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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka i hur stor utsträckning undervisning i improvisation är 
ett bra verktyg för att uppnå syfte och mål för ämnesplanen i Musik i gymnasieskolan, hur 
lärare tolkar begreppet improvisation och hur de arbetar med det i klassrummet. Intresset 
för ämnet ligger i möjligheterna med improvisation som verktyg för att utveckla ett 
konstnärligt och personligt uttryck. I rollen som lärare upplevs att improvisation som 
verktyg inte används i den utsträckning som det kanske borde. Tre verksamma 
gymnasielärare i musik har ur ett hermeneutiskt perspektiv med kvalitativ intervju som 
metod intervjuats om deras definition av och arbete med improvisation. Resultaten visar 
att elevers musikaliska utveckling främjas av improvisationsundervisning. Resultaten visar 
också att lärare har en bred förståelse för begreppet improvisation, att de har insikt i hur 
det främjar elevernas musikaliska utveckling men att de inte helt och hållet utnyttjar 
improvisationsundervisningens potential. De vill införa sådan undervisning tidigare i 
elevernas utbildning men de vet kanske inte riktigt hur de ska gå tillväga. Slutligen 
diskuteras om improvisationsundervisning bör användas mer, hur undervisningen kan 
utformas samt när det är lämpligt att börja med improvisationsundervisning. Kopplingen i 
Skolverkets styrdokument mellan improvisationsundervisning och måluppfyllelse i ämnet 
diskuteras också. 

Abstract 

This study aims to examine to what extent teaching of music improvisation is a good tool 
for achieving the purpose and objectives of the syllabus of Music in upper secondary 
school, how teachers interpret the concept of music improvisation and how they apply it in 
the classroom. The interest in the subject lies in the possibilities of improvisation when 
being a tool for developing an artistic and personal musical expression. In the role as a 
teacher improvisation as a tool is perhaps not used to that extent it should. Three music 
teachers have, from a hermeneutic perspective using qualitative interview as a method, 
been interviewed on their definition and application of improvisation. The results show 
that students' musical development is promoted by the teaching of music improvisation. 
Furthermore, the results show that teachers have a broad understanding of music 
improvisation and that they have an insight into how it fosters students' musical 
development. However, they do not fully utilize the potential of improvisation teaching. 
They want to introduce it earlier in students' education, but they may not quite know how 
to. Lastly why the teaching of music improvisation should be used more is discussed as 
well as how it can be designed and when it is suitable to start with. The link between 
improvisation teaching and attainment in the subject of music in Skolverket's policy 
documents is also discussed. 

 

Nyckelord: improvisation, gymnasiet, musikdidaktik, kreativitet, personligt uttryck 

Keywords: improvisation, upper secondary school, music didactics, creativity, personal 
expression 
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1. Inledning 

Jag är uppväxt i en musikalisk familj. Min mamma sjöng och min pappa spelade 
grekisk konst- och folkmusik. Pappa tog alltid fram och spelade bouzouki i grekisk 
improvisatorisk stil till alla sorters poplåtar som jag och min bror lyssnade på som 
barn. Mamma tog med mig på konserter; grekiskt, klezmer, svensk folkmusik, jazz 
och alla möjliga sorters världsmusik. Vid fem års ålder fick jag min första synt. 
Redan där började min musikaliska improvisationsresa. Synten, en Yamaha PSS-50, 
hade en uppsättning instrument, ackompanjemangsstilar och låtar. Låtarna bestod av 
en av de inbyggda ackompanjemangsstilarna och en melodi i ett visst instrument. En 
pedagogisk tanke redan där förmodar jag. Det blev snabbt naturligt att lyssna på 
låtarna och sedan försöka spela melodierna själv till ackompanjemang. Melodierna 
utvecklades snabbt till egna improvisationer och kompositioner. Den pentatoniska 
skalan satt tidigt. Senare i livet fick jag en mer kompetent synt som gav mig mycket 
bra verktyg och ytterligare förutsättningar att öva min spelteknik, min musikalitet, 
min kreativitet och min improvisatoriska ådra. De olika ackompanjemangsstilarna 
gav mig förståelse för olika genrers olika typiska beståndsdelar. Det i sin tur gav fler 
uppslag till olika melodier, riff och en ökad förståelse för musikaliska stilar, 
ackompanjemangsmodeller och improvisationer. Tidigt kom också mitt intresse för 
jazzen och med den ännu mer improvisation. På Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm utvecklade jag ett djupare intresse för  jazzens harmonik. 
Kyrkotonarterna1 gav mig en helt ny värld av toner. I kombination med alla 
musikaliska upplevelser och erfarenheter genom de konserter och festivaler jag 
besökt genom åren har jag fått ett väldigt fritt, öppet och accepterande förhållande 
till musiken, till genrer, till stilar, olika musikkulturer och musikaliska spelsätt. 

Improvisation och variation är en del av min personlighet. Jag har aldrig varit en 
rutinmänniska och har kommit att lockas av det annorlunda, det varierade. Det är en 
ständig framåtrörelse, det håller intresset och nyfikenheten vid liv och håller mig 
levande. Detsamma skulle jag vilja säga om musiken. Jag inspireras av det oväntade, 
det varierade och det främmande. Jag vill ständigt framåt, åt sidan, uppåt och nedåt. 

De objekt vi fäster våra blickar på är alltid precis i centrum för vårt synfält. I ett 
porträttfoto dras min blick spontant till huvudet. Om det är precis mitt i fotot, i 
förhållande till fotots ramar, uppfattar jag bilden som normal och kanske ointressant. 
Ett porträttfoto där huvudet är lite på sidan av mitten skapar ett brott från det 
förväntade och jag uppfattar bilden som mer intressant. Detsamma skulle jag vilja 
applicera på musiken. Musiken som är lite ”vid sidan om” är för mig intressant och 
ibland den eftersträvansvärda. 

Jag känner intuitivt att improvisationsförmåga är bra att behärska, både i livet och i 
musiken. Både för musiker och ickemusiker. Förmågan är för mig en förutsättning 
för att bli en bra musiker. Det kan handla exempelvis om förmågan att anpassa sig 
till andra musiker i stunden och att kunna utveckla det musikaliska materialet. Som 
ickemusiker kan det handla om förmågan att parera oväntade händelser, att hitta 
lösningar i låsta situationer, att generellt vara mer kreativ i den vardagliga 
problemlösningen. Detta vill jag undersöka lite närmare. I min roll som lärare 

                                                        
1 Kyrkotonarter kallas i modern musikteori modus vilket i detta sammanhang kan beskrivas 
som olika strukturerade skalor av toner med olika melodiska och estetiska egenskaper 
(Sohlmans musiklexikon 1975-1979) 
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funderar jag på om undervisning i improvisation är ett bra sätt att utveckla ett 
kreativt, personligt uttryck och ett gott musikaliskt hantverk hos mina elever. Enligt 
min egen erfarenhet från mina gymnasieår och från de arbetsplatser jag verkat på 
hittills upplever jag att musikimprovisationsundervisning inte förekommer i så hög 
utsträckning. Kan det gälla mer allmänt? Kan det vara så att musiklärare på 
gymnasiet generellt inte ser improvisationsundervisning som ett verktyg för att föra 
elevernas musikaliska utveckling framåt? Kan det i sin tur bero på att lärarna är 
ovana att improvisera själva som musiker och därför kanske känner svårighet och 
avsaknad av drivkraft att också undervisa i det? Kan en annan orsak vara att 
musiklärare kanske tolkar termen lite för traditionellt som något slags solistiskt spel, 
vilket generellt förknippas med jazzgenren? Jazzen är troligen en relativt ovanlig 
genre på gymnasiet när dagens populärmusik står för så mycket av elevernas totala 
musikintresse, varför improvisation kanske inte tar plats i undervisningen. Handlar 
improvisation enligt gymnasielärare mest om solospel som utövas av vissa 
instrument i vissa genrer på ett visst sätt? Exempelvis elgitarrsolon i rockmusik? 
Definitionen av improvisation kanske inte problematiseras tillräckligt och därför 
läggs momentet ingen större vikt vid. Man kan också fundera på om det bara 
undervisas för elever som kommit mycket långt i sin musikaliska utveckling 
eftersom det upplevs som invecklat och inget för nybörjare. En annan orsak kan vara 
att lärare kanske inte lyfter blicken från kursplaner och därmed missar helhetsbilden 
av musikämnet på gymnasiet. Är det till sist kanske så att lärare delvis undervisar i 
improvisation fast de inte vet om det eller inte gör det tillräckligt metodiskt och 
medvetet? Ägnar de sig åt dold improvisationsundervisning2 som jag med mitt arbete 
kan hjälpa dem upptäcka och utveckla? Jag är nyfiken på om improvisation och 
improvisationsundervisning är bra för en musikers eller musikstuderandes 
musikaliska utveckling. Eftersom jag är gymnasielärare i musik funderar jag också 
på hur jag kan arbeta med improvisation i min egen undervisning så att den driver 
mina elevers musikaliska utveckling framåt. I min roll som lärare har jag och mina 
lärarkollegor diskuterat kursplanens och ämnesplanens förhållande till varandra. Vi 
har dragit slutsatsen att ämnesplanen ibland kan hjälpa dig som musiklärare att förstå 
syftet med din kursplanering. Ämnesplanen blir här en av utgångspunkterna för mina 
funderingar kring improvisation. 

Jag kommer genomgående att använda begreppet improvisation när jag menar 
musikimprovisation. Anledningen är att det är kortare och att det är underförstått att 
det handlar om improvisation inom min undersöknings övergripande ämne: musik. 

 

  

                                                        
2 Begreppet dold improvisationsundervisning är myntat av mig som ett resultat av de svar 
jag har fått i min undersökning och diskuteras vidare i kapitel 8. Diskussion. 
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2. Syfte och forskningsfråga 

Med min ingång i ämnet förklarad vill jag nu formulera syftet för min studie. 

Jag vill undersöka hur några gymnasielärare i musik idag arbetar med improvisation 
i sin undervisning. Jag är intresserad av att veta hur de ser på improvisation. Slutligen 
vill jag veta i hur stor utsträckning improvisationsundervisning är ett bra verktyg för 
att uppnå syfte och mål för ämnesplanen i Musik i gymnasieskolan. 

Konkretiserat och avgränsat blir syftet med denna studie att  

• undersöka hur musiklärare i gymnasiet tänker kring och arbetar med 
momentet improvisation i ämnesplanen för Musik (GY 2011) 

• undersöka i vilken utsträckning improvisationsundervisning kan användas 
för att uppnå målen i ämnesplanen för Musik (GY 2011) 

Jag ska nu presentera den forskningsfråga som sedan besvaras i studien. 
Forskningsfrågan ska också uppfylla studiens syfte. Min forskningsfråga lyder: 

Hur tolkar och implementerar musiklärare på gymnasienivå improvisation i 
ämnesplanen för Musik (GY 2011)?  
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3. Bakgrund 

3.1. Begreppet musikimprovisation 
Musikimprovisation är ett mångtydigt begrepp och definitionen kan bero på vilket 
perspektiv den betraktas ifrån. Jag har utifrån läst litteratur formulerat tre perspektiv 
som kan vara ett sätt att dela in begreppet i: det själsliga perspektivet, det konkreta 
perspektivet och det situationsberoende perspektivet. Dessa utvecklar jag på 
följande sidor. 

En spontan definition som dyker upp hos folk skulle kunna vara "något som hittas 
på i stunden och spelas av en ensam solist medan andra ackompanjerar". En något 
oprecist språklig synonym är solo, som betyder ensam. Denna definition innebär att 
improvisation bara kan utföras av en enstaka solist under det att alla andra 
ackompanjerar eller väntar. Ett solo brukar också ha en början och ett slut. Det som 
hittas på i stunden och som framförs under loppet av ett musikaliskt framförande 
skulle kunna kallas skapande. Detta skapande behöver inte alls vara beroende av 
ramar som start och slut, det förutsätter inte heller en enstaka utövare. Kjellström 
(2015) definierar musikskapande som ”ur ett formlöst tillstånd bringande en 
kulturyttring bestående av vissa typer av organiserat ljud till existens” (s.11). Denna 
definition kan tolkas som att någon står för kulturyttringen, ett eget skapande och 
nämner ingen tidsrymd. Kjellström (2015) ser improvisation som ett gestaltande 
kommunikativt musikskapande såväl som ett interaktivt musicerande. Interaktionen 
tolkar jag som att som musiker ta intryck av och påverka varandra. 

Enligt Kjellberg (2015) är improvisation ”i musiksammanhang en ofta använd 
benämning på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikaliskt 
framförande”. Kjellberg menar att det ofta sätts i motsats till det mer planerade 
komposition. Han säger också att improvisation något missvisande skulle vara 
kopplat enbart till gehörsbaserad3 musiktradition. Det finns komponerad, icke-
noterad musik samtidigt som det finns ”formler och gester som upprepas från gång 
till gång resp. imiteras från musiker till musiker”.  

Nachmanovitch (2010) menar att improvisation ganska lite handlar om musik eller 
teknik och desto mer om en andlig och psykologisk historia: 

Hur man lär sig improvisera? Det enda svaret består i att ställa en 
ytterligare fråga: Vad är det som hindrar oss? Spontan kreativitet 
kommer ur djupet av vår varelse, den är vi själva, ren och ursprunglig. 
[...] så det skapande arbetet består inte i att få utsagan att framträda, men 
att undanröja hinder för dess naturliga flöde. (Nachmanovitch, 2010, s. 
17). 

David Schwarz (2002) har i många år undervisat musikterapeuter i improvisation 
och tycker det är en utmaning att få en klar bild över vad det är han gör och vad som 
lärs ut, eftersom han gör det på ett intuitivt sätt. Improvisation för honom är det han 
försöker lära ut: 

Teaching improvisation is a complex process. But I think I can say that 
basically, my role is to expand the music of the students - to expand 

                                                        
3 Gehör är förmågan att med enbart örat korrekt urskilja, identifiera och även reproducera 
en musikalisk struktur, t.ex. en melodi eller en rytm (Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
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what music is, can be, can do. To open up the music and enlarge what 
it does, to make it exciting. (Schwarz, 2002, s. 1564) 

Denna beskrivning kan förklaras som att improvisation handlar om att expandera 
eller att utveckla musiken och dig själv med den. Schwarz (2002) delar också 
Nachmanovitch syn på att det snarare är hinder och blockeringar som håller oss 
tillbaka från att improvisera fritt och bra än att det är okunskap om hur man 
improviserar. Han menar också att en blandning av lek, så som barnen leker den, och 
koncentration, så som vuxna ägnar sig åt den, är den bästa grogrunden för 
improvisation. Koncentrerad lek. 

Schwarz (2002) säger att improvisationsförmågan finns hos alla. Det är att leka, 
något som alla människor kan göra, privat, på jobbet, med sina barn. Så också i 
musiken. Att utveckla kapaciteten att leka, att underhålla oss själva, att känna oss 
fria i experimenterandet men på samma gång kontrollerade, att göra misstag och 
upptäckter. Att lägga till denna dimension till en aktivitet kan förbättra och utveckla 
den aktiviteten. I detta fallet musiken. “The minute we are playing, we are free, 
creative, flowing.“ (Schwarz, 2002, s.1568) 

Nachmanovitch (2010) menar att improvisation inte är att spela vad som helst, 
godtyckligt. Vi bär med oss erfarenheter och upplevelser  genom vår uppväxt. Dessa 
präglar vår varelse, de utgör vår stil. Denna stil överförs i musiken och kan kallas en 
uppsättning regler utifrån vilka vi handlar och spelar. 

Ovanstående definitioner kan sägas representera det själsliga perspektivet. Praktiskt 
kan det handla om omtagning av ett visst tema, sammansättning av en ny del med en 
tidigare spelad (minns ni det där? Här kommer det igen!), avbrott av eller förändring 
av musik som just i detta nu låter illa, vidareutveckling av något som låter storartat 
(låt det växa!) som Nachmanovitch (2002) beskriver det. Det är ett ständigt flöde av 
mönster och idéer som man kan påverka och förhålla sig till. Det brukar sägas att en 
idé är produkten av två tidigare idéer. Det kan exempelvis illustreras av att den ena 
idén är det man spelar och upplever just nu, medan den andra idén är en förnimmelse 
av gårdagens upplevelser. Dessa två påverkar varandra och ur dem föds en ny idé 
som man förverkligar på sitt instrument eller på sin röst i stunden. 

Det mer konkreta perspektivet på improvisation kan handla om att musik kan brytas 
upp i olika element: tonhöjd4, rytm5, dynamik6, melodi7, harmonik8, klangfärg9, 
                                                        
4 ljudfrekvensen med vilken en ton alstras genom exempelvis instrument. Höjden beskrivs 
som en inordning i en skala av lågfrekventa och högfrekventa toner (Sohlmans 
musiklexikon, 1975-1979) 
5 i vardagsspråk likalydande med takt. En tidslig strukturering av ljud där regelbundenhet 
förekommer eller inte (Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
6 variation av tonstyrka, i musikakustiska sammanhang ljudtrycksnivå (Sohlmans 
musiklexikon, 1975-1979) 
7 en mer eller mindre igenkänningsbar och sammanhängande tongestalt (Sohlmans 
musiklexikon, 1975-1979) 
8 kan bland annat beskrivas som samklanger och samklangssystem eller systematiska 
tonsläktskap (Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
9 färgen av en klang är den som gör att en klang upplevs olik en annan när tonansats, 
hörstyrka, duration, tonhöjd och avklingande i övrigt är identisk (Sohlmans musiklexikon, 
1975-1979) 
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struktur (monofoni10, polyfoni11). Improvisation kan då sägas vara att i stunden 
variera dessa element. Ett lekfullt skapande kan uppnås genom att variera olika 
musikaliska element. Hall (2015) definierar variation inom musiken som ”en 
kompositions- eller improvisationsteknik som innebär att man gör förändringar 
beträffande rytm, tonhöjd och harmonik utifrån en presenterad förlaga eller modell”. 
Olika former av utsmyckningar under det att man ackompanjerar eller spelar sina 
delar av en större helhet i en ensemble är just variationer av olika slag. Vilket är en 
sorts skapande. Eriksson (2015) förklarar frasering som ibland noterad men oftast 
en musikers egna tolkning av musiken, vilket uttrycks i förändringar i tonstyrka, 
rytmisk förskjutning eller paus i syfte att tydliggöra en melodis frasbyggnad. Jag ser 
här frasering som ytterligare ett sätt att variera musiken. 

Det situationsbaserade perspektivet kan handla om att improvisation definieras olika 
beroende på förutsättningar och satta ramar. Det kan till exempel vara ett solistiskt 
spel i de sammanhang där det är överenskommet att nu ska av enbart en 
instrumentalist framföras ett antal takter nyskapad musik. Det kan också vara 
variation av ackompanjemang, där man som improvisatör är en del av en större 
musikalisk helhet. 

I ljuset av dessa beskrivningar vill jag sammanfattningsvis definiera improvisation 
som: 

ett, av tidigare upplevelser präglat, lekfullt musikaliskt skapande i stunden. 

3.2. Ytterligare definitioner och begrepp 
I behov av definition finns ett antal begrepp som är relevanta när man diskuterar 
begreppet improvisation. Dessa begrepp ger en större förståelse för ämnet i sin helhet 
och är härledda ur min nyss sammanfattade definition av improvisation. De kommer 
att användas i relation till studiens resultat. 

3.2.1. Uttryck 
Med uttryck menar Hermerén (2015) den estetiska karaktär eller känslokaraktär som 
exempelvis ett musikstycke eller en musikalisk passage bär. Det är inte skaparen 
som bär uttrycket utan själva verket. Konstnären kan genom att välja vissa former, 
toner, harmonier skapa ett verk som uttrycker exempelvis melankoli eller lycka utan 
att själv nödvändigtvis behöver känna de känslorna. Jag ser dock inte detta som en 
heltäckande bild av uttryck som begrepp. Som vi såg tidigare är improvisation ett 
utlopp av ens inre väsen. Uttryck är därför också att säga något själv, att 
kommunicera något. Andersson (2015) ger också den definitionen. Att uttrycka sig 
är för honom att handla för att visa det som gör en unik gentemot andra. 

3.2.2. Kreativitet 
Carlsson (2015) definierar kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse 
från etablerade perspektiv”. 

