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SAMMANFATTNING 
 

 

Syftet med studien är att belysa musikpedagogers upplevelser av improvisation i sin 

undervisning, samt hur de arbetar med improvisation i pedagogiska situationer. 

Utgångspunkten i studien var de möjligheter som finns med improvisation som strategi för 

lärande och de tankar som förekommer huruvida improvisationen kräver några 

förkunskaper eller ej. 

För att nå ämnets syfte har kvalitativa narrativa intervjuer genomförts med sex 

informanter som är verksamma musikpedagoger. De utvalda pedagogerna arbetar med 

improvisation främst i gymnasieskolan men även i kulturskolan. Studien riktar sig varken 

till något specifikt instrument eller specifik genre. Resultatet presenteras i form av tio 

teman: Att erhålla frihet; Att erfara vardaglig instinkt; Att uttrycka sig idiomatiskt; Att 

utgå från den musikaliska verktygslådan; Att behärska musikens hantverk; Att hindras av 

självkritik och rädsla; Att vara spontan; Att greppa improvisationens värld; Att uppleva 

genom lyssning; Att följa till kunskap. Dessa teman skildrar innebörder av pedagogernas 

upplevelser av improvisation i undervisning. Resultatet reflekteras över med hjälp av 

bland annat Stenströms (2009) begrepp fri/idiomatisk improvisation och hur den kan 

kopplas till genrekännedom; Nachmanovitch (2010) spirituella syn av improvisation; 

Berkowitz (2014) syn av genreorienterade improvisation; samt von Wachenfeldts (2015) 

avpassning av den mimetiska processen.   

 
Nyckelord: improvisation, musikpedagogik, musikdidaktik, hermeneutik  
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of the study was to illuminate the music educationalists' experiences of 

improvisation in their teaching, and how they work with improvisation in educational 

situations. The starting point of the study was the possibilities of improvisation as a 

strategy for learning and the thoughts that occur wether improvisation requires some prior 

knowledge or not. 

 

In order to achieve the purpose of the subject, qualitative narrative interviews have been 

conducted with six informants who are active music teachers. The teachers that 

participated work with improvisation mainly in upper secondary school but also in the 

cultural school. The study was not directed at any specific instrument or specific genre. 

The result is presented in the form of ten themes: To obtain freedom; To experience 

everyday instincts; To express oneself idiomatically; To start from the musical toolbox; To 

master the craftsmanship of music; To be hindered by self-doubt and fear; To be 

spontaneous; To grasp the world of improvisation; To experience by listening; To follow 

knowledge. These themes depict the implications of the educators' experiences of 

improvisation in teaching. The result is reflected upon Stenströms (2009) concept of free / 

idiomatic improvisation and how it can be linked to genre knowledge; Nachmanovitch 

(2010) spiritual view of improvisation; Berkowitz (2014) view of genre-oriented 

improvisation; And von Wachenfeldts (2015) adaption of the mimetic process. 

 

Keywords: improvisation, music pedagogy, music didactics, hermeneutics 
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1. Inledning  
I inledningen kommer jag att presentera min personliga relation till ämnet improvisation 

tillika tankar som blivit förgrund till studien. I inledningen presenteras också 

improvisationen anknytning till läroplanerna. 

Intresset för musikalisk improvisation startade förmodligen innan jag visste dess 

innebörd. Jag var 11 år när jag började spela gitarr och under de första åren med gitarr 

så handlade mitt musicerande mycket om att lära mig ackord och enklare melodier. Jag 

var tidigt intresserad av att göra egna tolkningar, eller att spela melodierna på mitt vis. I 

min ungdom fanns det tillfällen då jag kände mig osäker på att spela efter noter och det 

var som om det fanns en rädsla av att inte spela rätt, eller rädsla av att jag skulle tappa 

bort mig i låten. Orsaken var förmodligen bristande förmåga att läsa noter eller att jag 

inte hade samma tillit till notsystemet som till mitt egna gehör. I stunder där jag fick 

chansen att improvisera och spela fritt kände jag mig däremot tryggare i mitt 

musicerande. I denna stund fanns det inget gitarrspel som kunde definieras som rätt 

eller fel, utan känslan av frihet uppstod när jag fick uttrycka mig utan regler. 

Improvisationen har således varit ett forum där jag utvecklats och kunnat känna glädje i 

musiken. I min roll som lärare ser jag improvisation som ett forum för eleverna att 

utvecklas, men att improvisationen också skapar motsättningar. Genom mina tankar och 

upplevelser har frågor väckts huruvida det krävs några förkunskaper för utförandet av 

improvisation samt nyfikenheten på hur andra pedagoger ser på ämnet improvisation 

och dess upplevelser av improvisation i pedagogiska situationer. 

Enligt det centrala innehållet i kursplanen för musik i läroplanen för grundskola 

(Lgr11), finns momentet improvisation med genom hela grundskolan. I årskurs 1-3 

ingår ”Imitation och improvisation med rörelse, rytmer och toner”. I årskurs 4-6 

”Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner” och i årskurs 

7-9 ”Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordsföljder eller 

melodislingor med röst och instrument” (Skolverket, 2011).  

Även i läroplanen för gymnasieskolan (Lgy) nämns improvisation i det centrala 

innehållet. Undervisning i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

”Förmågan att improvisera” (Lgy11). I gymnasieskolans instrumentkurser så nämns inte 

improvisation direkt, utan istället ”musikalisk tolkning i stil och form, repertoar för det 
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egna instrumentet och musikalitet konstnärlighet och personligt uttryck”. I 

gymnasieskolan finns dessutom den valbara kursen ”Musikimprovisation” där det 

centrala innehållets huvudfokus ligger på improvisation. Det centrala innehållet består 

bland annat av ”Byggstenar för improvisation, till exempel modus, skalor och 

musikaliska former”, ”Fria improvisationer, musikalisk lek och spontanitet. Interaktion, 

samspel och kommunikation med medmusiker” (Skolverket, 2011). 
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2. Bakgrund 
I Bakgrund presenteras definitionen av begreppet improvisation samt olika perspektiv 

gällande förkunskaper i improvisation. I bakgrunden lyfts också tidigare forskning av 

improvisation och strategier för bedömning. 

2.1 Definition av improvisation  

Ordet improvisation härstammar från latin och betyder oförutsedd. Uppslagsverket Aha 

Modern kunskap för alla (Engström 2004). Beskriver musikalisk improvisation som fritt 

spel utgående från exempelvis ett tema, en ackordsföljd eller den egna fantasin. Inom 

den västerländska konstmusiken så hade improvisation en stor roll långt in på 1800-talet 

där improvisation förekommer som avslutningar under orgel och pianokonserter. Inom 

jazzmusiken är improvisation kännetecknande för hela musikstilen. Att improvisera 

beskrivs som att framföra, skapa, eller ordna något utan att förbereda sig (Engström 

2004). Bonniers Musiklexikon (2003) beskriver improvisation som musik som skapas 

under själva framförandet. Improvisationen kan utgå från en harmonisk eller melodisk 

grund, en formtyp eller vara helt fri. Den har stor betydelse i så gott som all musik, i 

synnerhet inom jazzen där improvisation är helt grundläggande. Grove Dictionary of 

Music definierar improvisation enligt följande: 

The creation of a musical work, or the final form of a musical work, as it is being 

performed. It may involve the work's immediate composition by its performers, or 

the elaboration or adjustment of an existing framework, or anything in between. To 

some extent every performance involves elements of improvisation, although its 

degree (Nettl, genom Grove dictionary 2003, s. 221). 

Carl Czerny (I Grove Dictionary of Music, hämtad 2018-03-10) är ansedd som en av de 

främsta musikpedagogerna under 1800-talet, var elev till Ludwig van Beethovens och 

sedermera lärare till Franz Liszt. Han definierade improvisation enligt följande: 

The talent and the art of improvising consist in the spinning out, during the very 

performance, on the spur of the moment, and without special immediate 

preparation, of each original or even borrowed idea into a sort of musical 

composition which, albeit in much freer form than a written work, nevertheless 

must be fashioned into an organized totality as far as is necessary to remain 
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comprehensible and interesting (Czerny I Grove Dictionary.  S.200. hämtad 2018-

03-10) 

De två citaten ovan är intressanta på grund av dess lika innebörd trots att de är 

formulerade nästan 200 mellan varandra. De båda citaten beskriver spontan kreativitet, 

kreativiteten är också begränsad av implicita regler där musikern måste förhålla sig till 

genrens ramar. 

2.2 Improvisation utan förkunskaper 

Nachmanovitch (2010) beskriver hur improvisation är förknippat med spontanitet och 

ett inre flöde av energi oberoende av grammatiska, eller musikteoretiska regler. 

Improvisation finns i så mycket mer än i musiken – exempelvis i ditt vardagliga tal. 

Nachmanovitch menar att ditt ordförråd eller kunskap om grammatik inte bestämmer 

vilka meningar som kommer ur din mun, utan att det är din spontanitet och kreativitet 

som sätter samman meningarna, vilket han exemplifierar genom följande påstående: 

”Varje konversation är en form av jazz. Att skapa i ögonblicket är för oss lika vanligt 

som att andas” (Nachmanovitch 1990, sid. 33).  

Enligt Nachmanovitch (2010) handlar improvisation om att bearbeta hinder och 

blockeringar för ditt musikaliska flöde och menar att det inte finns någon universell väg 

för att överkomma dessa. För av alla personlighetstyper så är den enes skapandeprocess 

inte lik den andres. Inte heller finns det något slutgiltigt genombrott för improvisation. 

Nachmanovitch (2010) beskriver detta i följande ordalag: ”Vad vi finner i utvecklandet 

av ett skapande liv är en oavslutad serie av provisoriska genombrott. Resan har ingen 

slutlig destination, ty den är en resa in i själen” (Nachmanovitch 1990, s. 33).  

