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Abstract 

This work intends to show improvisations presence in classical instrument 
teaching. Improvisation has not been an obvious part of classical music in the past 
150 years. I wanted to find out if teachers with classical instruments use 
improvisation with their students and if they do, what course of action they use. 
But also what they think improvisation is to a classical musician. I have 
interviewed five teachers with different instruments, ages and professional 
experience. It turned out that all teachers, to some extent, use improvisation with 
their students and they consider that it is good for classical musicians to be able to 
improvise. I hope my work will inspire teachers and musicians to let 
improvisation return to classical music, because I am convinced that it belongs 
there. 
Key words: improvisation, performance practice, teaching, improvisation 
methodology 

Sammanfattning 

Arbetet handlar om improvisationens förekomst i dagens undervisning på 
klassiska instrument. I den klassiska musiken har improvisation inte haft någon 
större roll de senaste 150 åren. Jag ville framförallt få reda på om dagens 
klassiska instrumentallärare på musik och kulturskolor använder sig av 
improvisation i sin undervisning och vilka tillvägagångssätt de i så fall har. Men 
även vad de anser att improvisation är för en klassisk musiker, därav min titel på 
arbetet. Jag har intervjuat fem lärare som har olika ålder, arbetslivserfarenhet och 
undervisar på olika instrument. Det visade sig att alla lärarna, i varierande 
utsträckning, använder sig av improvisation i sin undervisning och anser att 
improvisation är bra för en klassisk musiker. Jag önskar att mitt arbete kan 
inspirera klassiska instrumentallärare och musiker till att låta improvisationen ta 
ett kliv tillbaka in i den klassiska musiken, för jag är övertygad om att den hör 
hemma där. 

 
Sökord: improvisation, uppförandepraxis, undervisning, improvisationsmetodik 

  



II 

 
Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................... I	  

Sammanfattning ..................................................................................................... I	  

Inledning ................................................................................................................. 1	  

Bakgrund ................................................................................................................ 2	  

Improvisationens historia i den klassiska musiken ................................................................... 2	  

Renässansen ........................................................................................................................ 3	  

Barocken ............................................................................................................................. 4	  

Klassicismen ....................................................................................................................... 5	  

Romantiken ......................................................................................................................... 5	  

Improvisationen i det moderna musiksamhället ....................................................................... 6	  

Instrumentalundervisning och instrumentskolor ................................................................. 7	  

Problematisering .................................................................................................... 9	  

Syfte ......................................................................................................................... 9	  

Metod ...................................................................................................................... 9	  

Frågor vid intervjun .......................................................................................................... 10	  

Avgränsning ............................................................................................................................ 10	  

Deltagare ........................................................................................................................... 11	  

Analysmetod ........................................................................................................................... 11	  

Resultat ................................................................................................................. 12	  

Improvisationsundervisningen förekomst .............................................................................. 12	  

Reflektioner kring improvisationens förekomst ............................................................... 13	  

Hur man kan arbeta med improvisation .................................................................................. 14	  

Reflektioner kring arbetssätt med improvisation .............................................................. 17	  



III 

Personliga och generella inställningar till improvisation ....................................................... 18	  

Reflektion kring inställningarna till improvisation ........................................................... 23	  

Improvisationens fördelar ....................................................................................................... 25	  

Reflektion kring improvisationens fördelar ...................................................................... 26	  

Diskussion ............................................................................................................. 28	  

Medfödd kunskap eller något alla kan lära sig? ..................................................................... 28	  

Klassiska musikers förmåga till improvisation ....................................................................... 29	  

Genrer och uppförandepraxis ................................................................................................. 30	  

Kadenser ................................................................................................................................. 31	  

Tankar kring mitt arbete ......................................................................................................... 31	  

Slutreflektion ........................................................................................................ 33	  

Fortsatt forskning ................................................................................................ 35	  

Referenslista ......................................................................................................... 36	  

Bilaga 1 .................................................................................................................. 38	  

 
 





 

1 

Inledning 

Improvisation var länge något främmande för mig. Under mina år som 
blockflöjtselev i Kulturskolan på Gotland kom jag aldrig i kontakt med 
improvisation, utan fokus låg på notläsning. Det var först på gymnasiet, som 
jag kom i kontakt med begreppet på allvar och insåg hur stor del det kunde 
vara av ens spelande. För där stötte jag på klasskamrater som var raka 
motsatsen till mig. De hade väldigt svårt att läsa noter, men att spela på 
gehör och improvisera var väldigt naturligt för dem. Men improvisationen 
fick ingen plats i vare sig min instrumental- eller ordinarie 
musikundervisning på gymnasiet heller. Detta var jag i stunden väldigt nöjd 
med, då jag ansåg att det inte var något för mig, med anledningen: Jag 
utbildar mig till klassisk musiker.  
Efter gymnasiet började jag på Musiklinjen på Lunnevads Folkhögskola, där 
jag bland annat läste en jazzimprovisationskurs för klassiska musiker. Jag 
märkte hur otroligt begränsad, låst och otrygg jag var utan mina kära noter 
framför mig. Jag märkte att många av mina klasskamrater, som jag läste 
denna kurs tillsammans med, kände likadant. Så efter att ha spelat blockflöjt 
i sju år, var jag plötsligt nybörjare på blockflöjt, sett ur en improvisatorisk 
vinkel. Efter folkhögskolan började jag på Kungl. Musikhögskolan, även 
där läste jag en improvisationskurs, ”Improvisation över gränserna” som 
folkmusikinstitutionen erbjöd. Först då, efter att ha spelat blockflöjt i tio år, 
började jag känna mig bekväm med att improvisera. Detta har väckt en 
fundering hos mig. Hur vanligt är det att klassiska musiker känner sig 
otrygga med improvisation?  
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Bakgrund 

Jag vill först ge ett exempel på hur man kan definiera begreppet 
improvisation. Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklarar det på följande 
vis: 

… i musiksammanhang en ofta använd benämning på det oförutsedda, 
oplanerade och spontana i ett musikaliskt framförande (www.ne.se, sökord: 
improvisation). 

Eftersom improvisationen är central i mitt arbete är det bra att få en konkret 
förklaring till vad det egentligen är. Nu följer en kort berättelse om en 
händelse som utspelade sig i början av hösten 2012. 

Av en slump råkade jag höra en diskussion bland några musiker under en 
lunch på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Jag satt vid bordet intill och 
kunde inte undgå att höra att de pratade om en provspelning till en position i 
en orkester. Till provet så skulle det förberedas ett stycke av W. A. Mozart. 
De började jämföra utgåvor av stycket, angående vilken som har de bästa 
kadenserna. En kadens skriven av Fritz Kreisler utsågs efter en kort 
diskussion som den bästa kadensen, då den inte är så svår som den låter. Jag 
finner det så otroligt intressant att inte en enda av dem nämnde något om att 
man kan improvisera, eller åtminstone skriva, en egen kadens. I dagens 
uppföranden av äldre musik så spelar vi kadenser som någon annan mästare 
har skrivit och vi är så otroligt noga med att det noterade inte får ändras på, 
av någon slags respekt för kompositören. Men borde inte den respekten 
också innebära att man ska framföra stycket så som det var tänkt, med en 
egen improviserad kadens för att visa upp sin teknik och kreativitet? 
Musikerna, som ovetande om mitt lyssnande satt och lunchade, bekräftade 
mina teorier om hur klassiska musiker, nu för tiden, förhåller sig till 
kadenser i musik från 1700-talet. 
För att få reda på vilken roll improvisation borde ha i klassisk musik är det 
viktigt att ta reda på hur det sett ut under tidigare århundraden. Så följande 
text kommer att skildra något om improvisationen i historien. 

Improvisationens historia i den klassiska musiken 
Som blockflöjtist ägnar jag mig mycket åt tidig musik1. Här har 
improvisation en tydlig och självklar roll när man ornamenterar, d.v.s. 
smyckar ut, musiken man spelar. Men även i senare epoker fram till mitten 
av 1800-talet var det tillåtet att sätta sin egen prägel på musiken genom 
ornament och improvisationer. Nedan följer en liten redogörelse. 

 
1 Benämning på musik från främst medeltid, renässans och barock (www.ne.se, sökord: 
tidig musik). 
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Renässansen 

Då det handlar om improvisation i renässansmusiken använde man sig 
mycket av diminution2. Det finns många källor som hänvisar till hur detta 
ska genomföras. De tidigaste manualerna om renässansuppförandepraxis 
skrevs av Silvestro Ganassis och Diego Ortiz. Ganassis exempel på 
diminutioner är väldigt invecklade och han talar mycket om hur viktigt det 
är att efterlikna den mänskliga rösten. Exempel på Ganassis diminuering:

 
(Kite-Powell, 2007, s. 309)  

Ortizs exempel är raka motsatsen, alltså mer enkla, vilket har gjort att man 
misstänker att hans bok riktar sig främst till amatörer.  

I en artikel i tidningen Tidig Musik beskriver Daniel Stighäll (2008) hur 
Aurelio Virgilianos lär ut diminuering i sitt manuskript Il Dolcimelo. Med 
hjälp av notexempel med förklarande text berättar han att ett intervall som 
består av två långa notvärden diminueras så att den första halvan börjar och 
återvänder till utgångstonen och andra halvan fyller ut hoppet till nästa ton. 
Detta är ett av de vanligaste sätten att diminuera, alltså att man låter en eller 
flera statiska figurer efterföljas av en dynamisk som leder oss dit vi ska. I 
samma artikel uttrycker sig Stighäll på följande sätt: 

… nöjer mig med att påstå att de i orginalmanualerna tryckta så kallade 
diminutionsstyckena egentligen inte bör betraktas som repertoar utan snarare 
som den manualförfattarens förslag över hur ett komponerat verk kan 
ornamenteras i sin helhet. Det bör alltså användas som fantasistoff för att 
skapa sin egen improviserade version av samma stycke. (Stighäll, 2008,       
s. 17) 

Han uppmanar alltså musikern till att improvisera fram sin egen 
version av tidiga musikstycken, som till exempel grounds3, även om 
det finns tillhörande variationer. Enligt Stighäll (ibid) ska dessa bara 
ses som en inspirationskälla. Improvisation var en självklarhet för en 
musiker under renässansen. 
 

 
2 Förminskning, förkortningar av noternas tidsvärde i en melodisk linje (www.ne.se, 
sökord: diminution). 
3 En ground är en basostinato som man vanligen improviserade över. 
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Barocken 

Att smycka ut en melodi tillhör uppförandepraxis av barockmusik, speciellt 
då det handlar om långsamma satser. J.J. Ouantz (1966, 1752) skriver såhär 
om uppförandet av ett Adagio: 

The Adagio may be viewed in two ways with respect to the manner in which 
it should be played and embellished; that is, it may be viewed in accordance 
with the French or the Italian style. (Quantz, 1966, s. 162) 

Inte nog med att man ska ornamentera, det ska även anpassas efter vilken 
stil stycket är skrivet i. Fransk musik ska låta på ett visst sätt och italiensk 
på ett annat. Bilden nedan är från Quantz bok On playing the flute, där han 
visar hur man kan smycka ut en fallande kvart. 

(Quantz, 1966, s. 136) 

 

Möjligheterna är nästan oändliga. Utsmyckningen sker med fördel spontant 
i nuet vid uppförandet, vilket gör att det blir improvisation. Orginalnoter och 
faksimiler från barocken innehåller väldigt få instruktioner till utövaren. 
Avsaknaden av inskriven dynamik, artikulation, betoningar m.m. är tydlig 
och det är helt upp till musikern att göra något av musiken. Musiken 
spelades alltså inte nödvändigtvis så som den var noterad. Noterna var en 
utgångspunkt, som ett skelett, och det förväntades av musikern att denna 
skulle göra ”musik” av det med hjälp av improvisation i form av förslag, 
drillar, ifyllnad av intervall, fermater o.s.v.  

Det som musikern tillförde i stunden var inte något som stod vid sidan av en 
avslutad komposition; verket blev fullbordat först i och med interpretens 
komplettering av det nedtecknade. Barockmusikern är alltså ansvarig inte 
bara för att gestalta det nedtecknade, utan i hög grad också att tillföra 
musiken nödvändiga beståndsdelar som inte blivit fastlagda på förhand. 
(Söderberg, 2008, s. 27) 

Så dåtidens kompositörer litade på att musikerna hade tillräckliga kunskaper 
att fullborda stycket. Det sägs däremot att J. S. Bach var perfektionist, han 
litade inte på musikerns förkunskaper och att det skulle vara därför hans 
musik är väldigt noggrant nedtecknad med redan utskrivna ornament. Men 
varje regel behöver ju ett undantag för att bekräftas.  
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Klassicismen 

Det är under klassicismen som musikerns frihet börjar avta. Men även om 
improvisationen och ornamenteringen ännu lever så är det inte längre lika 
tydligt om när och hur man ska använda sig av dessa (Eisen, 2002). Om 
man jämför W. A. Mozarts tidiga utgåvor med handskrivna original så har 
de senare massor av tillägg i form av utsmyckningar, drillar och förslag. 
Senare utgåvor har ofta inkluderat Mozarts ornament i noterna, även om 
dessa nog egentligen borde ses som förslag och inte som obligatoriska delar 
av stycket.  