                                                        
10 synonymt med enstämmighet som betyder att en enda ”stämma” (eller möjligtvis melodi) 
ljuder utan andra samtidiga stämmor eller ackompanjemang (Sohlmans musiklexikon, 
1975-1979) 
11 flerstämmighet, ett antal sammanljudande stämmor med olika mått av självständighet 
(Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
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Kreativitet är enligt denna definition förekomsten av tankar och idéer i ett fritt sinne, 
inte nödvändigtvis spelande. Improvisation kan vara kreativitet och kreativitet kan 
vara synonymt med lekfullhet enligt Schwarz (2002) tidigare definition. Jag 
instämmer med dessa definitioner. Kreativitet innebär för mig att hitta de annorlunda 
infallsvinklarna, att upptäcka det oväntade, att ha ett öppet tankesätt och att vara full 
av skapande. 

3.2.3. Komposition 
Improvisation är för mig en skapande process. Något skapat i stunden från en given 
ram eller inte alls, medan komposition är skapat i tiden med omtagningar, 
bearbetningar och med hjälp av någon form av nedteckning eller notation. Det som 
skiljer dessa två uttryck åt är tiden. Nachmanovitch (2010) menar att ”en kompositör 
som skriver på papper är ännu till en början improviserande (om än ’bara’ mentalt) 
och underkastar sedan improvisationens resultat en förfining med hjälp av teknik och 
teori.” (Nachmanovitch, 2010, s. 14). Han refererar då till Arnold Schönberg som 
kallade komposition en långsam improvisation eftersom man inte kunde ”skriva fort 
nog att hålla jämna steg med idéflödet.” (Nachmanovitch, 2010, s. 14) 

3.3. Improvisation i examensmål, ämnesplan samt 
kursplaner för musikprogrammet 

Jag kommer i den löpande texten framöver att av utrymmes- och läsbarhetsskäl kalla 
estetiska programmet, inriktning musik för musikprogrammet. 

För att lättare komma fram till om och hur min forskningsfråga har besvarats med 
hjälp av min studie och litteraturen jag har läst ser jag behovet av att sammanfatta 
och definiera några begrepp och formuleringar ur de styrdokument som Skolverket 
formulerat för gymnasieskolan och för det estetiska programmet, där jag upplever 
att improvisation kan ha relevans. Skollag, gymnasieförordning (av Skolverket 
förkortad GY 2011), läroplan, examensmål och ämnesplan är alla dokument tänkta 
att skapa en helhet. Enligt Skolverket (2011a) ”fyller [de] en funktion vart och ett 
för sig men uttrycker också tillsammans en gemensam syn på verksamheten i 
klassrummet” (s. 15). När formuleringarna är förklarade gör jag ett försök att testa 
samband mellan dem och definitionen av improvisation. I följande avsnitt har jag 
gjort markeringar i fetstil i de formuleringar som jag tycker har koppling till 
improvisation. 

3.3.1. Improvisation i examensmål för musikprogrammet 
Skolverket (2011a) har definierat examensmål för varje nationellt program. 
Examensmålen ska enligt Skolverket ”ligga till grund för planeringen av 
utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska 
styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.” (Skolverket, 
2011a, s. 14) 

Följande formuleringar ur Skolverkets (2011a) examensmål, här av mig markerade 
i fetstil, med en antagen koppling till improvisation finns beskrivna i ämnesplanen 
och kommer att definieras längre ned. Jag nöjer mig därför med att konstatera 
kopplingen mellan examensmålens och ämnesplanens formuleringar. 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till 
eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. […] 
Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka 
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konst och kultur. […] Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i 
det estetiska hantverket. […] Inriktningen musik ska […] utveckla 
elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att 
uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. (Skolverket, 2011a, s. 227-
228) 

I kommentarmaterialet till examensmålen för det estetiska programmet säger 
Skolverket (2011a) att eleverna ska tränas i ”det estetiska hantverket – både för att 
själva kommunicera egna och för att kunna tolka andras uttryck.” (s. 229) Jag tolkar 
det som att det är viktigt att eleverna får verktygen att kunna uttrycka sig själva 
genom i det här fallet musiken. 

3.3.2. Improvisation i ämnesplan för Musik (GY 2011) 
För varje ämne i gymnasieskolan finns en ämnesplan. Hur förhåller sig ämnesplanen 
för musik till examensmålen för det estetiska programmet och till målen för de 
enskilda kursplanerna i ämnet musik? Hur ska man som lärare använda sig av 
ämnesplanen i förhållande till läroplan och kursplan? Skolverket förklarar på telefon 
(personlig kommunikation, 3 november 2015) att ämnesplanen för musik ligger till 
grund för musikämnet i gymnasieskolan. Samtidigt är ämnesplanen också en 
översiktlig beskrivning av hela ämnet, en sammanfattning av alla musikkursernas 
centrala innehåll. Ämnesplanen är till sin karaktär både sammanfattande men också 
styrande. Den beskriver enligt Skolverket (2011a) ”ämnets hela uppdrag och ställer 
krav på undervisningen som helhet” (s. 48). I ämnets syfte listas vilka kunskaper 
som undervisningen ska bidra till att utveckla. Målbeskrivningarna, som följer syftet 
och är en punktlista, är ett slags konkretisering av ämnets syfte och beskriver vad 
som ska betygsättas. 

Ur syftet och målbeskrivningarna i ämnesplanen har jag lyft fram, med fetstil 
markerat och själv försökt definiera följande av Skolverkets (2011b) formuleringar: 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kommunicera med medmusicerande och publik. (Skolverket, 2011b, 
s. 1) 

Kommunikation i detta avseende är inte enbart förmågan att med olika gester eller 
mimik kommunicera exempelvis att en formdel är slut och en ny tar vid vid ett 
framförande. Detta kan också göras genom musikalisk kommunikation. Det kan 
också handla om att kommunicera känslor och stämningar genom spelsättet, t.ex. 
genom att öka intensiteten i sitt spelande för att signalera ”nu ökar vi intensiteten!” 
eller ”nu förmedlar vi ilska!”. Denna kommunikation kan ses som en form av 
improvisation eftersom den frångår det skrivna eller förväntade. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och 
förståelse av samband mellan detalj och helhet. (Skolverket, 2011b, 
s. 1) 

Med den tidigare gjorda definitionen av kreativitet som förmågan till nyskapande 
och lekfullhet kan kreativitet och improvisation höra ihop. Att förstå samband mellan 
ens eget musicerande, improviserat eller noterat och helheten innebär att man förstår 
att ens uttryck spelar roll för det sammanlagda uttrycket, när man själv är detaljen 
och ensemblen är helheten. Vad gör jag som bidrar till att helheten exempelvis 
uppfattas som ”målande” eller ”intrikat”? I solistiskt spel kan detalj innebära olika 
improvisatoriska variationer som tillsammans ger en stil eller ett uttryck, de bidrar 
till att förändra upplevelsen av stycket i sin helhet. 
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Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika 
metoder för musikinstudering. (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Ett sätt att instudera musik är genom gehöret, vilket delvis är knutet till improvisation 
då inspiration till nya idéer i det musikaliska framförandet hämtas från tidigare 
framförd musik. 

Genom att arbeta med musiken från både teknik- och 
tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 
personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. (Skolverket, 
2011b, s. 1) 

Jag vill definiera personligt uttryck som att det som framförs är färgat av ens egna 
känslor, avsikter, idéer och personlighetsdrag, i jämförelse med tidigare gjorda 
definition av uttryck som något som enbart bärs av själva verket och inte utföraren. 
Det färgade uttrycket kan uppstå genom improvisatoriska inslag, plötsliga ingivelser, 
i ens spelande. Genom att variera spelet från det noterade eller det förväntade. Det 
kan också definieras som något knutet till din personlighet, något som kommer från 
ditt inre och avspeglas i ditt musicerande. Vilket också är i samklang med 
Nachmanovitch (2010) och Schwarz (2002) definitioner av improvisation. 

Jag upplever att definitionerna och bedömningarna av kvalitet är lika många som det 
finns människor på jorden, de är väldigt subjektiva. Edblad & Nyberg (2014) har 
konstaterat samma sak i intervjuer med lärare som suttit i jury på antagningsprov på 
Musikhögskolan i Örebro. Trots en viss oenighet har flera gemensamma 
beskrivningar av kvalitet uppkommit. Egenskaper som sammanfaller förvånansvärt 
bra med mina egna på förhand uttryckta tankar om kvalitet, vilket visar att lärare 
generellt har en ganska samstämmig bild av vad kvalitet i musik är. De egenskaper 
lärarna kom fram till var bland annat att eleven kan behärska teknik och känsla, att 
det finns konstnärlighet, att eleven har en genrebredd, en god kommunikation med 
medmusiker, lyhördhet och flexibilitet, att ha förmågan att spela uttrycksfullt och 
personligt. För mig är kvalitet också förmågan att vara nyskapande och förmågan att 
utmana konventioner. Något som improvisationsförmågan kan stärka. 

Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och 
självförtroende i musikutövandet. (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Schwarz (2002) beskriver vad undervisning i improvisation är. Han menar att det i 
mångt och mycket handlar om att häva blockeringar, skingra dimmor, bryta upp 
hinder och upphäva oro för att spela rätt eller fel. Frigörelse från allt detta bör stärka 
förtroendet och motivationen att spela musik. Improvisationsundervisning är 
psykologi. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla […] färdigheter i att använda ett konstnärligt och 
musikaliskt uttryck.  (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Konstnärligt uttryck är enligt tidigare definition en karaktär som verket bär på, tack 
vare konstnärens medvetna val i framförandet. De medvetna valen är delvis präglade 
av konstnärens förkunskaper och livserfarenheter, dels av de konventioner som finns 
inom olika genrer och inom olika kulturella sammanhang. Improvisation är en 
musikalisk komponent som ingår i olika genrer och därför också i olika konstnärliga 
och musikaliska uttryck. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla förmåga att improvisera. (Skolverket, 2011b, s. 1) 
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Denna förmåga finns skriven i ämnesplanen, dels som en avspegling eller 
sammanfattning av innehållet i kursen Musikimprovisation 100p, dels också som ett 
krav på en förmåga som elever ska utveckla i undervisningen i ämnet musik. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla förmåga att skapa musik (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Kjellström (2015) förklarar musikskapande vid sidan av komposition och digital 
produktion som en musicerande interaktion och ”som gestaltande kommunikation 
som ett led i en mer samverkande och praktiskt inriktad skaparprocess.” (s. 61). Det 
kan exempelvis uttrycka sig i form av ”jammande”, en sorts improviserat samspel 
utan på förhand bestämda arrangemang.  
 

Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk 
gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med 
publik.” (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Att samarbeta kan innebära att uppvisa lyhördhet inför andras behov, tankar och 
önskemål, i arbetet mot ett gemensamt mål. Denna definition bör gälla även 
musikalisk gestaltning. Det innebär i sin tur att exempelvis vara medveten i nuet och 
svara i stunden mot olika förändringar i spelsätt hos sina medmusiker. Vilket kan ses 
som att frångå det överenskomna och att improvisera, eftersom en momentan 
anpassning till något är en form av improvisation. 

3.3.3. Improvisation i kursplanen för Musikimprovisation 100 p 
Skolverkets (2011b) definition av improvisation kan i mångt och mycket ses i denna 
kursplan. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
musikskapande på det egna instrumentet, alternativt med den egna 
rösten. Spel, alternativt sång, i gehörsbaserad musik. Musikaliska stilar 
och musikaliska strukturer, melodiska, harmoniska och rytmiska 
element. Musikteoretiska begrepp till grund för improvisation. Fria 
improvisationer, musikalisk lek och spontanitet. Experimenterande 
med musikaliskt material. Byggstenar för improvisation, till exempel 
modus, skalor och musikaliska former. Fri improvisation. Interaktion, 
samspel och kommunikation med medmusiker. (Skolverket, 2011b, s. 
31) 

Här verkar Skolverket definiera de verktyg som utvecklar ”förmågan att 
improvisera” (Skolverket, 2011b, s. 1). Skolverket beskriver också att interaktion, 
kommunikation och att spela tillsammans med medmusiker är moment som kursen 
ska innehålla. Tonvikt verkar läggas på spontant experimenterande och lekande, 
interaktion och samspel musiker emellan. 

De kunskaper som eleverna ska ha med sig efter avslutad kurs definieras i 
kunskapskraven för de olika betygsstegen E-A. Här har jag utelämnat de 
formuleringar som skiljer de olika betygsstegen åt. Citaten är samtidigt en 
sammanslagning av alla fem betygsstegen. 

Eleven återger på gehör […] melodiska, harmoniska eller rytmiska 
element […]. Eleven gestaltar […] och utvecklar ett musikaliskt 
material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik, 
rytmik och harmoni inom […] givna och spontana, harmoniska och 
rytmiska strukturer […]. Dessutom improviserar eleven fritt […].” 
(Skolverket, 2011b, s. 31-32) 
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Sammanfattningsvis handlar det om återgivning på gehör, gestaltning och 
utveckling, variation och fri improvisation. Mycket handlar om att eleven frångår det 
på förhand givna och tar egna musikaliska beslut. 

Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp[…]. I sitt 
musicerande uppvisar eleven ett […] konstnärligt […] uttryck och 
anpassar […] sitt musicerande till […] givna […] musikaliska 
situationer. Eleven […] följer i sitt musicerande […] stilar inom 
improvisation. (Skolverket, 2011b, s. 31-32) 

Här är nyckelorden att förhålla sig till andra och till materialet, samt följsamhet och 
genretrogenhet i musicerandet. 

I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar 
sina insatser till impulser från dem, […]. Dessutom ger eleven impulser 
som påverkar det musikaliska förloppet, styr och leder det musikaliska 
förloppet. (Skolverket, 2011b, s. 31-32) 

I detta avsnitt handlar det om att själv påverka musikerna och musiken genom egna 
initiativ. 

3.4. Musikprogrammets uppbyggnad 
Gymnasieprogrammen består av ett antal gymnasiegemensamma ämnen, ett antal 
programgemensamma karaktärsämnen, ett antal inriktningsämnen och ett antal 
programfördjupningsämnen där huvudmännen kan bestämma de sistnämnda 
(Skolverket 2011a). Denna uppbyggnad spelar en viss roll för 
improvisationsundervisningens möjlighet till existens i musikprogrammet, något 
som diskuteras i kapitel 8. Diskussion. 

3.5. Sammanfattning av bakgrunden 
Improvisation kan definieras på många olika sätt. Exempelvis ur det själsliga, det 
konkreta och det situationsbaserade perspektivet. Det är att leka, att experimentera. 
Det är att uttrycka något som är präglat av ens tidigare upplevelser, 
sinnesförnimmelser och erfarenheter. Definitionen rymmer större förklaringar än 
enbart ett ”solistiskt spel i stunden”. 

Improvisation kan förklaras genom sin tydliga koppling till uttryck, kreativitet, 
komposition och musikskapande. 

Skolverkets definition återfinns till största delen i kursplanen för 
Musikimprovisation 100p. Jag har också försökt koppla examensmålens och 
ämnesplanens formuleringar till improvisation inför min stundande studie. Där, 
tillsammans med begreppen i kursplanen för Musikimprovisation 100p, finns 
kopplingar till begreppen nyfikenhet, samspel, kommunikation, konstnärligt och 
eget skapande, kreativitet, personligt uttryck, självförtroende, egna initiativ och 
beslut, gehör, gestaltning. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras relevant litteratur inom området improvisation i musik och 
delar ur litteraturen som funnits intressanta och relevanta lyfts fram. Jag går också 
kort igenom hur jag resonerat kring urvalet. 

4.1. Urval av litteratur 
Mitt mål har varit att välja litteratur och studier som gett mig en bra grund att stå på 
inför min undersökning. Som Ekengren & Hinnfors (2012) beskriver så tar jag bara 
upp litteratur som är nödvändig för att läsare ska kunna förstå problem, undersökning 
och slutsatser. Jag har avgränsat urvalet då det finns mycket skrivet om 
improvisation, pedagogik och musikdidaktik. För att göra ett relevant urval behövde 
jag utgå ifrån studiens syfte. En bra bild av improvisationsundervisning på 
gymnasiets musikprogram får jag när jag vet vad som menas med improvisation, när 
jag lärt mig lite mer om teorier och praktiker kring musikundervisning i allmänhet 
och kring improvisation i synnerhet. Ytterligare avgränsningar är att jag mestadels 
läst litteratur om de musikgenrer som jag själv, baserad på erfarenhet och andra 
lärares utsagor, resonerar är vanligast i gymnasieskolan som helhet, t.ex. soul, rock 
och pop. Några anledningar till varför vanliga genrer inom gymnasieskolan är 
populärmusikaliska genrer beskriver Ericsson & Lindgren (2011). Populärmusiken 
har för ungdomar många funktioner. Bland annat är den motivationsskapande. 
Lärare möter elever i deras musiksmak, för de måste eftersom vi befinner oss i en tid 
då lärares kompetens mer och mer avgörs av deras förmåga att motivera elever. 
Populärmusik i musikundervisningen blir som ett lockbete. Detta samtidigt som 
musiken flyttat ut på nätet och sociala medier, där skolan inte har en chans att hålla 
jämna steg utan måste finna sig i att delvis verka efter nätets och teknikens villkor. 
En annan anledning för populärmusikens självklara del i musikundervisningen, som 
den beskrivs i Ericsson & Lindgrens (2011) antologi, är att elever har fått större 
inflytande i undervisningens utformning, bland annat av skolans strävan efter att vara 
demokratisk. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det logiskt att undervisningen bygger 
på elevers musik. Jag har även begränsat, men inte helt uteslutit, läsandet av litteratur 
som handlar om undervisning på andra skolnivåer än gymnasiet, exempelvis 
grundskola, högskola eller kulturskola. Min studie undersöker svenska förhållanden 
och hur lärare tolkar ett musikaliskt begrepp i förhållande till den svenska 
ämnesplanen för musik på gymnasiet, varför jag gjort avgränsningen att läsa 
mestadels svensk litteratur, när den handlar om musikpedagogik.  

4.2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskriver jag tidigare forskning med olika anknytning till 
improvisation och improvisationsundervisning. Jag börjar i det översiktliga och 
sinnliga och går sedan över i det konkreta. 

För att över huvud taget veta vad improvisation egentligen är behöver begreppet 
angripas ur många olika perspektiv, abstrakta som konkreta. Violinisten Stephen 
Nachmanovitch målar i sin bok Spela Fritt – improvisation i liv och konst (2010) 
upp en mycket poetisk och vacker bild av improvisation. Urvalet av källor är brett, 
hämtat ur konsten, vetenskapen och ur andliga traditioner. Med målande metaforiska 
beskrivningar och liknelser benar han ut begreppen, förutsättningarna, hindren för 
improvisation. Om hinder säger han exempelvis: “om vissa värden inskränkes av 
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snäva gränser, är andra fria att i hög grad variera.” och “genom att inskränka en 
dimension blir spelet friare i andra dimensioner” (Nachmanovitch, 2010, s. 87). Han 
undersöker källorna till inspiration och improvisation, själva arbetet med övning, 
begränsningar, verktyg, misstagens styrka, behovet av tålamod och mognad och allra 
sist om frukterna, vinsterna av allt detta. Han berättar engagerat om ögonblicket då 
man släpper alla spöken, när dimman skingras och man ser allting klart och tydligt 
och magin uppstår. En upplyftande, energigivande och fantasieggande bok som var 
en stor inspirations- och kunskapskälla i framställandet av detta arbete. 

Derek Bailey (1993) menar att improvisation inte kan läras genom teori eller 
handböcker, det görs bäst genom “trial and error”. Man förstår improvisationens 
natur först när man misslyckats eller rönt framgångar under tiden som man 
improviserar. I intervjuer med indiska musiker förklaras för Bailey hur inlärningen 
av ragor går till: läraren berättar inte vilka skalor och toner som gäller utan spelar 
helt enkelt och låter eleven intuitivt lära känna ragan för att sedan delvis härma den 
och delvis skapa nytt. En produkt av gehöret. Av de personer Bailey (1993) har pratat 
med har i princip ingen försökt sig på att tekniskt förklara begreppet därför att de 
inte såg en teknisk beskrivning som passande för att beskriva vad improvisation är. 
Abstrakta beskrivningar var det bäst tillgängliga verktyget. 