Hur lär sig personer att improvisera? (Nachmanovitch 1990, s. 17). Nachmanovitch 

menar att den frågan endast kan svaras med en motfråga, nämligen: ”vad är det som 

hindrar oss?” Han menar att det vi måste uttrycka redan finns inom oss. Frågan är bara 

hur vi ska göra för att inte hindra det från att komma ut. Trots att Nachmanovitch har en 

i det närmaste spirituell syn på improvisation så utesluter han ändock inte de tekniker 

som behövs för att improvisera, utan menar att personer skapar musik genom teknik och 

inte med den. Improvisation är inte heller något som är ”vad som helst” utan att vi är 

formade av normer och i själva verket är oförmögna att åstadkomma något slumpartat. 
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Nachmanovitch representerar den friare improvisationen där tonalitet och förkunskaper 

inte behöver vara uttalade. 

2.3 Improvisation med förkunskaper 

Berkowitz (2014) menar att musiker i många traditioner lär sig genom fördjupning i ett 

musikaliskt system och att förmågan att improvisera i en stil bygger på en intim 

kunskap om de musikaliska elementen, processerna och formerna av den stilen – 

idiomatiken. Vid lyssning på improviserad musik kan vi väldigt snabbt identifiera 

vilken musikstil det handlar om (jazz, blues eller rock) även fast musiken är 

improviserad. För att lyssnaren ska identifiera sig med musikstilen som den lyssnar på 

måste improvisatören använda sig av de element och traditioner som ingår i musikstilen 

när den improviserar. Psykologen Mihály Csikszentmihályi beskriver samma fenomen: 

Contrary to what one might expect from its spontaneous nature, musical 

improvisation depends very heavily on an implicit musical tradition, on tacit rules. 

It is only with reference to a thoroughly internalized body of works performed in a 

coherent style that improvisation can be performed by the musician and understood 

by the audience (Csikszentmihályi genom Berkowitz 2014 s. 3). 

Regler och begränsningar av en musikalisk stil tillåter fortfarande oändliga möjligheter, 

precis som språk med ett begränsat antal ord och en begränsad uppsättning av 

grammatiska regler kan fortfarande tillåta ett oändligt antal möjliga meningar. Utöver 

att musikern måste förstå musikstilen så måste musikern även kunna tänka och agera i 

realtid utifrån medmusikernas intentioner. Samma fenomen beskriver kompositören och 

psykologen Jeff Pressing: 

The improviser must effect real-time sensory and perceptual coding, optimal 

attention allocation, event interpretation, decision-making, prediction (of the 

actions of others), memory storage and recall, error correction, and movement 

control, and further, must integrate these processes into an optimally seamless set 

of musical statements that reflect both a personal perspective on musical 

organization and a capacity to affect listeners (Jeff Pressing genom Berkowitz, 

2014, sid,4) 

Berkowitz (2014) forskning representerar perspektivet att det krävs förkunskaper för att 

utföra improvisation.  
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2.4 Fri och idiomatisk improvisation 

Pedagogen Harald Stenström (2009) undersöker i sin doktorsavhandling Free play 

improvisation i både enskild-och gruppundervisning. Han har i sin studie skiljt 

improvisationens syfte genom två begrepp. Den första är fri improvisation där 

Stenström menar att musikern inte har någon interpretation och förutsättningslöst inte 

vill tillhöra någon musikalisk genre, tradition eller epok. Musikerns eller gruppens syfte 

är att improvisationen i sig själv står i fokus. Den andra begreppet är idiomatisk 

improvisation som utgår ifrån att musikern eller gruppen har viljan att befinna sig i en 

genre eller någon specifik musikalisk tradition. Stenström säger i ordalag: 

Idiomatic improvisation takes its identity from its idiom. Idiomatic improvisers are 

probably interested both in expressing the idiom and doing it in a personal way. 

Non-idiomatic improvisers have apparently other interests than idioms and are not 

bound to any idiomatic identity. (Stenström, 2009, sid. 318) 

Enligt Stenström (2009) behöver inte musikerna och vill heller inte ha någon idiomatisk 

identitet. De är intresserade av improvisation i sig själva i realtidsinteraktion mellan fritt 

improviserade musiker.  

Stenströms (2009) arbete visar på begreppen fri och idiomatisk improvisation som kan 

användas som kategorisering av musikers syfte av att improvisera. 

2.5 Pedagogiskt perspektiv  

Pedagogen Robert Schenck (2000) menar att improvisation är en musikalisk skattkista 

som är tillgänglig för alla. Improvisationen ser han också som en stor del i alla 

musikgenrer och anser att det är förvånansvärt att improvisationen inte tillskrivs som en 

självklar del i all musikundervisning. Med det menar Schenk att improvisationen inte 

kommer till uttryck i själva undervisningen. Med sin erfarenhet som verksam pedagog 

sedan 70-talet har han noterat att instrumentalundervisning nästan helt är skild från 

spontant skapande, trots att många musikaliska målsättningar skulle kunna uppnås med 

improvisation som läromedel och vara en dominerad del av undervisningen. 

Improvisation är heller inget som är givet i en fast kontext där Schenck menar att 

”Improvisation är inte fråga om något specifik genre, utan handlar om en attityd till 

musicerandet oavsett genre eller instrument” (Schenck, 2000, sid.  247). 
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Utöver att improvisation kan ses som fritt skapande, instrumentsolon eller 

barockutsmyckningar till givna harmonier, sker även starka inslag av improvisation där 

notläsning äger rum. I och med att noterna bara representerar tonsättarens klingande 

avsikt, föregår det ändå ett tolkningsutrymme hos musikern som kan använda olika 

tekniker vilket kan förmedla olika klanger. Således återfinns även improvisation i 

komponerad musik (Schenck, 2000).  

Schenck (2000) har arbetat fram tre betingelser för att möjliggöra och främja lustfylld 

improvisation. Den första betingelsen: Tillit och trygghet till gruppen. Ju bättre 

gruppmedlemmarna känner och accepterar varandra desto friare och mer obehindrad 

blir improvisationen. Den andra betingelsen: Ramar. Musikaliska ramar i lagom 

omfattning är nödvändiga för att den kreativa potentialen ska framträda (kan vara 

exempel som antal toner, ackordföljd eller karaktär). Saxofonisten Jan Garbarek 

beskriver ramarna:  

Den fria jazz som vi spelade på 60-talet visade sig låta likadan från gång till 

gång. Vi gav varandra full frihet men inget nytt skedde. Det är svårt att göra 

”precis vad som helst” på ett vitt papper. Full frihet framkallar inte kreativitet. 

Men om någon säger rita fyra fyrkanter! Ja då rinner idéerna till (Jan Garbarek 

genom Schenck, 2000). 

Den tredje betingelsen: Allt är tillåtet. Så länge ingen person och inget material skadas 

så är allt tillåtet även om ramarna överskrids. 

Förutom att välja lämpliga undervisningsuppgifter och vara en god förebild (delta i 

improvisationerna med eleverna och själv spela i improvisatoriska sammanhang) ska 

läraren hela tiden bidra till att grundförutsättningarna för ett lustfyllt och ohämmat 

skapande finns till (Schenk, 2000).  

Schenks tankar är därav intressanta på grund av hans pedagogiska erfarenhet av ämnet 

improvisation. 

2.6 Kreativitet i barndom 

Hagerman (2016) beskriver i avhandling Det är ur görandet tankarna föds hur 

inramningar kan påverka barns motivation. Inramningen av uppgiften kan bli avgörande 

för hur de förhåller sig till uppgiften. Barn kan föredra att rama in sina aktiviteter på ett 
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mer lekfullt sätt i förhållande till vuxna, som är mer benägna att förhålla sig till sociala 

regler. Studier i barns musikaliska utveckling visar att det är vanligt att barn spontant 

improviserar fram melodier utan instruktioner från vuxna, vilket Hagerman benämner 

som Potpurri.  Barnen använder fragment blandade av olika melodier och stilar på 

grund av att de regler som skiljer dem åt ännu inte finns i barnets begreppsvärld. Barn 

kan nödvändigtvis inte heller förklara i ord hur vissa musikstilar skiljer sig åt från 

andra, men förståelsen ökar gradvis ju äldre barnen blir (Hagerman, 2016).  

2.7 Formativ bedömning 

Dylan Wiliam (2014) beskriver formativ bedömning som ett redskap för lärande. 

Formativ bedömning ses som ett aktivt arbete som riktar sig både till lärare och elev för 

att eftersträva en undervisning som är följsam efter elevens behov. Den stora idén 

bygger på att samla belägg för att anpassa undervisningen för att bättre möta elevernas 

behov. Processen kan beskrivas i tre steg: Ta reda på vart eleven befinner sig i sitt 

lärande, ta reda på vart de är på väg samt ta reda på hur de kommer dit. Formativ 

bedömning kan uppnås genom fem nyckelstrategier. 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 

2. Klargöra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 
belägg för lärande. 

3. Ge feedback som för lärande framåt. 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

5. Aktivera elever att äga sitt eget lärande. 

De fem nyckelstrategierna för formativ bedömning beskrivs också på skolverkets 

hemsida (skolverket.se) och hur dessa kan komma i uttryck i undervisningen. Dessa 

beskrivs kortfattat nedan. 

Nyckelstrategi 1: Handlar om Vad eleven ska lära sig. Vad eleven ska lära sig 

formuleras i läroplaner och kursplaner under rubriken Syfte där målen för elevers 

utveckling motsvarar kunskapskrav. Således bör eleven förstå syftet med 

undervisningen för att känna sig delaktig, och för att målen ska bli tydlig för eleven. 

Detta kan ske genom att lärare och elever diskuterar och värderar olika 

arbetsprestationer av olika nivå, eller att lärare och elev diskuterar olika 

bedömningsexempel (a.a). 
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Nyckelstrategi 2: handlar om Vad de redan kan. Undervisning kan utformas så att det 

framgår vad eleverna har lärt sig eller förstått, de vill säga var de befinner sig i 

förhållande till målen. Genom den informationen kan senare lärare eventuellt göra 

ändringar och planera för fortsatt undervisning som möter elevernas behöver (a.a).  