Nevertheless, it is clear that he [Mozart] did improvise and ornament in 
many passages that, seen only on page, look bare. (Eisen, 2002, s. 29) 

Skickliga musiker förväntades kunna improvisera, det ansågs vara en viktig 
och självklar del av dennes musicerande (Klingfors, 1990). Mozart berättar i 
ett brev, daterat 9 november 1777, hur han spontant började spelade orgel 
under en gudstjänst i Manheim, han bjöd på bland annat generalbas, 
kadenser, ett benedictus4 och en fuga, och allt var improviserat. Kadenser i 
konserter, sonater och arior skulle improviseras, det var ju då musikern hade 
en chans att visa på sina tekniska och kreativa färdigheter (Klingfors, 1990). 
Det blev under senare delen av klassicismen mindre tillåtet att vara fri, 
kanske berodde det på att kompositörerna blev mer fåfänga då det kom till 
hur deras musik skulle uppföras. Mozart skriver såhär i ett brev till sin far 
den 15 november 1780: 

But to my molto amato castrato Dal Prato I shall have to teach the whole 
opera. He has no notion how to sing a cadenza effectively…! (Neumann, 
1986, s. 217) 

I slutet på 1700-talet börjar Ludwig van Beethoven komponera solokadenser 
till sina pianokonserter (Hultberg, 1995). Han hade kanske fått nog av 
musikers fria vilja i hans verk, och sakta leds vi över till den romantiska 
epoken. 
 

Romantiken 

Då denna epok tar över börjar vi se slutet på musikerns fria tolkning av 
notbilden. Man skulle nu till hög grad respektera kompositörens integritet 
vilket ledde till en helt ny attityd mot ornamentering i stycken. Plötsligt var 
det bara i vissa genrer som man tilläts att ornamentera och improvisera, så 
som italiensk opera, dock innan Verdis tid, och i vissa virtuosa verk av 
bland andra Liszt och Chopin. Här var det ännu öppet för att lägga till 
utsmyckningar eller modifiera redan befintliga (Brown, 2002).  

Improvisationen levde visserligen ännu kvar i konsertsammanhang. Det var 
vanligt att en pianist inledde en pianoafton med att improvisera över några 
ackord eller ett tema (Hultberg, 1995). Det var ju ett perfekt sätt att få värma 

 
4 En del av den romerska högtidsmässans ordning. (Sohlmans, 1979, ämnesord: mässa) 
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upp och bli av med nervositet, ingen kunde ju hävda att man spelade fel. 
Carl Czerny, som var en österrikisk pianist och pianopedagog, skriver så här 
i sin bok Systematische anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte: 

Det pryder en pianist att inte börja omedelbart med kompositionen själv, 
utan istället med ett passande förspel som preparerar åhörarna och försätter 
dem i rätt stämning, i synnerhet vid framföranden av solostycken i privata 
kretsar… (Czerny i Edin, 2008, s. 9) 

Men under senare delen av 1800-talet blev det allt vanligare med exakta 
notbilder. Spelade man en utsmyckning av melodin så var det högst troligt 
att den stod i noterna med kompositören som upphovsman. 
Improvisationens era inom den klassiska musiken kom till sitt slut under 
1800-talet och vi förflyttar oss nu ca 100 år fram i tiden för att se över 
improvisationens roll inom musik från 1900-talet och framåt. 

Improvisationen i det moderna musiksamhället 
Om vi letar efter improvisation i nutid så hittar vi den främst i jazzmusiken 
men även inom rockmusiken. Att spela ett ”solo” har fått en djup förankring 
i dessa musikgenrer. 1900-talets viktigaste improvisationstradition uppstod 
och utvecklades i jazzen (Johansson, 1996). Därför är improvisation något 
naturligt och självklart för jazzmusikerna. Jazzgitarristen Derek Bailey 
hävdar att alla sorters sträng klassisk musikundervisning leder till handikapp 
inom improvisation (Bailey, 1992). Strävan efter att få vara en mycket 
skicklig utövare i en välrepeterad ensemble, med vördnadsfull attityd mot 
kompositionen, kommer i vägen för improvisationen. Han skriver om hur 
flamencogitarristen Paco Peňa anser att musik aldrig är fast utan formbar 
och föränderlig. Bailey menar att klassiska musikuppträdanden verkar vara 
utformade för att motsäga Peňas åsikter. Respekten och, kanske framförallt, 
bundenheten till notbilden och traditioner, utan improvisationer och frihet, 
gör att musiken inte kommer till liv. Men improvisation borde vara 
självklart för alla musiker, då alla är experter på att improvisera 
(Nachmanovitch, 1990). Improvisationsviolinisten Stephen Nachmanovitch 
påpekar att den vanligaste formen av improvisation är vanligt tal. Han 
skriver om hur vi skapar meningar med olika byggklossar (ordförråd) och 
regler (grammatik).  

Varje konversation är en form av jazz. Att skapa i ögonblicket är för oss lika 
vanligt som att andas. (Nachmanovitch, 1990, s. 23) 

Improvisation tillhör enligt Nachmanovitch människans vardag och borde 
då ha en lika given roll i en musikers improviserande. 

Improvisation i modern tid finns inte uteslutande i jazz-, blues- och 
rockmusiken, utan den lever i många andra musikgenrer. Vi hittar den bland 
annat i folkmusik, latinamerikansk musik och i orgelmusik. Svensk 
folkmusik har en tradition av att vara gehörstraderad, vilket leder till att 
varje musiker färgar musiken på sitt eget sätt, genom att lägga till eller ta 
bort något (Österholm, 2004). Österholm, som är nyckelharpist, säger att 
just begreppet improvisation används inte så ofta av folkmusiker själva, man 
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talar snarare om variationer eller varianter. Paco Peňa använder sig flitigt av 
improvisation när han spelar flamenco (Bailey, 1992) och att det är något 
självklart för honom märks på hans åsikter om musik, som jag tog upp i 
tidigare stycke. För en organist är det naturligt att kunna improvisera. 
Orgeln representerar en historiskt kontinuerlig och ännu levande 
improvisationstradition, som är ovanlig hos andra klassiska instrument 
(Johansson, 2008). 

I nutida konstmusik kan man ibland hitta inslag av improvisation. Många 
kompositörer vill kanske först och främst få fram en känsla och inte vilka 
exakta toner som ska spelas, så då blir det upp till musikern att hitta på. 
Detta behandlar olika kompositörer på olika sätt, exemplet nedan är ett 
utdrag ur Hans Martin Lindes variationer på Giulio Caccinis 1600-
talsmelodi ”Amarillli mia bella”, utgivet år 1971. 

 
( Linde, 1971, s. 9) 

Här ser vi hur Linde valt att bland annat ge en tidsangivelse på hur lång 
figuren skall vara och kompletterat den otydliga notbilden med en 
förklarande text: Snabb staccatodubbeltunga utan någon verklig tonbildning, 
växlande dynamik (min översättning). Detta följs av sekvenser med vissa 
bestämda toner, var på den sista sekvensens friare delar gradvis ska leda 
över till kommande fras. 
Detta visar tydligt på att improvisationen lever i dagens musik, men det är 
övervägande i andra genrer än i musiken skriven innan 1900-talet.  
 

Instrumentalundervisning och instrumentskolor 

Dagens instrumentalundervisning präglas mycket av all den media som vi 
utsätts för dagligen. Eleverna vill gärna spela den musik som de själva 
lyssnar på. I dagens samhälle när elever på musik- och kulturskolor ses mer 
som kunder, med anledning av den konkurrens som råder om unga 
människors uppmärksamhet, är det viktigt som lärare att få sina elever att 
vilja fortsätta spela. Att då låta eleverna påverka vad de spelar kan vara ett 
sätt att få dem att stanna kvar. Den klassiska musiken måste lämna plats åt 
populärmusiken. 

Utbudet av spelböcker för klassiska instrument är stort och innehållet 
varierar. Nedan följer en liten översikt kring ett tämligen liten antal skolor 
som finns ute på marknaden, för att se hur de uppmanar till improvisation.  
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I de spelböcker som riktar sig till nybörjare består repertoaren till stor del av 
specialskrivna korta låtar och traditionella visor, i fortsättningsböckerna så 
dyker det upp ett eller annat kortare klassiskt stycke. I den nya utgåvan av 
Blockflöjten och jag 1 (Pehrsson & Stjärneback, 2009) står det följande i 
förordet: 

Du får också improvisera korta melodier, hitta på dem medan du spelar. Det 
är bra att spela utantill och få känna sig fri med sin blockflöjt. (Pehrsson & 
Stjärneback, 2009, s. 1) 

Förordet i böckerna riktar sig till eleven som ska börja spela instrumentet. 
Upphovsmännen uppmanar eleven till improvisation men utbudet av 
improvisationsövningar i boken är däremot väldigt litet, av 72 låtar så är 2 
improvisationer. I motsvarande böcker för tvärflöjt, Flöjten och jag 1, 2, 3 
och 4, av Katarina Fritzén och Karin Öhman (1981, 1983, 1985, 1988) så 
uppmanas eleven att improvisera regelbundet. I böckerna återfinns flertalet 
improvisationer, men i de två senare böckerna är improvisationerna tydligt 
bluesiga och jazziga. Följande står i förordet i första boken: 
 

Målet med improvisationen är att eleven ska lära känna flöjten utan noter 
och att träna gehöret och skaparförmågan. Vi har försökt att avdramatisera 
improvisationen genom att lägga in den tidigt. Den lärare som inte själv 
improviserar bör inte tveka att låta eleven ta sig an 
improvisationsövningarna… (Fritzén & Öhman, 1981, s. 1)  

 
I Ulrik Lundströms (2006, 2006) violinskolor Violinisten 1 och 2 får 
improvisationen först en liten plats i andra boken i form av två 
improvisationsövningar. Då ska det improviseras med pentatoniska skalor5 
till låtar som eleven först lär sig att spela och sen improviserar över 
ackordföljden. I mitten av boken Spela cello (Råberg, 1982) kommer det 
plötsligt en uppmaning till att improvisera fler verser på en kort visa, men 
detta är den enda övningen som finns. Oboen och jag 1 och Oboen och jag 2 
(Toghiani-Rizi & Stålhand, 2001, 2002) innehåller varken 
improvisationsövningar eller uppmaningar till improvisation, utan det är 
musicerande med noter som gäller. I de instrumentskolor som finns i dag så 
varierar det alltså mycket om hur man uppmanar till improvisation.  
 
Jag vill avsluta min bakgrund med ett citat som jag tycker säger väldigt 
mycket om vad improvisation är. Den amerikanska pianisten och 
kompositören Frederic Rzewski bad saxofonisten Steve Lacy att förklara 
skillnaden mellan komposition och improvisation på 15 sekunder:  
 

In fifteen seconds the difference between composition and improvisation is 
that in composition you have all the time you want to decide what to say in 
fifteen seconds, while in improvisation you have fifteen seconds. (Bailey, 
1992, s. 141)  

 
5 Skalor med fem tonplatser inom oktaven. (Sohlmans musiklexikon, 1979) 
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Problematisering  

Det finns ingen tvekan om att man ägnade sig åt improvisation som klassisk 
musiker förr i tiden, det var något självklart för alla musiker. Så med den 
improvisationstradition som fanns i musiken ungefär fram till 1850-talet, 
kan man inte hjälpa att fundera över vad som har hänt med den traditionen. 
Har den återuppstått i modern tid så att den lever idag eller har den 
försummats med åren? Jag tror att improvisation är något som är väldigt 
främmande och skrämmande för många klassiska musiker nu för tiden. Så 
med anledning av detta vill jag göra en djupdykning i improvisationen och 
få svar på följande funderingar som uppstått med tiden: 
Har musiker som utövar tidig musik ett litet försprång då det kommer till 
improvisation, eftersom traditionen här är mer bevarad? Behöver klassiska 
musiker kunna improvisera? Bör det vara en självklarhet i all 
instrumentalundervisning? Vad har dagens lärare själva för inställning till 
improvisation i klassisk musik? Vissa spelböcker uppmanar mycket till 
improvisation, hur förhåller sig lärarna till det? Vilka är fördelarna med att 
kunna improvisera? Den ”nya” klassiska traditionen kräver inte något 
kunnande inom improvisation och då kanske det blir en överflödig kunskap 
eller är det viktigt att ta upp och bevara historisk uppförandepraxis? 