Jag skulle vilja lyfta fram några väldigt talande citat alldeles i början - direkt efter 
pärmen - av Baileys (1993) bok: 

Examining the idea from every angle – being busy with the idea. That’s 
the whole thing. Looking for each way to come to the middle of it. Han 
Bennink. I’ve always tried to provoke the musician to go beyond his 
habits. Earle Brown. the accidental, the chaotic. You know, the stuff 
that you can’t control or you can’t predict. Jerry Garcia. […] when 
you start to play off the top of your head, that’s when the truth is really 
known about people. Steve Howe. […] the most important thing for an 
improvisor is to be able to think quickly. Jean Langlais. […] the basic 
characteristic of music-making is improvisation. Derek Bailey. 
(Bailey, 1993, s. 0, fetmarkeringar i källan) 

Att improvisera är knutet till olika mer eller mindre abstrakta egenskaper och 
förmågor hos utförarna. Några av dessa egenskaper och förmågor har Erik 
Andersson (2015) i sitt examensarbete i musikpedagogik studerat i en fokusgrupp 
med improvisationsövningar och efterföljande intervjuer. Begreppen uttryck, 
närvaro, rädslor, tänkande och prestation undersöks och resultaten är intressanta. 
Närvaron, som definierats som ett utåtriktat icke-tänkande, skapas av improvisation. 
Kommunikationen mellan utövarna påverkar närvaron; lätt kommunikation ökar 
närvaron, svår sänker den. Improvisationen är det sociala mötet där närvaro och 
kommunikation kan förekomma och det är bara i ett tillstånd av närvaro som det 
personliga uttrycket kan förekomma. Övning i närvaro kravs för att ens personliga 
uttryck ska skina igenom i improvisationen. En intressant slutsats som Andersson 
(2015) drog, som är relevant för min studie, är att lägre prestationskrav gjorde att 
deltagarna lättare kunde slappna av och improvisera. Det vill säga att det kan vara 
fruktbart att göra fria improvisationsövningar på en ganska låg nivå. Det kan sedan 
smitta av sig när prestationskraven är högre; har man då övat att släppa på kraven är 
sannolikheten större att man inte blockeras eller störs av dem.  

Kreativitet är ett annat mångfacetterat begrepp som anknyter till improvisation och 
begreppet definieras väldigt olika. Vi har tidigare sett kreativitet definieras som 
förmågan till nyskapande eller förekomst av tankar, idéer och ögonblickligt 
skapande. Marcus Gunnarsson (2014) har i sin kandidatuppsats beskrivit svårigheten 
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i att definiera begreppet som även enligt honom står i nära relation till improvisation. 
Kreativiteten handlar enligt Gunnarsson om ett skapande ur ens inre, ett personligt 
uttryck, och om ett sätt att tänka. Att vara kreativ är att vara självständig och ta 
estetiska beslut. Gunnarsson (2014) visar genom kvalitativa intervjuer av lärare på 
grundskola att för att kunna improvisera behöver man tillåta sig att göra fel och ha 
modet att slänga sig ut i det okända men att det måste ske i små steg. Kursplanen för 
musik i grundskolan verkar fokusera mycket på spelfärdighet och inte på kreativt 
skapande. En av de viktigaste förutsättningarna för att vara kreativ är att våga göra 
fel, där prestationskrav, tidsramar, bedömning och andra fasta element i skolan är ett 
sänke för kreativiteten. Det finns en motsägelse mellan skolans styrdokument, 
ämnesplaner och kursplaner och mellan en uttalad önskan i styrdokumenten om mer 
kreativitet då bara ramarna i sig själva verkar hämmande för kreativiteten. 
Gunnarsson (2014) menar att musiklärare måste hitta nya sätt att se på kreativitet 
och skapande i musikämnet och hjälpa eleverna bredda sin syn på vad musik är. Han 
anser också att det är möjligt och till och med klokt att börja i andra änden, att arbeta 
med elevers kreativitet, före att bygga upp en god instrumentteknik därför att det kan 
framkalla ett vilande intresse för musik och skapande hos fler elever. 

Mats Dimming (2013) belyser några intressanta aspekter av improvisation. I sin 
studie har han intervjuat fyra professionella musiker som övar fri improvisation. De 
har lyft fram vikten av att öva mycket, men med en egen metodik. Vikten av att 
försöka koppla bort intellektet, att öva på att spela utan att tänka eftersom det utgör 
ett hinder för den fria improvisationen. Improvisationsverktyg så som fokus, 
begränsning och utforskande behandlas också. Dimming (2013) ställer sig också 
frågan varför fri improvisation, med alla dess nyttor, inte verkar vara mer etablerat 
som övningsverktyg, som spelsätt och som företeelse än det är. 

Christian Svensson (2012) vill, liksom jag, genom kvalitativ intervju definiera 
verktyg och metoder för improvisation, dock på eftergymnasial nivå. Det är 
improvisationen i en ensemblesituation som är i fokus och hans resultat visar att det 
är viktigt med ett ärligt och personligt musikutövande och att det är först när man 
har något att uttrycka som man blommar ut i sitt instrument, tekniskt. Även ämnets 
möjliga framtid är intressant för min studie. Svensson (2012) diskuterar två 
huvudlinjer i improvisation, den idiomatiska och den fria improvisationen. 
Idiomatisk improvisation ”utgår från viljan att befinna sig i en tradition och 
improvisera inom musikaliska ramar med målsättning att efterlikna en genre/epok, 
men på ett personligt sätt” medan fri improvisation är ”improviserad interaktion med 
medmusiker där själva improvisationen är i fokus, med antingen uttalade eller 
outtalade förutsättningar som inte bör härledas till genrer eller epoker.” (Svensson, 
2012, s.13). Dessa två synsätt är intressanta då de kommer att prägla hur lärare väljer 
att undervisa i improvisation och också hur elever väljer att motta 
improvisationsundervisning. Svenssons (2012) resultat visar också att 
improvisationens plats i undervisningen handlar om dels improvisation som verktyg 
för att nå andra musikaliska mål, exempelvis ett kreativt uttryck, vilket är det mål 
som mitt arbete mer undersöker. Dels är det verktyg för ökad 
improvisationsförmåga. Båda dessa aspekter syftar till att stimulera kreativitet hos 
eleverna, vilket är ett mål i ämnesplanen. 

Improvisationsverktyg kan med framgång användas av musikterapeuter i 
terapisessioner, något som Felix Unsöld (2012) i sin kandidatuppsats har studerat. 
Resultaten visar att terapeuternas klienter kunde uttrycka sig på ett bredare sätt och 
att det innebar ett ökat socialt samspel. Detta är något som inte bara personer i behov 
av terapi har nytta av utan även elever på gymnasienivå. Improvisation blir ett 
redskap för ökat socialt samspel. Unsöld (2012) menar att oavsett ingång i ämnet 
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improvisation är målet ”att skapa ärlig musik och öka sin förmåga att kommunicera 
musikaliskt” (s. 28). Då kommunikation med publik, medmusiker och skapandet av 
ärlig musik, som jag menar är liktydigt med ett personligt uttryck, förekommer som 
mål i ämnesplanen är studien relevant för mitt arbete. 

Att studera den konkreta improvisationsundervisningens möjligheter som 
sammanbindande kitt och inkluderande musikpedagogiskt verktyg är en del av mitt 
syfte och det är något som diskuteras i Dan Alkenäs (2007) kandidatuppsats. Han 
har tillsammans med lärare på grundskola arbetat med olika improvisationsbaserade 
musikövningar och genom det testat hur elevgrupper svarar på undervisningen. 
Enligt Alkenäs (2007) visar studien att ”improvisationsbaserad pedagogik på ett 
positivt sätt påverkar interaktion mellan elever med olika intressen, kunskapsnivåer 
samt olika utvecklingsmöjligheter” (Alkenäs, 2007, s. 50).  

I gymnasiets musikämne kan man dela in undervisningen i gruppundervisning och 
individuell. Dessa två undervisningssätt kan skilja sig åt. Hur 
improvisationsundervisning i ensemblesituationer uppfattas av elever är är något 
som Johan Lundström (2007) i sin kandidatuppsats undersökt. Genom intervjuer och 
observationer av musikelever på gymnasiet har han kommit fram till att 
improvisationsundervisning i ensemblesituationer är en bra metod som uppfattas 
positivt av elever. Improvisation har visat sig vara identitetsskapande, framförallt i 
ensemblesituationer vilket är positivt för elevens generella utveckling. Det utvecklar 
förmågan att lyssna och att vara lyhörd, det utvecklar förmågan till samspel och även 
att lära sig ta för sig och ta mer plats. Alla dessa aspekter berörs i ämnesplanen för 
musik, vilket gör studien intressant att lyfta in i mitt arbete. 

Att undersöka improvisationsundervisningens potential som verktyg för att uppfylla 
mål i ämnesplanen är en av min studies syften. Intressant är att veta hur mycket detta 
verktyg används och hur musiklärare undervisar i musik på gymnasiet. Karl Asp 
(2015) har i sin avhandling undersökt ensembleundervisningen på gymnasiets 
musikprogram genom intervjuer av ett stort antal musiklärare samt observationer av 
ensembleundervisning. Det han har funnit är att innehållet i ensembleundervisningen 
mycket präglas av vad eleverna är intresserade av och med diverse konserter som 
ramar för undervisningen och som innehållsstyrande. Potentialen i 
musikundervisningen är hög men utnyttjas inte då dessa ramar verkar begränsande 
på innehållet. Han säger: 

Musiklärarnas handlingsutrymme blir tydligast i rollen som 
genomförare av elevernas musikaliska visioner, vilket påminner om 
Ericssons (2002) resultat där musikläraren förverkligar elevernas 
önskningar. Musiklärarnas funktion blir påfallande lik rollen som 
konsertarrangör eller producent. (Asp, 2015, s.127) 

Under observationerna noteras att undervisningen sker på ett grundläggande sätt med 
ackord, ackompanjemang och melodi i fokus, även för elever i högre årskurser. 
Nivån på materialet blir för låg då man tvingas välja material som passar elevernas 
musikaliska nivå, eftersom målet är faktiska konserter. Asp (2015) menar att 
”musikundervisningens pedagogiska potential är underordnad uppgiften att framföra 
musik” (s. 128). Vidare sägs att eleverna saknar de didaktiska verktygen som krävs 
för exempelvis instudering av egna stämmor, till skillnad från musikläraren eller 
musikern. Fokus är för mycket på konserter och på elevinflytande i exempelvis 
repertoarval vilket kanske sänker ambitionsnivån för och kvaliteten i 
undervisningen. 

Hur ser improvisationsundervisning ut ur ett musikdidaktiskt perspektiv? Hanken & 
Johansen (2011) delar in musikundervisning i olika didaktiska kategorier för att 
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strukturera upp, synliggöra och för att lättare kunna analysera undervisningen. 
Undervisning ska ha mål, ett innehåll och olika metoder med vilka undervisningen 
genomförs. Denna indelning diskuteras senare i förhållande till improvisations-
undervisningen. 

4.3. Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan man säga att vald litteratur och tidigare forskning ger en 
väldigt positiv syn på improvisation och dess positiva effekter på människans 
estetiska personliga uttryck, på hennes kreativitet, på hennes sociala utveckling och 
på hennes identitetsskapande. Definitionen av improvisation är mångfacetterad, bred 
och inkluderande och ibland svårgripbar. Den är allt och inget. Den är det lilla och 
det stora, både i musiken och i livet. Den är ett verktyg för andra musikaliska mål 
samtidigt som den har självberättigande. Den förutsätter och främjar närvaro men 
hindras ibland av prestationskrav och skolans inneboende ramar och styrdokument.  
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5. Vetenskapligt perspektiv 

Mina vetenskapliga perspektiv påverkar hur jag ser på min studie, hur jag 
strukturerar upp den, hur jag bearbetar och behandlar mina resultat och hur jag 
presenterar dem. Jag förklarar nedan kort två perspektiv som präglat min studie. 

5.1. Kvalitativt perspektiv 
Med kvalitativt inriktad forskning handlar enligt Patel & Davidson (2011) själva 
datainsamlingen om ”mjuka” värden, med bland annat tolkning som analysverktyg. 
När min forskningsfråga handlar om hur lärare upplever ett visst begrepp så är det 
deras synsätt jag är intresserad av. Kjellström (2015) beskriver sig själv i egenskap 
av kvalitativ forskare på detta sätt: 

Till skillnad mot en mer kvantitativ forskningssyn, som mer berör 
siffror och statistik – så behandlar jag, som kvalitativ forskare, 
verkligheten genom musiklärarna, deras utsaga och det samspel som 
uppenbaras där emellan. Jag söker här inte en verifierbar förklaring på 
musiklärarnas omgivning, utan jag vill istället skapa mig en subjektiv 
mening av deras tolkning – jag är som kvalitativ forskare här mer ute 
efter en förståelse. (Kjellström, 2015, s. 31) 

Kvalitativt perspektiv hänger i flera avseenden ihop med det hermeneutiska 
perspektivet. 

5.2. Hermeneutiskt perspektiv 
Hermeneutiken var ursprungligen texttolkning av exempelvis bibeln (Patel & 
Davidson, 2011). Kieffer (2015) definierar det som läran om tolkning och som ett 
antal regler för tolkning av texter. Dessa regler har främst uppfattats inom teologin, 
rättsvetenskapen och den klassiska filologin. Den moderna hermeneutiken har dock 
enligt Patel & Davidson (2011) kommit att stå för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ’subjektiv’ och engagerad” (s. 29). 

Hermeneutik handlar enligt Sandell (2013) om att ”tolka, förstå, översätta och 
förmedla en innebörd och intention” (s. 52). Jag är nyfiken på hur andra 
gymnasielärare tolkar ett begrepp. Min utgångspunkt är att jag tycker att 
improvisation är intressant och att det finns fördelar med att tänka och agera utifrån 
ett mer improvisatoriskt förhållningssätt. Eftersom jag är intresserad av människor 
och deras upplevelsevärld utgår jag från dem och vill förstå hur de tänker samt varför 
de gör som de gör. Därför är det hermeneutiska perspektivet en relevant teoretisk 
ansats för mig. Det kommer också att visa sig i valet av metod för min studie. Min 
centrala forskningsfråga är formulerad utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt: 
Hur tolkar och implementerar musiklärare på gymnasienivå improvisation i 
ämnesplanen för Musik (GY2011)? Jag kommer dels att ta del av musiklärarnas 
texttolkningar av ämnesplanen, dels av deras upplevelser av ett begrepp och även av 
deras handlingar kring begreppet. 

Hermeneutik bygger på förförståelse. Inom hermeneutiken talar man om den 
hermeneutiska cirkeln. Den går ut på att min förförståelse i mötet med nya idéer, 
från exempelvis musiklärarna, skapar ny förståelse. Denna nya förståelse blir i sin 
tur förförståelse inför nya idéer och tolkningar (Sandell, 2013). Här sker en 
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växelverkan mellan förförståelse och nyvunnen kunskap. Ett begrepp kan i sig själv 
inte förklaras utan att ses i förhållande till ett större sammanhang. Med hjälp av 
tolkning och kompletterande information bildas en helhet, då kan delen förstås bättre 
(Sandell, 2013). Kvale & Brinkmann (2007) säger ”utifrån en ofta vag och intuitiv 
uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna och utifrån dessa 
tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och så vidare” (s. 226). Kvale & 
Brinkmann (2007) menar att kunskapen i hermeneutisk filosofi alltid har en kontext. 
Det är inte möjligt att överföra kunskap från en situation till en annan eller att 
likställa kunskap från två olika situationer eftersom kontexterna är olika. I min studie 
vill jag sätta musiklärarnas förståelse och upplevelse av ett begrepp i en större 
kontext, färgad av min och andras förståelse och upplevelse av samma begrepp. 

Hermeneutiken kan enligt Sandell (2013) kort sammanfattas som tolkning av: 

• texters innebörd, texten i mitt fall är ämnesplanen samt tidigare forskning 
• upplevelser, i mitt fall lärarnas upplevelser av begreppet improvisation 
• handlingar, i mitt fall hur lärarna implementerar ämnesplanen i sin 

undervisning.  

Slutligen kan sägas att hermeneutiken inte strävar efter att få fram en sanning utan 
bara en eller flera av många legitima bilder av verkligheten (Kvale & Brinkmann, 
2007).  
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6. Metod 

I detta kapitel ämnar jag gå igenom hur jag gått tillväga för att uppnå min studies 
syfte och besvara min centrala forskningsfråga. 

6.1. Datainsamlingsmetod 
I detta avsnitt går jag igenom de metoder jag använt mig av för att uppnå min studies 
syfte och för att besvara min centrala forskningsfråga. 

6.1.1. Kvalitativ metod 
För att svara på frågan om hur lärare tolkar momentet improvisation utifrån 
ämnesplanen och hur de handlar utifrån ämnesplanen passar det bra att använda 
kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden ger mig en möjlighet att fördjupa frågorna 
och höra mina informanter resonera kring definitioner och egna erfarenheter. En av 
de viktigaste av den kvalitativa metodens verktyg är den kvalitativa intervjun. Den 
är, som Alvehus (2013) säger ”ett sätt att få reda på hur en annan person tänker kring 
och känner inför ett speciellt ämne, en viss händelse eller ett fenomen. Att intervjua 
en person är ett sätt att komma åt hennes åsikter, känslor, erfarenheter och tankar” 
(s. 81). Kvale & Brinkmann (2007) definierar den kvalitativa intervjun som ”en 
intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att 
tolk innebörden av de beskrivna fenomenen” (s. 19). 

Intervjuformen jag har valt är den halvstrukturerade intervjun. Den är enligt Kvale 
& Brinkmann (2007) inte helt öppen som ett vardagssamtal, den har ett uttalat syfte 
med några på förhand uttänkta frågor men tillåter oplanerade följdfrågor för att bättre 
kunna följa upp svar från informanten. 

6.1.2. Kvantitativ metod 
Kort kan den kvantitativa metoden likt Patel & Davidson (2011) beskriver den 
sammanfattas som datainsamling genom mätningar och som analys genom 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Här söks kvantifierbara resultat, man 
använder statistiken som en vetenskaplig metod att ”ordna, beskriva, bearbeta och 
analysera data” (Patel & Davidson, 2011, s. 111). 

6.1.2.1. Enkät 
Som stöd i min avslutande diskussion funderade jag i förberedelseprocessen om inte 
en enkel enkät skulle kunna ge mig information om i vilken utsträckning 
undervisning i improvisation sker på landets alla musikprogram genom kursen 
Musikimprovisation 100p. Enkäten genomfördes med hjälp av Googles tjänst 
Google Forms12, den skickades ut till 163 gymnasieskolor med antingen ett 
musikprogram (estetiska programmet, inriktning musik) eller med s.k. särskild 
variant13. För varje skola undersökte jag vilken profil skolan hade. De skolor med 

                                                        
12 Ett verktyg för att skapa formulär av olika sorter där resultaten automatiskt samlas i ett 
kalkylark  
13 utbildning med avvikelser från det nationella programmet. I det här fallet annat än 
estetiskt program men med estetiska inriktnings- och fördjupningsämnen (Skolverket, 
2014) 
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tydlig musikalprofil där kurser i dans och drama ingick i programmets fördjupnings- 
och inriktningsämnen valdes bort. Gymnasieskolorna hittades genom söktjänsten på 
webbsidan www.gymnasium.se. Söktjänsten är, enligt Erik på gymnasium.se 
(personlig kommunikation, 16 november 2015) tillförlitlig och uppdateras 
kontinuerligt men är också beroende av att skolor kontaktar tjänsten och uppdaterar 
sina uppgifter. Kontaktuppgifter till skolorna togs fram genom att gå in på varje 
enskild skolas webbsida och där söka upp mailadress till i första hand 
programansvarig för det estetiska programmet och i andra hand studie- och 
yrkesvägledare, administrativ personal, rektor eller musiklärare. Enkäten bestod av 
följande fråga: 

”Erbjuder ni kursen Musikimprovisation 100p inom det estetiska programmet, 
inriktning musik?” 

med tilläggsbeskrivningen: Om ni har en "profil" där den ingår, välj "Ja, som 
obligatorisk kurs i utbildningen" 

Svarsalternativen var  

• ja, som obligatorisk kurs i utbildningen 

• ja, som individuellt val i utbildningen 

• nej 

Till enkätsvaret kunde övriga kommentarer tillfogas och sist frågade jag om namnet 
på skolan samt orten där skolan finns. 

6.2. Planering och förarbete 
Hela arbetet med denna studie har varit en kreativ och smått kaotisk process. 
Detsamma gäller också planeringen och förarbetet. 

En del av förberedelserna för själva skrivandet av denna rapport var att titta på andra 
uppsatsers disposition och lära och inspireras av deras upplägg. För att lättare kunna 
få ordning på mina tankar var det väldigt bra att ha någon form av rubriker och 
underrubriker satta redan innan skrivandet kom igång. 