Nyckelstrategi 3: Handlar om Hur eleven ska göra för att komma vidare. Lärare och 

andra elever ger återkoppling för att föra lärandet framåt. Återkopplingen anses fungera 

när den kan minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som 

undervisningen syftar till (a.a). 

Nyckelstrategi 4: handlar om Hur elever kan stödja varandras lärande. Återkoppling 

mellan elever kan bidra till att eleverna blir mer förtrogna med hur uppgifternas olika 

kvalitéer ser ut. På så vis kan också deras egna själv bedömning öka genom 

kamratbedömning (a.a). 

Nyckelstrategi 5: Handlar om Hur eleven kan bedöma och styra det egna lärandet. 

Genom att eleven själv får bedöma sitt arbeta kan elevens förmåga för eget ansvar 

stärkas (a.a). 

2.8. Sociokulturell Teori 

Lev Semënovič Vygotskij (2005) menar att barns kreativitet är en komplex verksamhet 

att förstå som varierar utifrån var barnen befinner sig i utvecklingsfasen. Fantasin är 

beroende på barnens tidigare erfarenheter och intressen. Därav skiljer sig barns 

kreativitet från vuxna. Vygotskij anför även att eftersom fantasi är beroende av olika 

erfarenheter och den vuxna människan har betydligt större förråd vad gäller 

nyansrikedom, mångfald och levda erfarenheter så borde vuxna människor vara 

överlägsna barn när det gäller kreativitet. Han säger i ordalag:  

Barnet kan föreställa sig betydligt mindre än den vuxna människan, men tror mer 

på produkten av sin fantasi och kontrollerar dem mindre och därför finns det 

naturligtvis mer av fantasi i den alldagliga, vulgära betydelsen av detta ord, det vill 

säga av sådant som är overkligt och påhittat, hos barnet än hos den vuxne 

(Vygotskij, 2005, s. 41). 

Lärarens betydelse i barns utveckling beskriver David Wood (1976) med begreppet 

Scaffolding (Wood, Bruner, Ross 1976, sid. 90). Scaffolding kan liknas som en 
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stöttepelare som innebär att en erfaren individ vid avgörande tidpunkter, ger den mindre 

erfarna individen upplevelser av att klara av handlingar som han eller hon inte skulle 

klara av på egen hand. ”Stöttepelarna” används som ledtrådar som ska lotsa eleven i 

rätt riktning när de ska lösa problem. Ledtrådarna kan variera ifrån hjälp med nya 

problem, återkoppling hur eleven löst ett problem, eller en dialog mellan lärare elev. 

När eleven i senare skede inte har lärare att tillgå kan denne återkalla dialogen (minnet 

av) ”Stöttorna” som kan understödja handlandet att lösa problemet på egen hand. 

Människor lär sig i ett samspel med varandra inom den sociala kontexten och mindre 

erfarna elever eftersträvar ofta ett kunnande som motsvarar det hos mer erfarna läraren 

(Wood et al., 1976). En förutsättning för att Scaffolding ska fungera är att eleven är 

mottaglig för instruktioner, som Vygotskij illustrerar med begreppet Proximal 

utvecklingszon (Vygotskij 1978, s,86). Inom den proximala utvecklingszonen kan 

eleven utföra aktiviteter med en svårighetsgrad som överskrider det som eleven klarar 

av på egen hand, med hjälp av en erfaren lärare förevisande med Stöttor som kan 

förlösa kunskapen. Dock måste eleven uppnå en viss mognad för att kunna använda sig 

av ”stöttorna” som läraren förevisar, vilket Vygotsky formelerar ”Psychologists have 

shown that a person can imitate only what is within her developmental level” 

(Vygotsky, 1978, sid. 88). 

2.9 Mimetiska processen 

Thomas von Wachenfeldt beskriver en tredelad mimetisk process tillämpad för 

musikalisk traditionsöverföring, genom faserna prefiguration, konfiguration och 

refiguration (von Wachenfeldt, 2015). Mimemisbegreppets grundare är Aristoteles men 

begreppet är vidareutvecklat av den franska filosofen Paul Ricœur (1984). Kärnan i den 

mimetiska processen är att efterbildning ses som en skapande handling i motsats till en 

ren imitation. Den inledande mimetiska fasen, prefigurationen, kan knytas till 

förförståelse och tidigare erfarenheter. Saknas förförståelse i det givna ämnet, minskar 

förståelsen i kontextens helhet. I den andra mimetiska fasen, konfigurationen, sker en 

gestaltning av kontexten. I detta fall ingår de små fragmenten såsom spelteknik, timing 

och tonhöjd i det som tillsammans bildar helheten i musikaliska framförandet. I 

konfigurationen ingår även individens intention. Konfigurationen är direkt påverkad av 

prefigurationen eftersom förkunskapen är avgörande för hur och vad eleven väljer att 

spela i förhållande till vad de ser – notbild, eller vad de hör – klangfärg. Den tredje 

fasen i mimesisprocessen, refigurationen som utgör en syntes av prefiguration och 
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konfiguration, och är processens slutfas. I detta fall innebär det att en nygestaltning 

alltid sker utifrån personens egna sociala, mentala och musikaliska förutsättningar (von 

Wachenfeldt 2015). Trots att mimesisteorin är grundad av Aristoteles och 

vidareutvecklad av Ricœur så är von Wachenfeldts arbete intressant eftersom han 

relaterar mimesisbegreppet som en förklaringsmodell för tradering av musik. 

Mimesisbegreppet kan i detta fall begreppsligöra elevers utvecklingsprocess.  

3. Syfte 
Här presenteras motivet till studien samt syftesformuleringen och dess forskningsfrågor. 

3.1 Motiv för studien 

I litteraturbakgrunden ovan beskrivs oenigheter om huruvida förkunskaper för 

improvisation krävs eller ej. Det finns ingen enhetlig syn på om improvisation sker 

spontant i stunden eller om det bygger på förkunskaper. Berkowitz (2014) menar att 

musiker i många traditioner lär sig genom fördjupning i ett musikaliskt system och att 

förmågan att improvisera i en stil bygger på en intim kunskap om de musikaliska 

elementen, processerna och formerna av den stilen. Nachmanovitch (2010) beskriver 

däremot att improvisation redan finns inom oss och är förknippat med spontanitet som 

utgör ett inre flöde av energi oberoende av grammatiska, eller musikteoretiska regler. 

Det är betydelsefullt att öka kunskapen om hur dessa olika synsätt speglar 

improvisationen i skolan och de förutsättningar, möjligheter och/eller motsättningar 

som finns med improvisation i pedagogiska situationer.  

3.2 Syftesformulering  

Syftet med studien är att belysa musikpedagogers upplevelser av improvisation samt 

hur de arbetar med improvisation i pedagogiska situationer. 

3.3 Forskningsfrågor 

• Vilka upplevelser har musikpedagoger av att arbeta tillsammans med elever i 

improvisation? 

• Vad anser musikpedagoger om förkunskaper i samband med improvisation? 
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4. Metod 

4.1 Design 

För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ ansats använts, med narrativa 

intervjuer och en hermeneutisk tolkningsmetod. Narrativa intervjuer med sex 

verksamma musiklärare har genomförts.  

4.2 Procedur 

Urvalet av deltagare till studien har skett utifrån ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt 

urval bygger på grundregeln att välja objekt baserat på dess attribut. Urvalet är baserat 

på informanternas relevans för forskningsobjektet och deras erfarenheter inom området. 

Urvalet utgörs således av informanter som har erfarenhet av det studerade fenomenet 

och förväntas ge största möjliga utfall för studien. Urvalskriterierna är att informanterna 

skulle vara verksamma lärare samt att de arbetar med improvisation i en skolmiljö 

(Denscombe 2014). 

4.3 Informanter 

De sex informanterna är mellan 36-51 år. Informanterna har mellan 9-24 år 

arbetslivserfarenhet som lärare i musik. Två informanter är kvinnor, fyra informanter är 

män. Alla sex informanter har lärarutbildning och lärarlegitimation. Fem informanter 

jobbar på Gymnasieskolor. En informant jobbar på Kulturskolan. Informanternas 

Huvudinstrument är: Sång två st, gitarr två st, trummor en st och trumpet en st.  

4.4 Datainsamling 

Ljudinspelade narrativa intervjuer (jfr Mishler 1996) genomfördes eftersom syftet var 

att belysa lärarnas levda erfarenhet av att arbeta med improvisation. Mishler (1996) 

beskriver narrativa intervjuer som ett sätt att nå en teoretisk förståelse för mänskligt 

handlande och deras erfarenheter. En intervju är en gemensam produkt av vad 

intervjuaren och den intervjuade samtalar om och hur de talar till varandra. Narrativa 

intervjuer koncentrerar sig på historier som intervjupersonernas berättelser och dess 

strukturer. Vardagliga samtal visar likheter med narrativa drag och är därför ett tecken 

på att berättelser är den naturligt språkliga formen för hur individer organiserar och 

utrycker mening i kunskap. Öppna frågor som resulterar i berättelser har således valts 

att användas. Mishler (1996) anser att detta kan avslöja motiv och värderingar på en 
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högre nivå om den komplexa intensionen. Genom narrativa intervjuer uppmanades 

lärarna att berätta om sin upplevelse av att arbeta med improvisation. Intervjuerna 

utfördes mellan 2018-01-31 och 2018-02-24. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 

minuter. Lärarna fick välja var intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuer utfördes av 

författaren utifrån en intervjuguide med en huvudfråga samt några underfrågor (bilaga 

2). Lärarna uppmanades att berätta om sin upplevelse av improvisation, vad begreppet 

improvisation innebär, och om deras erfarenheter av elever i improvisation. Med hjälp 

av neutrala stödfrågor som för att klargöra och utveckla omständigheterna i 

berättelserna ställdes vid behov, såsom ”Vad hände sedan?”, ”Kan du berätta mera?”, 

”Kan du förklara närmare?”, ”Vad kände du då?” fördes intervjun framåt. På detta sätt 

uppmuntrades lärarna att berätta och styrdes under intervjun in mot projektets syfte (jfr 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.6 Etiska överväganden 

Utformningen av intervjuerna har följt de riktlinjer som humanistiska och 

samhällsvetenskapliga-forskningsrådet föreskriver för god forskningsetik. 