Alla dessa funderingar har jag vägt in då jag satte upp målet med min 
undersökning. Tillsammans har de lett fram till och formulerat mitt syfte. 

Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilken plats improvisationen har i 
undervisningen på klassiska instrument6 i dag. Finns den som ett moment 
under lektionerna? Jag vill undersöka vilken attityd dagens 
instrumentallärare, som undervisar på klassiska instrument, har till 
improvisation, Är inställningen positiv eller negativ? Undervisar dagens 
lärare i improvisation och vilka tillvägagångssätt har de i så fall. 
 

Metod 

Jag använder mig av intervju som metod. Intervjuerna är halvstrukturerade, 
så att jag ställer samma grundfrågor till alla deltagare. Den 
halvstrukturerade intervjun kan definieras som en intervju med syfte till att 
få beskrivningar av den intervjuades livssyn i avsikt att tolka de beskrivna 

 
6 Med klassiska instrument menar jag instrument som har en tydlig koppling till den 
klassiska musiktraditionen. 
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företeelsernas mening (Kvale, 1997). Den halvstrukturerade intervjun passar 
mitt arbete bra då jag vill ha tydliga och jämförbara svar. Men jag vill även 
lämna plats för följdfrågor då det inte känns meningsfullt att ignorera 
information och tankar av väsentligt värde bara för att jag inte kommer att få 
alla deltagares syn på just de upplysningarna. Vid intervjutillfället spelar jag 
in samtalet i form av en ljudfil, så att jag har tillgång till intervjun för analys 
och transkribering vid senare tillfällen. Kvale (1997) skriver att det vid 
transkribering är viktigt att använda den utskrift som är bäst lämpad för min 
undersökning. För mig kommer det att innebära att sägs å i betydelsen av 
och, väljer jag att skriva och, då jag inte gör en analys av hur människor 
använder språket.  

Anledningen till mitt val av intervju är att man får ut så mycket av 
personliga möten. Kvale (1997) menar, om man vill veta hur en människas 
tankar rör sig, varför inte prata med dem? I intervjun uppstår intressanta och 
unika tankar om ämnet, som jag själv kanske inte tänkt på. Detta skulle ha 
lett till att jag gått miste om dessa om jag använt mig av en enkät som jag 
själv förberett.  

 

Frågor vid intervjun 

Jag ville ha frågor som är väsentliga för syftet, men jag vill inte ställa frågor 
som var direkt tagna ur mitt syfte. Efter mycket arbete med formulering och 
med utgångspunkt i mitt syfte formulerade jag följande frågor: 

 
1. Hur ofta använder du dig av improvisation i din undervisning? 
2. I vilka sammanhang kommer improvisationen in när du undervisar? 
3. När kan man börja använda sig av improvisation med sina elever? 
4. Vad har du själv för relation till improvisation? 
5. Vad tror du är en vanlig inställning till improvisation hos klassiska 

musiker? 
6. Anser du att klassiska musiker behöver kunna improvisera? 
7. Vad kan ett kunnande inom improvisation bidra till? 
8. Till sist: Anser du att improvisation för en klassisk musiker är: tabu, 

onödigt, användbart eller vitalt? 

Avgränsning 
Jag övervägde att komplettera mina intervjuer med observationer av 
lektioner, men väljer att avstå från detta då jag inte ville sätta mina deltagare 
i en mödosam situation. Om de som lärare inte alls använder sig av 
improvisation kanske de känner sig tvungna att ha med momentet bara för 
att jag är där och observerar. Detta ger då en falsk bild av hur de lägger upp 
sin undervisning om de i normala fall inte inkluderar improvisation. Jag vill 
inte heller ta på mig en roll av en slags domare som sätter en stämpel på 
läraren. Jag anser att intervjuerna kommer att ge mig det jag behöver, då jag 
genom personliga samtal lättare kommer åt vad de tänker om ämnet. Även 
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om de anpassar sina svar efter vad de antar att man ska tycka, blir svaren 
ändå värdefulla. Jag får en indikation till den generell uppfattning som finns 
kring improvisation i klassisk musik.  

Deltagare 

I min undersökning är det bara lärare på tydligt klassiska instrument som 
intervjuas. Anledningen till detta är att jag vill att de ska vara så renodlade 
klassiska musiker som möjligt, utan större koppling till andra genrer. Jag 
vill alltså ha de lärare som övervägande har anknytning till den klassiska 
musiken. Instrumentallärare på kultur- och musikskolor känns mest 
relevanta, då de stöter på allt från nybörjare till elever på avancerad nivå i 
sitt arbete. Jag har bestämt att de instrument som kommer att vara 
representerade är tvärflöjt, oboe, blockflöjt, violin och cello, eftersom de 
stämmer överens med mina kriterier för klassiska instrument. Då jag valt att 
låta de intervjuade lärarna vara anonyma så har jag gett dem följande namn: 
Lena, Birgitta, Laila, Michael och Jonas. De har gått lärarutbildningar eller 
andra pedagogiska utbildningar och musikerutbildningar. De har alla 
erfarenhet av att undervisa, men då de skiljer sig åt i ålder så är det 
uppenbart att de inte arbetat lika länge. Deras arbetslivserfarenhet sträcker 
sig mellan 3 och 30 år, och de flesta av dem är även aktiva som musiker. 
 
Eftersom jag ville att mina informanter skulle vara anonyma har jag valt att 
inte göra individuella presentationer av dem. Musiksverige är väldigt litet 
och det är väldigt enkelt att räkna ut vilka mina deltagare är om jag skulle 
presentera dem med ålder och instrument, och då försvinner vitsen med 
anonymiteten. 
 

Analysmetod 
Jag analyserar mina intervjuer genom att först transkribera dem och läser 
sedan igenom transkriberingarna noggrant. Jag sammanställer dem till 
kortare berättelser eller narrativ som bildar underlag för mina analyser och 
reflektioner. När jag fått en klar bild av innehållet delar jag in svaren i olika 
teman. Vilka teman som används redogörs i resultatdelen.  
I redovisningen av intervjuerna väljer jag att gå igenom ett tema i taget. Vad 
som sagts återges med hjälp av en narrativ text, som byggs upp av utsagor 
från mina informanter. Dessa bildar i sin tur sammanhållande berättelser där 
deltagarens erfarenheter kring temat får sin gestaltning (jfr. Sandberg, 
2011).  
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Resultat 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och sammanlagt blev det cirka 
190 minuter inspelat material. Jag transkriberade allting för att få en lättare 
översikt på svaren, transkriberingarna blev tillsammans 45 sidor. När jag 
läste igenom svaren på mina frågor kunde jag hitta röda trådar som visade 
på vad vi egentligen hade pratat om. Dessa röda trådar blev mina teman som 
jag utgår ifrån i resultatredovisningen. De teman som analysen av svaren 
ledde fram till är följande: 
 

1. Improvisationsundervisningens förekomst 
2. Hur man kan arbeta med improvisation 

3. Personliga och generella inställningar till improvisation 
4. Improvisationens fördelar 

Tema 1, improvisationsundervisningens förekomst, har fått två riktningar då 
den både handlar om i fall den intervjuade läraren fått undervisning i 
improvisation och i fall de själva undervisar i improvisation. I tema 2, hur 
man kan arbeta med improvisation, redovisas hur de intervjuade lärarna 
jobbar med improvisation. Det tredje temat, personliga och generella 
relationer till improvisation, handlar till största del om den personliga 
relationen till improvisation och då inte i deras roll som lärare utan som 
musiker, men även vad de tror att andra musiker känner. Sista temat, 
improvisationens fördelar, tar upp det positiva improvisation kan bidra till. 
Efter varje tema så kommer en reflektion kring vad som sagts och hur jag 
förhåller mig till det. 
 

Improvisationsundervisningen förekomst 
För att få reda på om mina informanter undervisar i improvisation ställde 
jag frågan hur ofta de använder sig av improvisation. Svaren jag fick var lite 
blandade.  
 
Lena berättar att hon har som ambition att ha det som ett moment varje 
termin, men att hon tycker att det har varit svårt att hitta bra 
tillvägagångssätt till lägre åldrar, därför använder hon det oftare med äldre 
elever. Däremot tycker hon att det är ett moment man måste orka ta tag i 
som lärare, så att man kan få in det i alla åldrar.  
 
Birgitta tror att hon snittar på att ha med något improvisatoriskt moment 
varannan lektion. Hon säger att det är lärarens ansvar att hålla igång 
improvisationen så att man inte släpper det under en längre tid, för då kan 
det plötsligt bli konstigt och svårt.  
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Michael anser att han håller på med improvisation alldeles för sällan, men 
lite grann blir det i alla fall. Han berättar att det beror sig lite på vilken elev 
det handlar om, i vissa fall har han verkligen gått in för att de ska 
improvisera och lagt ner mycket tid på det. Men det blir lätt att man jobbar 
med det i projektform även om han önskar att han åtminstone kunde ha två 
minuters improvisation varje gång. Michael säger även att han tycker att 
lärare inom den kommunala kulturskolan måste börja jobba mer med 
improvisation för att hitta elevernas egen kreativitet.  
 
Jonas berättar att improvisationen kan komma in i hans undervisning för att 
hjälpa eleverna med tekniska svårigheter, men han använder sig även av 
improvisation med större grupper.  
 
Laila ser till att alla hennes elever får prova på det lite då och då, så för 
hennes del som lärare blir det improvisation någon gång i veckan.  
 
Men dessa lärare har också varit elever och de berättade även lite om hur 
deras instrumentalundervisning såg ut då det kommer till improvisation. 
Laila tror inte alls att det var vanligt att man fick med det i undervisningen 
då hon gick och tog instrumentallektioner. Hon berättar att på hennes 
lektioner jobbades det inte med improvisationer, hon har inget minne av det 
i alla fall. Likadant var det för Michael, han har aldrig improviserat 
tillsammans med sina lärare på sina lektioner innan han började på 
musikhögskolan.  
 
Lena säger att det borde finnas i grundutbildningen som musiker för vissa 
lärare prioriterar det nog inte alls tror hon.  
 
Birgitta berättar att hon inte har fått någon hjälp med detta av någon av sina 
lärare innan hon kom till musikhögskolan. Under hennes tidigare år som 
instrumentalist så fick hon överhuvudtaget inte spela något utan noter. Det 
var på högskolan som hennes lärare tog upp det, men då var det på en hög 
nivå. Birgitta pratar också om att det blir ju självklarare att man arbetar med 
ornamentering och improvisation om man spelar mycket tidig musik.  
 
Jonas har tagit lektioner på lite olika instrument och genom detta har det 
kunnat se väldigt olika ut. När han som 12-åring började ta orgellektioner 
var improvisationen en självklarhet. Han använder två begrepp för de olika 
lärare han stött på, antingen är de ”kopiatorer” eller så är de ”levande 
musiker”. Kopiatorerna är väldigt måna om att varje ton som står i noterna 
ska vara med och inga tillägg, medan de levande musikerna lämnat plats för 
improvisation. Så han har i sin egen undervisning stött på båda sorterna. 
 

Reflektioner kring improvisationens förekomst 

Då det handlar om förekomsten av improvisation verkar det ha skett en 
förändring på bara ett tiotal år. De flesta av mina deltagare har inte fått 
någon improvisation i sin undervisning förrän de började studera musik på 
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hög nivå, om ens då. Innan de högre utbildningarna lyser improvisationen 
nästan helt med sin frånvaro, förutom hos Jonas som 12-åring fick 
improvisera på orgeln. Men orgeln har en väldigt levande tradition inom 
improvisation, så för det instrumentet är det mer självklart.  
Jonas introducerar begreppen ”levande musiker” och ”kopiatorer”. Jag får 
en tydlig bild av det andra begreppet, hur man likt en kopiator ska framkalla 
en exakt kopia av det som syns på ett papper, medan begreppet ”levande 
musiker” ger intrycket av en egen viljekraft och frihet.  
Improvisationens koppling till den tidiga musiken tar Birgitta upp, och som 
på orgellektionerna blir improvisationen mer självklar när det handlar om en 
viss typ av genre. Men det var ju ändå inte något hon fick ta del av innan 
högskolestudier.  
Däremot verkar deras elever få desto mer av den varan. Av de fem lärare jag 
intervjuade så använder sig alla, i varierande mängd, av improvisation i sin 
undervisning. Jag uppfattar det som att lärarna verkar ha en positiv 
inställning till improvisation, att det är något som de vill ha med i sin 
undervisning, även om det inte alltid blir så mycket. Jämför man hur det såg 
ut när dessa lärare blev undervisade kan man definitivt säga att förekomsten 
av improvisation i den klassiska instrumentalundervisningen har ökat. 