6.2.1. Tematiseringsprocess 
Tematiseringsprocess är enligt Kvale & Brinkmann (2007) det första steget i 
forskningsmetodikens sju olika stadier. Tematiseringsprocessen går ut på att 
formulera syfte (varför), att skaffa ämneskunskap (vad), att lära sig olika intervju- 
och analystekniker (hur). Här tar jag reda på de teman som ska behandlas i intervjun 
och frågorna som ska fylla temana med kunskap. Här har jag haft öppna skisser och 
funderingar om avgränsningar, diskussioner med andra kring temat för att samla mig 
och komma fram till ett väl avgränsat, tydligt och bra syfte samt forskningsfrågor 
och intervjuteman.  

För att syftet med detta arbete ska nås behöver den centrala forskningsfrågan 
besvaras. Frågan behöver därför göras mer lättillgänglig och begriplig i samtalen 
med mina informanter. För att göra det har jag delat upp den i ett antal teman som 
sedan delas upp i ett antal intervjufrågor. De teman som tillsammans svarar på min 
forskningsfråga behandlar: 

- Improvisation ur informanternas personliga perspektiv 
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- Informanternas tolkning av definitionen av improvisation utifrån 
Skolverkets ämnesplan för ämnet Musik (2011b) 

- Praktisk undervisning i improvisation hos informanterna i deras lärarroll. 
Verktyg, metoder, tekniker, teorier. 

- Improvisationsundervisning som verktyg för att främja elevers musikaliska 
utveckling. 

Utmaningen här var att formulera frågor som likt Kvale & Brinkmann (2007) säger 
”bidrar tematiskt till kunskapsproduktion och dynamiskt till att skapa en god 
intervjuinteraktion” (s. 147). 

6.2.2. Tidsplanering 
I min roll som lärare betonar jag för mina elever vikten av goda, realistiska tidsplaner 
som en del i en god studieteknik. Tidsplaner kan i den här typen av arbeten vara 
svåra att följa av just den anledningen att man när man forskar arbetar med många 
olika uppgifter parallellt. När man är inne i arbetet dyker tankar upp för de olika 
delarna av uppsatsen, metoden, syftesformuleringen, materialanalysen m.m. 
Tankarna är viktiga att skriva ner och komma ihåg. Vissa kräver bara anteckningar 
för senare genomförande, andra ger mer tidskrävande arbete. Därför är det väldigt 
svårt att arbeta helt linjärt. Trots detta gjorde jag ett försök till en tidsplan i ett så 
kallat gantt-schema14 där olika aktiviteter återfinns i en vertikal kolumn och där varje 
aktivitet löper som en liggande balk, för att indikera start och slut, längs med en 
horisontell tidsaxel. Ständiga revideringar gjordes av tidsschemat och till slut 
övergavs det när det hade spelat ut sin roll. Min handledare föreslog att intervjuerna 
skulle vara genomförda före oktober månads utgång för att ha tillräckligt med tid för 
transkription, analys, litteraturläsande och uppsatsskrivande. Jag underskattade 
verkligen tiden det tog att transkribera en intervju, att rätta, korrigera och till sist 
analysera den. 

6.2.3. Pilotintervju 
Innan man går igenom de frågor och problem som kan uppkomma i det förberedande 
arbetet inför en intervju och under och efter själva intervjun, rekommenderar Kvale 
& Brinkmann (2007) att man genomför en pilotintervju. Syftet är att själv lära sig 
om metoden och upptäcka problem genom att utföra den. 

Jag genomförde en pilotintervju med en av mina informanter efter att jag formulerat 
ett antal intervjufrågor. Frågorna baserades på en forskarväns intervjufrågor med 
vissa förändringar. Syftet var att utvärdera pilotintervjun, fundera över om frågorna 
var rätt ställda och gav de svar jag ville ha. 

6.2.4. Praktiska och tekniska förberedelser 
De praktiska förberedelserna för intervjun bestod i att förbereda två intervjuguider15, 
likt Kvale & Brinkmann (2007) föreslår. En med intervjufrågorna i vardagsspråk för 
bättre förståelse hos informanterna och för bättre flyt och samtal. Detta gjordes för 
att säkerställa att jag ställde rätt typ av frågor. Den andra, mer informella 
intervjuguiden bestod av tips till mig själv i kortfattad punktform samt förslag på 
andrafrågor att ställa under intervjuns förlopp. Får jag rika, spontana, specifika, 
                                                        
14 ett sätt att presentera projektaktiviteters start, längd och slut i förhållande till tiden 
(http://www.gantt.com/) 
15 se bilaga 3. 
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relevanta svar? Följer jag upp och klargör meningen i relevanta delar av svar? Kan 
jag ifrågasätta för att få informant att motivera sina svar? Exempel på andrafrågor ur 
guiden var ”kan du ge en mer detaljerad beskrivning?” eller ”har du fler exempel på 
det?” Överst i denna guide skrev jag också upp min studies syfte för att under 
intervjun bli påmind om vad jag vill veta. 

De tekniska förberedelserna bestod i att göra en testuppringning i Skype16 samt att 
vid pilotintervjuns början göra en kort ljudinspelning med Audio Hijack Pro17 för att 
testa hur min och informantens röst hördes. Efter lyckat resultat beslutade jag att 
detta fick bli mitt verktyg för inspelning tillsammans med en fysisk inspelningsenhet 
som reservinspelning. 

6.3. Urval av informanter 

6.3.1. Urvalskriterier vid val av informanter 
Syftet med att klargöra urvalskriterier i förväg är att få en så bred täckning av elever 
och förutsättningar som möjligt. Vilka olika aspekter kunde tas i beaktande vid valet 
av informanter? De kunde ha olika etnicitet, olika ålder, olika lång erfarenhet, lärare 
som arbetar med olika genrer, i dels kommunala skolor och dels privata, i olika 
städer. Informanterna kunde också ha olika kön, med majoriteten kvinnor, eftersom 
det skulle garantera att eventuella likheter i tankesätt och arbetssätt mellan mig och 
informanterna inte beror på kön. Att få med alla dessa aspekter med enbart tre 
informanter är naturligtvis omöjligt men genom att ha klargjort dem i förväg fanns 
en betydligt större chans att nå åtminstone en del av dem. 

För att differentiera det empiriska materialet och försöka täcka så många 
urvalskriterier som möjligt har jag valt att intervjua en lärare som undervisar/har 
undervisat i kursen Improvisation 100p. Där kan eventuellt större mängd stoff gå att 
finna på hur improvisationsundervisning kan gå till. Resterande två informanter 
undervisar på program där kursen Improvisation 100p inte ges. En av informanterna 
undervisar på icke estetiskt program men med musikprofil. Informanterna valdes 
också utifrån vilket instrument de utövar, för att få en bredd i materialet. Tre helt 
olika instrument från olika instrumentkategorier. 

Något som försvårade valet är att olika skolor strävar efter att erbjuda olika profiler 
på sitt musikprogram. De väljer att vinkla sina programfördjupningar på olika sätt, 
därför kan det vara svårare att göra jämförelser mellan olika skolor och olika lärare 
eftersom deras undervisning är präglad av programmets profil. Gemensamt har de 
dock ändå att de ska följa Skolverkets dokument och mer specifikt ämnesplanen som 
på flera sätt är central för min studie. 

6.3.2. Presentation av informanterna 
”Per” (fingerat namn, se avsnittet 6.4.5 Konfidentialitet) är 34 år gammal och idag 
legitimerad musiklärare i gymnasiets estetiska program, inriktning musik i en 
friskola i en centralort i Östergötland. Han har arbetat 8 år som musiklärare på 
gymnasiet. Per spelar elbas och är vid sidan av sitt lärarjobb aktiv musiker inom 

                                                        
16 Skype är ett program för video-, ljud- och textkommunikation via Internet 
(http://www.skype.com/sv/about/) 
17 Audio Hijack Pro är ett datorprogram utvecklat av Rouge Amoeba. Programmet kan 
spela in ljud från valfritt annat program i datorn 
(https://www.rogueamoeba.com/audiohijack/) 
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bland annat genrerna soul, pop, rock, gospel. Skolan lägger vikt vid att alla elever på 
ett eller annat sätt involveras i de estetiska ämnena, exempelvis konsthantverk, 
keramik och teater. På musikprogrammet är dock musiken i fokus och ägnas mest 
tid. Skolan tar in alla sökande varför förkunskaperna hos eleverna är blandade. De 
flesta elever är bara i början av sin musikaliska resa. 

”Helena” (fingerat namn) är 36 år gammal och idag musiklärare i gymnasiets 
estetiska program, inriktning musik i en friskola i Stockholmsområdet. Hon har 
lärarexamen men är ännu inte legitimerad. Helena undervisar i sång och har arbetat 
7 år som musiklärare på gymnasiet. Hon har hållit workshops i fri improvisation 
både som fristående föreläsning men också inom ramen för kursen 
Musikimprovisation 100p. Vid sidan av sitt jobb som musiklärare är Helena verksam 
jazzsångerska. 

”Kristina” (fingerat namn) är 40 år gammal och är idag musiklärare i gymnasiet i en 
kommunal skola i södra Stockholm. Hon undervisar i piano på gymnasieprogram 
med en särskild variant inom det estetiska området. Det innebär att programmen hon 
undervisar i är vanliga högskoleförberedande program där delar av inriktningen och 
programfördjupningen är musikkurserna Ensemble 1 och 2, Instrument eller sång 1 
samt Musikproduktion 1. Hon har arbetet 7 år som musiklärare på gymnasiet och är 
inte verksam musiker idag. 

6.3.3. Urvalskriteriernas uppfyllande 
Så här i efterhand upptäckte jag att urvalskriterierna inte nåddes på det sätt jag hade 
önskat. Orsakerna var en kombination av bland annat svårigheten i att få kontakt 
med lärare och få dem att medverka, avböjd medverkan på grund av tidsbrist, 
tidsbrist hos mig som forskare. 

Informanterna har inte olika etnicitet. Åldersspannet är ganska litet. De har alla 
ungefär lika lång professionell erfarenhet av musikundervisning. I frågan om 
behörighet och legitimation har en det, en är på gång med det och en har behörighet 
men väljer att inte ta sin lärarlegitimation. När det gäller vilka genrer som täcks in i 
fråga om informanternas professionella musicerande har en ganska bra täckning av 
genrer erhållits. Instrumentbredden lyckades bättre: en sångerska, en basist, en 
pianist. Ett personligt, solistiskt instrument, ett multitonalt kompinstrument och ett 
mindre framträdande (men inte mindre viktigt) kompinstrument. När det gäller 
skolformen blev det så bra det kan bli, både kommunal och privat skola. Två kvinnor 
och en man gav precis det jag hade önskat i förväg, en övervikt på kvinnor. 
Informanterna verkar på olika orter. 

Sammanfattningsvis en relativt god variation där jag nästa gång vill anstränga mig 
mer för att möta alla olika aspekterna, om det är vad studiens syfte kräver. Eftersom 
detta är en kvalitativ studie kan heller inte full representation nås. 

6.4. Etiska överväganden 
Etik handlar enligt Vetenskapsrådet (2015) om ”att bygga upp, stimulera och hålla 
vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla”. Enligt 
Vetenskapsrådet och (Kvale & Brinkmann, 2007) handlar etik inte bara om lagar och 
regler att följa, en forskare måste bygga upp sin etik genom praktiskt arbete och egna 
överväganden med etiska regler som stöd. 
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6.4.1. Syftets etik 
Syftet med mitt arbete är förutom att svara på min forskningsfråga att ge ett resultat 
som kan vara till nytta för informanterna så att eleverna får så bra undervisning som 
möjligt. Punkten i syftet som är formulerad på följande vis 

• undersöka i vilken utsträckning improvisationsundervisning kan uppfylla 
målen i ämnesplanen för Musik (GY 2011) 

gör att syftet är formulerat på ett sådant sätt att det också är till gagn för eleverna i 
slutändan. 

6.4.2. Information 
Jag hade i enlighet med förslag från exempelvis Bell (2006) och Patel & Davidson 
(2011) förberett ett informationsmail som skickades till alla informanter som jag fått 
kontakt med och som preliminärt gett besked om att de kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Mailet finns bifogat denna rapport som bilaga 2. Där nämns bland 
annat syftet med min undersökning, anledningen till att just den potentiella 
intervjupersonen är tillfrågad, vilken typ av frågor som kommer att ställas och vad 
som ska hända med informationen som kommer fram. Detta kan enligt Bell (2006) 
vara bra att göra för att informanterna ska få en insyn i min undersökning i förväg. 
Transparens i undersökningen gentemot informanterna är bra för att de ska känna sig 
trygga med mig som forskare. Tilliten under intervjun är viktig för att informanterna 
ska våga öppna sig för mig, vilket kan resultera i bättre intervjumaterial. Sättet med 
förhandsinformation kan dessutom effektivisera själva intervjutillfället, de är med 
på banan direkt när inspelningen startar. 

6.4.3. Samtycke 
Informanterna har genom att fått läsa dessa punkter i den skrivelse som föregick 
intervjun fått möjlighet att ställa frågor och samtycka till att intervjun sker och att 
svaren används på beskrivet sätt. Bell (2013) betonar vikten av sådan skriftlig 
förhandsinformation för att intervjupersonerna ska ha tid på sig att fundera över om 
de vill delta eller inte. 

6.4.4. Kontroll av transkription 
I skrivelsen meddelade jag också att jag skulle skicka transkriptionen i läsbart skick 
när jag gjort en enklare redigering av den för att informanterna ska få chansen att 
läsa och godkänna svaren de har gett. Därefter skulle önskemål om korrigeringar 
från deras sida tas i beaktande. Kanske behövde de komplettera med något. Det anser 
jag inte är något som förändrar resultaten eller riskerar undersökningens reliabilitet. 
Däremot skulle jag, vid behov, göra det klart för dem att jag som intervjuare hade 
tolkningsföreträde (Kvale & Brinkmann, 2007) för deras svar. 

Ingen av informanterna hade något att invända eller tillägga. 

6.4.5. Konfidentialitet 
Mina informanter erbjöds konfidentialitet för denna undersökning. Med det menar 
jag att alla svar som ges i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Det i sin tur 
betyder att informanten inte kommer att nämnas vid namn, ett fingerat namn kommer 
att användas istället genom hela rapporten. Det som kommer att avslöjas är genus, 
ålder, undervisningserfarenhet och geografiskt område där undervisningen sker 
eftersom jag anser dessa relevanta för undersökningen och resultaten utan att de röjer 
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informantens identitet. Även speciell inriktning eller profil hos skolan kommer att 
anges eftersom det kan vara relevant att känna till. 

6.5. Genomförande 

6.5.1. Intervjuernas atmosfär och tidsram 
Atmosfären för intervjuerna var olika. Intervjun med Per skedde via Skype, i hemmet 
en sen tisdagskväll 6 oktober 2015 kl. 21:20-22:26 när barnen hade nattats och kaffet 
var upphällt. Per var avslappnad, vi är tidigare lärarkollegor. Tidsramen var angiven 
till en timme inklusive småprat före och efter. 

Intervjun med Helena skedde hemma hos henne, vid hennes matbord, en fredag 
eftermiddag 30 oktober kl. 15:31-17:00. Jag hade köpt bullar och Helena hade kokat 
kaffe. Innan inspelningen startade småpratade vi om att skriva examensarbete 
samtidigt som vi förberedde platsen för intervjun. Tidsramen var angiven till en 
timme exklusive eftersnack. 

Intervjun med Kristina skedde via Skype fredag 13 november 2015 kl. 11:00 – 12:13. 
Kristina befann sig i sitt hem. Vi småpratade om lärarlegitimationsreformen innan 
den riktiga intervjun kom igång. 

6.5.2. Generell procedur 
Den generella proceduren för intervjuerna, inklusive förberedelser, var som följande: 

1. Första kontakt med fråga om intervju 

2. Utskick av skrivelse med mer information om syfte, konfidentialitet m.m.  

3. Bokning av möte 

4. Intervju 

5. Transkription av intervju 

6. Utskick av redigerad intervju till informant för godkännande 

7. Godkännande och eventuella kommentarer 

8. Analys av redigerad intervju 

Intervjuerna skedde inom loppet av fem veckor. Anledningen till det stora spannet 
var att den första intervjun var menad att vara en pilotintervju men som senare kom 
att ingå som en regelrätt intervju då materialet som producerades, likt Backman 
Bister (2014) gått tillväga, var av tillräcklig kvalitet för att kunna lyftas in i min 
studie. Själva intervjuerna inleddes med att jag orienterade informanterna i 
situationen, min studies syfte och att jag skulle spela in för senare transkription. 
Därefter ställde jag tio korta, demografiskt orienterande frågor. Dels för att 
informationen kan vara relevant för analysen, dels för att lätta upp 
intervjustämningen och få informanterna att slappna av och ”komma in” i intervjun. 
Därefter följde de för mitt ämne intressanta frågorna. 

Redan här började enligt Kvale & Brinkmann (2007) det första av intervjuns sex 
analyssteg, det där informanterna berättar om sin livsvärld. Steg två var att 
informanterna själva gjorde nya upptäckter under intervjuns lopp. Det tredje steget 
innebar att jag tolkade och sammanfattade deras tankar och upplevelser i en 
vändande fråga eller ett påstående så att de kunde bekräftas, dementeras eller 
utvecklas vidare. En ”självkorrigerande intervju”. 
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Intervjun avslutades med ett avslappnat eftersnack, ett slags uppföljning av vår 
intervju, där jag frågade informanterna hur det kändes, om de var nervösa, om de 
ville tillägga något. I eftersnacket uppkom många intressanta saker. Bra och koncisa 
sammanfattningar av hela ämnet lades ut. Jag blev mycket glad och överraskad över 
hur bra och användbart eftersnacket var. Innan inspelningen stängdes av frågade jag 
om jag fick tillåtelse att använda eftersnacket i min analys. Det godkändes av 
samtliga informanter. 

Transkriptionen skedde så nära inpå intervjun som möjligt, för att intervjun skulle 
finnas färskt i minnet. Det kan handla om att minnas saker som stämning, känslor, 
mimik, tvetydighet m.m. 

Jag skickade, som jag lovat, transkriptionerna till informanterna för kontroll. Jag fick 
inga betydande kommentarer tillbaka utan bara ett generellt godkännande. Materialet 
och transkriptionen stämde överens med informanternas upplevelse av intervjun. 

Förberedelserna för de tre olika informanterna såg lite olika ut. För Per gav jag i 
förväg ämnesplanen med mina markeringar för att hjälpa honom orientera sig i 
textmassan. Efter att funderat över detta beslöt jag mig för att skicka en omarkerad 
version till Helena och Kristina. Anledningen är att jag ville även med detta 
förfarande undersöka hur väl ämnesplanen var förankrad hos informanterna och hur 
väl de kunde orientera sig i den. 

6.6. Databearbetningsmetod och analys 
Som databearbetningsmetod använde jag mig av transkription. Det var för mig ett 
konkret och bra sätt att strukturera upp det empiriska materialet för vidare analys. 
Både transkription och redigering av transkription är tidiga steg av analysen, som 
Kvale & Brinkmann (2007) beskriver.  

6.6.1. Ordagrann transkription 
Jag valde att börja med att göra en helt och hållet ordagrann transkription av 
intervjuerna trots att jag redan vid intervjuandet visste vilka delar som kunde vara 
viktiga att analysera till resultatet. Jag ville ha översikt över innehållet, i sig början 
av en analys, och för att inte riskera att missa viktiga resonemang. Transkriptionen 
var mycket tidskrävande. 

6.6.2. Redigerad transkription 
Den redigerade transkriptionen syftade till att få en mer lättanalyserad intervju. 
Oviktiga ord som ”liksom”, ”ok, men” togs bort. Här formulerade jag också om eller 
slog ihop meningar så att de skulle bli mer koncentrerade och tydliga utan att ha tagit 
bort för mycket av innebörden. När tydliga upprepningar eller variationer på 
meningar förekom tog jag också bort dem efter att ha säkerställt att de inte tillförde 
något. Eftersom meningarna ofta var ofullständiga, de avbröts och omformulerades 
eller ledde in i återvändsgränder, så försökte jag i detta skede tolka innebörden av 
meningar eller längre stycken och reducera ner dem till ett mer koncentrerat 
uttalande. Ovanstående procedur skedde samtidigt som jag lyssnade på inspelningen 
av intervjun. Jag behöll bland annat tvekan och pauser där jag ansåg att de hade 
betydelse. Det här sättet att transkribera innebar att jag redan i detta skede tolkade 
resultaten utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, jag mindes svaret i intervjun och 
tolkade utifrån min egen förståelse av svaret.  

Jag upptäckte att det var väldigt tidskrävande att göra en ordagrann transkription, för 
att sedan redigera den enligt ovanstående procedur. I tredje intervjun förändrade jag 
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därför metoden till att innefatta alla de här stegen mer eller mindre samtidigt. Det 
krävde stor koncentration men var väldigt lärorikt och tidsbesparande. 