Forskningsetiken i detta arbete involverar att skydda de informanter som deltagit i 

undersökningen på så vis att deras identitet inte röjs, och att det inte går att urskilja 

deras identitet i det färdiga resultatet. Informanterna har fått en rättvisande och begriplig 

beskrivning av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. Informanterna har 

informerats att de kan avböja att delta eller att bryta sin medverkan utan negativa 

följder. Informanterna har informerats att de när som helst kan ställa frågor om 

undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Uppgifter om enskilda 

insamlade för forskningsändamål kommer inte att utlånas för andra kommersiella eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2018). 

4.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet anknyter till uppsatsens innehåll och tillförlitlighet och behandlas oftast i 

frågan om resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 

Reliabiliteten i detta sammanhang handlar om jag som intervjuare inte skulle ställa 

ledande frågor som oavsiktligt skulle inverka på svaren eller att jag skulle vara 

kategorisk i analysen av intervjuerna. För att öka tillförlitligheten har jag därför haft en 

narrativ intervjuteknik och sökt efter berättelser kring ämnet för att utesluta ledande 

frågor samt haft en öppenhet i intervjusituationen samt i analysarbetet. Validitet 
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anknyter till giltighet och sanningen i uppsatsen. Ett giltigt argument är hållbart, 

försvarbart, välgrundat och övertygande. Validiteten anknyter till frågan om jag mäter 

det jag avser att mäta. I detta sammanhang gäller det för vilken metod som använts vid 

datainsamlingen. Intervjuer är således en valid metod för att få de mest uttömmande 

svaren ifrån informanterna. Resultatet i uppsatsen går inte att generalisera och det har 

heller inte varit avsikten. Avsikten är att få höra informanternas erfarenheter kring 

ämnet och att lokalisera gemensamma nämnare ur empirin, med möjlighet att överföra 

till liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.8 Dataanalys  

I dataanalysen kommer jag att beskriva vilka teoretiska ramar som föregår mina 

intervjuer samt hur resultatet har tolkats. 

4.8.1 Hermeneutisk dataanalys  

Den hermeneutiska traditionen har under århundraden försökt att lösa problem med att 

tolka texter. Dessa texter har varit juridiska och litterära men framför allt bibliska. 

Brinkmann & Kvale (2009) beskriver tolkningsformen som en cirkulär process där 

texten måste ses ur enskilda delar för att förstärka en eventuell vag förståelse av 

helheten. Denna cirkularitet mellan delarna och helheten pekar på en möjlighet av en 

allt djupare förståelse. Texten ska även betraktas som autonom, alltså att texten ska 

förstås utifrån sin egen referensram och vad den själv säger om sitt tema. Det finns 

heller ingen tolkning av text som inte sker förutsättningslöst, tolkaren kan alltså inte så 

att säga ”stå över” den förförståelsetradition som vederbörande lever i. Förförståelse 

kring studieobjektet och ämnet ses här som en tillgång för att förstå forskningsobjektet.  

Motsättningarna i det hermeneutiska synsättet beskriver Thurén (2007) på följande sätt: 

”tolkning är en osäker verksamhet. Den är sällan eller aldrig intersubjektivt testbar 

beroende på att den påverkas av tolkarens värderingar, tolkarens förståelse och 

kontextens helhet” (s. 103). 

Thurén (2007) menar att hermeneutiken bygger på ytterligare en kunskapskälla utöver 

empiri och logik, nämligen inkännande. Hermeneutikern vill förstå och inte endast 

begripa. Hermeneutisk tolkning är viktig när den handlar om att förstå människor, 

människors handlingar och resultat av människors handlingar. 
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4.8.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 

Per-Johan Ödman (2017) beskriver två grundprinciper i hermeneutiskt förhållningssätt, 

den första kallas för det öppna frågandets princip, och den andra gäller för hur vi 

förhåller oss till vår förförståelse. Det öppna frågandets princip handlar om att vi måste 

förhålla oss till det vi tolkar som om vi ställde en fråga till det vi inte visste svaret på. 

Alltså att eftersträva en öppenhet om att inte vara bunden av förutfattade meningar, eller 

gamla traditioner. Han menar att: ”[u]ttolkaren är beredd att låta den studerade 

verkligheten betyda något annat än vad han till en början trodde om den” (Ödman 2017, 

s. 237).  

I praktiken innebär det att forskaren måste pröva sådana tolkningsalternativ som innebär 

att våra föreställningar om det vi studerar kan ges möjlighet att förändras. Detta 

benämner Ödman (2017) som öppenhetsprincipen. Öppenhetsprincipen bör även gälla 

för vår förförståelse. Det skulle till exempel vara till fördel att redovisa förförståelsen 

av det ämne man avser att granska. Både för att klargöra vilka uppfattningar som ligger 

till grund för de tolkningar som man gör, men även för att öka läsarens möjligheter att 

förstå det beskrivna ämnet. Förförståelsen kommer alltid att på något vis att färga våra 

val och Ödman menar att det kan vara problematisk att klargöra sin förståelse. Dock kan 

ett klargörandet bäst kan ske med argumentation för tolkningar och val av teorier, samt 

att dessa är utformade tydligt för att klargöra hur man tänker, tolkar och förstår. 

Min egen förförståelse kring ämnet bygger på den gitarrundervisning som jag erhållit 

dels från kulturskolan sedan en ålder av 11. Musikestetiskt program på gymnasieskolan, 

och lärarutbildning i musik där improvisation har varit en del av undervisningen.  

Improvisationen är också ett fundament för min egen musikaliska utövning. Jag har 

också genom lärarutbildningen erfarenhet av att själv undervisa i ämnet. 

4.8.3 Hermeneutiska tolkningsprinciper 

Ödman (2017) beskriver tre dimensioner som ingår i det hermeneutiska tolkandet: en 

tidsdimension, en dimension som avser tolkningens abstraktionsnivå och en 

fokuseringsnivå. Tidsdimensionen innebär att beaktning av bakgrunden måste ske vid 

tolkande av en företeelse, tillika dess möjligheter eller framtid och att fullständig 

förståelse först kan nås när man betraktat båda riktningarna. (Ödman 2017, s. 238). 

Tolkandets abstraktionsnivå, eller grad av kontextualisering, ses som en ledande 

hermeneutisk arbetsprincip där helheten måste bekräfta delarna och att dessa i sin tur 
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bekräftar helheten. Principen gäller både för enskilda tolkningar och tolkningsprocessen 

som helhet. ”Tolkaren måste vara uppmärksam på pendling mellan del och helhet, i fall 

med mer omfattande tolkningsprocesser även växla mellan olika abstraktionsnivåer, 

liksom mellan kontexter av olika omfång” (s. 238). 

Fokuseringsnivå innebär att betona betydelsen av ett samspel mellan förklaring och 

förståelse. Forskningsprocessen måste därför omfatta återkommande kontroller och 

jämförelser av existerande data, teorier och andra befintliga erfarenheter. Om det är så 

att förståelsen om ett fenomen blockeras kan processen fortsätta med en förklaring (s. 

239). Samspelet mellan förklaring och förståelse är också i enighet med Paul Ricœur 

(1984) som menar att det är med denna dynamik som kunskapsbildning sker.  
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5. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i form av tio teman som utkristalliserats från 

intervjuerna: Att erhålla frihet; Att erfara vardaglig instinkt; Att uttrycka sig 

idiomatiskt; Att utgå från den musikaliska verktygslådan; Att behärska musikens 

hantverk; Att hindras av självkritik och rädsla; Att vara spontan; Att greppa 

improvisationens värld; Att uppleva genom lyssning och Att följa till kunskap. 

Intervjuerna är transkriberade och tolkade enligt den Hermeneutiska tolkningsmetoden 

(cf Ödman 2017).   

5.1 Att erhålla frihet 

Informanterna upplever att improvisation är ingivelser som sker i stunden. Dels kan 

dessa ingivelser komma inifrån personen själv, där vederbörande får utlopp för att 

uttrycka känslor och ingivelser. Ingivelserna kan också påverkas utifrån. Detta sker till 

exempel där musiker responderar utifrån vad andra musikerna spelar och påverkas i 

olika riktningar i sitt musicerande av vad vederbörande hör. Alltså att miljön avspeglar 

improvisationen. Begreppet frihet upplevs centralt och betydelsefullt av informanterna. 

Informant 4 uttrycker att ”improvisation är att vara fri och att njuta i stunden och det 

kan man ju tänka i alla slags uttryck”. Ytterligare en av informanterna lyfter 

frihetsaspekten i följande ordalag: 

Friheten är att få välja vilken ton eller rytm som helst och att den specifika tonen 

eller rytmen kan få olika innebörder utifrån i vilket sammanhang den förekommer. 

Jag har alltid spelat tonen Eb, jag spelat den ända sedan jag var liten och så 

plötsligt hamnar jag i en kontext där den här tonen låter helt fantastiskt (Informant 

2).  

Här kopplas även kontextualisering in i sammanhanget – att finna ett sammanhang där 

plötsligt informantens favoritton Eb finner sin plats. 

Improvisation kan även liknas som en typ av komponering, där vederbörande startar 

med ett tomt blad som måste fyllas med någonting. Genom improvisation testas och 

konkretiseras idéer. Informanterna upplever liknelserna mellan improvisation och 

komposition som avvägningar och beslut, huruvida melodin ska vara, vilka toner som 

ska användas, vilken form låten ska ha och hur den ska harmoniseras. Idéer kan 
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understundom generera en mängd olika ställningstaganden. Således sker komponering 

genom improvisation.  