Hur man kan arbeta med improvisation 
Jag ställde frågan: I vilka sammanhang kommer improvisationen in när du 
undervisar? Och då fick jag många konkreta exempel, men även vid senare 
tillfälle av intervjun kom det upp fler exempel på hur man kan jobba med 
improvisation med sina elever. 
Jonas tycker att det är utmärkt att utgå från en lite vamp, han föreslår 
basgången A, G, F, E. Till denna låter man eleverna hitta tre toner som 
passar, och låta dem börja med långa toner, och sedan kan de utveckla sina 
improvisationer. Jonas leder orkestrar och där kan det vara svårt att hitta 
improvisation som funkar, men han tipsar om Terry Rileys ”In C” som är ett 
papper med 32 olika takter, som spelas i valfri oktav. Orkestermusikerna får 
sedan själva välja fritt i vilken ordning och hur de vill spela takterna. Detta 
tycker Jonas att man kan förenkla så att det går att använda med yngre 
elever. Det räcker med tre takter som eleverna får välja mellan och spela hur 
de vill. Då man har körer så föreslår Jonas två olika stycken som funkar bra, 
”Trilo” och Bachs ”Kom süsser Tod”. Båda dessa stycken framförs i fritt 
tempo så att det uppstår en vacker harmonik.  
 
Jonas har haft elever som varit i andra länder där de fått jobba med 
improvisation. Han berättar om övningarna de fått göra. Några fick jobba 
med improvisation i Mozartstil, de dissekerade mönstren, tonaliteten och 
gestiken för att sedan kunna göra egna improvisationer i stilen. Några andra 
elever fick prova på en annan slags improvisation. De använde sig bara av 
en ton, men med hjälp glissando till kvartstoner så vidgade de tonen för att 
sedan återgå till utgångspunkten. Det pågick hela tiden ett samspel då man 
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skulle svar på varandras impulser. Då Jonas jobbar med stycken med sina 
elever och det är en fras som inte funkar så brukar han be sina elever att 
memorera frasen så att de lär sig den utantill. När de gjort det ska de sedan 
improvisera över det tonmaterial som frasen har. Och genom detta kan man 
märka vad det är som inte går som det ska, det kan till exempel vara så att 
fingrarna inte är redo. 
 
Lena använder sig av ett improvisationsmaterial som innehåller olika låtar, 
bland annat några blueser. I boken står det lite tips på hur man kan 
improvisera och så är det en skiva till där det finns komp till låtarna. Detta 
material använder Lena med eleverna på en högre nivå, gymnasieelever, i 
fall de har visat intresse av ett annat tonspråk. Men hon tänker även att hon 
skulle kunna använda de lite lättare låtarna med elever på högstadiet.  
 
Lena har testat på att ha en improvisationsdag med sina yngre elever, med 
en nutida inriktning på musiken. Personligen tyckte hon att det var 
jättehärligt och roligt att göra, men hon märkte på sina elever att det inte 
riktigt gick hem hos dem. Hon tänker att det kanske har att göra med att det 
kanske blev för abstrakt för dem. Det gick ut på att göra ljud och känna in 
stämningen i rummet, vissa tyckte inte att det var musik överhuvudtaget.  
 
Då det handlar om de yngsta eleverna kommer hon ihåg från sin utbildning 
hur de gjorde sagor med eleverna, då de får göra ljudeffekter till sagan som 
de kommer på själva. Hon har däremot inte testat det med sina elever än. 
Jag och Lena pratar vidare lite och då återkommer vi efter ett tag till 
improvisationsmaterialet hon använder sig av och säger att det som är så bra 
med materialet är att det är väldigt grundläggande, det delar upp på olika 
skalor. För improvisationens värld är så stor och då behöver man ett urval, 
tycker hon. 
 
Michael berättar också om ett grundläggande improvisationsmaterial på sitt 
instrument som också utgår ifrån skalor, men i detta fall är det 
mollpentaskalor. Man får tips om hur man kan använda sig av tonerna och 
så finns det en skiva som man kan spela till. Michael fortsätter att berätta 
om ett annat material han använder, som är för yngre instrumentalister. De 
första styckena i det materialet har fokus på rytmimprovisation så eleven ska 
bara spela på en ton. Michael tror att användning av enkla övningar är ett 
jättebra sätta att börja med improvisation. Han påpekar också att 
improvisation inte behöver vara John Coltrane, utan det kan lika gärna vara 
att hitta på en rytm.  
 
Med äldre och intresserade elever kan Michael använda sig av passamezzo 
modernos och passacaglias, och låta dem improvisera över melodin till den 
givna basgången. Han ser även till att sina elever får veta att det finns 
improvisatörer där ute på just deras instrument, så han spelar ibland upp 
skivor för sina elever med improvisatörer, så att de märker att det inte bara 
är deras lärare som håller på med det här. Michael berättar även om ett sätt 
en kollega till honom använder sig av. Denna gör improvisation i 
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rollspelsform, där läraren bestämmer vad varje deltagare ska göra och så har 
de sedan en tvåtimmars workshop. Michael tycker absolut att man kan 
använda sig av samma princip med sina yngre elever, men man får anpassa 
tiden så att det inte blir för långt.  
 
Michael berättar att han snart kommer börja undervisa en grupp med yngre 
nybörjare och då tänker han absolut använda sig av improvisation. Han 
planerar att använda sig av tre toner som han visar med solmisation, då 
barnen till en början får sjunga, men sedan kan man byta roller så att barnen 
också får leda. Där har du improvisation, bekräftar han.  
 
För att inspirera sina elever brukar Michael skicka YouTube-klipp på 
instrumentalister som gör galna saker till dem. Han anser att vi har en 
fantastisk möjlighet där att visa att ens instrument är mer än bara de 20 
minuterna i veckan som man har lektion, det finns i större sammanhang. 
Senare tar Michael upp att det kan finnas stora fördelar med att jobba på en 
kulturskola, då har man tillgång till dramalärare som ofta har en annan 
inställning till improvisation och att kunna något utantill. Eleverna kan lära 
sig tusen gånger mer av att jobba med improvisation med en dramalärare 
istället för sin vanliga instrumentallärare.  
 
Laila har haft stor hjälp med att ta tag i att improvisera med sina elever då 
många nya spelböcker inbjuder till det, genom förekomsten av 
improvisationslåtar. Det står vilka toner som ska användas och så får man 
stor hjälp av det bra kompet på skivorna. Laila berättar att skivorna har 
underlättat det mycket för henne då hon inte anser sig vara så bra på att 
kompa sina elever efter ackordanalys, speciellt om det går åt det jazziga 
hållet. Hon låter sina elever hitta på hur de vill och hon säger att det kan 
uppstå fantastiska melodier. Laila har även använt sig av improvisation då 
hon leder en liten orkester. Hon låter hela gruppen spela något en gång 
tillsammans och sen kan någon spela själv och improvisera.  

Då det kommer till barn som inte spelat så länge berättar Birgitta om att 
man kan använda sig av härmningsövningar, det kan man göra från första 
lektionen. Läraren börjar och hitta på något som eleverna ska härma och 
sedan övergår det till att eleverna får hitta på. Man använder sig då av de 
toner barnen kan, vare sig det är tre, fyra eller fem. När barnen har lärt sig 
lite mer på instrumentet kan man göra improvisationer i form av ett rondo. 
Man har ett litet tema som återkommer och där emellan får man hitta på vad 
man vill. Där kan hon som lärare styra mer eller mindre genom antalet toner 
eller vilken skala de ska använda.  
Birgitta har inget emot att ta in lite jazz i sin undervisning. Att använda sig 
av improvisationsövningar i spelböcker med tillhörande skiva, där det finns 
bra vampar, ser Birgitta som något positivt. Övningarna i dessa böcker utgår 
även från skalor som eleven får improvisera fritt över. Med en av sina äldre 
elever så har hon jobbat med improvisation ur ett jazzperspektiv. De har 
jobbat med pentatonisk skala, hon låter eleven spela den så att hon kan den. 
Sedan hittar Birgitta på små fraser uppbyggda av skalan som eleven får 



17 

härma och likaså här byter de efter ett tag roller så att eleven får hitta på. 
Birgitta tycker att det är viktigt att uppmärksamma det som går bra, man kan 
även rytmisera bara på en ton. Man kan jobba mycket utifrån skalor, börja 
med pentatonisk, gå vidare till bluesskalan och sedan en dorisk skala, och 
att man har bra låtar som funkar till dessa skalor.  

På högre nivåer tycker Birgitta att det kan vara intressant att jobba med 
improvisation från ett mer stilhistoriskt perspektiv. Då man jobbar med 
renässans- och barockmusik kan man prata om de schabloner som används 
vid improvisation. Man kan använda sig av grounds och passamezzos och så 
jobbar man med treklanger och skalor. Birgitta poängterar att då detta 
introduceras för eleven är det viktigt att det ska vara förutsättningslöst, man 
ska inte vara för petigt med praxis i början. Sedan om man börjar arbeta 
med ornamentering så kan man hitta bra verktyg i Telemanns metodiska 
sonater. 

 

Reflektioner kring arbetssätt med improvisation 

När lärarna berättar om hur man kan arbeta med improvisation får jag 
massor av olika idéer och förslag presenterade. Fyra av fem tar upp den lite 
moderna företeelsen spelböcker med Playalongskivor. Att jobba med 
improvisation på detta sätt får bra respons från lärarna. Om kompet som är 
inspelat är bra kan det underlätta mycket för en lärare som inte är en virtuos 
pianist. Och även om denna skulle vara det så kan musikupplevelsen bli 
annorlunda när eleverna får ett helt kompband bakom sig. Laila uttrycker 
sin uppskattning till dessa skivor, då det gjort det mycket lättare för henne 
att ta tag i improvisation med sina elever. Jag tycker absolut att detta kan 
vara ett bra tillvägagångssätt för att jobba med improvisation. Även om 
eleven inte vågar göra så mycket och bara spelar på långa toner så händer 
det mycket i bakgrunden som ändå ger en känsla av att det svänger, vilket 
det nog också gör. Så användandet av Playalongskivor kan ha haft stor 
inverkan på att lärare som inte improviserat själva börjat använda sig av det 
sin undervisning. 
Att jobba med improvisation i de lägre åldrarna verkar de alla förespråka 
och att man kan använda sig av det redan första lektionen tycker de flesta av 
dem är både vettigt och bra. Börjar man med improvisation tidigt och sedan 
upprätthåller den kommer det aldrig vara konstigt, utan då blir det en 
naturlig del av elevernas spelande. Jag tror att det är jättebra att börja med 
improvisationen tidigt. Rätt och fel suddas ut, för hur kan jag som lärare 
komma och säga att det som en elev hitta på i stunden är fel? Det kan jag ju 
inte! Jämför man detta med att spela efter noter så kan felen vara mer 
påtagliga på ett annat sätt, fjärdedelarna i Spanien ska inte vara åttondelar. 
Så genom att få improvisera får barnen göra sin egen musik utan att behöva 
bli tillrättavisade. Michael pratar mycket om att barnens kreativitet ska få 
komma till uttryck och det får den ju verkligen göra i ett improvisatoriskt 
sammanhang. Och det går att göra det på en extremt grundläggande nivå. 
Rytmisk härmning på en ton, som bland andra Michael pratar om, det kan 
nästan vilken nybörjare som helst åstadkomma. De hamnar inte bara i 
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situationen att få hitta på något, utan de får också hamna i mästarrollen, de 
ska avgöra om du uppfattar rytmen rätt. Och plötsligt är eleven mästare och 
läraren lärling. 

Många av de improvisationsövningar som de intervjuade lärarna berättar om 
ligger inom jazz och bluesgenrerna. Det handlar då mycket om olika skalor 
och låtar som passar till dessa. Eftersom improvisationen är så stor inom 
dessa genrer finns det fler utarbetade övningar och därmed fler böcker med 
jazz och bluesimprovisation än om man jämför med böcker med klassisk 
improvisation. Jag har tidigare ställt mig lite skeptisk till att som lärare på 
klassiska instrument ta till andra genrer för att jobba med improvisation, 
men har under arbetets gång ändrat mig lite på den punkten, jag tar upp mer 
om detta i diskussionen. Jag tycker att det är bra att eleverna till dessa lärare 
får en introducering av andra genrer, som de normalt kanske inte jobbar 
med, genom att de får improvisera. Man väljer inte automatiskt genre när 
man väljer att spela ett visst instrument. Så genom att använda sig av jazzen 
och bluesen så ger man sina elever en genrebredd. Men däremot kan jag 
tycka att det saknas improvisationsövningar i olika klassiska stilar. 
Tillvägagångssättet behöver inte alls vara annorlunda, så som både Michael 
och Brigitta pratar om när de använder sig av rondon, passamezzon, grounds 
eller passacaglias. Man ger eleven ett antal toner eller en skala och så får 
kompet, antingen om det är på skiva eller att läraren kompar, då vara 
stiltypiskt för till exempel barocken, eller vilken tidsepok man nu rör sig i.  
Vad jag kan utläsa av det som sagts i intervjuerna sammanfaller inte 
improvisationen och spelandet av stycken så ofta, det är två moment som 
det arbetas separat med. Visserligen bortsett ifrån de lärare som jobbar med 
barockmusik på en högre nivå då vissa inkluderar det i styckena. Jonas 
pratar visserligen om hur han använder improvisation i tekniskt svåra 
passager i stycken, men det är för att öva tekniken och tas sedan bort ifrån 
framförandet av stycket. Improvisationen dyker upp som ett moment det kan 
arbetas flitigt med, men vad jag förstår det som har det sällan en plats på 
scenen när det blir dags för ett framförande. Jag märker att barockens band 
till improvisation uppfattas som stark av alla de lärare som jag intervjuat. 
Detta är något jag finner väldigt intressant, improvisationen i barocken har i 
större omfattning överlevt än i andra senare epoker.  