6.6.3. Kategorisering och meningskoncentrering 
Här började den mer ingående analysen där jag försökte dela in uttalanden och tankar 
i kategorier för att kunna jämföra mellan informanterna. Här skedde, som Kvale & 
Brinkmann (2007) beskriver en koncentrering av informanternas svar till kortare 
formuleringar. Målet var att få ner stora stycken text till korta sammanfattande 
meningar. Nyanserna i svaret kunde jag i det här skedet återkomma till i den 
redigerade intervjun om jag fann behov av att nyansera resultaten igen. 

6.6.4. Sammanställning av enkätsvar 
Sammanställningen av enkätsvaren gjordes genom en automatisk process hos 
Google Forms. 

6.7. Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Forskningens syfte är bland annat att presentera resultat som fyller något slags 
kunskapslucka och som är till nytta för individer, forskare eller samhället. Forskning 
är ett systematiserat och mer eller mindre metodiskt sätt att komma fram till ny 
kunskap. Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet är tre termer som söker beskriva 
forskningen ur olika aspekter. Är forskningen trovärdig? Går den att göra mer 
generell än t.ex. just för den situation forskningen undersöker? Är den genomförd på 
ett systematiskt och planerat sätt? 

6.7.1. Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär enligt Patel & Davidson (2011) och Kvale & Brinkmann 
(2007) att en studies resultat är överförbart till andra individer, från en situation till 
en annan eller från ett fenomen till ett annat. 

Min undersökning har en relativt låg generaliserbarhet, vilket inte är ett problem i 
sig när det gäller kvalitativa studier. Jag har valt att intervjua endast tre musiklärare. 
Jag har också konstaterat att jag kunde ha uppfyllt mina ursprungliga, önskade 
urvalskriterier på ett bättre sätt. Däremot har jag använt mig av en enkät och därmed 
utnyttjat både kvalitativa och kvantitativa metoders styrkor. När man gör en 
kvantitativ studie är det viktigt att få svar från en stor mängd personer medan i en 
kvalitativ studie vill man få fram så många attityder eller åsikter som möjligt. På en 
fråga kan det komma en mängd olika svar. Antalet svar kan sedan användas som ett 
slags kvalitativ generalisering inom ramen för själva undersökningen. Kvantitativa 
resultat är konstaterande medan kvalitativa resultat kan vara igenkänningsbara eller 
inte, enligt tidigare definition av kvalitativ metod. Känner jag igen mig i det de här 
lärarna säger eller inte? 

Utformningen av undersökningen är ändå sådan att den kan ge ett resultat. Jag kan 
säga någonting med hjälp av undersökningen eftersom jag exempelvis ser tendenser 
i resultaten. Mina resultat kan bidra till en generalisering och till resonemangen om 
vad improvisation kan vara. 

Kanske är generaliseringen också inte intressant i alla lägen. Enligt humanistisk 
uppfattning är varje situation unik och man kanske inte behöver, som 
samhällsvetenskaplig forskning ibland antar, producera vetenskaplig kunskap som 
är giltig på alla platser, i alla tider, för alla människor. Jag har trots allt kunnat öka 
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kunskapen av ett fenomen (jfr. Ekengren & Hinnfors, 2012; Kvale & Brinkmann, 
2007). 

6.7.2. Reliabilitet 
Reliabilitet avser tillförlitligheten i informanternas svar och i resultatet (Kvale & 
Brinkmann, 2007). En första risk för tillförlitligheten är att de upplever mig som 
något slags ”improvisationspolis” som vill kontrollera att de verkligen införlivar 
improvisation i sin undervisning. Talar de verkligen sanning eller svarar de så som 
de tror att jag vill ha svar? Sett till hur en kvalitativ intervju är upplagd kan det vara 
svårt att förfalska sina svar. Man kan titta på hur de utvecklar sina tankar. Verkar de 
vara på ett ytligt plan utifrån läroplanen eller är tankarna genomtänkta? Tar de fram 
exempel från undervisningen eller inte? Vad beror det på? 

Det är orimligt eller kanske meningslöst att kräva att mina informanter ska svara 
samma sak om de ställdes inför en till intervju. Det gör man inte som människa. 
Musik är också ett humanistiskt ämne, där samma krav på reliabilitet som i till 
exempel matematiken inte råder. I denna studie är det en dynamisk relation mellan 
mig som forskare och mina informanter. Det är också en dynamisk relation mellan 
deras egna svar den första och andra gången. Det är svårt att ställa likadana 
följdfrågor i alla intervjuer. I kvalitativ intervju ingår att anpassa följdfrågorna efter 
informanternas svar, som Kvale & Brinkmann (2007) beskriver. Det kan dessutom 
vara svårt och kanske till och med felaktigt att bortse från vad jag lärt mig när det 
gäller intervjuteknik från ett tidigare intervjutillfälle för att jag eftersträvar en hög 
reliabilitet i undersökningen. Det räcker att jag har insikt om de skillnader jag gjort. 

6.7.3. Validitet 
Validitet handlar ur en forskares vardagliga praktiks perspektiv bland annat om att 
undersöka om en studie undersöker det den är avsedd att undersöka. Validitet handlar 
också om forskarens etik och om trovärdighet tack vare utformningen av studien 
(Kvale & Brinkmann, 2007). En valid utformning av min studie fick jag genom att 
dela in forskningsfrågan i teman som sedan resulterade i kategoriserbara resultat. 
Forskningsfrågan delades in i tre huvudteman: tolkning av innebörden i begreppet 
improvisation, tolkning av tillämpning och strategi i undervisningen samt tolkning 
av avsikten med improvisationsundervisning och undervisningens resultat för 
eleverna. 

Att definiera några av de viktigaste begreppen kopplade till improvisation i 
ämnesplanen, en del av mitt undersökningsobjekt, gör också min studie mer valid då 
det ger ett sammanhang till läsaren samt en logik. 

Den valda metoden, kvalitativ metod, tillsammans med stödmetoden enkät var 
metodiskt uppbyggda för att tillsammans uppfylla syftet och besvara den centrala 
forskningsfrågan. Den kvalitativa intervjun valdes som metod och motiverades 
uppfylla syfte och forskningsfråga i sin helhet. Syftet, forskningsfrågan, metoden 
och resultaten hänger ihop, presenterar en röd tråd genom hela uppsatsen och gör 
därför undersökningen mer valid (Kvale & Brinkmann, 2007). Detta har jag aktivt 
arbetat för genom att exempelvis hela tiden ha syftet i åtanke, genom att ha min 
forskningsfrågas olika teman framme i planeringen av intervjun, i genomförandet av 
intervjun och i presentationen av resultaten. Intervjufrågorna formulerades på ett 
sådant sätt att de inte var ledande (Kvale & Brinkmann, 2007) och så att de gav svar 
på forskningsfrågans olika indelade teman. Frågor ställdes på lite olika sätt för att få 
olika svar men inom samma tema, för att så gott som möjligt täcka temats 
kunskapsinnehåll. Med min studie har jag likt Ekengren & Hinnfors (2012) föreslår 
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bundit samman den teoretiska och den empiriska nivån (s. 75) och därmed ökat 
validiteten. 

Eftersom arbetet med denna rapport inte är helt linjärt så hade jag vid tidpunkten för 
intervjuernas genomförande ännu inte definierat begreppen i examensmål, 
ämnesplan och kursplan helt och hållet. Det resulterade i att jag inte hade bästa 
möjliga förutsättningar att ställa relevanta följdfrågor i den kvalitativa intervjun. 
Eftersom vi inte tillsammans högt läste ämnesplanen under själva intervjun fanns en 
risk att de inte analyserade och med mig diskuterade de i ämnesplanen 
improvisationsanknutna formuleringarna noggrant, metodiskt och ordentligt. Där är 
jag mycket självkritisk. En positiv följd av detta var att det visade hur väl mina 
informanter var insatta i ämnesplanen och hur mycket de arbetade med den själva. 
Det var delvis också en medveten strategi. 

6.8. Reflektion och diskussion kring metoden 
I detta avsnitt diskuterar jag kort mina valda metoders styrkor och svagheter. Jag har 
valt att placera detta avsnitt här för att hålla den slutliga diskussionen ren från 
resonemang som inte har med min studies centrala ämne, improvisation, att göra. 

6.8.1. Den kvalitativa intervjun 
Generellt skiljde sig intervjuerna åt på det sätt att den pilotintervju som jag 
genomförde som första intervju senare kom att lyftas in i studiens regelrätta 
intervjuer. Mellan den och de övriga två intervjuerna lärde jag mig en del kring 
intervjuteknik, de två senare var mer lika varandra än den första intervjun. 

Min första informant gav jag en ämnesplan med egna markeringar på formuleringar 
som jag ansåg relevanta för momentet improvisation. Fördelen med en markerad 
ämnesplan var att det var ett stöd för informanten; det kan vara svårt att hitta i 
ämnesplanen om man inte kan den så bra. Nackdelen var att jag inte lät informanten 
själv avgöra vilka formuleringar som var relevanta. Nackdelen med ämnesplan utan 
markeringar var att man lätt kunde missa formuleringar som hade tydlig koppling 
till improvisation. Skillnaden mellan första informanten och de senare två var att Per 
inte gav lika uttömmande svar på frågan utan nöjde sig med att bara bekräfta eller 
hålla med om vissa av mina markeringar. Helena och Kristina fick däremot tänka 
lite mer själva. 

Jag borde ha skickat ämnesplanen någon dag i förväg så att informanterna kunde läsa 
igenom den ordentligt inför intervjun. 

Jag var nöjd med sättet som kvaliteten på mitt intervjuande utvecklades både under 
loppet av en intervju och mellan de olika intervjuerna. Jag lyckades på ett bra sätt få 
informanterna att hålla sig till ämnet för frågan, det var lätt att de svävade iväg. Detta 
hjälpte mig mycket i databearbetningen eftersom svar jag letade efter mestadels 
fanns inom den rubriken och frågan som svaren hörde till. 

6.8.2. Databearbetningsmetoden 
Min valda databearbetningsmetod, dvs. ordagrann transkription, redigering av 
densamma och till sist meningskoncentrering och kategorisering, var ett mycket bra 
sätt att bearbeta rådata från intervjuerna. Processen var mycket mer tidskrävande än 
jag kunde föreställa mig. Eftersom mitt vetenskapliga perspektiv är hermeneutiskt 
sker tolkning och analys i alla dessa steg kontinuerligt vilket är både en styrka och 
en svaghet. Nyanser riskerar å ena sidan försvinna i processen mot det slutgiltigt 
presenterade resultatet. Det kan även vara så att data förvanskas när det under 
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processen görs tolkning på tolkning, ungefär som viskleken: i början ges ett ord, i 
andra ändan kommer ett annat ut. Å andra sidan kan slutresultaten på det här sättet 
bli kortare, kärnfullare och lättare att diskutera och dra slutsatser av än om man lät 
formuleringar och nyanser vara kvar igenom hela förenklingsprocessen. Samtidigt 
kan bearbetning så här i flera steg ändå innebära en sorts noggrann och försiktig 
analys, ett steg i taget, utan att göra för grova generaliseringar eller förenklingar i ett 
enda steg. 

6.8.3. Enkel enkät 
Enkäten har i min studie fungerat som stödmetod. Den kan kanske ge svar på hur 
många musikprogram som eventuellt anser att improvisationsundervisning är en 
viktig del av en bra musikutbildning. Enkäten är inte lika planerad som intervjuerna 
eftersom den är ganska begränsad i sin utformning. Tre skolor har svarat på enkäten 
två gånger, troligtvis på grund av att den skickats runt bland personalen i skolan och 
att två personer har svarat på den. Det kan också berott på att någon glömt bort att 
personen redan svarat på enkäten och därför gjort det en gång till. Det fanns inget 
sätt att begränsa möjligheten för en skola att svara bara en gång, då hade ett mer 
avancerat verktyg behövt användas. Exempelvis med unika koder för varje skola 
eller specifika mailadresser knutna till svaret. På grund av hur tekniken bakom 
Googles formulär är uppbyggd uppdaterades inte resultaten när en dubblett raderades 
i kalkylarket där alla svar hamnade. Därför är siffrorna i resultatet inte helt exakta, 
de presenterar trots det ett tydligt resultat inom ramen för antalet svar. 

Jag beslutade mig för att dela upp enkätens svarsalternativ ”ja” i två delar: ett om att 
kursen är obligatorisk och ett om att kursen erbjuds som individuellt val. Ett 
individuellt val i gymnasiet ska i en drömvärld utgöras av precis det det heter: det 
ska vara individuellt och det ska vara valfritt. Men av praktiska omständigheter kan 
inte vilken gymnasiekurs som helst ges till hur få elever som helst. Därför är det i 
praktiken så att skolorna ibland väljer ett antal kurser som eleverna kan välja bland. 
Ibland väljs till och med exakt vilka kurser de ska gå. Ett helt ofritt och icke 
individuellt val. Eleverna måste oftast uppgå till ett visst antal för att kursen ska 
kunna erbjudas. Det måste vara ekonomiskt och praktiskt möjligt. Kurserna som 
väljs måste också sedan reformen om lärarlegitimation trädde i kraft 1 juli 2015 
betygsättas av behörig lärare, lättast av någon som redan finns på skolan eller en 
extern. Därför valde jag att erbjuda det svarsalternativet. Om kursen ges som 
obligatorisk kurs kan det betyda att skolan valt den före andra kurser inom ämnet 
musik och därmed ansett att den är viktig. Om kursen ges som individuellt val kan 
det också betyda att skolan ansett att den är viktig, om än inte lika viktig som om 
den vore obligatorisk.  
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från min kvalitativa och min kvantitativa 
undersökning. Jag analyserar de kvalitativa resultaten enligt mitt hermeneutiska 
förhållningssätt redan under planeringsstadiet (Kvale & Brinkmann, 2007) och under 
själva intervjun. Därför är resultaten som presenteras nedan redan här analyserade 
och en av mig subjektiv tolkning. I analysen av mina resultat kommer mitt 
hermeneutiska perspektiv exempelvis att innebära att jag vill jämföra och kartlägga 
eventuella samband mellan mina informanters olika svar. 

Jag har valt att använda mig av den enligt Kvale & Brinkmann (2007) vanligaste 
formen av dataanalys: att kategorisera informanternas uttalanden för att lättare kunna 
jämföra, se likheter och olikheter. Resultatet har ordnats i kategorier som 
överensstämmer relativt väl med mina i förväg bestämda teman för min 
forskningsfråga. På så sätt håller de en röd tråd. De på förhand utrönta kategorierna 
har efter analysen av det empiriska materialet dock förändrats på olika sätt. Vissa 
teman går in i varandra. Till exempel är ett verktyg för improvisation också ett 
verktyg för att utveckla den generella musikaliska förmågan. Ett förhållningssätt är 
för vissa också ett verktyg, om än teoretiskt och abstrakt. Den personliga definitionen 
av improvisation förklarar också på vilka sätt den utvecklar elevernas musikaliska 
förmåga och ett kreativt, personligt uttryck samtidigt som den stämmer överens med 
definitionerna i ämnesplanen. Därför kan det vara svårt att presentera kategorier med 
vattentäta skott emellan. Några teman har döpts om eller vidgats. Allt för att 
underlätta förståelsen av resultatet. 

Det finns för mig ingen tydlig gräns mellan arbetet att tolka, att sammanställa, att 
analysera och att presentera resultaten. Vissa av momenten sker samtidigt, inflätade 
i varandra. Därför speglar presentationen av resultaten det arbetet. 

Denna del av analysen kan enligt Kvale & Brinkmann (2007) vara det fjärde steget 
i en intervjuanalys i sex steg (där de två sista innefattar en ny intervju). Steget kallas 
meningstolkning och innebär att jag bearbetar, analyserar och tolkar de 
koncentrerade resultaten av intervjun. 

7.1. Resultat av kvalitativ intervju 
Resultaten nedan presenteras i formen av ett timglas. Jag börjar brett med att utgå 
från informanternas personliga uppfattning av improvisation kopplat till 
ämnesplanen, för att sedan gå in på de konkreta verktyg, övningar och metoder som 
informanterna använder sig av. Jag avslutar till sist med att förklara hur lärarna 
inspirerar eleverna och hur inspirationen och verktygen slutligen ökar deras 
musikaliska och personliga uttryck. 

7.1.1. Informanternas generella ingång i ämnet 
För att förstå mina informanters resultat i ett sammanhang vill jag ge en liten 
beskrivning av deras bakgrund, relation till och ingång i ämnet improvisation. 

Per säger att han har ett lite skadat förhållande till improvisation som har sitt 
ursprung i att han inte har fått undervisning i improvisation, att han övat för lite och 
därför har ett dåligt självförtroende när det gäller improvisation. Han har tyckt att 
improvisation handlar om något tekniskt avancerat och svårt. Att improvisation 
andas ”Musikhögskolan”. Han tycker inte att solistisk improvisation passar på elbas 
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i de genrer han spelar i, vilka är bland annat soul, pop, rock, gospel. Ämnet är ett 
område där han är ute och svävar lite känner han och där han fått formulera tankar 
för första gången, vilket han tyckte var spännande. För honom är kärnan i 
musikämnet Ensemblekursen där man lär sig att spela tillsammans. De andra 
kurserna i ämnet är mer eller mindre stödkurser som syftar till att ge eleverna 
verktygen att spela tillsammans. 

Helena har ett väldigt öppet förhållningssätt till ämnet. Förhållningssättet sträcker 
sig utanför musiken, in i Helenas liv och personlighet. Hon har rest en del och arbetat 
med komposition ibland annat New York och har stor erfarenhet av ämnet. Helenas 
elevers förkunskaper i notation är ganska låga. För det mesta rör sig Helenas 
undervisning nära eller i jazzgenren men hon framhåller att det går att göra det även 
i andra genrer, exempelvis soul, pop. 

Kristina är inte så teoretisk själv utan arbetar och spelar ganska gehörsbaserat, det är 
då hon känner sig allra tryggast i improvisation. Elevernas musikteoretiska 
förkunskaper är ganska begränsade eftersom de inte går ett estetiskt program utan en 
musikinriktning på ett annat program. Därför försöker Kristina hitta sätt att arbeta 
med improvisation som inte är så teoretiska, vilket är lättare för elever att ta till sig. 
Hon arbetar också mycket utifrån vad eleverna vill och är intresserade av. 

7.1.2. Improvisation som förhållningssätt och kreativt, 
personligt uttryck 

Det här temat handlar om hur informanterna själva ser improvisation ur ett 
personligt, övergripande och kanske mer abstrakt perspektiv. Det är en lång process 
där man kanske inte ser helhetsbilden av ämnet förrän man har fått en personlig 
musikalisk mognad. Nedan beskrivs deras egna personliga upplevelse av 
improvisation och tolkning av ämnesplanen. 

För Per handlar improvisation om att lyssna in musiken, släppa noterna och skapa 
någonting nytt, oskrivet ur huvudet, i stunden, tillsammans med sina medmusiker. 
Improvisation är för honom att ha ett inre hörande, gehör, och att kunna omsätta det 
i sitt instrument. Att kunna gestalta en tanke. I ämnesplanen står att "eleverna ska 
[…] ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och 
publik" (Skolverket, 2011b, s. 1). I kommunikation med en människa vet man inte 
alltid vad som komma skall. Detsamma, berättar Per, gäller kommunikation med en 
medmusiker. Byggandet och formandet av låten tillsammans med sina musiker är en 
form av improviserande. Pers tolkning av ämnesplanens skrivning om att 
”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet” (Skolverket, 2011b, 
s. 1) är just detta, att skapa någonting. 

Improvisation handlar enligt Per, Kristina och Helena om ett personligt uttryck. Att 
ta influenser från musiken men sätta personlig prägel på det du spelar. Något som 
inte finns i noterna. Det egna uttrycket är helt enkelt det som kommer ur en, det man 
vill förmedla, något som återspeglar en själv. 

