. 
 
Hur upplevde du lektionen? 
-Jag tycker att det mottogs bra av eleverna, faktiskt. Jag hade farhågor att de skulle 
tycka att det var mycket pinsamt eller att det skulle bli lite så. Men de svarade fint 
tycker jag, och gjorde det mest med allvar och engagemang. Vissa elever tog det på 
stort allvar och försökte göra en bra grej av det. Och det var det som var det starkaste. 
 
Hur tror du eleverna upplevde lektionen? 
-Jag tror de flesta upplevde det positivt och att det var en ny grej som de fick göra. Jag 
själv fick ju lite tankar att man kanske kunde jobba med sånt här. Till exempel om man 
ska spela gitarrkvartett. I stället för att man sätter noter i händerna på dem direkt så gör 
man något sånt här. 
 
Gjorde du några särskilda iakttagelser? 
-Eleverna reagerar olika, en del börjar fnissa och sådär, medan andra kände ett ansvar 
att det skulle bli en bra grej och att de tog för sig och försökte med blicken få med sig 
andra. Vissa tyckte nog det var halvjobbigt hela tiden, lite genant och visste inte riktigt 
vad de skulle hitta på och gjorde mest som de andra gjorde. Några i gruppen tar för sig 
och är kreativa, och några hänger på, men så är det väl i alla grupper antar jag. Men jag 
tror att detta är ett jättebra sätt att öva upp sin lyhördhet på. På sikt kanske man kan 
styra det så att eleverna kan ta varandras impulser så att det inte är två eller tre som styr, 
för så var det lite nu. Att man inom gruppen försöker styra det så att alla kommer med i 
den kreativa processen.  
 
Skilde sig denna lektion från era vanliga lektioner? 
-I grunden är det här en bra grupp. Det finns en ömsesidig respekt och ett uppmuntrande 
eleverna emellan. Vissa är bäst, men det är ingen som pratar om det, och de som är 
duktiga uppmuntrar de andra. Det fungerade ungefär lika bra som det brukar. När de 
sitter och läser noter, som de oftast gör på de här lektionerna, finns det ju en klar 
klasskillnad. De som är dåliga på att läsa noter känner sig ju sämst då. Det händer ju 
inte i det här sammanhanget förstås, och det är ju en fördel. För det finns inga sådana 
krav.  
 
Tror du eleverna lärde sig något? 
-Jag tror de lärde sig ganska mycket av lyhördhet. Det var ju en utveckling genom hela 
lektionen. Första övningen var ju mycket, som du också påpekade, att alla spelade 
mycket hela tiden. De lärde sig kanske lyssna mer ju längre lektionen gick. 
 
Vad tycker du om fri improvisation som ingrediens i ensembleundervisning? 
-Man kan väl sticka in det i alla möjliga tillfällen. Bara för att få lite distans till det man 
håller på med annars, att bara koppla av allting med noter och bara närma sig 
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instrumentet från helt andra förutsättningar. Det tror jag kan vara väldigt nyttigt. Jag tror 
också att det är viktigt att man knyter upp det de gör på några begrepp, dels 
formscheman, men också olika känslor liksom att man skall åskådliggöra vissa saker. 
Så att det inte bara blir spel rakt ut i luften som man inte vet vad det handlar om alls. 
Kanske att man kan begränsa uttrycken, att man bara spelar på en sträng, eller inte på 
strängarna, eller bara pizzicato. Då tror jag det är enklare att komma igång.  
 
Kommentar: 
Avsaknaden av prestationsmässiga krav på eleverna som läraren tar upp här, är något 
jag ser som en stor fördel med fri improvisation i musikundervisning. Precis som 
läraren på gymnasium nr 1 tog upp, med eleven som i vanliga fall brukade ha svårt att 
hänga med men som nu tog för sig mer, så tänkte även denna lärare att ingen behövde 
känna sig sämst på lektionen. Att det dock var några elever som tog på sig ledarroller 
och i stor utsträckning styrde den kreativa processen noterade också jag. Jag borde ha 
introducerat en övning som innebar att alla i gruppen någon gång fick ta initiativ och 
exempelvis ha en solistroll, för att ha fått alla elever mer delaktiga på det planet.  
 
 

6. Diskussion 
 
Att använda intervju och observation som forskningsmetoder till denna studie upplevde 
jag som positivt. Resultatets validitet bedömer jag som relativt hög, då jag fick en 
inblick i hur det för gymnasielever kan upplevas att spela fritt tillsammans för första 
gången, vilket också var mitt syfte. Som jag upplevde det, gick det bra att dokumentera 
och redovisa deras tankar om situationen på ett rättvist sätt.  
 