Personliga och generella inställningar till 
improvisation 
Några av mina frågor som jag ställde till mina deltagare berörde vilken 
inställning som finns till improvisation. Svaren jag fick handlar om 
deltagarnas egen attityd till improvisation och om vilken attityd de tror är 
vanlig hos klassiska musiker. Jag börjar med att redovisa deltagarnas egen 
inställning och därefter följer deras spekulationer om den generella klassiska 
musikern. 
 
Lena berättar att hon är en väldigt notbunden musiker och har alltid känt sig 
obekväm med improvisation på sitt eget instrument. Hon har visserligen 
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även tyckt att det inte är det som vi klassiska musiker i första hand ska hålla 
på med, och att det skulle bli väldigt konstigt om man gjorde det bara för 
sakens skull. Utan då hon använt sig av improvisation har det varit när hon 
spelat barockmusik och där tycker hon att det känns jättenaturligt att lägga 
till saker. Hon säger att vissa barockstycken kan bli jättetråkiga om man inte 
lägger till någonting, så om hon tillsammans med en kammarmusikgrupp 
ska spela något barockstycke så är det självklart att det fylls ut med lite 
improvisationer.  
 
Lena säger att det var först på musikhögskolan som hennes lärare tvingade 
henne att improvisera och ornamentera när hon spelade barockstycken, och 
efter att ha blivit tvungen att göra det ett längre tag märkte hon hur det 
kändes lättare. Samma lärare uppmanade även henne till att göra egna 
kadenser då hon spelade Mozartstycken, men Lena erkänner att hon nog 
aldrig gjorde det. Jag och Lena börjar prata lite mer om kadenser och hur 
vanligt det är att man använder färdigskrivna sådana. Efter ett tag utbrister 
hon att vi är så lurade då det kommer till kadenser, en del av kadensens 
ursprungliga syfte försvinner nästan då när man använder sig av färdiga som 
någon annan komponerat. Lena har förr även sjungit mycket, och då blev 
det mycket jazz. I det läget så har improvisationen känts mer given och hon 
har inte alls haft samma känslor mot improvisationen i denna form som i 
den klassiska musiken.  
 
Michael hade tidigare en inställning att improvisation var något läskigt, 
något som man som musiker kunde eller inte kunde. Innan han började på 
musikhögskolan visste han knappt om att det fanns. Men med hjälp av vissa 
lärare, framförallt då han började på musikhögskolan, fick han verktyg för 
att kunna arbeta med det. Under sin tid på högskolan var det främst en lärare 
som hjälpte honom med improvisationen. Av olika anledningar hade 
Michael sina instrumentallektioner för en lärare utomlands, och denna lärare 
tyckte att improvisationen var självklar för en musiker som Michael. Han 
berättar att inställningen till improvisation är olika beroende på vilket land 
du befinner dig i. Han tycker bland annat att vi här i Sverige fokuserar mer 
på ett reproducerande, alltså spela sådant som någon annan skrivit, snarare 
än ett kreativt komponerande.  
 
Michaels relation till improvisation idag är mycket bättre, han tycker 
verkligen att han kan känna sig trygg i en improvisatorisk situation. Men 
medger att detta absolut kan variera från gång till gång. Han berättar om ett 
projekt som han gjorde tillsammans med en annan musiker, som skulle leda 
till en konsert i en kyrka. Konserten hade sex fasta låtar och där emellan 
skulle det vara improvisationer. På bilresan dit kände Michael sig väldigt 
nervös över vad som skulle hända, men sedan i själva konsertsituationen 
kändes det trots allt bra. Han säger att det handlar om att våga lita på att det 
sin improvisationsförmåga när man väl befinner sig i situationen då man ska 
prestera. Man får förlika sig med tanken att idéerna kan komma eller utebli. 
Han tycker att det är svårt att repa improvisation, det kräver mycket tid. Han 
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tror att det underlättar mycket om man är trygg tillsammans med sina 
medmusiker.  
 
Michael spelar i ett band som ägnar sig åt både fri och stilbunden 
improvisation. Han säger att i bandet handlar själva improvisationen inte 
alltid om vilka toner som kommer, utan vilken känsla du vill förmedla, så 
det kan även handla om klang. Efter att nu har spelat med detta band i några 
år tycker Michael att han känner sig mycket tryggare med att improvisera 
om han jämför med hur det var innan.  
 
Michael tar även upp företeelsen att musiker nu för tiden spelar kadenser, i 
till exempel Mozart, som någon annan skrivit. Han tänker att Mozart själv 
nog starkt skulle ifrågasätta det och undra vad det är för en konstig 
människa.  
 
Laila har inte hållit på med improvisation så mycket i vuxen ålder, men som 
barn spelade hon mycket tillsammans med sina systrar och då hittade de på 
mycket tillsammans. Hon tycker att det är först på senare år som hon börjat 
med det och då genom undervisningen. Tidigare har hon bara sopat det 
under mattan, eftersom hon inte behärska det. Hon säger att hon insåg när 
hon började undervisa att det är jättebra för barn att inte vara notbundna så 
att det kan vara fria på sina instrument och helt enkelt fokusera på att lyssna. 
Laila har inte fått någon undervisning i improvisation under de år som hon 
tog instrumentallektioner, vilket ledde till att det blev något väldigt 
främmande för henne. Hon pratar om hur obehagligt det kan vara när man 
ska improvisera och plötsligt känner man sig som en nybörjare på ett 
instrument som man normalt är väldigt bra på.  
 
Birgitta har nu en väldigt bra och avspänd relation till improvisation. Den 
har blivit mer prestigelös, men det är något som hon har fått jobba med på 
egen hand. Hon berättar om den skräck som infann sig hos henne då hon 
som klassisk musiker på högskolan skulle improvisera tillsammans med 
jazzmusiker i en bruksensemble. Det blev ju då väldigt prestigefyllt när man 
hamnade i samma grupp med sådana som hållit på väldigt mycket med det 
och därigenom väldigt läskigt. För att komma över denna rädsla för 
improvisation har Birgitta själv tagit tag i den, och satt sig själv i 
sammanhang där hon varit tvungen att improvisera. Bland annat har hon 
jobbat en del tillsammans med en annan musiker. De har fokuserat på 
renässansmusik, och då blir det mycket improvisation och ornamentering, 
men det har känts väldigt kreativ och lustfyllt. Hon medger att hon kanske 
inte alltid är obesvärad av en improvisatorisk situation, men så länge hon är 
trygg med sina medmusikanter och förtrogen med materialet så är hon nu 
för tiden inte det minsta orolig. Även om hon inte anser sig vara en speciellt 
duktig improvisatör så har prestigen försvunnit och det är jätteskönt.  
 
Jonas kommer ihåg att han från sex års ålder satt hemma vid pianot och 
improviserade över vampen som han tidigare nämnde, alltså A, G, F, E, så 
att för honom började improvisationen tidigt. Sedan när han var 12 år 
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började han spela kyrkorgel, och då var ju improvisationen en självklar del 
vid bland annat koralspelande. Improvisationen har funnits med honom 
länge. Jonas berättar om hur viktigt han tycker att det är med improvisation, 
var och ens eget liv och egna erfarenheter påverkar det som kommer ut när 
man improviserar, och det betyder någonting. Begreppet improvisation blir 
då vidgat till något mycket större. 
 
När vi sedan pratar om den generella inställningen till improvisation hos 
klassiska musiker tror Birgitta att det är en vanligt att tycka att det är svårt 
och att man anser att man inte är något bra på det. Hon tänker att många 
tycker att det är just läskigt och besvärande, så man vågar inte ge sig in på 
det. Hon säger att det nog är på väg att ändra sig lite, men att det ännu finns 
många traditionella musiker, i till exempel symfoniorkestrar, som är 
uppvuxna med en stark nottradition och att de nu har blivit för gamla och 
etablerade för att våga improvisera. Birgitta berättar att hon har kollegor, 
som är klassiska musiker, som tycker att det är så obehagligt att improvisera 
att de inte ens vågar göra det inför sig själva. De skäms och tycker att det 
låter fult, så då kan de inte ens öva på det på egen hand. Det skulle ju vara 
bra med en annan balans mellan notläsning och improvisation, och då har 
man som lärare en skyldighet att ge sina elever båda delar.  
 
Birgitta undervisar på en musikhögskola och säger att det kan vara stor 
skillnad på elevers förhållning till improvisation, beroende på vad det har 
för bakgrund. Vad för slags lärare studenterna tidigare gått för har en given 
koppling till deras inställning till improvisation. Improviserar inte studenten 
har dennes lärare nog inte hållit på med det, och likadant lärarens lärare, och 
så fortsätter det nog i många led tillbaka. Birgitta har varit noga med att 
bryta den trenden. Bara för att hon gått miste om något i sin 
instrumentalundervisning så ska inte hennes elever och studenter behöva 
göra det.  
 
Då vi kommer till min sista fråga, när mina deltagare ska välja ett alternativ, 
har Birgitta svårt att välja ett. Hon tycker att det absolut är användbart, men 
egentligen vitalt. Hon motiverar detta med att du klarar dig som klassisk 
musiker utan att kunna improvisera, är du anställd i en symfoniorkester 
kommer ingen begära det av dig. Men hon tror att livet blir lite roligare när 
man kan improvisera och det är skönt att slippa vara skräckslagen inför 
situationer då det behövs improvisation.  
 
Även Lena tror att många nog tycker att det är lite läskigt. Men hon tror att 
det har börjat ändrat sig på senare år. På Kungl. Musikhögskolan finns det ju 
en utbildning inom tidig musik, och för den utbildningens studenter blir 
improvisationen mer självklar än för en musiker på den vanliga klassiska 
linjen. Hon anser att man inte utbildar klassiska musiker till att hitta på 
saker, men hon tror att det är jättebra att kunna. Hon ifrågasätter den 
klassiska musikerutbildningen lite grann, då det är konstigt att man kan 
studera musik länge utan att beröra improvisation, speciellt då den har en 
sådan stor roll inom barockmusiken. Hon ger ett exempel på om man spelar 
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i en kyrka för en organist eller dirigent, har det hänt att de ber en att bara 
hitta på någonting på ett visst ställe, och då är det ju jätteknäppt om man står 
där som utbildad musiker och inte kan göra något!  
 
Hon fortsätter att prata om Bachs musik. Det har blivit vanligt att man 
framför den med ett romantiskt förhållningssätt, och skulle man försöka 
göra det mer stilistiskt korrekt så får man kritik för det. Lena väljer utan 
tvekan alternativet användbart på min sista fråga, och hon tycker att man 
även i vuxen ålder kan ta tag i sitt improviserande med enkla medel. Det kan 
bli alldeles för svårt och skrämmande att bara få höra: Hitta på vad du vill! 
Hon tänker att man kan börja med att improvisera på en ton och sedan 
succesivt lägga till fler antal toner. Man behöver de pedagogiskt progressiva 
stegen även som vuxen. 
 
Jonas pratar också om att inställningen till improvisation hos klassiska 
musiker kan variera avsevärt, beroende på vilken bakgrund de har. De 
notbundna musikerna har en sämre relation till improvisation om man 
jämför med dem som vuxit upp i en miljö med härmning, typ 
suzukimetodik, eller med blues, rock och jazz.  
 
Jonas tycker att improvisation bygger mycket på att ha de teoretiska 
kunskaperna, och därför är det viktigt att börja med det från tidig ålder och 
då gärna med ett tillfälle i veckan. På min sista fråga är Jonas helt övertygad 
om att svaret är vitalt. För om du som musiker vill fånga alla i en publik, så 
letar de inte alltid efter samma saker. Vissa vill ha det traditionella 
uppförandet av ett stycke medan andra uppskattar det personliga. Genom att 
framföra musiken enligt den tradition som lever idag, men där emellan 
komplettera med någon improvisation kommer du att fånga alla åhörarna. 
 