Det handlar om att våga släppa tanken helt fri och slänga sig ut, något som Per har 
svårt för eftersom han som person uppfattar sig som väldigt kontrollerad. Att våga 
släppa tankar och idéer om vad som är rätt och fel och istället fundera över vad du 
själv tycker och hur du vill uttrycka dig är Helenas definition av det personliga 
uttrycket. Att komma utanför boxen och utforska sig själv, sitt instrument, sina 
möjligheter och begränsningar. Alla dessa frågor är enligt henne viktiga att ställa sig 
själv som musiker. 
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För Helena är improvisation ett förhållningssätt, närmast en livsstil. Ett filosofiskt 
och abstrakt tänkande som sträcker sig utanför musiken. Att förhålla sig till det som 
sker och till andra människor. Man har några hållpunkter, en start och ett slut, men 
det som händer däremellan är improvisation. Helena har till sin natur varit ganska 
nyfiken och det kanske har hjälpt henne att lättare komma till detta fria stadium. Så 
det handlar om att lära sig vara tillåtande, öppen och nyfiken. Att vara 
improvisatorisk i sitt sätt kan också hjälpa en att inte fastna i livet eller i negativa 
tankar. Improvisation är rörelse, ett levande flöde, motsatsen till statiskt. Det kan 
kallas flow. En plats för acceptans av sig själv och med allt som sker, utan några 
hinder, i total harmoni. Nästan meditativt. Med improvisation kan du hitta din 
musikaliska vision och vara sann mot den. När du hittat dig själv som musiker blir 
det också lättare att improvisera. Rädslan att improvisera är rädslan att göra fel. 

I ämnesplanens punktlista med färdigheter, förmågor och kunskaper står "färdigheter 
att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör(Skolverket, 
2011b, s. 1). Där pekar Per och Helena på gehöret som viktigt för den 
improvisatoriska förmågan. Helena säger att ”improvisation handlar ju verkligen om 
att lyssna, att ta in. ’Vad hände där? Nu spelar trummisen så, kan jag svara på det?’. 
Liksom en dialog”. 

I ämnesplanens formulering om att eleven ska ges förutsättningar att utveckla 
"kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer" 
(Skolverket, 2011b, s. 1) ger Helena exempel på flera olika genrer och tidsepoker 
där improvisation är en klar ingrediens i musiken. 

Kristina menar att improvisation är en del av ett musikaliskt och ett konstnärligt 
uttryck. Genom improvisationsövningar får man enligt Kristina också förmågan att 
ackompanjera fritt. Vilket enligt henne t.ex. ingår i ämnesplanens formulering 
”färdigheter i att musicera” (Skolverket, 2011b, s. 1). 

Alla tre konstaterar att formuleringen ”undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla […] förmåga att improvisera” (Skolverket, 2011b, s. 1) 
är väldigt öppen för tolkning och ger väldigt lite att ”gå på”. Kristina säger att det är 
tolkningsbart utifrån det man vill att det ska betyda, vilket gör tolkningen väldigt 
subjektiv. 

7.1.3. Verktyg, metoder, övningar och litteratur 
Detta tema beskriver vilka typer av improvisation som informanterna resonerar om 
som finns och hur de visar sig i informanternas musikundervisning som konkreta 
improvisationsövningar, verktyg och metoder för att öka improvisationsförmågan. 
Temat redogör även för litteratur och material informanterna använder sig av. 

Per berättar att det handlar om att öva de små verktygen: skalor18 eller olika 
arpeggion19. En enkel startövning kan gå ut på att eleven får ett begränsat antal toner 
att spela vad som helst med. Det är där improvisation börjar. Kristina beskriver en 
liknande övning med progression: de spelar arpeggion på grundackordets toner, de 
                                                        
18 ett paket av toner på bestämda platser i förhållande till varandra som används i bestämda 
musiksammanhang, oftast presenterade i följd från den lägst ljudande till den högst 
ljudande (Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
19 att spela ett ackord brutet, med en ton i taget, uppifrån och ned eller nedifrån och upp 
(Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
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lägger sedan till färgningar som spelbara toner. Därefter kan genomgångstoner 
introduceras och sist även kromatik20. Då har man en hel del toner att arbeta med. 
Helena är inne på samma spår, att ge dem begränsningar i improvisationen för att de 
lättare ska kunna våga börja. Allt eftersom de känner sig redo för mer kan man 
introducera nya element. T.ex. fler toner, rytmiska figurer eller dynamik. Det skapar 
enligt Per fragment av improvisation. 

När man talar om skalor ligger den pentatoniska21 väldigt bra till på gitarr och bas, 
den är en bra start. Att sjunga blues är en bra ingång i ämnet hos Helenas elever 
eftersom det liknar just den pentatoniska skalan, något som eleverna ofta har i sig. 
Att den pentatoniska skalan är en bra ingång upplever även Kristina.  Efter den kan 
kyrkotonarterna komma in, tycker Per. 

Att planka, att transkribera22 redan befintliga låtar och solon, lära sig dem, analysera 
dem, försöka förstå dem och ”sno” ur dem är ett bra sätt att lära sig improvisation 
enligt Kristina och Per. Ur solona får man nämligen t.ex. det rytmiska, frasering, 
spänning och avspänning. Man får också en linje i improvisationen jämfört med att 
börja öva improvisation med skalor. Kristina kan också ge eleverna i uppgift att 
skriva solon. Att hitta melodier som passar över en begränsad ackordsform. Ett slags 
komposition. Då får de mer tid på sig att hitta t.ex. fraser än om det skulle vara "live", 
vilket kräver mer utvecklad improvisationsförmåga. Nedteckningen får se ut hur som 
helst, bara de själva kan spela det så att man kan analysera och lära av. Helena arbetar 
också delvis med komposition genom reharmonisering, ett slags harmonisk 
variation, att skriva och spela andra än de ursprungliga ackorden till låten. Det 
skrivna är dock sprunget ur improvisation. 

Per har använt Apples musikproduktionsprogram Logic23 för att skapa bakgrunder 
till låtar som eleverna kan öva till i olika tempon. Ett sätt att använda programmet 
skulle vara att förbereda repeterande ackompanjemang i några ackord och sedan låta 
elever improvisera till det. "En jättehjälp!”. 

Att ha ett inre hörande, ett gehör, är ett verktyg som man behöver behärska. Per 
beskriver det som bland annat att ha förmågan att omsätta det man har i huvudet, en 
idé, en figur, till sitt instrument. En bra gehörsövning i grupp som Helena gör är att 
tillsammans med eleverna bygga upp ostinaton, en repeterande fras, och låta olika 
elever variera på olika sätt för att lyssna in och upptäcka något nytt. 

När det gäller att öva fraser kan en övning som Kristina gör handla om att flytta 
fraserna uppåt eller nedåt i tonhöjd eller att spela samma fras i samma tonhöjd fast 
över ett annat ackord. En annan övning är att undersöka vilka toner som är lämpliga 
att landa på. Så länge de landar rätt är friheten större att göra nästan vad som helst 
innan. 

Per menar att kunskapen om hur man får ut ett bra sound ur sitt instrument och att 
ha tekniken för det är en förutsättning och en sorts verktyg för att kunna improvisera. 
En praktisk övning Helena gör för att leka med sitt sound är att arbeta med placering 
i munnen, att låta som olika instrument. 

                                                        
20 halvtonsvariation av de sju diatoniska tonplatserna (Sohlmans musiklexikon, 1975-1979) 
21 ett tonhöjdsförråd/en skala bestående av fem toner inom en oktav 
22 att överföra klingande musik till nedskriven, noterad (Sohlmans musiklexikon, 1975-
1979)  
23 Logic är ett ljudinspelnings- och musikproduktionsprogram, ett så kallat DAW (Digital 
Audio Workstation) utvecklat av företaget Apple (http://www.apple.com/logic-pro/) 
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Kristina har med elever spelat The autumn leaves, och övat på att hitta melodier som 
inte är styrda till skalor eller att hitta rytmiseringar i ackompanjemanget i 
vänsterhanden. Att antingen spela ackord i samma rytm som melodin eller att fylla 
ut melodins luckor med rytmer, där The autumn leaves passar bra. Rytmisk variation 
gör improvisation intressant. 

Sen är det väldigt mycket rytmik i improvisation också, som gör det 
intressant. Börjar man jobba med rytmerna i ackorden till melodin kan 
man sen föra över rytmiken till improvisationen. 

Att som pianist ackompanjera en sångare är ett samspel och utifrån det samspelet 
ägnar sig pianisten åt improvisation. Kristina lägger en hel del tid på att förklara och 
visa t.ex. ackompanjemangsfigurer, fills eller färgningstoner så att de befästs som 
kunskap. Så att eleverna vet hur och när de kan användas, exempelvis i 
improvisation. 

Kristina gör en övning där eleverna följer harmoniken och spelar melodiskt men när 
dominanterna kommer får de göra friare utsvävningar. Att de får leta efter toner de 
gehörsmässigt tycker passar men som är utanför ackordets toner. Det här anknyter 
till kyrkotonarterna utan att gå in på teorin för mycket. 

Helenas övningar är på en något mer fördjupad och avancerad nivå, allt enligt hennes 
allmänna förhållningssätt till improvisation. När Helena undervisar använder hon 
ofta call and response. Helena och eleverna sjunger till en förinspelad bakgrund, hon 
före, eleverna efter. Då tar hon med så mycket som möjligt av rytmik, stavelser, 
sound, dynamik för eleverna att härma. En annan övning går ut på att lära sig en 
låtmelodi och sedan leka med melodins rytm genom så kallat chase. Hon och 
eleverna sjunger varannan fras, så att hon kan hjälpa dem. De kan t.ex. öva på att 
förskjuta melodin i tid framåt eller bakåt. Ett slags formmässig variation. Ytterligare 
en övning är att variera sångfrasen melodiskt, att exempelvis byta ut en eller några 
toner. De här övningarna kan göras tillsammans med gång. Att gå på pulsen medan 
man sjunger är ett sätt att bygga upp formkänsla, något Helena tycker är jätteviktigt. 
Det hjälper dem att förstå var man kan börja, t.ex. när man varierar frasplacering. 
För ännu mer avancerade elever kan övningarna gå ut på att sjunga toner som man 
sedan ska förändra utefter hur ackorden förändras. 

När det gäller litteratur så har Per bara en bok som heter Jazz Bass Improvisation. 
Den innehåller olika figurer som man lär sig spela i vilket läge som helst på basen. 
Helena upplever att det material som finns bygger på klichéer och floskler. Hon 
föredrar därför att arbeta från grunden med eget material som utvecklas och utforskas 
tillsammans med eleverna. Det ger ett friare förhållningssätt redan från början. 
Kristina använder nästan inget material heller förutom utskrifter av skalor och 
kvintcirkeln från Internet och en engelsk bok, Mark Levines "The Jazz Piano Book". 
Den går grundligt igenom voicings, olika sätt att ta ackord. 

Helena beskriver en övning eller ett verktyg av ett helt annat slag. Eleverna får i 
uppgift att skriva eller säga fem snälla saker om sig själva i en bok innan de går och 
lägger sig. Något slags loggbok. 

Man tror att man måste vara nån annan som man inte är. Och då ser 
man sig själv i differensen till vad man tror att man borde vara, och så 
känner man att man inte är så. Jag tror att man blir snällare mot sig själv 
om man kan acceptera sig själv som man är. Då blir det mycket lättare 
också att improvisera. Rädslan för att improvisera är rädslan att göra 
fel. 
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En mer abstrakt tolkningsövning är att tolka och sedan sjunga eller spela en tavla. 
En annan är att måla en musikkomposition. Undervisning i fri improvisation är enligt 
Helena ett väldigt bra sätt att arbeta med improvisation. 
Kristina ser alla dessa övningar mycket som ett sätt att för sig själv bygga upp en 
idébank, en frasbank, en tonbank som man kan använda i sin improvisation. Förutom 
konkreta övningar är det för Helena förhållningssätt, tankar och attityder som utgör 
verktygen. Förhållningssätten och övningarna är förstås beroende av varandra. 

7.1.4. Hur lärare inspirerar eleverna och hur elever uppfattar 
undervisningen 

Temat handlar om elevers känslor om, uppfattning av och svårigheter med 
improvisation, hur lärare försöker inspirera eleverna, att få dem att exempelvis bryta 
blockeringar och hur eleverna uppfattar inspirationen och undervisningen. 

Per upplever en rädsla för improvisation hos eleverna när de övar själva. Rädslan 
visar sig i att de inte vill hålla en låtdel öppen att improvisera över utan alltid vill ha 
bestämt längden på delen. Det kan ha att göra med att de inte kommer till att öva den 
förmågan mer på djupet eller att de tror att improvisation handlar om att riva av en 
massa toner i ett svindlande tempo. Kristina vill få sina elever att förstå att en 
uttrycksfull ton är bättre än tusen jättesnabba toner.  

Samma rädsla för improvisation finns hos Helenas elever. För dem är trygghet att 
härma det någon annan gör, en känd artist t.ex. Att våga ställa sig frågorna om vilka 
de är, vad de vill och vad de tycker är vackert är väldigt läskigt. De blir otrygga när 
man ber dem improvisera. Helena förklarar det med att de dels aldrig riktigt gjort det 
förut och att samhället inte är så tillåtande ibland. Att det finns tydliga föreställningar 
i samhället om vad som är bra och dåligt, hur man ska se ut eller inte och hon ser att 
eleverna påverkas av det. För Helena skulle improvisationsundervisningens 
långsiktiga mål vara att lära eleverna hur man förhåller sig öppet och tillåtande till 
sig själv och till sitt uttryck. Hos Kristinas elever märks inte denna oro och rädsla på 
samma sätt. De verkar acceptera undervisningen. Men hon ser en utmaning i att 
eleverna bara lär sig saker i ett sammanhang och har svårt att omsätta dem i andra 
sammanhang. De har i princip lärt sig ett mönster och inte en fördjupad kunskap som 
går att applicera var som helst. 

På frågan hur man tacklar elever med blockeringar och rädslor berättar Helena att de 
flesta till en början är skeptiska. Vissa har en dålig attityd, av rädsla att göra bort sig. 
De behöver bara mycket uppmuntran. Andra behöver förstå att det är en 
process. Helena gör en jämförelse: ”man behöver inte gå ut på golfbanan och göra 
hole in one första gången man ska stå där. Inte Tiger Woods heller." Andra behöver 
man resonera med, förklara att det är en del av en ämnesplan, att man ska utveckla 
sitt konstnärliga uttryck, tekniken, gehöret. Andra behöver återigen relatera till det 
riktiga livet, att man behöver vara snabb på att öva och sätta grejer och att ingen 
kommer ha tid att repa med dig. 

En av de viktigaste processerna i elevernas liv är enligt Helena att de lär sig våga 
utforska sig själva och sitt sound, utan att lyssna på vad andra tycker, för då förlorar 
de sig själva. De måste förstå att allt är en process och att de måste vara snälla mot 
sig själva. Något som hennes elever förstår, om än i efterhand ibland. Kristina 
försöker också avdramatisera och förklara för de elever som inte vågar släppa 
kontrollen, känner sig obekväma och vill göra rätt att det inte finns så mycket rätt 
och fel, i hopp om att de ska våga mer. Hon smyger in det i övningar tidigt och 
bearbetar under en längre tid för att de ska ge med sig. 
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I den andra änden från nybörjarna finns de elever som har extremt höga krav, t.ex. 
många av Helenas kvinnliga elever. De kan börja gråta på sånglektioner och det har 
enligt Helena att göra med att deras identitet är så tätt sammankopplad med deras 
sångröst. Så är det inte riktigt med ett instrument du kan ställa ifrån dig. 
Bästa inspirationen till allt är med en lärare som har passion för någonting, enligt 
Helena. Därför är hennes sätt att leva i sig en inspiration för mer improvisation. 

Man blir inte “herregud! Nu gick inte det här, vad ska jag göra?!” Det 
är inte världs ände utan mer ”jaha!” med en axelryckning. Man är van 
att tänka “ok men då får vi lösa det här”, att hitta på nåt nytt. 

Att bjuda in elever till egna konserter och spelningar är ett annat sätt att inspirera 
dem, eftersom de lättare kan identifiera sig med henne som deras lärare och kanske 
också släppa garden lite. 

Video använder Helena som inspiration och material för eleverna att analysera och 
reflektera över utifrån sina perspektiv. Det är allt ifrån Ella Fitzgerald till Lindha 
Kallerdahl eller Bobby McFerrin. Han lyssnade under flera år inte på någon annan 
än sig själv och hur han lät. En, enligt Helena utmärkt improvisatör och röstkonstnär. 
Bra och roligt material tipsar Kristina också om, att lyssna på improvisationsmusik 
är ett bra sätt att få in så mycket tonmaterial som möjligt i huvudet. 

Kristina försöker inspirera dem till att skriva låtar och säger att ”det är också ett sätt 
att komma in i improvisation. För då får de hitta på allt själva och då finns det absolut 
inget rätt och fel”.  

När det gäller det personliga uttrycket får Kristina bara positiv respons. 

De vill lära sig att uttrycka sig friare på sitt instrument och jag upplever 
att de tar till sig improvisation utan motstånd, de tänker inte på att det 
också är en form av improvisation och därför känns det mer 
avdramatiserat för dem. 

När Helenas elever har fått testa tycker de allra flesta att det är jättekul. De har 
upplevt att de verkligen har fått tänka till ”därför att det är nånting som, när det landar 
lätt blir väldigt lekfullt och väldigt kul och man känner själv att ’shit, jag får 
utvecklas nu!’, ’oj jaha! Det finns liksom en annan värld!’ ”. Att döma av Helenas 
elevers ingång i ämnet och hur de reagerat under tiden och efteråt är det här en 
revolutionerande upplevelse för dem. Helena upprepade flera gånger, som svar på 
olika frågor, hur hennes elever hade öppnat upp och hur positivt de upplevde den här 
typen av undervisning. 

7.1.5. Hur improvisationsundervisning utvecklar elevers 
musikaliska förmåga och ett kreativt, personligt uttryck 

Temat handlar om hur improvisationsundervisning kan utveckla många av de 
förmågor och färdigheter som redogörs för i ämnesplanen för musik. 

Per förklarar att det inre hörandet eller gehöret är något du övar med improvisation. 
Att kunna skapa och höra något i ditt huvud och sedan föra över det till ditt 
instrument. Eller att höra en låt, minnas den genom gehöret och kunna spela den sen. 
Något som fördjupar din musikaliska förmåga. 

Improvisationsundervisning gör dig enligt Per mer trygg och fri på ditt instrument 
och då kan man lättare skapa i stunden och i förlängningen bli en bättre musiker. 
Helena menar att grunden till fri improvisation är att du är fri och är du det så kan 
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du utforska din röst eller ditt instrument hur som helst. Det förbättrar tekniken och 
det musikaliska hantverket. 

Helena säger att det förstås är individuellt och beror på hur villiga de är att öppna 
upp sig men när de gör det har det enligt henne en enorm betydelse: "alla utvecklas 
på olika sätt. Vissa blir ju mycket mer intressanta och mycket mer sig själva". 
Att eleverna har så kul gör dem mer engagerade och borgar för att de lär sig mer och 
att något fastnar. 
Helena beskriver hur eleverna blir friare rytmiskt, fraseringsmässigt, att de vågar 
mer, utforskar mer, leker mer med ideal. Att de till sist gör egna tolkningar. De flesta 
påbörjar en längre resa mot ett friare förhållningssätt och mot svaret på frågan om 
vilka de är men processen tar olika lång tid. Alla börjar med stilleben, även Picasso. 
Så det kreativa och personliga uttrycket kommer när de känner sig själva och vet vad 
de vill med musiken. Det, säger Helena, är hennes dolda agenda som musiklärare. 

Ibland känner jag att jag jobbar med en dold agenda. Ja jag är lärare, 
jag undervisar i musik... Jag känner att jag undervisar inte alls i musik. 
Jag undervisar i hur man förhåller sig till sig själv, hur det är att vara 
människa. Förstår du? Jag tror att min dolda agenda är en förutsättning 
för att kunna göra musik. Eller för att vara konstnär, tänker jag. 

Kristina tror att improvisationsundervisning leder eleverna mot en större teoretisk 
förståelse för hur man bygger musik, mot en större självständighet: "...har jag märkt 
en glädje i att de förstår musik bättre, hur musiken är uppbyggd och hur de kan jobba 
vidare på egen hand med improvisation och låtskrivande”. Det är en förutsättning 
för att de ska kunna uttrycka något eget, vilket de allra, allra flesta strävar efter. Hon 
avslutar: "utan improvisation så blir det väl inte så mycket musik... som är intressant 
att lyssna på i alla fall". 

7.2. Sammanfattning och analys av intervjuresultat 
För att lättare diskutera de omfattande resultaten har jag valt att här göra en 
sammanfattning i punktform. Jag kan sammanfattningsvis dra följande slutsatser av 
mitt kvalitativa empiriska material. 

• Alla tre informanterna har en mer eller mindre öppen syn på improvisation 
som något större än bara solistiskt spel. De visar snarare att det är mer av ett 
förhållningssätt och en öppenhet inför musiken och sig själv. Att 
improvisation och personligt uttryck är tätt sammankopplade. Det är ett sätt 
att vara som person och det är att ha ett eget uttryck, att vilja säga något. 