Att observera eleverna musicera var en fördel då jag direkt kunde se vad som försiggick 
i detta sammanhang. Till skillnad från intervjun behövde jag inte ta hänsyn till elevernas 
minnen och beskrivningar, utan kunde själv registrera vad som skedde (Patel & 
Davidsson, 2003).  
 
Jag är medveten om det faktum att jag ledde och närvarade på de båda lektionstillfällena 
kan ha påverkat elever och lärares svar i de efterföljande intervjuerna. Eftersom det var 
mina improvisationsövningar och mitt ”projekt”, fanns en viss risk att de inte skulle 
våga vara ärliga i intervjun och kanske dra sig för att säga att de upplevde situationen på 
ett negativt sätt, om så var fallet. En alternativ metod hade varit att låta någon annan 
leda lektionen och exempelvis spela in allt på video, så att jag i efterhand skulle gjort 
mina tolkningar utifrån videon. Då hade risken att de intervjuade skulle svara försiktigt 
för att vara snäll mot mig inte funnits, men jag uteslöt ändå denna metod.  
 
Fri improvisation är något som för mig i hög grad är baserat på nuet. Improvisationen är 
något som sker i stunden och musiken skapas just då, sedan finns den på ett sätt inte 
längre. Detta är också anledningen till att jag uppskattar att se konserter med fri 
improvisation mer än vad jag tycker om att lyssna på inspelningar. Därför fanns det inga 
tvivel för mig om att jag skulle närvara vid lektionstillfällena. För att kunna återberätta 
och tolka de mångfasetterade händelserna i ensemblerummen såg jag det som en 
omöjlighet att jag inte själv skulle vara där och observera i nuet.  
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Jag hade även kunnat låta någon annan leda lektionen och introducera övningarna och 
själv bara sitta med och observera. Detta uteslöt jag dock också av den anledningen att 
jag bedömde mig själv som mest lämpad att introducera mina egna övningar.      
 
Det faktum att alla elever inte var odelat positiva till lektionen och fri improvisation 
som sådant vittnar om att mina val av metoder inte gjorde de intervjuade inkapabla att 
ge uttryck för kritik i intervjun. Om alla hade tyckt att det var det roligaste de någonsin 
gjort hade man kanske kunnat misstänka att de inte hade svarat helt ärligt på mina 
frågor, men så var ju inte fallet. Att sedan bedöma hur ärligt någon kan svara i en 
intervju som de jag genomförde är mycket svårt att svara på, och något som inte 
analyseras vidare i denna uppsats.   
 
Mängden litteratur jag fann inom detta ämne var inte stor och mycket av den var ej 
vetenskapligt skriven. En av anledningarna till varför jag ville skriva en uppsats om fri 
improvisation var just att det finns så lite forskning på området. Dock anser jag att de 
böcker och uppsatser jag hittat har varit väl skrivna, informativa och har varit 
användbara i mitt arbete med uppsatsen.   
 
Den lilla omfattningen av min undersökning gör att jag inte kan dra några generella 
slutsatser om hur gymnasieelever upplever att improvisera fritt tillsammans för första 
gången. För att uppnå en ett mer generaliserbart resultat hade jag behövt intervjua ett 
större antal elever och observera att större antal lektioner. Jag kan heller inte utifrån den 
här studien på något sätt bevisa att fri improvisation som metodik är fördelaktig för 
elevernas musikaliska utveckling, däremot har jag fått indikationer och exempel på att 
så är fallet. Mina observationer och intervjuer är stickprov som visar tecken på att det 
kan upplevas positivt och utvecklande bland gymnasieelever att spela fritt ihop.  
 
Både elever och lärare jag talade med nämnde förmågan att lyssna och vara lyhörd som 
något man fick öva på i samband med improvisationen. Vissa elever tyckte inte att de 
hade lärt sig något särskilt under denna enstaka lektion, vilket jag inte heller hade väntat 
mig, men de var i stort sett överens om att de hade fått öva sin förmåga att lyssna på 
sina medmusikanter. De intervjuade gav uttryck för att man tränar lyssning, uttryck och 
samspel genom fri improvisation i grupp och flera av eleverna nämnde också att man 
fick öva på att ta för sig mer och inte vara rädd att ta plats. Dessa exempel anser jag 
vara argument för att min tes om att fri improvisation är ett bra komplement till annan 
genrebunden ensembleundervisning. Tittar man på resultaten av denna undersökning 
och de positiva tankar om fri improvisation som elever och lärare gav uttryck för skulle 
man kunna hävda att det som metod har en plats i kursplanen för ensemble på 
gymnasiet. Den demokratiska aspekten att alla elever är lika viktiga i samspelet, det 
faktum att lektionen blir individanpassad då alla spelar på sin egen nivå utan några 
uttalade prestationskrav och möjligheten för alla elever att arbeta med sin kreativitet och 
sitt personliga uttryck underströks, som jag ser det, i och med den här undersökningen.  
       