Michael tror att den generella inställningen till improvisation är att det är 
något som jazzmusiker håller på med. Och att många är helt omedvetna om 
att det var en levande tradition fram till och med Beethoven. Han 
ifrågasätter även begreppet improvisation, man ska inte lägga för mycket i 
det. Varje gång han tar upp sitt instrument så spelar han några toner, som att 
hälsa på instrumentet, och det är ju improvisation. Michael tycker att det är 
viktigt att instrumentallärare på högskolor, folkhögskolor och 
musikgymnasier vågar undervisa i improvisation. Han tror att nyckeln till att 
få elever att fortsätta kan vara att undervisa i improvisation, så att de får 
använda sin egen kreativitet. Lärare som inte hållit på mycket med 
improvisation måste gå utanför sin ”comfort zone”, för att ge eleven en 
chans att utveckla en positiv relation till det. Du lär dig inte improvisation 
genom att läsa böcker, utan genom att praktisera det en kvart om dagen. 
Börja enkelt, kan du en ton så kan du improvisera.  
 
Michael erkänner ändå att du som klassisk musiker inte alltid måste kunna 
improvisera. Om du är sångerska och sjunger massor av Schubert romanser, 
kommer aldrig någon kräva av dig att du ska improvisera, utan då handlar 
det snarare om att sjunga precis det Schubert skrev, och inget annat. Han 
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tror att samma sak gäller på modern fiol, att det är nog få som tänker på att 
man skulle använda sig av improvisation. Men Michael tycker att 
improvisation är viktigt, han drar hela tiden kopplingen till den egna 
kreativiteten, och hur viktigt det är för barn att få utlopp för den genom eget 
skapande. Det står i FN:s barnkonvention att barn har rätt att få uttrycka sig 
i olika ämnen, och han undrar hur många lärare som tar hänsyn till det då de 
planerar sin instrumentalundervisning. Som svar på min sista fråga säger 
Michael att improvisation för en klassisk musiker är nog onödigt tabu, men 
det borde vara, enligt honom själv, vitalt användbart. 
 
Laila tror att inställningen har blivit mer och mer positiv med åren, att 
improvisation har kommit in i den klassiska musiken mer än tidigare. Hon 
tänker att många nog sett det som ett flummigt hinder, som inte är så viktigt. 
Men på senare år har fler insett att det faktiskt är viktigt, och att många 
skulle vilja kunna, men att de känner sig låsta av vad de gör. Så Laila har 
uppfattningen om att det har skett förändringar mot hur det varit tidigare. 
Men tyvärr återkommer hon till att det nog är övervägande många som inte 
tycker att det är så viktigt. Man kan inte säga att de är dåliga musiker bara 
för att de inte improviserar, de är ju bra på det de gör. Huruvida man är en 
bra musiker eller inte behöver inte ha och göra med i fall man kan 
improvisera. Improvisationen finns ju i den tidiga musiken i form av 
ornamentering, men det pratas det aldrig om.  
 
Laila tror att det kan vara en tillgång att vara bekväm med improvisation, 
man får en annan kontakt med instrumentet när noter inte finns med i 
bilden. Laila tror att med hjälp av de nya spelböcker som kommit ut, som 
uppmanar till improvisation, så kan morgondagens musikers generella 
inställning vara en annan än idag. Som svar på min sista fråga så svara Laila 
först att det är vitalt, men om omformulerar sig sedan och säger att det 
kanske är för stort att säga att det är nödvändigt, men viktigt är det ändå. 
Hon avslutar med att poängtera att hon tycker det är jättebra att 
improvisationen har kommit fram mer i den klassiska musiken. 
 

Reflektion kring inställningarna till improvisation 

Ett återkommande ord då det kommer till vilken inställning klassiska 
musiker har till improvisation är ’läskigt’. Den generella uppfattningen hos 
mina informanter om vad den generella uppfattningen är kan alltså 
sammanfattas med det vardagliga ordet läskigt. Ord som flummigt, 
obekvämt och svårt kommer också upp. Här blir det väldigt tydligt tycker 
jag att improvisation inte är något som klassiska musiker vanligen håller på 
med, då något främmande ofta blir otäckt. Birgitta berättade ju om att hon 
har kolleger som inte ens vågar improvisera inför sig själva, och detta 
handlar ju då om människor som har musiken som yrke. Jag menar inte att 
man måste vara bäst på allt inom musik för att få kalla sig musiker, men jag 
tycker ändå att det är konstigt att improvisationen fallit så långt bort ifrån en 
klassisk musikers skapande av musik.  
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Michael tar upp att många anser att improvisation är något som jazzmusiker 
håller på med och att det inte hör hemma i den klassiska musiken. Att denna 
uppfattning finns är inte så konstigt, för som många av mina informanter 
påpekar så behöver du inte kunna improvisera om du har en tjänst i en 
symfoniorkester, du spelar det som står i noterna på det sätt dirigenten, men 
framförallt, kompositören vill.  
Laila är noga med att poängtera att hon inte tycker att man är dålig musiker 
bara för att man inte kan improvisera. Det håller jag absolut med om, man 
kan inte vara bra på allt. Men en okunskap om något kan ofta leda till en 
rädsla för det.  
Jonas tog upp att den relation man har till improvisationen påverkas mycket 
av vilken bakgrund man kommer ifrån, detta tror jag absolut på. Har man 
haft en instrumentalundervisning som präglats av improvisation så kommer 
ju inte improvisationen anses vara något läskigt av denne. Men av vad jag 
kan se så har inte improvisationen haft en sådan självklar roll i undervisning 
som pågick för 20 år sedan.  
Laila säger att hon tror att relationen till improvisation har blivit mer positiv 
på senare år och det kanske beror på att lärare har blivit bättre på att få in det 
i undervisningen. Trots att många av mina deltagare länge har haft en 
obekväm relation till improvisation, så märker jag att det är långt ifrån 
omöjligt att komma över denna rädsla. Både Birgitta och Michael berättar 
att de tidigare haft en otrygg relation till improvisation, men genom att på 
egen hand tagit tag i det och arbetat mycket med det har de båda nu en 
mycket mer bekväm roll i improvisationen. Det gläder mig att se att det 
aldrig verkar vara för sent att ta tag i improvisationen, och att man även i 
vuxen ålder kan hitta ett avspänt förhållningssätt till den.  
För att vara lite krass så tycker jag, baserat på mina tankar från mina 
informanter, att jag kan hävda att anledningen till den relation klassiska 
musiker har till improvisation beror på de lärare de gått för. Elever blir ofta 
en spegelbild av sina lärare, och som Birgitta säger, improviserar inte min 
lärare så kommer inte jag heller att göra det. Michael tar upp att det i detta 
sammanhang är extremt viktigt att vi som lärare vågar gå utanför vår 
”comfort zone”, alltså våga jobba med sådant vi inte är så bekväma med. 
För att som lärare har man en skyldighet att visa sina elever vad världen har 
att erbjuda, och även om jag inte är någon mästare inom improvisation så 
har mina elever rätt till att veta om att det finns. Man ska inte vara rädd för 
att gå in i något nytt med samma förutsättningar som sina elever. Man kan 
se det positivt, genom att man själv inte alls är bekant med området så kan 
man få en förståelse för hur det känns för ens elev. Eleverna kanske känner 
sig mer trygga när de får veta att läraren också tycker att det är svårt, men 
att de ska hjälpa varandra. Och då tycker jag att det är värt att påpeka 
Michaels ord om att vi som lärare inte får glömma bort att vi kan lära oss 
från våra elever, och inte bara de från oss. 

De svar jag fick från mina deltagare på den sista frågan varierar, men jag 
tycker ändå att de har samma kärna. Rent konkret så såg svaren ut som 
följande, en valde vitalt, tre valde användbart och en valde ett 
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egenkomponerat alternativ: onödigt tabu. Trots att svaren skiljer sig från 
varandra så märker man i deras förklaringar att de ändå har liknande 
inställning till vad improvisation borde vara för en klassisk musiker. 
Michael var den som valde att svara onödigt tabu, men han tycker att det 
borde vara vitalt användbart. Birgitta valde användbart då improvisation inte 
är något man måste kunna för att ha yrket musiker, men hon tänker att livet 
blir roligare om du slipper vara rädd för det. Laila säger först vitalt, men 
sedan ändrar hon sig till användbart då hon väger in att man kan arbeta som 
klassisk musiker utan att kunna det. Lena väljer utan tvekan användbart, och 
fortsätter med att säga att det aldrig är för sent att ta tag i det. Jonas säger 
tveklöst att improvisationen är vital, då man som musiker kan fånga fler 
lyssnare. Så även om inte alla valde samma alternativ så ser jag en röd tråd 
hos samtliga, och det är att det inte finns några nackdelar med att kunna 
improvisera som klassisk musiker.  

Improvisationens fördelar 
Eftersom jag inte fått några ofördelaktiga synpunkter på improvisation från 
mina informanter kan det vara intressant att se på vilka fördelar det finns. 
Då jag frågade vad ett kunnande inom improvisation kan bidra till så 
räknade mina deltagare upp många positiva följder ett kunnande kan leda till 
och dessa redovisas nedan. 
Michael tror att improvisation kan bidra till att man överlever som konstnär. 
Det är ett verktyg till att hitta sin kreativitet och att lära känna sitt 
instrument på ett helt annat sätt. Det blir enligt Michael väldigt mycket 
roligare att spela då man upphäver göra rätt/göra fel-företeelsen. Om man 
spelar tillsammans med andra får man en helt annan kontakt när man 
improviserar tillsammans jämfört med läser noter tillsammans. Som lärare 
kan man hjälpa sina elever att hitta ett eget sound genom att låta dem 
improvisera. De märker vad de själva tycker är snyggt och kan då lägga in 
ett identitetsskapande i sitt musicerande: Det här tycker jag låter snyggt. De 
spelar då inte bara ett instrument utan det spelar ett instrument på sitt sätt. 
Man kan bättra på notläsning med hjälp av improvisation, om man låter 
eleven hitta på något kort så kan de notera ner det, och får då se hur det ser 
ut i noter. Genom improvisationen kan det väckas ett intresse för att skriva 
egen musik, och då gynnas den egna kreativiteten och då minskar kanske 
chansen att de slutar spela efter några år. 

Jonas ser många fördelar med improvisation, bland annat att de vågar mer 
på ett annat sätt, de blir inte rädda om de spelar fel någonstans, och det 
skapar en större grundtrygghet hos musikern. Improvisation leder till att 
man förstår de här pusselbitarna som är musik. Plötsligt börjar man lyssna 
på basgången, tänka på ackompanjerande stämma och att få till ett linjespel, 
även då de spelar enkla stämmor. Som musiker får man ett friare 
förhållningssätt till musik om man håller på mycket med improvisation, 
vilket gör att du vågar mer. Vid en konsert måste du kanske inte välja en 
sonat av en stor kompositör, utan du kanske väljer att framföra en 
improvisation i stället, och inser att den är lika mycket värd. 
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Birgitta anser att ett spelande utan noter kan ge väldiga färdigheter när det 
gäller motoriken och tekniken. För mycket av muskelrörelser och 
muskelminnet är kopplat till gehöret, och detta gör då att fingrarna får 
lättare att hitta om man håller igång det. Men det kan också bidra till en 
musikalisk glädje, så att man kan leka och improvisera i alla möjliga genrer. 
Man kan då våga lägga stämmor spontant i ett sammanhang som man 
kanske inte normalt befinner sig i. Birgitta tror också att det gör mycket för 
självkänslan, man blir mycket mer säker på sig själv som musiker om man 
vågar lämna en notbild, och får då ett litet försprång jämfört med andra 
musiker som aldrig vågar. Man kan kanske jämföra det med att kunna flera 
språk, kan jag engelska, franska och lite tyska så är risken mindre att jag 
hamnar i ett sammanhang där jag inte förstår eller kan göra mig förstådd. 
Sen om man fördjupar sig och blir stilmässigt säker så bidrar ju det till det 
konstnärliga skapandet och konstnärliga uttrycket, och detta kan ju göra ett 
framträdande till ett helt annat.  
 
Även Lena tycker att improvisation kan bidra till en förbättrad teknik. När 
man inte har en notbild som stör kan man börja lyssna på ett helt annat sätt. 
Hon nämner bland annat klangen, som man verkligen kan jobba med om 
man improviserar på en ton. Lena ser också att improvisationen kan vara till 
hjälp för att känna en helt annan frihet på sitt instrument. Och det hjälper en 
i ens arbete som musiker, då det kan bidra till ett utvecklat gehör, som gör 
att man kanske får det lättare att ta ut till exempel en basstämma. Men också 
att man spelar bättre om man improviserar då man kommer i 
barocksammanhang. Kan man inte lägga till något och smycka ut så missar 
man ju de jobben. 
 