• Informanternas personliga förståelse av improvisation sammanfaller med 
eller stöds till stor del av deras tolkningar av ämnesplanen. 

• Ur informanternas beskrivningar av verktyg, övningar och metoder kan 
improvisation ur ett praktiskt och tekniskt perspektiv definieras som t.ex. 
komposition, ackompanjemang och variation av detsamma, rytmisk 
variation (t.ex. i melodi och i ackord), melodisk variation, harmonisk 
variation, dynamisk variation, ”soundmässig” variation, formmässig 
variation, frasvariation och solistiskt spel. 

• Per, Helenas och Kristinas mål med sin improvisationsundervisning är i 
stora drag att eleverna ska utveckla ett bra gehör, att få in mer tonmaterial i 
sig, att få stärkt självförtroende, att förhålla sig mer fritt, öppet och tillåtande 
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till sig själv, sin process och sitt uttryck, att avdramatisera improvisation, det 
finns inget rätt och fel. 

• Informanternas inspiration till eleverna, sprungen ur informanternas 
personliga syn på improvisation, omsättandet av ämnesplanen i konkreta 
verktyg och improvisationsövningar samt elevernas entusiasm inför och 
positiva respons på undervisningen visar att improvisationsundervisning är 
ett bra sätt att skaffa sig förmågorna som ämnesplanen i musik presenterar. 

• Förmågan att kommunicera med medmusiker och publik, att reflektera över 
sin egen musikaliska gestaltning, att utveckla kreativitet, att utveckla ett 
personligt uttryck, att stärka motivation och självförtroende i 
musikutövandet och att skapa musik är alla förmågor som eleverna uppnår 
med hjälp av improvisationsundervisning. 

• En del av informanternas undervisning kan ses som dold improvisations-
undervisning. Att ackompanjera någon kanske inte elever och lärare direkt 
associerar med improvisation men när man tänker efter så är det precis det 
det är. 

• Improvisationsundervisning kräver stor uppfinningsrikedom, vilket visas av 
att ingen av informanterna använder sig av speciellt mycket färdigt material. 
Ett improvisatoriskt förhållningssätt i sig! 

• Kristina och Per börjar med ”regelrätt” improvisationsundervisning först 
senare, för lite mer avancerade elever. Båda vill dock börja tidigare med 
improvisationsundervisning än de kanske gör. 

• Ett bra sätt att börja med improvisation är att använda sig av den 
pentatoniska skalan i kombination med begränsningar. 

• Alla tre informanterna är eller har varit verksamma musiker i band där de 
har fått möjlighet att utveckla ett eget uttryck, vilket gör att de bättre förstår 
vilken process eleverna själva går igenom. I detta fall är det tydligt att 
Helena ställer sig dessa frågor i sin roll som musiker i större utsträckning än 
Per och Kristina. Helena kommer dock ur en tydlig jazztradition där 
improvisation är vanligare och där det är mer avgörande att ha ett tydligt 
personligt uttryck. 

• När Per beskriver hur han skulle undervisa i improvisation så visar Helena 
hur hon i mer praktisk detalj genomför undervisningen. Kristina hamnar 
någonstans däremellan. Det kan tolkas som att de har tre olika nivåer av 
erfarenhet av improvisationsundervisning. 

• Helenas övningar utvecklar i lite större grad än de andra två informanternas 
ett förhållningssätt till musiken, skapandet och sig själv eftersom övningarna 
i större utsträckning är utformade på ett sådant sätt. 

• Alla tre arbetar väldigt gehörsbaserat och verkar vara överens om att det är 
viktigt att öva upp sitt gehör för att kunna improvisera. 
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7.3. Resultat och analys av enkät 

 
Figur 1.Enkätsvar. 

Enkäten har skickats ut till 163 gymnasieskolor i landet. Av dem har 63 skolor svarat. 
3 skolor har svarat på enkäten två gånger, dessa raderades ur svarsammanställningen. 
Svarsfrekvensen är 39%. Bortfallet är de övriga 61% som inte har svarat. Statistiskt 
är detta ett alltför stort bortfall för att enkäten ska kunna vara tillförlitlig. Den kan 
dock visa en tendens. 

Figur (1) visar att en majoritet av de svarande musikprogrammen inte erbjuder 
kursen Musikimprovisation 100p som vare sig obligatorisk eller valbar kurs. Fyra 
anledningar som kan skönjas i kommentarsfälten till svaren från de respektive 
skolorna är 1) Att man inte anser att kursen ryms inom de antal poäng man har till 
förfogande för inriktningsämnen eller programfördjupningar. Vilket kan tolkas som 
att man inte tycker att kursen är prioriterad. 2) Att man inte har någon lärare som 
känner sig trygg i att hålla kursen. 3) Att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
anställa någon att hålla kursen när bara några få elever valt den. Då väljer man istället 
att inte erbjuda den. 4) Att man tycker sig ha lagt in tillräckligt med improvisation i 
andra kurser. Antingen som i Ensemble 2 där ett kunskapskrav är att kunna göra 
enklare improvisationer i styrda eller fria former eller att lärarna genomför lite 
improvisationsundervisning trots att kunskapskrav för det saknas i kursen. 

I kommentarerna till svaren kan dessa anledningar ses:  

• Vi har tidigare erbjudit kursen som valbar programfördjupningskurs, men 
kursen kunde tyvärr inte starta eftersom för få elever valde den. 

• Vi har få elever som klarar att improvisera. Vi har valt bredare kurser såsom 
Estetisk kommunikation 2, Musikproduktion 1 och Gehörs- och Musiklära 
2 som valbara kurser. 

• Tror vi ska titta över kursutbudet tills nästa år. Musikimprovisation! En bra 
kurs!! 

• Skulle gärna vilja men de valbara poängen räcker inte till för ytterligare 
kursval. 

• Vi brukar diskutera om den ska ingå men ser inte att vårt elevunderlag passar 
in på den kursen 

• Däremot finns improvisation att välja som en av tre inriktningar i kursen 
Ensemble 2 (100p). 

Erbjuder ni kursen Musikimprovisation 100p inom det estetiska programmet, 
inriktning musik?

66,2%

12,3%

21,5%

(66 svar)
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Hos de skolor där kursen erbjuds ingår den som programfördjupning. Övriga 
kommentarer tillfogades nej-svaren. 

8. Diskussion 

I detta avsnitt låter jag litteraturen och forskningen jag läst tillsammans med de 
insikter jag då gjort mötas av min studies resultat och med min förförståelse av 
ämnet. 

Alla slutsatser i diskussionsavsnittet dras enbart utifrån den litteratur jag läst, min 
förförståelse för och tolkning av ämnet samt studiens resultat. I avsnittet 6.7. 
Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet diskuteras hur omfattande, trovärdig och 
överförbar min studie kan vara. 

För att sammanfatta mina resultat ytterligare på väg in i diskussionen vill jag 
beskriva dem på följande sätt: 

• Informanterna har en mer eller mindre öppen syn på vad improvisation är 
och den stämmer delvis överens med Skolverkets definition. 

• Den praktiska, konkreta definitionen av improvisation är den förväntade och 
sammanfaller med min tidigare upplevelse av begreppet. 

• Improvisationsundervisning uppfyller flertalet mål i ämnesplanen. 

• Elever ser positivt på improvisationsundervisning när den förekommer och 
utvecklas med hjälp av den i sin konstnärlighet och i sitt personliga uttryck. 

• Det finns en skillnad mellan intention och praktiserande av 
improvisationsundervisning. 

8.1. Definitionen av improvisation 
I ljuset av Nachmanovitch (2010), Baileys (1992) och Olssons (1992) beskrivningar 
av improvisation ser jag att min egen, ursprungliga definition av begreppet förefaller 
ganska grund. Från att ha antagit en praktisk och teknisk syn på begreppet, 
exempelvis som ”variation av musikens beståndsdelar” har min förståelse av 
improvisation, när nu detta arbete lider mot sitt slut, nyanserats och vidgats 
ordentligt. 

Denna skillnad i definition mellan det abstrakta och det konkreta ser jag delvis även 
i förhållandet mellan mina informanter. En slutsats jag kan dra är att de människor 
som aktivt improviserar och de lärare som har improvisationsundervisning som ett 
tongivande inslag eller förhållningssätt i sin undervisning också har en vidgad syn 
på begreppet. De är och lever improvisation. Omvänt kan det också betyda att de 
musiklärare som har ett sådant förhållande till improvisation också är de som tar med 
sig det in i klassrummet. 

8.2. Mer improvisation i schemat? 
Den enskilt största slutsatsen jag kan dra av min studies resultat är att 
improvisationsundervisning bör vara en viktig del av den sammanlagda 
musikundervisningen. Anledningen är att det har så många positiva följder för 
elevernas musikaliska och kommunikativa förmåga,  för elevernas instrument-
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tekniska förmåga, för elevernas personliga, konstnärliga och kreativa uttryck vilket 
stöds av flera forskare (Svensson, 2012; Andersson, 2015; Alkenäs, 2007; Unsöld, 
2012; Lundström, 2007). Improvisation kan ge en intressantare, mer utvecklad och 
varierad musik som upplevs som ett kreativt skapande snarare än en kopia av tidigare 
upplevd musik. Improvisation föder ett gott konstnärligt uttryck. En bra musiker är 
för mig och för mina informanter någon med ett personligt uttryck; en som kan spela 
egen och andras musik fast med en egen ”touch”. Verktygen för att utveckla 
improvisationsförmåga är i stor utsträckning också verktyg för att utveckla 
musikalisk förmåga och kreativt och personligt uttryck. Detta är något som inte görs 
i tillräcklig utsträckning, sett till min studies resultat och med stöd av flera forskare 
(Gunnarsson, 2014; Dimming, 2013; Asp, 2015). Det finns en skillnad mellan 
informanternas intention med undervisningen och det faktiska resultatet. Av egen 
erfarenhet känner jag igen Asps (2015) beskrivning av problematiken i att låta 
konserter mer eller mindre styra musikundervisningens innehåll. Svenssons (2012) 
resultat från eftergymnasiala studier stödjer påståendet att mer improvisation i 
ensembleformat i schemat gagnar elevernas konstnärliga och personliga uttryck. Det 
är ibland bra att börja från andra hållet, där man övar upp viljan och önskan att 
uttrycka något, vilket ger instrumenttekniska färdigheter som följd.  

En bredare syn på improvisation är något som förmodligen växer fram under lång 
tid hos aktiva musiker. I den ganska inrutade värld som skolan är kan det som lärare 
vara svårt att lyfta blicken och se mer långsiktigt på elevers musikaliska utveckling 
och vad som verkligen är viktigt att de får med sig i sin musikutbildning. En av mina 
informanter vill beskriva ensemblekursen som musikprogrammets nav där alla andra 
kurser mer eller mindre är stödkurser. Sett till vad Asp (2015) kommit fram till om 
ensembleundervisningen bekräftas denna bild och problematiseras också. 

Här undrar jag om det inte är klokt att just lyfta blicken, fundera över sin egen 
musikutveckling som lärare och fundera över vilken typ av undervisning som ger 
bäst resultat och mest måluppfyllelse. Bäst resultat beror förstås på målet men i det 
här fallet handlar det bland annat om förberedelser inför högskolestudier i musik och 
i förlängningen inför en musikerkarriär. 

8.3. Behövs starkare koppling mellan improvisation 
och måluppfyllelse i styrdokumenten? 

Vi har konstaterat att improvisationsundervisning kan vara ett bra sätt att uppfylla 
en viktig del av målen för ämnet musik. Detta samband är dock inte så tydliggjort i 
styrdokumenten eller i något hjälpmaterial. Därför riskerar lärare att missa 
improvisationsundervisning som en viktig och självklar komponent i sin utformning 
av musikundervisningen, vare sig de känner sig trygga i det eller inte. 

I slutsatsen av resultatet konstaterade jag att en del av lärarnas undervisning kan ses 
som något jag valt att kalla dold improvisationsundervisning. En del av 
informanternas beskrivningar vittnar om det, exempelvis övandet av 
ackompanjemangsstilar för pianister där de får lägga ackord i olika rytmiseringar när 
melodin ligger still. Begreppet kan sammanfatta alla övningar och all undervisning 
som dels kan ses som improvisatorisk till sin karaktär eller som främjar elevers 
improvisationsförmåga men som inte lärarna medvetet kallar improvisations-
undervisning. Detta kan exempelvis innebära att elever som blir nervösa när det 
handlar om improvisation inte blir det och därmed presterar bättre. I vilken 
utsträckning dold improvisationsundervisning förekommer kan inte denna uppsats 
svara på, bara antyda. Här finns potential till förbättring. Dels kan kopplingen mellan 
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improvisationsundervisning och måluppfyllelse göras bättre, dels kan övningar av 
detta dolda slag definieras som improvisation och därmed kan improvisation som 
begrepp och verktyg i undervisningen stärkas och förtydligas. Den undervisning som 
kan kallas improvisationsundervisning behöver bli mer utarbetad, synlig och 
medveten i ämnesplanen. 

För att göra improvisationsundervisningen mer begriplig och motiverad i 
musikprogrammet kan man likt Hanken & Johansen (2011) dela in den i olika 
didaktiska kategorier. Vi behöver ett mål med undervisningen, vilket i mitt fall skulle 
motsvaras av kapitel 3. Bakgrund. Vi behöver ett innehåll och olika metoder, vilket 
återfinns i kapitel 7. Resultat och 8. Diskussion. Med dessa redogjorda finns det en 
tydlig plan för implementering av mer improvisationsundervisning i ämnet musik på 
gymnasieskolans estetiska program, inriktning musik. 

8.4. Improvisation – krydda eller kitt i 
musikundervisningen 

Med enkätens resultat och analys som bakgrund kan man dra slutsatsen att av de 
gymnasieskolor som svarat är det en majoritet som inte använder kursen 
Musikimprovisation 100p som ett verktyg för att nå ämnesplanens mål. Eftersom 
enkäten har haft en låg svarsfrekvens kan resultatet eventuellt inte tillåta att man drar 
för säkra slutsatser om hur mycket improvisationsundervisning som förekommer på 
musikprogrammen i Sverige. 

Förutom obligatoriska programgemensamma kurser för det estetiska programmet 
(alla inriktningar) finns obligatoriska kurser för inriktningen musik. Bland dem finns 
inte Musikimprovisation 100 p. På samma sätt som för skolorna kan man resonera 
om att Skolverket antingen inte heller upptäckt styrkan i kursen eftersom den inte 
satts som obligatorisk för musikprogrammet eller så har man utformat den på ett sätt 
så att den inte är central, när den i större utsträckning borde vara det. Kan det vara 
lämpligt att delar av det centrala innehållet i kursen även är centralt innehåll i andra 
kurser eller att delar av kursen är centrala mål för ämnet musik? Jag har tittat på 
övriga kurser inom ämnet musik och ser att det finns en del formuleringar som härrör 
från improvisation men inte i någon större utsträckning. 

Inriktningen för varje musikutbildning eller musikinriktning på gymnasienivå kan 
vara olika för olika skolor. Tanken är att man ska utforma den musikutbildning man 
vill ha för att förbereda eleverna för högskolestudier i allmänhet eller 
högskolestudier inom området och för att vara rustade för ett liv som musiker. 
Gymnasieprogrammen består av ett antal gymnasiegemensamma ämnen, ett antal 
programgemensamma karaktärsämnen, ett antal inriktningsämnen och ett antal 
programfördjupningsämnen där huvudmännen kan bestämma de sistnämnda 
(Skolverket, 2011a). Det är där skolorna har möjlighet att profilera sig. 
Gymnasieskolorna får skräddarsy sina musikprogram men de måste fortfarande 
uppfylla styrdokumentens mål och syften, inom ramen för de antal poäng 
musikundervisning som ges (Skolverket, 2011a). Skolorna kan utgå från 
ämnesplanen och välja relevanta kurser efter hur de som skola vill forma ett bra 
musikprogram. Om man inte noggrant tittar på alla kurser kan man uppfatta att en 
enda punkt, ”förmågan att improvisera” (Skolverket, 2011b, s. 1), ensam står för hela 
kursen Musikimprovisation. En ytlig analys av ordet, om man inte har fördjupad 
kunskap om improvisation och vad den gör för en elevs allmänna musikaliska 
förmåga, gör det lätt att välja bort kursen när man bygger sitt musikprogram. Hade 
man istället utgått ifrån kursplanerna kanske man lättare hade fått en så allomfattande 
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bild som möjligt av vad undervisning i ämnet musik vill nå och utifrån det valt 
kurser. Då hade man kanske sett att den kursen uppfyllde ämnets mål på ett mer 
heltäckande sätt. 

Mina enkätsvar visar att de flesta inte väljer kursen. Bortfallet ger dock anledning att 
inte dra för långtgående slutsatser av resultatet då hela 62% av skolorna inte svarat. 
Näst största kategori är de skolor som väljer den som individuellt val, ibland av både 
elever och lärare sett som kul kurser snarare än viktiga fördjupningar. Den sista och 
minsta kategorin skolor är de som har den som obligatorisk på sitt musikprogram. 
Varför är det så här? Är det för att den inte ryms inom de få antal poäng som ges i 
programfördjupning på det högskoleförberedande programmet? Anses det vara en 
kurs på en mer avancerad nivå för mer avancerade elever? Eller beror det på att lärare 
eller programansvariga inte känner sig trygga i ämnet och därför väljer bort kursen 
när programmets profil väljs? Jag tror att det kan vara lite att skjuta sig i foten att 
istället välja exempelvis den populära kursen Musikproduktion, som enligt 
kursplanen mestadels handlar om bland annat (digitalt) skapande, istället för kursen 
Musikimprovisation. Med dagens snabba teknikutveckling och exempelvis 
videoguider i massor på Youtube så kan elever förmodligen lättare lära sig tekniken 
bakom att producera musik än att lära sig kreativitet. Med det sagt menar jag inte att 
kursen Musikproduktion enbart fokuserar på tekniken, där förekommer kreativt 
skapande oundvikligen. Det är mer en fråga om hur kursen är utformad och hur den 
används än dess potential som kreativ musikskapande kurs. Jag anser att det är bättre 
att satsa på att utveckla elevers kreativitet och skapande genom det egna 
instrumentet, det är svårare och nyttigare. 

8.5. Hur utforma undervisningen? 
Vi har konstaterat att improvisationsundervisning uppfyller viktiga mål i 
ämnesplanen för Musik. Vi har också konstaterat att dessa samband inte är klarlagda 
i ämnesplanen och riskerar att förbli osynliga. Vi har också sett att undervisning i 
improvisation skulle kunna vara mera tongivande i ämnet musik. Nu ska vi titta lite 
på hur undervisningen kan utformas för att uppfylla målen i ämnesplanen. 

Några förslag till hur man kan göra för att närma sig en mer improvisationsbetonad 
undervisning är att lyfta blicken och se på ämnesplanen i sin helhet. Att därefter 
utforma kurserna, lektionerna, övningarna och konserterna efter det. Det bör i ett 
första steg ge ett friare förhållningssätt till musikundervisningen. I det arbetet kan 
man försöka upptäcka kopplingarna mellan improvisationsundervisning och 
måluppfyllelse. Vidare kan man arbeta mycket mer med blockeringar och rädslor, 
något som vid första anblick kan uppfattas som irrelevant för ämnet men i allra 
högsta grad är relevant, vilket exempelvis Schwarz (2002) betonar. Begränsningar 
är ett viktigt verktyg som inte berörts av Skolverket eller Per och Kristina. Helena 
använder dock det i sina övningar. Nachmanovitch (2010) säger om detta: “om vissa 
värden inskränkes av snäva gränser, är andra fria att i hög grad variera.” och “genom 
att inskränka en dimension blir spelet friare i andra dimensioner” (s. 87). Man kan 
ha verktyg för att improvisera men man kan också leka med själva verktygen för 
improvisation. Man kan se själva verktygens begränsningar och möjligheter och 
utmana dem. En personlig reflektion är att denna typ av undervisning, med fokus på 
mer psykologiska aspekter av inlärning, troligtvis är ovanlig då den är svår att arbeta 
med och svårare kan ses nyttan med utan en fördjupad analys av vilken undervisning 
som är relevant för måluppfyllelse. Vidare kan man för att närma sig en mer 
improvisationsbaserad undervisning försöka inta ett friare och mer estetiskt 
förhållande till kunskap. Att börja arbeta mer med kreativitet än med 
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instrumentteknik. Eftersom eleverna inte har en musikers och en pedagogs 
erfarenhet och inte har teoretiserat eller praktiserat i samma utsträckning har de 
förmodligen en enklare syn på vad det är att bli musiker eller konstnär. 
Musiklärarnas uppgift är att komplicera den bilden. Allt detta kan vid en första 
anblick för eleverna verka märkligt, något de skulle kalla ”flummigt”. Den är svår 
för dem att förstå. 