5.2 Att inneha vardaglig instinkt 

Informanterna upplever inte att någon specifik förkunskap behövs för att börja med 

musikalisk improvisation. Improvisationen är som en instinkt som kan ses i ett större 

perspektiv i det vardagliga livet där vi improviserar i dialoger och möten med 

människor. Improvisation är således något som ingår i att vara människa. Informant 4 

beskriver detta med berättelser om hur vederbörandes barn fritt musicerar: ”Om jag 

kopplar till mig själv, eller när jag hör hur mina barn där hemma håller på och sjunger, 

sådär… så absolut inte behövs det några förkunskaper”. 

Den vardagliga improvisationen är fylld med vissa riktlinjer, vi har ett talat språk, 

sociala regler som både kan vara uttalade och outtalade som vi förhåller oss till. Samma 

typer av regler kan hittas i musiken. Trots att musiker sysslar med den fria 

improvisationen skapas ändå regler inom grupper som spelar tillsammans. En informant 

beskriver de outtalade reglerna som förekommer i improvisation: ”När man spelar 

tillsammans så bildar du ändå egna ramar kring vad som är de här, även om du vill spela 

fritt så finns lagar och regler kring hur du ska spela fritt” (Informant 3). 

Musiker speglas av låten de framför och vederbörande speglas även av de musiker de 

spelar med. Spelar andra på ett visst sätt så sätts också prägel på hur vederbörande 

spelar. 

5.3 Att uttrycka sig idiomatiskt   

Informanterna menar att undervisningen i improvisation har som avsikt att förhålla sig 

till ett sound, musikstil och dess regler. Därför krävs en uppfattning om idiomet som 

sådant för att eleven ska ha uttrycksmedel att använda sig av. Den improvisationsform 

som framkommer som vanligast i skolan är den idiomatiska improvisationen, där 

lärandemålen är knutna till en viss genre eller tradition. Betydelsen av den teoretiska 

kunskapen beskriver informant 4: ”För att du verkligen ska få ut det du vill få ut så 

behöver du ju ha teknik och teoretiska kunskaper”. Detta kan tolkas som att teoretiska 

kunskaper föder uttrycksmedel. Den fria improvisationen förekommer hos de flesta 

individer på så sätt att vi nynnar på melodier, visslar eller uttrycker oss 

förutsättningslöst. Typer av fri improvisation förekommer också i skolmiljön, men i 
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tämligen begränsad utsträckning. Mellan de två begreppen idiomatisk och fri 

improvisation så kräver idiomatisk improvisation kunskaper och förberedelser. 

Eftersom den fria improvisationen saknar ramar kan vi heller inte precisera några ramar 

för hur saker ska låta och inte heller kan vi säga att den kräver några förkunskaper. 

Informanter erfar att genren Blues förekommer i undervisningen. Bluesen beskrivs 

också som grund för andra genrers uppkomst som Jazz, Soul och Rock och att det kan 

vara betydelsefullt att förstå ursprunget. Vikten av att ha kunskap om genren blues 

beskrivs av en informant: 

Det måste finnas ett fundament att man är bekant med bluesidiomet i någon 

bemärkelse. Sen så kanske du inte blir den som står på Droskan [spelställe, förf. 

anm.] i Umeå och spelar 12-takters perioder i tre set, men i all fall en habil 12:a ska 

du kunna kompa dig igenom och få lite bändar på plats, för det blir inte riktigt 

trovärdigt om man inte har den kärnan (Informant 6).  

Bluesen anses också användas som inkörningsport i improvisationen för att genren är 

snäv och att den går att jobba i med enkla medel utan att det blir teoretiskt invecklad. I 

andra genrer som till exempel Pop beskrivs wailing1 som en typ av improvisation, 

främst har många sångelever ofta en god uppfattning om hur de ska waila i poplåtar, 

men att eleverna själv inte kopplar det till improvisation. I dessa fall jobbar 

sångpedagoger med att medvetandegöra sångarnas kunskaper eller att sätta ord och 

begrepp på ljuden de framför. Detta lyfter en informant: ”märker du att du gör det här? 

eller nu gjorde du de där, så eleven själv får reflektera, och att hela tiden få eleven att 

reflektera över sitt eget resultat och process” (Informant 4).  

Att eleven får reflektera över sitt resultat och sin process är förutsättningar att eleven 

ska bli trygg med att fatta sina egna beslut för att få eleven att bli självständig och lita 

på sina egna förmågor.  

5.4 Att utgå från den musikaliska verktygslådan 

Metaforiskt beskrivs förkunskaperna av informanterna som en verktygslåda. I 

verktygslådan samlas fraser, idéer, sound och egentligen all musikalisk erfarenhet. Det 
                                                

1 Wailing: Sångteknik där flera toner följs av varandra i relativt hög hastighet. 



 

23 

 

som sedan används när vederbörande improviserar är verktyg från den egna 

verktygslådan. Det kommer i uttryck genom en informant: ”när man improviserar så 

tror jag att man måste plocka saker ur den här verktygslådan och jag tror det är det som 

kommer fram” (informant 2).  

Förberedelser kan också ge andra positiva utslag – trygghet är ett ledord som ofta bör 

finnas med i den musikaliska verktygslådan. För att ha mod att uttrycka sig krävs 

trygghet med instrumentet och med omgivningen. Trygghet kan skapas genom 

förberedelse. Det nämner en informant i ordalag: ”Däremot så tror jag att du måste 

känna dig trygg och du kan ju på ett sätt hitta till tryggheten genom att bli mer säker i 

ditt utryck genom att vara säker på ditt instrument och där så behövs ju en typ av 

förberedelse” (Informant 4). 

5.5 Att behärska musikens hantverk  

Förutsättningen för att musiken ska ge dig ditt personliga uttryck så krävs att musikern 

kan hantverket. Hantverket är ett begrepp som informanterna betonar som mycket 

betydelsefullt. Precis som att målaren kan hantera en pensel eller att snickaren kan 

använda sina verktyg för att huset han bygger ska få det utseende som han önskar. I 

musiken är instrumentet elevens verktyg och kunskap om hur det kan användas måste 

finnas. Hantverket beskrivs av en informant som en pyramid som innehåller tre 

segment. 

I botten på pyramiden, och fundamentet i hantverket är Sound. Soundet kan liknas med 

hur en ton låter oavsett kontext och oberoende av rytm. Ett bra sound måste finnas i 

botten oavsett vilket instrument eller genre personen befinner sig i som ett grund för 

musicerandet. Saknas ett bra sound finns inget riktigt bra fundament att bygga pyramiden 

på. När ett bra sound finns så behöves rytmik, eller timing som är förutsättningar för att 

kunna bygga ett bra Groove2. I toppen på pyramiden finns Tonaliteten. Tonalitet 

innefattar det tonala med melodik och harmonik. (informant 6) 

 

                                                

2 Groove: Känsla av rytmik 
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Figur 1. Här visualiserar jag den pyramid som en informant beskriver tillika dess tre 

skikt som utgör helheten i framförande. Soundet ligger i botten för att det ses som 

stommen i framförandet. Informanten beskriver sound i ordalag ”Jag minns första 

gången jag hörde Stevie Wonder på radio, innan han ens hade sjunget färdigt en fras 

blev jag tagen av vilket otroligt bra sound han hade” (informant 6). Med sound menas 

ljudbilden genom instrumentet, oavsett rytm eller tonalitet och kan till exempel variera 

utifrån musikern förutsättningar samt tekniker. Saknas ett bra sound faller också den 

tillfredställande helheten.  I pyramidens andra skikt ligger Groove vilket kan förklaras 

med musikerns förhållande till timeing eller var i låtens puls musikern väljer att spela 

sina toner. I toppen på pyramiden och i det översta skiktet finns tonalitet. Tonaliteten är 

valet av toner musikern använder i förhållande till sin kontext, det kan till exempel röra 

sig om vilka skalor musikern använder. Precis som att bygga en fysik pyramid måste 

den byggas ifrån grunden och uppåt där grunden ses som fundamentet, men det finns ett 

beroende av alla segmenten i pyramiden för att få en helhet i ljudbilden. Att förbättra 

hantverket är en parallell process mellan skikten. 

Ju bättre hantverket kan hanteras, desto lättare förmedlar du ditt uttryck. Informanterna 

menar att kan vara fördelaktigt att ha en teoretisk grund redan i tidig ålder och 

anledningen till detta är för att det finns en ambition att eleverna helst ska lära sig 

hantverket innan de når gymnasieskolan. Detta för att under gymnasietiden kunna 

fokusera mer på det musikaliska uttrycket i stället för att mekaniskt öva skalor. Att bli 

fri i sitt improviserande är också bundet till hur du behärskar hantverket. En informant 

uttrycker också kunskapen att förstå musiken i genren du improviserar i är 

betydelsefull: ”Det handlar om att bli fri! Allt du inte kan är ett hinder” (Informant 2). 

5.6 Att hindras av självkritik och rädsla  

Informanterna upplever att svårigheter i improvisation ibland handlar om att inte våga. 

Att inte våga beror på att de inte tror sig kunna eller att de känner en rädsla innan de 
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testat att improvisera i musik. Vissa elever kan också uppleva det jobbigt att det inte 

finns något facit i sitt improviserande och att det kan uppstå en sorts panik när de inte 

har något att förhålla sig till. Eleverna är också snabba att värdera sig själv och sina 

prestationer och att de i många fall jämför sig med sin idealbild – vilket kan bli svårt att 

uppnå i stunden då de upplever att allt som kommer ur dem inte är tillräckligt bra. Detta 

beskrives av en informant: ”De har en föreställning att allt måste vara så bra innan de 

ens har börjat öva och med den ingången kan det lätt bli att elever låser sig” (informant 

6). 