Laila uppmuntrar sina elever till improvisation för att hon tycker att det 
frigör. Kontakten med instrumentet blir en helt annan när du är friare. I och 
med att man blir friare så tänker Laila att det bidrar till att man lär sig att 
lyssna mer, på klangen och tonen, men också på det som händer runt 
omkring. Lyssnandet blir mer aktivt helt enkelt. Laila har även märkt på 
sina elever att de blir glada när de är fria att göra vad de vill, och det är ju 
härligt att se. 
 

Reflektion kring improvisationens fördelar 

Jag tycker att det är värt att repetera den fråga som jag ställde till mina 
deltagare, ”Vad kan ett kunnande inom improvisation bidra till?”. Jag anser 
att fråga är relativt neutral och trots detta räknar de endast upp positiva 
konsekvenser. Detta bekräftar igen att inställningen till att kunna 
improvisera är positiv, och att det inte finns några nackdelar med att kunna 
det. Det pratas om hur improvisationen kan bidra till en bättre teknik, och 
detta kan jag absolut hålla med om, det inte finns något annat som stjäl ens 
uppmärksamhet. Jag tänker på min egen teknikövning, visst kan jag spela 
etyder efter noter, men när det handlar om små tekniska svårigheter, brukar 
jag alltid avstå från notbilden och bara fokusera på vad som händer i 
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fingrarna eller med tungan. Och då är det mycket enklare att känna vad det 
är som händer när man exkluderar ett sinnesintryck. Både Lena och Laila 
pratar om att lyssnandet blir på ett annat sätt och det har ju att göra med 
precis samma sak. När ett sinnesintryck försvinner så blir de andra mer 
aktiva. Så med ett litet medel kan vi hjälpa våra elever att utveckla deras 
teknik och musicerande, och inte genom att lägga till ett extra moment utan 
genom att ta bort något. 

Michael tar återigen upp improvisationens roll i att hitta sin egen kreativitet. 
Han propagerar nästan för vitaliteten av att få skapa själv och hur detta kan 
vara ett verktyg för att elever inte slutar spela. Jag finner att detta är väldigt 
troligt. Jag kan se på mina elever, som har improvisationen som en självklar 
del i sitt spelande, att de har en sådans stor glädje av att bara kunna sitta och 
lira på sitt instrument utan att någon kan komma och säga vad som är rätt 
och fel. Här hittar vi den friheten som många av mina informanter tar upp, 
musikern och instrumentet behöver inte något annat än varandra för att 
kunna skapa musik. Jag tycker absolut att det är viktigt att barn får utlopp 
för sin kreativitet, men även att vuxna får det och det kommer vissa av mina 
informanter in på. De menar att ett kunnande inom improvisation helt enkelt 
gör livet roligare och att det är essentiellt för ens överlevnad som konstnär.  

Birgittas jämförelse med att kunna olika språk uppskattar jag verkligen. 
Förmedla musik kan du göra på olika sätt och att läsa noter och improvisera 
är två skilda tillvägagångssätt. Man kan då absolut säga att spel efter noter 
och improvisation är två olika språk inom musikens värld. Kan du båda 
språken så har du mycket lättare för att kommunicera med olika sorters 
musiker. Sedan kan varje språk ha sina olika dialekter, improvisation inom 
jazz och folkmusik kan skilja sig från varandra, men genom att kunna en 
viss dialekt inom ett språk innebär det att du kan göra dig förstådd av de 
som pratar en annan dialekt, även om melodin kan skilja sig från varandra. 
Så ännu en gång så ser vi improvisationens fördelar uppenbara sig inför oss. 
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Diskussion 

Syftet med min undersökning var att få reda på vilken plats improvisation 
har i dagens klassiska instrumentalundervisning. Undervisar man i det och 
hur i så fall? I intervjuerna jag gjort har det framkommit att improvisation 
används. Nedan så tar jag upp vissa delar av informationen som jag ställer i 
förhållande till min bakgrund. 

Medfödd kunskap eller något alla kan lära sig? 
I de spelböcker som finns för barn och ungdomar så uppmuntrar vissa av 
dem till improvisation och pratar om hur bra det är att kunna vara fri på sitt 
instrument. Pehrsson och Stjärneback (2009) uppmanar i förordet i 
Blockflöjten och jag till improvisation. Men när det sen kommer till kritan 
så består ändå böckerna till största del av låtar som ska spelas efter noter. 
Jag uppskattar verkligen att inställningen till improvisation är positiv, men 
när det sedan inte kommer så mycket hjälp till improvisation i boken så 
spelar det ingen roll hur fint formulerat det än må vara i förordet. Du lär dig 
inte att improvisera genom att läsa om hur bra det är, du lär dig genom att 
praktisera det.  
Om vi ser till vad Nachmanovitch (1990) säger så hävdar ju han att vi alla är 
experter på att improvisera genom att vi kan tala och föra en konversation. 
Och när man sätter improvisationen i ett sådant sammanhang blir det 
självklart att improvisation på sitt instrument inte är något man kan eller inte 
kan, man måste träna på det. Ingen kan tala från födseln men efter många 
års träning så kan vi slutligen helt obehindrat prata med varandra. Att lära 
sig att improvisera efter alla regler som finns inom alla olika områden tar 
tid, men det är ingen som förväntar sig av en ettåring att den ska kunna tala i 
fullständiga meningar, på samma sätt kan vi inte förvänta oss att vi bara 
efter ett år har bemästrat improvisation i musik.  
Jag uppfattar det som att i och med att spelböcker med skivor blivit allt 
vanligare så har improvisationen återkommit i den klassiska undervisningen. 
För när lärarna inte är bekväma med improvisationen själva kan det vara 
skönt att någon annan gör jobbet åt en och det enda man behöver se till som 
lärare är att det får vara en del av lektionen. Om improvisationen blir ett 
naturligt moment kommer våra elever så småningom lära sig tala 
improvisationens språk. Jag tror att Nachmanovitchs (1990) ord kan vara 
bra att lägga på minnet, att vi är alla experter på att improvisera eftersom vi 
kan tala.  

Jag tror också att dessa ord kan vara en tröst till någon som känner att den 
inte kan improvisera i musiksammanhang. Det får dem kanske att inse att 
improvisation inte är så märkvärdigt och att det då kan ge energi till att ta 
tag i det. Så även om man har kommit en bra bit på väg med att få in 
improvisationen i den klassiska undervisningen, om man jämför med hur det 
sett ut de senaste åren, så lever traditionerna med hur man framför klassisk 
musik kvar, det kommer nog dröja länge innan det blir vanligt att vi kan gå 
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på en klassisk konsert och få uppleva improvisation integrerat med de 
klassiska styckena. Men förutsatt då att det inte är barock eller 
renässansmusik det handlar om, för i dessa fall är det ju snarare tvärtom, här 
är det väldigt vanligt att improvisation och ornamentering blomstrar.  

Klassiska musikers förmåga till improvisation 
Som vi ser i Fritzén och Öhmans (1981) spelbok försöker de avdramatisera 
improvisationsmomentet genom att få in det tidigt i undervisningen. Jag 
tycker att de verkar ha uppfattat den generella rädsla för improvisation som 
finns hos klassiska musiker. Rädslan att frångå manus, i musikerns fall 
noterna, och plikttroheten mot kompositören kan vara anledningen till att 
Bailey (1992) hävdar att all sträng klassisk undervisning leder till handikapp 
inom improvisation. Mina informanters berättelser om sina egna lektioner 
visar tydligt på att den uppfattning som Bailey har om den klassiska 
undervisningen till stor del stämmer. Genom att alltid vara tvungen att 
förhålla sig till en notbild och vara noga med att framföra stycken så som 
dagens mästare gör, så blir man väldigt låst i sitt musikaliska uttryck. De 
som ägnar sitt liv åt ett musicerande av detta slag blir fantastiska kopiatorer, 
men inte några levande musiker, för att använda mig av Jonas ord. Jag kan 
tänka mig att det är det som Bailey syftar till när han säger att den klassiska 
musikundervisningen bidrar negativt till ett kunnande inom improvisation. 
Har man under många år fått inpräntat i sig att man inte får vara så fri i sin 
tolkning av musik, är det självklart att man blir begränsad i sina försök till 
att hantera något så fritt som improvisation.  

Däremot tror jag inte att alla strikt skolade klassiska musiker har handikapp 
inom improvisation, vilket Bailey (1992) verkar tro. Jag märker på mina 
informanter att även om de inte fått någon improvisation i sin undervisning 
och att hela förhållningssättet varit strikt, så kan man ta tag i 
improvisationen på egen hand. Jag anser att vara musiker kan ha många 
olika sidor. Jag har ett förhållningssätt till musiken då jag spelar tidig musik 
på min blockflöjt, ett annat när jag spelar nutida musik på blockflöjt, ett 
tredje i en kör sjungandes traditionell körmusik, ett fjärde som 
solosångerska, listan kan göras oändlig… Mitt förhållningssätt till musik 
ligger inte bara på en dimension, jag har flera olika inställningar beroende 
på vad det är för musik jag framför, och det går att hålla isär dem. Även om 
jag i grund och botten skulle kalla mig klassiskt skolad så har jag under 
mina år som musiker stött på andra genrer som gett mig andra insikter och 
lärdomar, och det tror jag inte är ovanligt.  

Jag vill motsätta mig Baileys uttalande lite till. Även om jag förstår vad han 
menar, så är det en ganska hårdragen generalisering. Pratar vi om strikt 
skolade renässans- och barockmusiker, som självklart också är klassiska 
musiker, så är improvisation en självklar del. Quantzs (1966, 1752) 
ornamenteringsförslag skulle som exempel inte finnas om det inte var givet 
för en barockmusiker att improvisera. Sedan kanske inte de skulle klara sig 
så bra i en improvisatorisk situation i ett jazz- eller flamencosammanhang, 
men det har mer att göra med musikerns inriktning på sin improvisation och 
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inte just den klassiska skolningen. Jag är inte övertygad om att Bailey, 
jazzgitarrist som han här, skulle klara av att improvisera stilistiskt rätt över 
en passamezzo. Improvisation är inte en genre i sig, utan varje genre har sin 
variant av det. När Bailey syftar till strikt klassisk undervisning så tänker 
han nog framförallt på den undervisning skett från senare delen av 1800-
talet fram till idag och där håller jag absolut med honom, får man endast 
sådan undervisning så kan man bli hämmad när det kommer till 
improvisation. Alltså gäller nog detta påstående bara de musiker som fått 
bara den undervisningen, och därigenom inte alla klassiska musiker 

Genrer och uppförandepraxis 
Som jag nämnde tidigare har jag ställt mig lite skeptisk till att klassiska 
musiker ska behöva ta till en annan genre för att kunna improvisera, det var 
ju inte direkt så att Mozart improviserade över en bluestolva, improvisation 
fungerade ju bra i hans egen musikstil. Men jag har börjat ändra mig på det 
planet, för de positiva biverkningar som jag kan se att improvisation har, 
uppstår vare sig du improviserar till en albertibas eller en walking bass. Vi 
är ju människor i vår tid och som Johansson (1996) hävdar uppstod vår tids 
improvisationstradition i jazzen och bluesen. Då känns det väldigt aktuellt 
att låta sina elever ta del av denna viktiga bit av historien. Lärare har ett 
ansvar att bilda sina elever och ge dem alla möjligheter till att bli de musiker 
de vill vara. Och detta kan ske genom att introducera olika genrer för sina 
elever. Men bara för att jazzen är en stor del av vår tids improvisation 
betyder inte det att man måste bortse från den plats improvisationen har i 
den klassiska musiken.  
Det är inte bara så att man kan improvisera i klassisk musik, utan förr 
improviserade man musik, så varför kan vi inte göra det idag? Stighäll 
(2008) poängterar att vi ska se de bevarade diminutionsmanualerna från 
renässansen som inspiration till hur man själv kan smycka ut ett stycke, där 
har man ett sätt att jobba. Genom att studera källors förslag på hur man ska 
ornamentera och smycka ut kan man åstadkomma en tidsenlig 
improvisation. Söderberg (2008) pratar om barockmusikerns ansvar då 
denne framför ett stycke, och det är inte bara att gestalta det nedtecknade 
utan att även tillföra de beståndsdelar som musiken kräver, men som inte 
bestämts på förhand. Likaså med Mozarts musik, Eisen (2002) tar upp hur 
kompositörens handskrivna original skiljer sig från de utgåvor som kom ut. 
I originalen fanns det mycket mer utsmyckningar och tillägg, vi kan ta 
lärdom av dessa genom att studera dem och se vad som är karaktäristiskt för 
ornamentering i den klassiska tidsepoken, så att vi kan tillföra det i vårt eget 
spel, även om det inte står i noterna.  