Den konkreta improvisationsundervisningen skulle kunna bestå av alla de praktiska 
exempel på övningar som redogjorts för i min studies resultat. Det bästa är 
naturligtvis att varva konkreta verktyg med mer övergripande arbete kring 
blockeringar, rädslor, kreativitet och estetik. Jag tror att tålamod är viktigt i 
sammanhanget, att inte ge upp hoppet om att eleverna till slut ska förstå den större 
bilden. Även mina informanter har diskuterat detta under intervjun; dessa typer av 
insikter kommer i bästa fall i slutet av utbildningen, om inte efter. Jag kämpar själv 
med detta dagligen i min undervisning men jag vet att enträgen vinner. Jag ser det 
dessutom som min plikt som lärare att tala om de större, mindre tydliga sambanden, 
för att inte skolan bara ska bli en plats för faktainhämtning. Syftesbeskrivningar finns 
i varje kurs och varje ämne, något som eleverna också måste förstå. 

Vi har tidigare sett likheterna mellan improvisation och komposition. Vi har förstått 
att det är nästan samma sak, bara tiden skiljer åt. Det ena händer direkt, det andra 
händer efter en stunds organiserande. Samma sak skulle man kunna säga på ett 
generellt plan om lektions- och kursplanering. En planering kan vara förberedd eller 
så kan den vara improviserad. Är den ena verkligen mer önskvärd än den andra? En 
tanke som satt sig hos mig är att se till att planera in luft i undervisningen och att låta 
planeringen vara delvis improviserad. Det finns flera positiva saker med en 
improviserad planering. Ett exempel är om det har hänt något som sägs på nyheterna; 
då ska det finnas möjlighet att släppa in tankar i klassrummet om det som hänt. Det 
går inte om planeringen är väldigt uppstyrd för då kan hela den långsiktiga planen 
rubbas. Att planera undervisning handlar bland annat om att ha och kommunicera ett 
syfte, ett mål med undervisningen. Improviserad planering kan man dokumentera 
och i efterhand göra begriplig för eleverna eller få in i ett sammanhang. Exempelvis 
att återkomma ”kom ni ihåg vad vi gjorde/vad som hände förra lektionen?” 
Improvisationsundervisning kan av sin natur vara ganska improviserad eller 
ostrukturerad, eftersom det är det man lär ut, att ta in influenser, svara på inpass och 
så vidare. Därför är det en god idé att planera in luft även i musik- och 
improvisationsundervisning. 

8.6. När börja med improvisationsundervisning? 
Av den litteratur jag läst och baserat på mina egna erfarenheter drar jag slutsatsen att 
improvisation öppnar upp sinnet och gör dig mer mottaglig för okonventionella 
strömningar och inspiration. Detta kan vara viktigt att få innan man lär sig 
exempelvis stildragen i en viss genre. Annars finns det risk att man fastnar i de 
stildragen och i vad som anses rätt och fel. Detta behöver tränas så tidigt som möjligt 
när man fortfarande inte är "färdiglärd". Det är som bekant svårt att lära en gammal 
hund sitta även om ungdomars hjärnor är väldigt plastiska. Det kan också naturligtvis 
vara tvärtom, att man måste kunna reglerna innan man kan bryta dem. Det ena 
utesluter dock inte det andra. 

Hur tidigt kan man börja med improvisation? Elever på gymnasienivå kan antas vara 
mer nära sig själva, ha lättare för den barnsliga leken så som Nachmanovitch (2010) 
beskriver den. De kan vara mer oförstörda av samhällets alla begränsande normer 
och regler. Kanske därför kan barn ofta var mer kreativa än vuxna på beställning 
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medan vuxnas kreativitet måste övas upp. Man behöver rensa undan alla hinder man 
medvetet eller omedvetet byggt upp som ett resultat av samhället, för att nå den fria 
leken. Därför är det viktigt att börja tidigt med improvisation för att behålla den där 
öppenheten, nyfikenheten. 

Elevers och lärares förutsättningar spelar naturligtvis stor roll i undervisningen. Det 
finns faktorer som påverkar hur bra och lyckad improvisationsundervisning kan 
vara. Elever och lärare kommer inte till lärsituationen som ett oskrivet blad. Per 
berättade att hans elever inte var tillräckligt tekniskt skickliga för att man ska börja 
med improvisation, men ändrade sig senare. Andersson (2015) menade att det kan 
vara fruktbart att göra fria improvisationsövningar på en ganska låg nivå redan tidigt, 
eftersom det sedan när kraven är högre redan finns en motståndskraft mot 
blockeringar och stress vilket kan främja den musikaliska kvaliteten. Informanterna 
beskrev elevers osäkerhet och prestationsångest kring improvisation. En trygg grupp 
kan lättare våga improvisera. Att förbättra förutsättningarna för eleverna att våga 
improvisera kan alltså innebära att arbeta med övningar för att stärka tryggheten i 
gruppen och gruppgemenskapen. Undervisning i improvisation kan förstås ske i alla 
åldrar, anpassad till elevens eller gruppens förutsättningar och nivå. Det finns enligt 
mig ingen bra tidpunkt att börja med improvisation utan den bör finnas från allra 
första början. Den släpper på spänningar, uppfattas som kul, driver motivation och 
engagemang. Den behövs hela tiden på alla nivåer. 

8.7. Slutsats av diskussion 
Min studies resultat kan musiklärare på gymnasiet använda som konkreta tips för att 
utveckla elevernas musikaliska förmåga och det personliga uttrycket. 
Sammanställningen av förhållningssätten, manifesterade genom olika konkreta 
övningar, kan också användas av musiklärare på det viset att de själva tillåter sig 
reflektera över vad musikundervisningen ska ge eleverna vid avslutad utbildning. 
Resultaten kan bidra till att låta diskussioner om improvisation ta plats i lärarrummen 
bland musiklärarna. 

De unga människor som genomgått improvisationsundervisning av det här slaget 
skulle kunna utveckla egenskaper som är nyttiga för samhället i stort. Att kunna 
improvisera i låsta situationer för att komma fram till en alternativ lösning kan vara 
en bra egenskap. Att utveckla musikalisk kreativitet kan också utveckla kreativitet i 
andra sammanhang. Att ens personliga egenskaper - sprungna ur ett utvecklat, 
personligt och musikaliskt uttryck - medverkar till kreativt skapande i grupp, vare 
sig i musikaliska situationer eller i arbetslivet kan vara ett annat resultat av 
improvisationsundervisning. Litteraturen jag läst talar delvis samma språk. Det finns 
en stor lucka i musikundervisningen redo att fyllas med improvisation, där den får ta 
plats. Det handlar om att lyfta upp improvisationsundervisning som en viktig del i 
musikundervisningen. Inom området estetik tror jag att taket är högt och tillåtande 
för sådana här tolkningar. Sett till de resultat jag kommit fram till och till den 
litteratur jag läst borde improvisationsundervisning gå från att i värsta fall vara helt 
obefintlig eller bara en krydda till att vara ett kitt i musikundervisningen. 

8.8. Förslag till vidare forskning 

8.8.1. Samma studie med fler metoder 
Man kan se denna studie som en sonderande pilotstudie där ett nästa steg skulle 
kunna vara att göra om hela studien och komplettera den kvalitativa metoden med 
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observation av valda lärares undervisning samt fokusgrupp med lärarnas elever. Att 
utföra observationer med efterföljande analys är ett omfattande arbete och man 
behöver eventuellt följa en lärare under en hel termin för att lyckas observera just 
undervisning i improvisation. Momentet kanske inte behandlas av läraren under den 
tidsperiod då observationer är möjliga att genomföra. 

Det utökade empiriska materialet skulle kunna visa hur lärarnas undervisning i 
improvisation fungerar i praktiken. Fokusgrupperna skulle fungera som kontroll av 
informanternas beskrivningar av sin undervisning. Det kan då visa sig att lärarnas 
och elevernas utsagor inte är samstämmiga, vilket är ett intressant resultat. 

Kombinationen av metoderna kvalitativ intervju, observation och fokusgrupp hade 
stärkt undersökningens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

8.8.2. Förutsättningar för improvisation i gymnasieskolans 
estetiska program, inriktning musik 

Vilka förutsättningar kan och bör idag utvecklas i gymnasieskolan för att 
musiklärare ska kunna genomföra improvisationsundervisning i ämnesplanen för 
Musik (Skolverket, 2011b) så bra som möjligt? Exempelvis teoretiska 
förutsättningar (kunskap hos musiklärare), praktiska förutsättningar (lokaler, 
verktyg, dataprogram, teknik), organisatoriska förutsättningar (skolans organisation, 
tid för kollegialt lärande, arbetsgrupper, temadagar, ämnesstudiedagar). Vad behöver 
skolan ge? 

8.8.3. Verktygslåda för undervisning i improvisation 
Mina resultat skulle kunna sammanfattas i en för läsaren så konkret och strukturerad 
verktygslåda som möjligt, med förslag på aktiviteter som övar 
improvisationsförmågan. Behovet av quick fix har alltid funnits. Människor är lata 
till sin natur. Därför kan mina resultat, i mer renodlad form, fungera som en lathund 
för den som vill öka undervisningen i improvisation på sina musiklektioner. 
Materialet skulle kunna hämtas ur intervjuerna, ur tidigare litteratur samt mina egna 
reflektioner. Förhoppningen med en sådan verktygslåda är att materialet ska kunna 
användas som utgångspunkt för att utforma egen improvisationsundervisning. 

8.8.4. Med fokus på högskolans lärarutbildningar 
Hur kan högskolorna och universiteten arbeta bättre med att inspirera sina lärar- och 
musikstudenter till att utveckla ett personligt uttryck och skapa ett friare 
förhållningssätt, vilket ger dem bättre möjligheter att ha med sig det i sin egen 
undervisning på grundskolan och gymnasiet? Saknar lärare förutsättningar för att ha 
improvisation som en grundbult i sin undervisning? Då synliggörs brister i 
musiklärarutbildningarna eller i musikerutbildningarna (musiker kan senare 
återkomma till läroanstalter och läsa korta, kompletterande pedagogiska utbildningar 
för att skaffa sig lärarexamen och legitimation, även de behöver äga verktygen för 
improvisation). 

8.9. Återkoppling till syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna studie var att 

• undersöka hur musiklärare i gymnasiet tänker kring och arbetar med 
momentet improvisation i ämnesplanen för Musik (GY 2011) 
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• undersöka i vilken utsträckning improvisationsundervisning kan uppfylla 
målen i ämnesplanen för Musik (GY 2011) 

Forskningsfrågan som var central för utformningen av min studie löd: 

Hur tolkar och implementerar musiklärare på gymnasienivå improvisation i 
ämnesplanen för Musik (GY 2011)? 

Jag anser att jag med hjälp av studiens utformning, resultaten jag fick och 
diskussionen jag fört ha besvarat min forskningsfråga och uppnått syftet med min 
studie. 

9. Avslutning 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket givande och lärorikt. Jag har för första 
gången på riktigt satt mig in i forskningsmetodik och forskningsetik. Det har varit 
väldigt spännande och roligt att kategorisera, strukturera och planera sin studie så att 
den ska bli så bra och genomtänkt som möjligt. Det icke linjära sättet att arbeta med 
rapporten och hela arbetet har också varit intressant. Jag drivs av att ständigt 
utvecklas och vill alltid komma på sätt att förbättra mina processer. Det har varit 
utmanande att hålla en röd tråd i arbetet, att vara koherent i sin bakgrund, i sitt val 
av litteratur, informanter, metoder. Jag har haft en utmaning i att veta på vilken 
detaljnivå saker och ting ska beskrivas, att vara kärnfull i innehållet och att försöka 
att inte vara diffus i dispositionen. Att vara noggrann med källor, med 
undersökningens etik, att berätta hur utförandet gick till och att vara logisk så att 
även de utan förkunskaper i ämnet improvisation kan förstå mitt arbete. 

Med bakgrund i det som framkommit ur den valda litteraturen, resultaten och 
diskussionen av min studie kan jag nu med övertygelse rikta mig till musiklärare, 
elever, skolledningar, ja kanske till och med till Skolverket och komma med 
uppmaningen ”improvisera mera!” 
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Bilagor 

1. Ämnesplan för Musik (GY 2011) 
2. Informationsmail till informanter inför intervju 
3. Intervjuguide 1 och 2 
4. Mail till skolorna om ifyllande av enkät 
5. Enkätfrågor 
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Ämne  Musik 
Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt.                             
Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner                             
och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck,                                     
musikaliskt hantverk och musikvetenskap. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att                               
gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga                             
att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna                       
utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges                       
möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka                               
det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och                       
förståelse av samband mellan detalj och helhet. 
 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt                             
kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för                           
musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik och tolkningsperspektiv ska                       
eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet.                         
Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet. 
 
Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges                             
möjlighet att musicera tillsammans med andra. 
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens                   
konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna                         
utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva                           
musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning. 

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 

● Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 
färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

● Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 
● Förmåga att improvisera. 
● Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling. 
● Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 
● Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 
● Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför 

och i kommunikation med publik. 
● Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan 

framställas och hanteras digitalt. 
● Kunskaper om arbetsmiljöfrågor. 
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Hej! 
 
Här nedan kommer lite förberedande information inför vår stundande intervju. Hör                     
gärna av dig när du tagit del av denna information och läst igenom det som står där. 
 
Vad min undersökning kommer handla om 
Min undersökning kommer handla om musikimprovisation i gymnasieskolan med                 
utgångspunkt från ämnesplanen i Musik i GY11 och hur ett antal musiklärare                       
tolkar och arbetar utefter detta moment. 
 
Varför jag vill intervjua dig 
Jag vill intervjua just dig för att du i dagsläget jobbar som musiklärare i                           
gymnasieskolan och jag tror att just du tillför en viktig del i detta arbete. 
 
Vilken typ av frågor jag kommer ställa 
Jag kommer att inleda intervjun med några korta och enkla frågor om dig, som t.ex.                             
ålder, kön, arbetserfarenhet etc. Därefter tänkte jag ställa ett antal öppna frågor som                         
vi samtalar kring i ungefär max en timme. Mer tid finns dock tillgänglig om vi                             
båda märker att intresse finns! Jag kommer dock försöka hålla tidsramen i största                         
möjliga mån. Detta kan betyda att jag måste avbryta dig ibland om tiden råkar                           
springa iväg. 
 
Vad kommer att hända med informationen 
Efter intervjun kommer jag troligen att transkribera (skriva ner) hela eller utvalda                       
delar av intervjun och därefter analysera resultatet i jämförelse med några andra                       
musiklärare, och i relation till tidigare forskning i ämnet. Jag kommer att skicka                         
transkriptionen till dig för att godkänna dess innehåll innan jag börjar analysera                       
intervjun. Undersökningen kommer slutligen vara del i en skriftlig rapport som                     
kommer att publiceras som ett pedagogiskt examensarbete vid Kungliga                 
Musikhögskolan i Stockholm och därmed vara till allmänt bruk. Alla svar du ger                         
mig under intervjun kommer i min rapport att behandlas konfidentiellt. Med                     
konfidentiellt menar jag: ett strängt löfte om att du inte kommer kunna identifieras                         
(eller beskrivas på ett sätt så att du kan identifieras) i min rapport. 
 
Hälsningar, 
Perikles L Nalbantis 
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Intervjuguide 
 

Syfte: 

● ta reda på hur musiklärare i gymnasiet tänker kring och arbetar med 
momentet improvisation i ämnet Musik 

● Ta reda på i vilken utsträckning ämnesplanen för Musik (GY 2011) 
uppfylls med hjälp av improvisationsundervisning 

 
 
Inledande demografiska frågor 

1. Är du man eller kvinna? 
2. Hur gammal är du? 
3. Arbetar du idag som musiklärare i gymnasieskolan? 
4. I vilken/vilka kommuner jobbar du i? 
5. Hur länge har du sammanlagt jobbat som musiklärare i gymnasieskolan? 
6. Vilken/vilka årskurser jobbar du med i dagsläget? 
7. Har du i dagsläget en musiklärarexamen? Om ja, när erhöll du den? 
8. Har du i dagsläget en lärarlegitimation? 
9. Baserar du majoriteten av innehållet på  dina lektioner på  ämnesplanen för Musik 
10. i GY 2011? 
11. Har skolan/skolorna du jobbar på  någon särskild profil/inriktning? Berätta kort om den. 

 
 

1. Vad innebär musikimprovisation för dig? 

2. Hur tolkar du definitionen av musikimprovisation, utifrån det som står skrivet i 
ämnesplanen för Musik i GY 2011? 

3. Berätta för mig, så detaljerat som möjligt, hur du omsätter detta moment i praktiken 
på dina musiklektioner? 
Vad gör du och dina elever i detta moment? 

4. Beskriv, så utförligt det går, vad det är du lär ut i momentet musikimprovisation? 
Vad är det du ger undervisning om? Vad lär sig eleverna av dina övningar? 

5. Kan du ge ett exempel på en övning du ger dina elever som berör detta moment? 
En lektion, en uppgift. 
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6. Jag undrar om du har något läromaterial du använder dig av i detta moment? Berätta 
om det! 
T.ex. bok, video, dataprogram. 

7. Vad/vilka anser du är en musikimprovisatörs mest värdefulla verktyg? 
Praktiska, t.ex. instrument, dator. Teoretiska, t.ex. teorier, metoder, tankar, förhållningssätt, 
mindset 

8. Lär du dina elever några särskilda metoder för att improvisera? Beskriv dem så 
utförligt det går! 
T.ex. tips o tricks, tekniker, metoder. 

9. Berätta för mig så utförligt som möjligt på vilka sätt improvisationsundervisning i 
individuell undervisning och i ensembleundervisning skiljer sig. 

10. Hur inspirerar du dina elever till att improvisera? 

11. På vilket sätt tror du att improvisationsundervisning påverkar elevernas musikaliska 
utveckling? 

12. Hur har eleverna upplevt och uppfattat din improvisationsundervisning? 
Har de blivit glada? Positiva? Negativa/tveksamma? Har de blivit inspirerade och känt att de 
vill utforska vidare i ämnet? Vad är responsen? 

13. (Är det ok att ta med eftersnacket till intervjun också?) 
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Intervjuguide 2 
 
Kvalitetsaspekter 

● Får du spontana, rika, specifika, relevanta svar? 

● Korta intervjufrågor!! (och längre svar) 

● FÖLJ UPP och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren!  

● Tolka och verifiera svaren under själva intervjun! "Det du menar är alltså att..."  

● Intervjun kräver inga ytterligare förklaringar 

 



Perikles L Nalbantis <perikles.lad@gmail.com>

Superkort enkät om improvisation 
1 meddelande

Perikles L Nalbantis <perikles.lad@gmail.com> 12 december 2015 16:21
Till: info@vrg.se

Hej!

Jag heter Perikles L Nalbantis och skriver mitt examensarbete på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Arbetet handlar om improvisationsundervisning på gymnasiet. Jag skulle bli väldigt glad om ni kunde hjälpa mig
i mitt arbete genom att svara på denna superkorta enkät.

Kan ni vara vänliga att skicka vidare detta mail till någon som är lämpad att fylla i enkäten?
Exempelvis programansvarig för det estetiska programmet, studie- och yrkesvägledare, rektor eller musiklärare.

Jag har förstått det som att estetiska programmet inriktning musik ges både i Jarlaplan och i Djursholm.
Stämmer det? Isåfall skulle jag önska att två olika personer fyller i enkäten från de respektive skolorna.

Svarar gör ni genom att följa nedan länk, enkäten tar ca 30 sekunder att fylla i:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
http://goo.gl/forms/Dz0BQbmzsy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tack så mycket för hjälpen!
Vid frågor, ring gärna! 070-417 78 78 

Vänliga hälsningar
Perikles
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Tillhandahålls av

Ingår kursen Musikimprovisation 100p i ert
musikprogram?
Om ni har en "profil" där den ingår, välj "Ja, som obligatorisk kurs i utbildningen"

1. Erbjuder ni kursen Musikimprovisation 100p inom det estetiska programmet,
inriktning musik?
Markera endast en oval.

 Ja, som obligatorisk kurs i utbildningen

 Ja, som individuellt val i utbildningen

 Nej

2. Kommentarer
 

 

 

 

 

3. Vad heter skolan?

4. På vilken ort finns skolan?
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