Sedan finns det även tekniska svårigheter som att en sångare har svårt för att intonera 

och hitta vart den ska vara, eller att eleven är begränsad i sitt röstomfång som försvårar 

improvisationen. Andra svårigheter som uppstår är att få eleven att sätta sina kunskaper 

i praktiken, och att faktiskt vara kreativ med de redskap som de har. En informant 

beskriver detta: 

Det lätta med improvisation är att lära sig skalor och vilka skalor som funkar till 

vissa ackord, det kan nog nästan vem som helst som är intresserad lära sig, sen hur 

man får det att låta, den här musikaliska biten när man på något sätt tar den här 

skalan och gör någonting av den, det kanske jag tycker är den svåraste pedagogiska 

utmaningen att få lever att låta bra (informant1). 

De som vågar improvisera bör nödvändigtvis inte tillhöra skaran av de duktigare 

eleverna eftersom det ibland förekommer en prestige där man kan känna sig rädd att 

göra fel. En informant berättar: 

Prestigen sätter käppar i hjulen ibland. Du kan ju ha ett väldigt bra självförtroende 

inom vissa områden på ditt instrument, men sedan när det kommer till att 

improvisera så då kan det bli värre för de som tycker själv att det är jättebra som 

om de är rädda att tappa ansiktet (Informant 4). 

5.7 Att vara spontan  

Hur elever agerar kan också hänga ihop med identiteten – att antingen har du hittat 

identiteten av att vara gitarristen i gruppen, eller är du någon som står i ett hörn och 

spelar gitarr och där syns en stor skillnad på hur man axlar identiteten. Det förekommer 

också att den tysta försiktiga eleven utrycker sig just tyst och försiktigt eller att den mer 

framfusiga personen tar större plats i det musikaliska sammanhanget. En informant 
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berättar: ”det är så många gånger jag har tänkt, du spelar precis som du är” (informant 

6). Informanterna upplever att personliga egenskaper som spontanitet kan underlätta för 

elever att uttrycka sig, men att spontaniteten går ihop med allt annat som den mänskliga 

individen måste improvisera i tillvaron. Elever måste ibland skjuta ifrån höften i olika 

situationer där de måste prestera, än fast att de inte har hunnit förbereda sig. Graden av 

spontanitet varierar givetvis mellan eleverna men spontaniteten ses som en viktig 

egenskap både i improvisationen och i vardagliga sammanhang. 

De individer som inte funderar så mycket på vad andra tänker när de spelar har det lite 

lättare för sig än de som är rädda vad för vad elever, kompisar och lärare ska tycka om 

dem. Att elever har ett bra självförtroende underlättar vid improvisation. De som har 

bättre självförtroende är oftast de som kommit lite längre instrumenttekniskt, eller att de 

har varit utsatta för liknande situationer tidigare. Men vad som är personliga egenskaper 

eller präglade egenskaper kan vara svårt att avgöra, det finns elever som känner sig 

väldigt trygga i vissa miljöer, men att de i vissa sammanhang eller i vissas närhet inte 

alls känner sig bekväma att uttrycka sig. Informanterna menar även att personliga 

egenskaper är önskvärda för att eleven ska få en personlig prägel på sitt improviserande.  

En informant uttrycker i ordalag: ”alla egenskaper som gör en individ, vare sig de är bra 

eller dåliga, är bra för det personliga uttrycket” (Informant 2). 

De mål som kan nås i improvisation förutom de som kan återfinnas i kursplaner handlar 

om personliga mål, som att våga spela och våga utrycka sig. Improvisationen skapar 

förutsättningar för att elever ska få ett bättre självförtroende. Vad utfallet av 

improvisation kan innebära beskrivs av informant 2: ”Självförtroende som eleven kan ta 

med sig resten av livet och visa: det här är jag, jag kan det här, det är viktigt att kunna 

saker”. Citatet ovan beskriver också elevers välmående med att kunna saker. Att ha ett 

gott självförtroende, eller att känna sig trygg skapar bättre förutsättningar för att eleven 

ska våga testa nya saker, vilket är en grundförutsättning för eleven ska utvecklas. 

Informant 2 menar även att ”eleverna älskar att lära sig saker och att läraren ska finnas 

där för att visa på alla möjligheter som finns”. Att öva improvisation skapar också 

förutsättningar för att våga musicera med andra musiker. Vilka personliga mål som 

eleven har beror på individen, men att lärare menar att de har ett inflytande på vad som 

kan bli elevens mål. Utfallet av att arbeta med improvisation beskriver även informant 

4: 
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Dels så tycker jag att improvisation ökar deras bekvämlighetszon, att ge sig ut i 

något som inte är bestämt och att det får ta initiativ och det har de ju glädje av på 

många områden, och inte bara i musiken, just att skapa sitt eget (informant 4). 

Detta beskriver hur arbetet med improvisation skulle kunna vara fördelaktig även 

utanför musikens hägn.  

5.8 Att greppa improvisationens värld  

Informanterna anser att inleda improvisation i musikundervisningen kan vara att bryta 

barriären hos eleverna för att våga. Begreppet improvisation kan vara skrämmande för 

eleverna, därför väljer informanterna att i stället använda sig av ord som ”att hitta på” 

eller ”prata med varandra i musiken” (informant 5). Ramar upplevs som en av de 

viktigaste förutsättningarna för att göra instruktioner konkreta för eleverna. Att ge en 

instruktion att låta en elev improvisera fritt, utan att ge några idéer att förhålla sig till 

kan hämma kreativiteten snare än att få den att flöda. Ramarna beskriver en informant 

som att ”man får krympa ner världen så att det blir så greppbart som möjligt” 

(Informant 2). Ramar kan i en början handla om att ge valmöjligheter om de ska spela 

en lång eller kort ton eller att begränsa eleven till enbart några specifika toner. Förutom 

att pedagogerna ger verktyg i form av skalor och fraser tycker också pedagogerna att det 

finns en poäng med att låta elever spela andras frasidéer och solon som en väg för att 

göra undervisningen mer lättförståelig. De upplever att undervisningen ibland kan bli 

akademisk runt en massa begrepp om skalor och kyrkotonarter3 som snarare försvårar 

undervisning, men om frasidéer ges så kommer det naturligt. Arbetet sker på så vis från 

andra hållet, att spela musik först och försöka förstå det på ett teoretiskt plan i efterhand.  

5.9 Att uppleva genom lyssning  

Att improvisera i ett idiom beskrivs som en trestegsraket av informanterna, det handlar 

om att förstå det förflutna, lära sig teknikerna och sätta sin egen prägel på musiken. En 

informant beskriver improvisationen metaforiskt och gör liknelsen till en fransk poet: 

                                                

3 Kyrkotonarterna är en samling skalor som finns omnämnda redan under antiken. Dessa är i dag 

förknippade med medeltida gregorianska melodier och har även fått spridning till improvisationsmusiken 

(Janson 2007, S. 59). 
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Om man ska lära sig en dikt på franska så börjar man med att lära sig alla orden 

efter varandra, men sedan för att dikten ska komma till liv så måste du lyssna på en 

riktigt fransk poet som har helt rätt känsla, sedan så tycker jag att man måste härma 

den poeten, eller olika poeter med olika uttal, sedan när man väl framför dikten 

försöker man att göra det på sitt eget sätt (Informant 2). 

Den musikaliska improvisation kan således även liknas i andra konstformer tillika att 

personen lär sig historien, lär sig reglerna och lägger ner mycket tid för att förstå hur det 

fungerar och hur andra har tolkat det, men sedan när musikern väl ska utföra 

improvisationen själv försöker de att göra det till sitt eget. Det blir på så vis fler delar i 

det än att försöka vara någon annan.  

Lyssning upplevs som en central del både för att förstå en genre och för att ge referenser 

att förhålla sig till. En informant berättar: ”det går inte att ha en relation med något som 

man inte lyssnar på” (informant 6). Om genren endast skulle tolkas genom ett notblad så 

skulle vi gå miste om så många parametrar som beskriver en genre. Dessa skulle bland 

annat kunna vara hur anslaget på en ton är, eller hur vi förhåller oss i timingen, dessa 

parametrar kan fördelaktigt beskrivas genom lyssning. 

Alla instrumentkategorier har gemensamt att det spelar/sjunger med eleverna under 

lektionstid med ett call and responsetänk,4 för att inspirera och ge idéer när elever kör 

fast. Begreppet lyssning förekommer inte bara när det handlar om att förstå historien, 

även att improvisationen handlar om att reagera i realtid. Att lyssna på varandra i 

gruppen och bli uppmärksam när man ska delta, när man ska backa, eller att följa de 

impulser som övriga bandmedlemmar ger en. 

…och där är ju en målsättning att få in eleverna att förstå att improvisation handlar 

om att interagera och att saker kan uppstå som kan bli magiska i nuet, det finns en 

speciell magi när improvisation blir som bäst, som jag tycker är väldigt speciell 

och svår att nå i arrangerad musik (informant 6). 

                                                

4 Call and response är ett stilgrepp inom musik där en ledande, en stämma (person eller instrument) 

genomför en melodisk eller rytmisk figur (call – utrop), varpå ett svar (response) ges av övriga stämmor. 
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Att lyfta blicken från sitt egna instrument för att bli medveten om vad de andra spelar 

upplevs som en målsättning. Således bygger improvisationen som sker i grupp inte 

enbart på dina inre ingivelser. Att få lyssna på improviserad musik är oförutsägbart, där 

glädjen finns i att inte riktigt veta vad som kommer att ske i musiken, eller att få bli 

överraskad av något oväntat. 