Så har vi kadenserna! Klingfors (1990) säger att de skulle improviseras, det 
var då musikern skulle visa vad den gick för. Kadenserna som spelades på 
1700-talet måste haft helt annan karaktär, då de uppstod i stunden och inte 
efter timmar i ett övningsrum framför en not. I den romantiska epoken var 
inte improvisation i stycken något man använde, men improvisationen fanns 
ändå där. Både Hultberg (1995) och Edin (2008) säger att en pianoafton 
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gärna fick inledas med en improvisation, för att förbereda åhörarna på vad 
som väntade. Historien visar tydligt att improvisation och klassisk musik 
inte levde åtskilt. Det är ju då helt befängt att vi idag tror att vi framför 
musik på det sätt som det gjordes när den skrevs. Med hjälp av de källor och 
den forskning som finns får man reda på hur improvisationen användes i 
musiken och därigenom låta musiken åter bli det den en gång varit. I 
uppförandet av klassisk musik idag tar vi inte hänsyn till hur musiken 
uppfördes förr. Utan att ifrågasätta något spelar man Vivaldis Våren på en 
violin med metall eller nylonsträngar och med modern stråke, Mozarts 
flöjtmusik spelas på ett silverinstrument med en massa klaffar och om 
kompositören inte skrivit ut en kadens väljer man att spela en som någon 
annan högt upphöjd musiker skrivit.  
Jag känner mig väldigt konservativ när jag ifrågasätter dagens 
musikframföranden. Men jag skulle egentligen inte säga att jag ifrågasätter 
varför Beethovens ”Für Elise” alltid framförs på en modern flygel, utan det 
jag ifrågasätter är varför man inte ifrågasätter det. Min uppfattning är att 
improvisation i klassisk musik borde vara självklart. Klassiska 
instrumentalister kan gärna inse att man inte måste ta till andra genrer för att 
kunna ta del av den, utan improvisationen finns närmare än var vi tror och 
det är i vår egen fantastiska musik. 

Kadenser 
Jag har berört kadenser relativt mycket i mina funderingar kring 
improvisation. Jag vill koppla ihop citatet från Steve Lacy (i Bailey, 1992), 
som jag avslutade min bakgrund med, med kadenser. Jag ser gärna att 
dagens klassiska musiker skulle börja våga använda sig av sina egna 
kadenser i större utsträckning, framförallt då det kommer till stycken där 
kompositören inte skrivit ut kadensen. Jag ställer mig väldigt positiv till att 
de skriver sina egna. Men med Lacys kommentar i bakhuvudet kan jag inte 
hjälpa att ifrågasätta även denna företeelse. Skillnaden mellan en skriven 
och improviserad kadens på, låt oss säga en minut, kan bli väldigt stor. För 
som Lacy menar, komponerar du din egen kadens har du all tid i världen på 
dig att bestämma vad du vill säga på en minut, improviserar du den så har 
du en minut på dig. Ibland kan det vara skönt att i förväg planera till 
exempel ett tal, för att vara säker på att man kommer ihåg att säga allt man 
vill få sagt. Men är det inte mer genuint att få höra ett tal som kommer 
direkt från hjärtat, utan några omvägar via ett papper? Det tycker jag. 

Tankar kring mitt arbete 
Jag känner mig väldigt nöjd med hur jag genomfört hela arbetet. Jag tycker 
att antalet informanter var lagom, visserligen var det mycket text att 
transkribera efter intervjuerna men det var det värt då jag fick en bra bredd 
på informationen. Däremot hade jag gärna, så här i efterhand, sett att jag 
skulle ha haft ett lite annat förhållningssätt under intervjuerna, då jag kan ha 
en tendens till att prata lite för mycket. Jag märkte det när jag transkriberade 
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intervjuerna, att jag relativt ofta förtydligade mina frågor utan att deltagaren 
bett om det. När jag förberedde frågorna var jag noga med att de skulle vara 
så neutrala som möjligt. Men när jag vid några tillfällen förtydligade dem, 
blir det lätt att man lägger till ord som ger en antydan om vad mina 
personliga åsikter är. Jag tror inte att detta hade någon större inverkan på 
svaren, men det är att föredra att ha frågor som är så opartiska som möjligt, 
då man inte vet vem man kommer att stöta på i en intervjusituation. Sen 
efter att jag ställt alla mina frågor var det lätt att jag började prata på lite 
allmänt om improvisation. Anledningen till detta var att jag ville föra 
samtalet vidare, men återigen då jag lyssnade på intervjuerna i efterhand 
inser jag att jag ”håller låda” lite väl länge ibland. Jag genomförde inte 
intervjuerna för att få höra mina egna åsikter… Trots dessa små missöden är 
jag överlag väldigt nöjd med mitt tillvägagångssätt. Jag känner att min 
metod var väldigt relevant för arbetet och gav mycket väsentlig information, 
så där ångrar jag ingenting. Det var trevligt att bli positivt överraskad av 
mitt resultat, den klassiska instrumentalundervisningen var inte så inskränkt 
som jag trodde och det är goda nyheter. 

Frågorna var generellt bra anpassade för att få fram den information jag 
efterfrågar i mitt syfte. Jag kan visserligen så här i efterhand tycka att min 
sista fråga blev lite för kvantitativ, en sådan skulle ha passat bättre i en 
enkätundersökning, men jag valde trots det att redovisa den på grund av 
kopplingen till namnet på mitt arbete.  
Indelandet i fyra teman vid analysen var framgångsrikt, då det gav en tydlig 
struktur på de svar jag fått. Med detta redovisningssätt blir det inte så tydligt 
exakt hur det svarats på varje fråga, men svaren på de olika frågorna kan lätt 
gå i varandra så därför såg jag ingen nackdel med att redogöra för dem i en 
mer löpande text.  

Detaljerna i mitt syfte har finjusterats under arbetets gång, från början hade 
jag med aspekter på vilken personlig relation lärarna har till improvisation, 
men jag valde att ta bort det för att göra syftet mer konkret. Mitt översiktliga 
bakgrundskapitel har gett mig mycket bra kunskaper om hur det har sett ut i 
historien med improvisation. Tack vare denna kunskap så väcktes 
nyfikenheten till fortsatt forskning. Jag har nu kortfattat redogjort för 
kvalitén i min studie, så att innehållet blir mer trovärdigt. 
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Slutreflektion 

Vad har jag då kommit fram till? Jag tycker mig se att inställningen till 
improvisation bland klassiska musiker är på väg att förändras. Inställningen 
förr var att det inte hade i den klassiska undervisningen att göra, men nu 
verkar det som att lärare har förstått/börjar förstå hur viktigt det kan vara att 
kunna improvisera. Jag tror att detta kan bero på olika faktorer, bland annat 
att utbudet av olika genrer är så stort nu för tiden, och att det finns så 
lättillgängligt tack vare internet och media. Vi blir influerade av andra 
genrer och kan ta del av de traditioner som finns inom dem. Detta väcker 
kanske en nyfikenhet hos musiker för ett sådant musicerande man vanligtvis 
inte brukar utöva, som till exempel improvisation för en klassisk musiker. 
Man kan även väga in den tillgång vi har till forskning kring 
uppförandepraxis som visar på att man förr improviserade i musik, detta kan 
absolut påverka en lärares förhållningssätt.  
Men framförallt så tror jag att det grundar sig i lärares behov av att ge sina 
elever det de själva inte fick. 1800-talet är inte så långt borta, om man 
tänker i generationer. Det tar lång tid för en tradition att etablera sig, i detta 
fall improvisationens frånvaro i klassisk musik, och det kommer att ta lång 
tid innan en ny tradition, där improvisationen inkluderas, tar vid. Jag tror att 
klassiska musiker med åren märkt av att improvisation är viktigt, och hur 
man blir begränsad utan den. Denna insikt kanske har lett till att vissa lärare 
nu har påbörjat en liten revolution inom musikundervisningen, 
improvisationens återkomst i den klassiska musiken. För alla de lärare som 
jag intervjuade var positivt inställda till improvisation vare sig de själva var 
bra på det eller inte. Sedan om det är något de anser att de ska tycka eller 
något de verkligen tycker blir egentligen inte väsentligt. För anser de att de 
ska vara positivt inställda, tyder det på att de uppfattar den allmänna 
inställningen till improvisation som positiv, vilket i sin tur tyder på att den 
kan vara just det. 

Den plats improvisationen har i undervisningen på klassiska instrument är 
bland annat genom spel till Playalongskivor, då i jazz- och bluesgenrer, 
härmningsövningar eller i framförandet av tidig musik, alltså barock- och 
renässansmusik. Än så länge verkar det inte vara vanligt att elever får 
improvisera i musik som skrevs efter barocken. Improvisationen i musiken 
innan klassicismen har till mycket större del överlevt och brukas än idag. 
Jag tycker förstås att det är bra att improvisationen är självklar i dessa 
epoker, men skulle ju gärna se att den skulle få leva fritt i vilken musik vi än 
spelar.  
Att tala är att improvisera, men det är lätt att glömma bort det då talet är 
något självklart hos en människa. De klassiska musiker som känner en 
rädsla för improvisation borde inse att de redan är experter och acceptera att 
en tanke inte alltid kommer ut som den var tänkt, men att det inte 
nödvändigtvis behöver innebära att det blev fel, man kan säga samma sak på 
olika sätt. 
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Improvisation är viktigt för en klassisk musiker, det bidrar till många 
fördelar. Den har på senare tid fått en större plats i undervisningen på 
klassiska instrument, genom att dagens lärare har en mer positiv inställning 
till den. Jag vill återknyta till namnet på mitt arbete: Improvisation för 
klassiska musiker, tabu, onödigt, användbart eller vitalt? Jag ställde ju denna 
fråga till mina deltagare och jag blev glad när de svar som jag fick antingen 
var ”användbart” eller ”vitalt”. Innan jag gav mig ut och gjorde min 
undersökning var jag ganska övertygad om att inställningen till 
improvisation skulle vara mer negativ. Jag trodde att klassiska musiker 
generellt inte höll på med det och att de framförallt skulle tycka att det är 
något onödigt. Men till min förvåning var alla mina informanter positivt 
inställda, och de jobbade med det så gott de kunde utifrån sina 
förutsättningar. Att de anser att improvisation är något viktigt är ett stort 
steg på vägen. Det finns ett engelskt uttryck: ”Admitting you have a 
problem is the first step to recovery”. Meningen klingar nog lite negativt, 
men samma princip kanske gäller improvisationen. Insikten om att 
improvisation är viktigt är första steget mot dess självklara roll i den 
klassiska undervisningen. 
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Fortsatt forskning 

Varför är improvisation i klassisk musik så starkt förknippad med barock? 
Under tiden som jag genomförde min undersökning slog det mig plötsligt att 
då det pratades om improvisation i klassisk musik kom den naturliga 
kopplingen till framförallt barockmusik, men även renässansmusik, upp. Det 
var aldrig någon som nämnde något om de andra epokerna. Min bakgrund 
visar tydligt på att improvisationen till en viss mån var en självklarhet fram 
till mitten av 1800-talet. Varför överlevde improvisationens självklara roll i 
renässans- och barockmusik, men inte i klassicismen och romantiken? I 
fortsatt forskning skulle jag vilja göra en djupdykning i vad som hände med 
improvisationen i de senare epokerna. Varför uppstod, den lite 
efterkonstruerade, låsningen till vad som står på notpappret och det 
avståndstagande till improvisation då det handlar om musik? Det skulle 
ännu dröja innan jazzmusiken kom och tog kommandot över 
improvisationen. Även om man inte improviserade i den skrivna musiken, 
betyder det att 1800-talets klassiska musiker inte kunde improvisera? Fanns 
det verkligen en tidsepok då improvisationen var död?  
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Bilaga 1 

Mail med förfrågan om deltagande: 
Hej, 
Jag heter Susanne Björkegren och går min sista termin på lärarutbildningen 
med inriktning musik, på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  
Under mina senare år som blockflöjtist har jag utvecklat ett intresse för 
improvisation. För klassiska musiker är det inte alltid något självklart. Så i 
mitt examensarbete vill jag göra en djupdykning i klassiska musikers 
förhållande till improvisation.  
Jag undrar om du vill bidra till mitt examensarbete med dina tankar och 
erfarenheter inom ämnet?  
Jag genomför min undersökning med hjälp av intervjuer, vilka jag 
dokumenterar med ljudupptagning, och har för avsikt att låta alla deltagare 
vara anonyma.  

Jag vill avslutningsvis poängtera att jag inte är ute efter att sätta dit någon, 
utan jag vill få en bild av hur det ser ut i dag på musik och kulturskolor.  
 
Jag är tacksam för så snabbt svar som möjligt om ditt eventuella deltagande, 
då jag givetvis har en dead line som jag måste förhålla mig till.  
 
Tack på förhand! 
 
Mvh Susanne Björkegren 
 
 





 

 

 