Enligt Lpo94 skall läraren handleda eleven i dennes erövrande av kunskap. Detta är ett 
synsätt som till stor del härstammar från Jean Piagets tankar om pedagogik, men även 
John Deweys teorier om att det är eleven och inte läraren som skall var mest aktiv. Både 
Piaget och Dewey menade att målet med utbildning är att skapa en framtid, inte 
reproducera det förgångna (Stensmo, 1994). Inom instrument och ensemble-
undervisningen skulle detta innebära att den pedagogiska målsättningen för 
utbildningen inte är att lära eleven spela som sin lärare eller att kopiera och reproducera 
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redan befintlig musik utan att skapa något eget, tänka självständigt och bilda sig en 
personlig uppfattning om musikens värld, sitt instrument och sitt spel. Här finner jag 
ännu ett argument för fri improvisation i undervisningen. De två instrument och 
ensemblelärare jag intervjuade var båda odelat positiva till fri improvisation som 
undervisningsmetod, och en av dem fick också egna tankar på hur detta rent konkret 
skulle kunna användas på ensemblelektioner. 
 
Forskning visar att musicerande kan i hög grad vara en identitetsskapande aktivitet 
(Rostvall & West, 2001). Men om man uteslutande utgår från en notbild och sedan 
reflekterar över huruvida det man spelade överenstämde väl med notbilden, var finns då 
identitetsskapandet? Om man improviserar fritt och skapar musik själv i stunden 
tillsammans med andra, och dessutom får reflektera över och prata om sina egna och 
varandras insatser efteråt – vilken musikalisk aktivitet skulle kunna vara mer 
identitetsskapande? 
 
 

6:1 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att se hur fri improvisation som metod skulle fungera på individuella 
instrumentlektioner, och kanske på olika nivåer, både med nybörjare såväl som 
avancerade elever. Jag skulle även vara nyfiken på att se vilket resultat en större studie 
med samma frågeställningar som min skulle få. Att rent allmänt titta på vad fri 
improvisation som metodik i musikundervisning har för verkningar är ett outforskat 
område som jag ser det, där man skulle kunna få mycket information om barn och 
ungdomars utveckling, kreativitet och tankar kring sådant.  
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9. Bilagor 
 
Intervjufrågor - gymnasieelev 
 
Namn? 
 
Ålder? 
 
Bor? 
 
Musikalisk familj? 
 
Instrument? 
 
Hur många år har du spelat ditt instrument? 
 
Hur kom det sig att du började spela ditt instrument? 
 
Vilken musik har du spelat tidigare? 
 
Vad lyssnar du på? 
 
Vilken musik/låtar spelar du helst nu? 
 
Har du några/någon förebild på ditt instrument som du lyssnat mycket på? 
 
Vad har ni gjort på ensemblelektionerna här på gymnasiet? 
 
Hur kändes det att spela fritt? 
 
Hur kändes de olika övningarna? 
 
Var något svårt? 
 
Var något lätt? 
 
Skapade det några tankar hos dig? 
 
Kändes det som att du lärde dig något? 
 
Kan man ha någon nytta av att ha spelat fritt, när man spelar annan musik? 
 
Skulle du vilja spela fritt igen? 
 
Skulle du vilja ha undervisning i fri improvisation? 
 
Har du tänkt forsätta med musik efter gymnasiet? 
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Intervjufrågor - ensemblelärare 
 
Har du använt dig av fri improvisation i ensembleundervisningen? 
 
 
Hur upplevde du lektionen? 
 
 
Hur tror du eleverna upplevde lektionen? 
 
 
Gjorde du några särskilda iakttagelser? 
 
 
Skilde sig denna lektion från era vanliga lektioner? 
 
 
Tror du eleverna lärde sig något? 
 
 
Vad tycker du om fri improvisation som ingrediens i ensembleundervisning? 
 
 