5.10 Att följa till kunskap 

Informanterna upplever att lärarens roll handlar om att visa eleverna att det inte är en 

sån ”big deal” att improvisera. Att avdramatisera och att visa att det inte behöver vara 

komplicerat i att skapa eget. Det handlar också att få eleverna att känna sig trygga med 

att det kan få låta hur som helst utan att värdera det. Informanternas jobb bygger på att 

ha koll på elevernas progression för att ge rätt material som ger dem rätt utmaningar för 

den nivå de befinner sig på för att eftersträva maximal progression. Musikläraren ska 

finnas för eleven för att visa på bredden av möjligheter, för att eleven vid senare skede 

ska kunna välja sin egen musikaliska bana eller inspirationskälla. Informanterna 

upplever det också som viktigt att stärka det som är positivt kring eleven och dess 

prestationer men även att få höra att eleven duger och är bra. musikläraren är den som 

kan reda ut missförstånd och konflikter i gruppsammanhang där det förekommer 

disharmoni, för att gruppen ska kunna komma vidare i arbetet. En informant utrycker 

det i ordalag ”Jag behövs när sanningar ska sägas” (Informant 4) citatet indikerar på att 

det är viktigt att kunna rensa luften och säga som det är, även om det kan vara 

obekvämt. Undervisningstiden med elever upplevs som kort, och därav behöver läraren 

inspirera till övning och det handlar om att få eleven nyfiken att själv söka kunskapen 

på egen hand och ge verktyg för övning. Detta beskriver informant 1 med följande 

påstående: ”jag kan ju inte göra underverk 35 minuter i veckan om de aldrig spelar 

mellan lektionerna, så min största roll som lärare kanske är att inspirera” därigenom 

ligger progressionens ansvar också på eleven. Att lärare är förebildande och 

entusiasmerande upplevs som viktigt i sammanhanget, därav upplevs det också 

betydelsefullt att musikpedagoger har goda ämneskunskaper både praktiskt och 

teoretiskt för att kunna förevisa en musikalisk bredd. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa musikpedagogers upplevelser av improvisation i 

skolmiljön, samt hur de arbetar med improvisation i pedagogiska situationer. Resultatet 

visar att informanterna upplever att improvisation skapar en frihetskänsla där 

möjligheter finns att uttrycka känslor och ingivelser i stunden. Huruvida det krävs några 

förkunskaper i improvisation kan knytas till improvisationens syfte, där den fria 

improvisationen saknar ramar om vilka förkunskaper som krävs men i den idiomatiska 

improvisationen krävs förkunskaper om idiomet som sådant. Lyssning upplevs också 

som betydelsefullt för att skapa en relation till genren. Improvisationen beskrivs 

metaforiskt som ett hantverk där dina tidigare erfarenheter skapar verktyg i form av 

uttrycksmedel. De svårigheter som uppstår med elever i undervisningen av 

improvisation upplevs bland annat att elever känner sig låsta av att inte ha något att 

förhålla sig till som till exempel en notbild eller att de är hindrade av deras egen 

självkritik. Hur elevernas improvisation kommer i uttryck upplevs också vara påverkad 

av deras personlighet där ett bra självförtroende ses öppna ett mer risktagande för att 

våga testa och konkretisera idéer. Avgränsningar i undervisningen anses som en av de 

viktigaste pedagogiska strategierna, där ramar skapar avgränsningar för att göra 

uppgifterna mer konkret för eleven. Lärarens roll i sammanhanget är att visa på att 

improvisation inte alls behöver vara komplicerat, och att leda eleven med rätt material 

som passar elevens svårighetsgrad. Läraren har också genom sina praktiska förmågor 

rollen att inspirera eleverna till övning. Resultatet reflekteras över i relation till den 

litteratur och de teorier som beskrivits i bakgrunden. 

I vilken utsträckning det krävs några förkunskaper är starkt knutet till avsikten av 

improvisationen. Förkunskaper kan likställas med von Wachenfeldts (2015) tolkning av 

den första mimetiska fasen prefiguration där levda erfarenheter ligger till grund för 

utförandet av improvisationen. Prefigurationen kan i sammanhanget också kopplas till 

den metaforiska verktygslådan som resultatet beskriver, där elevens uttrycksmedel i 

musiken blir verktyg av samlade erfarenheter. Förkunskaperna är hos individerna skiljer 

sig också åt därav också mängden musikaliska verktygen också varierande. Den 

idiomatiska improvisationen som Berkowitz (2014) beskriver är också den 

improvisationstyp som förekommer som vanligast i studien. Detta kommer i utryck 
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genom informanternas upplägg av undervisningen som riktar sig mot att förstå olika 

tekniker eller stiltypiska drag som faller inom ramen för en specifik genre. Således 

krävs förkunskaper i improvisation om syftet är att uttrycka sig idiomatiskt. 

Stenströms (2009) perspektiv av den fria improvisationen framkommer också i studien, 

men i en väldigt liten utsträckning. Den fria improvisationen visar sig genom 

informanterna på två sätt, dels där yngre barn uttrycker sig förutsättningslöst genom 

olika typer av vad Hagerman (2016) beskriver som potpurri. Eleverna i studien tycks i 

senare ålder bli mindre förutsättningslösa i sitt improviserande allt eftersom de skaffar 

sig en bättre relation till musiken och eller att de stöps i sociala ramar som snarare 

hindrar dem att uttrycka sig. Den fria improvisationen förekommer också i undervisning 

av äldre elever, men då handlar det om lite mer erfarna eleverna som kommit lite längre 

instrumenttekniskt och som har mer verktyg att uttrycka sig med. Även Hagerman 

(2016) beskriver att barnens relation till improvisationen är föränderlig ”Barn kan 

föredra att rama in sina aktiviteter på ett mer lekfullt sätt i förhållande till vuxna, som är 

mer benägna att förhålla sig till sociala regler” (Hagerman 2016, s. 34). Att barns 

improvisation är föränderlig över tid är också i linje med Vygotskij (2005) som menar 

att yngre barn tror mer på produkten av sin fantasi och kontrollerar dem mindre. Den 

fria improvisationen bygger också den på den första mimetiska fasen prefiguration, 

men eftersom den fria improvisationen saknar tydliga ramar av vad som bör ingå i 

begreppet, går det således inte heller att specificera vilka förkunskaper den fria 

improvisationen kräver.  

Elevens musikaliska framförande kan kopplas till den mimetiska processens andra fas, 

konfiguration (von Wachenfeldts 2015). Konfigurationen i detta sammanhang kan 

kopplas till elevernas utförande av sitt musicerande. För att exemplifiera 

förkunskapernas korrelation till konfigurationen i detta sammanhang: Om en elev 

ombeds improvisera till för denne okänd musik i en känd genre, så kommer eleven 

högst troligt använda sig av ett tonmaterial som den känner till sedan tidigare, även om 

tonmaterialet inte tillhör den kända genrens ramar. Således avspeglar sig utförande 

genom elevens tidigare erfarenheter. Detta kan knytas till informanternas sätt att 

förbereda och överföra musikaliska och teoretiska kunskaper som en förutsättning för 

att ett önskat resultat ska uppnås. I den enskilda undervisningen på gymnasieskolan 

skapar pedagogerna individuella studieplaner för varje enskild elev för att konstruera ett 
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undervisningsmaterial som lämpar sig bäst anpassat utifrån individens nivå.  Detta kan 

ses utifrån Vygotskijs (2005) proximala utvecklingszon tillika att elevens förkunskaper 

tas i beaktning för kommande undervisningsmaterial för att få bästa möjliga utfall på 

undervisningen. Detta kan också knytas till Wiliam (2013) och den formativa 

bedömningens tre faser, Ta reda på vart eleven befinner sig i sitt lärande, ta reda på 

vart de är på väg och ta reda på hur de kommer dit. På så vis är den enskilda 

undervisningen komplex i form av att lärarna måste ha en fingertoppskänsla för att välja 

rätt material vid rätt tidpunkt för eleven, för att få det bästa möjliga utfallet av 

undervisningen. Elevens konfiguration påverkas också av tilliten i gruppen Schenck 

(2000). Resultatet i studien visar att dålig gruppdynamik medför negativa konsekvenser 

på framförandet. Detta kan visa sig genom hur elever inte vågar uttrycka sig i grupp där 

vederbörande inte känner sig trygg. Rädslan att improvisera i grupp framkommer 

speciellt tydligt vid undervisning i sång. Detta kanske för att sånginstrumentet avspeglar 

personligheten på ett närmare plan än övriga instrument. Ett misslyckande på 

trummorna kanske inte kan riktas lika personligt som sången. Däremot där elever 

känner sig trygga ökar elevens risktagande att våga improvisera. Risktagandet kan sättas 

i relation till Schenck (2000) som menar att trygghet i gruppen skapar en mer fri och 

obehindrad improvisation för eleven. Egna personlighetsdrag hos eleverna framkommer 

också som något positivt i studien, eftersom informanterna eftersträvar målet att 

eleverna ska uppnå ett personligt uttryck i sitt framförande.  

Nachmanovitch (2010) perspektiv om att improvisationen redan finns inom oss i form 

av ett flöde av inre energi framkommer inte direkt i informanternas utsagor i min studie, 

men att personliga egenskaper så som spontanitet har en positiv inverkan på 

framförandet av improvisationen. Dynamiken mellan lärare och elev i enskilda 

sammanhang ses också som avgörande för elevens resultat. Lärare avser att skapa en 

läromiljö som är prestigelös där eleverna ska känna sig trygga i att det faktiskt är tillåtet 

att göra fel. En slutsats av detta kan ses som kontraförhållande för musikpedagoger, där 

eleverna uppmuntras att få göra fel, samtidigt som elevernas ska bedömas för ett betyg.  

Wiliam (2013) Nyckelstrategi 5, aktivera elever att äga sitt eget lärande visar sig 

genom informanternas sätt att medvetehetgöra elevernas resultat, på så vis att eleverna 

själv ska reflektera över sitt eget resultat för att bli trygg att lita på sin egen förmåga i de 

situationer när läraren inte är närvarande. Informanterna upplever att deras starka 
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möjligheter att påverka elevens personliga mål medför att pedagogers teoretiska och 

praktiska kunskaper är av stor vikt. 

Att informanterna jobbar genrerelaterat eller målrelaterat kan också ses fördelaktigt 

enligt Wiliams (2013) nyckelstrategi 1, för att klargöra, delge och förstå lärandemål 

och kriterier för framsteg. Den målrelaterade undervisningen konkretiseras genom 

informanternas sätt att förevisa inom de olika genremusikaliska ramarna. Målrelaterad 

undervisning skapar också bättre chanser för elevens att förstå syftet med 

undervisningen, vilket Wiliam (2013) menar ökar motivationsgraden för eleven att öva. 

Lärandemålen konkretiseras också för eleven genom lyssning vilket informanterna i 

studien betonar som gynnande för genreförståelse. Lyssningens fördelar lyfter också 

Berkowitz (2014) som menar att lyssningen används som identifierande av musiken och 

genren för att få verktyg att utrycka sig med.  

Hur kommer det sig då att musikundervisningen i studien visar sig så genreorienterad? 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att icke-genreorienterad undervisning 

skulle framstå som icke konkret. Genren i sig själv sätter nödvändiga ramar (Hagerman 

2010) för att undervisningen ska bli greppbar. Ramarna utifrån resultatet i min studie 

visar att improvisationen bryts ner i mindre fragment, det kan handla om att fokusera en 

sak i taget till exempel ton eller rytm eller att minimera omfånget uppgiften för att 

materialet ska bli konkret för eleven. Dessa ramar är i enighet med (Schenck 2010) som 

menar att en för stor frihet kan vara hämmande.  

Utfallet av improvisationen kan liknas vid refiguration som är den tredje fasen i den 

mimetiska processen (von Wachenfeldt 2015). Refigurationen är syntesen som de 

utvecklat genom tidigare erfarenheter, sammansatt med sina musikaliska framföranden 

som leder till förnyad kunskap. I sammanhanget betyder den mimetiska processen alltid 

är i rörelse där den förnyade kunskapen också leder till en förändring i framförandet – 

vilket i sin tur leder till en bättre helhetsförståelse. Den musikaliska helhetsbild vilket 

informanterna vill förmedla kan återkopplas till Figur 1(sid. 24) Förutom att eleverna 

skapar sig en högre kunskap genom sina studier i musik så medför undervisningen i 

improvisation fördelar som eleverna även har nytta av även på andra plan. Dessa är till 

exempel den personliga utvecklingen som också medför ett bättre självförtroende, 

självkänsla och en trygghet som öppnar upp för ett musicerande med andra 

medmänniskor.  
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Studiens resultat har bringat en stor insikt med hur pedagoger jobbar med improvisation 

i en skolmiljö, resultatet speglar inte bara improvisationens forum utan också händelser 

och tankar som sker i musikundervisningens av generell karaktär. De olika 

informanterna har även skänkt ett brett perspektiv av undervisning och många 

pedagogiska strategier vilket jag sannolikt kommer att ha stor nytta av i egen 

yrkesutövning.   

6.2 Metoddiskussion 

Genom kvalitativa intervjuer har studiens syfte besvarats eftersom den avser att belysa 

musikpedagogers upplevelser av improvisation i sitt arbete. Således var kvalitativa 

intervjuer mest passande för studien eftersom enkäter används främst inom forskning av 

kvantitativ art och att användandet av endast observationer inte kommer åt information 

om informanternas inre tankar och resonemang. Däremot så skulle studien ha kunnat 

kompletteras med observationer för att se hur informanternas tankar kommer i uttryck i 

undervisningen, och hur de hanterar oförutsedda situationer som ofta förekommer i 

klassrummet. Studiens informanter har alla goda erfarenheter kring ämnet och lång 

erfarenhet av undervisning vilket medfört nyanserade utsagor utifrån frågeställningarna. 

Informanterna undervisar också i olika huvudinstrument vilket har skapat en större 

bredd i resultatet som inte har varit instrument eller genrespecifikt. Informanterna 

undervisar på gymnasieskolan och på kulturskolan. Det hade varit eftersträvansvärt att 

även intervjua någon som har erfarenheter av improvisation med elever i grundskolan 

för ett bredare perspektiv. Urvalet av informanter begränsades till sex stycken på grund 

av studiens tidsram. För att öka tillförlitligheten har jag haft en narrativ intervjuteknik 

och sökt efter berättelser kring ämnet för att utesluta ledande frågor samt haft en 

öppenhet i intervjusituationen och i analysarbetet. Trots att jag kände mig väl förberedd 

inför intervjuerna så har jag ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer och det 

märkte jag under transkriptionerna att jag missat att ställa följdfrågor vid något tillfälle, 

eller att jag önskat att jag bett om fler exempel i utsagorna. Således kan det ske 

förbättringar i intervjuteknik till kommande tillfällen. Motsättningarna i det 

hermeneutiska synsättet (Thurén 2007) som menar att tolkning är en osäkerhet på grund 

utav att den aldrig kan bli intersubjektiv eller testbar på grund utav min erfarenhet kring 

ämnet skulle kunna ligga till grund för en viss vinkling. Dock så tror jag att min 
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kunskap, förförståelse och egna erfarenheter kring ämnet skapat en större förståelse 

kring vad informanterna menade i sina utsagor och att jag också förstår fackliga och 

musikaliska termer har gjort att intervjuerna flöt på utan avbrott för förklaringar. I och 

med att syftet handlat om att belysa lärares erfarenheter har studiens resultat fått en 

innehållsmässig bredd och kan således inte lyftas genom endast en teori, därav 

preciseras heller inget teorikapitel. Resultatet ställs således mot den rådande 

forskningen inom området som beskrivs i bakgrundskapitlet. 

6.3 Fortsatt forskning  

Eftersom studien saknar observationer så skulle det vara betydelsefullt att utföra en 

liknande studie med samma syftesformulering som även innefattar observationer, för att 

få insikt i hur lärarnas tankar kommer i uttryck i undervisningen. Under studien har det 

även framkommit vilka känslor som framkallas utifrån ett elevperspektiv, dock i en 

begränsad utsträckning. Det skulle därav vara betydelsefullt att rikta en studie närmare 

ett elevperspektiv genom följande frågeställning: Vilka upplevelser finns det av 

improvisation från ett elevperspektiv? För att klargöra elevernas perspektiv av 

improvisation. Det skulle även vara intressant att belysa andra musikaliska 

beståndsdelar som ingår i studieplanerna, som till exempel: Vilka upplevelser har 

pedagoger av notläsning i undervisning? För att få en öka förståelse om notläsningens 

roll i musikundervisningen.  

6.4 Slutord 

Studiens har bringat en stor insikt med hur pedagoger jobbar med improvisation i en 

skolmiljö, resultatet speglar inte bara improvisationens forum utan också händelser och 

tankar som sker i musikundervisningens av generell karaktär. De olika informanterna 

har även skänkt ett brett perspektiv av undervisning samt lyft många pedagogiska 

strategier, vilket kan komma till nytta i musikundervisning.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Improvisation i pedagogiska situationer. Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen i 
ämneslärarprogrammet med inriktning musik vid Umeå Universitet. Syftet med 
intervjustudien är att belysa hur musikpedagoger betraktar improvisation samt hur de 
arbetar med improvisation i undervisningen. Studien vänder sig till verksamma 
pedagoger. Studien kommer att beröra Din uppfattning och erfarenhet av improvisation 
i pedagogiska situationer. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Resultatet kommer att Presenteras i mitt examensarbete som 
kommer att finnas tillgängligt i en databas vid Umeå universitet. Redovisningen av 
resultatet kommer att ske så att ingen individ kommer att kunna identifieras. Om du 
ställer upp för en intervju så kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt, dvs. att 
din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av 
resultaten. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, 
förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla 
personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina 
personuppgifter är Umeå Universitet.  

Studien kommer att genomföras på en tid som Du bestämmer, på Din arbetsplats, eller 
om Du har annat förslag som passar Dig bättre. Intervjun beräknas att ta ca 30-45 min. 
Intervjun kommer att spelas in. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 
genom att få en kopia av arbetet om du så önskar. 

Om Du accepterar att delta i intervjustudien ber jag att Du meddelar mig gärna via 
vändande mail eller telefon, så att vi får boka in tid och plats för intervjun. Meddela 
gärna även om du inte har möjlighet eller inte önskar att delta. 

Jag önskar svar helst senast den 2018-02-05, om du har möjlighet eller inte, att delta i 
intervjun.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Martin Fahlén.                                                                 
 
Mail: ****** 
Telefon nummer 076****** 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Huvudfrågorna i intervjun är; Skulle du kunna berätta om vad du anser att 
improvisation är och skulle du kunna berätta om dina erfarenheter av elevers 
improvisation. Resterade punkter har använts som eventuella stödfrågor. 

• Skulle du kunna berätta om vad du anser att improvisation är? 

• Skulle du kunna berätta om begreppet improvisation? 

• Skulle du kunna berätta om vad improvisation betyder för dig för dig i ditt 

arbete? 

• Skulle du kunna berätta om du anser att förkunskap behövs för att utföra 

improvisation, och så fall vilken kunskap? 

• Skulle du kunna berätta om dina tankar kring  

• ”fri” improvisation 

• ”idiomatisk improvisation” 

• Skulle du kunna berätta om dina erfarenheter av elevers improvisation? 

• Möjligheter? Ge gärna exempel. 

• Svårigheter? Ge gärna exempel 

• Har du erfarenheter att vissa personliga egenskaper hos eleverna som har 

betydelse? 

• Som underlättar vid improvisation? Ge gärna exempel 

• Som försvårar vid improvisation? Ge gärna exempel 

• Passar det alla elever, om inte varför? 

• Skulle du kunna berätta om din pedagogik vid undervisningen i improvisation? 

• För att få elever att improvisera? Ge gärna exempel 

• Har du någon strategi? Ge gärna exempel 

• Lärarens roll? Ge gärna exempel 

• Är det något mer som du vill berätta om/lägga till/betona? 

 


