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Sammanfattning  
Studiens syfte är att undersöka instrumentlärares syn på och arbete med improvisation i den 
enskilda instrumentundervisningen inom gymnasieskolan och kulturskolan. Studiens teore-
tiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. För att undersöka detta har fokusgrupper använts 
som datainsamlingsmetod där lärare från gymnasiet och kulturskolan har samtalat om sina 
synsätt på improvisation. Samtalen spelades in med både ljud och bild för att sedan transkri-
beras och analyseras med diskursanalys för att urskilja diverse diskurser, i föreliggande studie 
också kallat tolkningsrepertoarer. I resultatet framträder vissa motstridiga tolkningsrepertoarer 
när lärarna beskriver sina synsätt på improvisation, såsom Improvisation som något frigö-
rande och Improvisation som något hämmande. Resultatet visar att dessa motstridiga tolk-
ningsrepertoarer kan ges uttryck för hos en och samma lärare. Samtliga lärare i studien är 
dock överens om att improvisation inte är bundet till en specifik genre, även om de medger att 
det har mer fokus i vissa kontexter. Vidare framträder vilka effekter och funktioner olika 
tolkningsrepertoarer har på lärarnas arbete med improvisation. Härmningsövningar är ett åter-
kommande sätt att undervisa i improvisation utan någon särskild genrekontext som lärarna 
beskriver. I diskussionen lyfts resultatets mest framträdande tolkningsrepertoarer fram för att 
diskuteras i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare presenterad litteratur och 
forskning inom ämnet.  
 
Nyckelord: improvisation, instrumentalundervisning, diskurspsykologi, diskursanalys, fokus-
grupper, kulturskola 
 
Abstract 
The purpose of this study is to examine instrument teachers’ views on and work with improv-
isation in the individual instrumental education in upper secondary school and Swedish 
Community School of Music. The theoretical framework of the study is discourse psycholo-
gy. To examine this, focus groups were used as method for data collection in which teachers 
from upper secondary school and music school talked about their views on improvisation. 
The conversations were recorded with both audio and image to later be transcribed and ana-
lyzed with discourse analysis to distinguish various discourses, in this study also referred to as 
interpretative repertoires. The result shows certain conflicting interpretative repertoires as the 
teachers describe their views on improvisation, such as Improvisation as something liberating 
and Improvisation as something inhibitory. The result shows that these conflicting interpreta-
tive repertoires can be spoken for by the same teacher. However, all the teachers in the study 
agrees that improvisation isn’t bound to a specific genre, although they admit that it is more 
focused on in certain contexts. Moreover, the effects and functions that different interpretative 
repertoires have on teachers’ work also appear. Mimicry exercises are a recurring way to 
teach improvisation without a specific context of genre, as described by the teachers. In the 
discussion the most prominent interpretative repertoires from the result are discussed in rela-
tion to the theoretical framework as well as previously presented literature and research with-
in the subject matter.  
 
Keywords: improvisation, instrumental education, discourse psychology, discourse analysis, 
focus groups, Swedish Community School of Music 
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Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de respondenter tillika musiklärare som deltagit i 
studien och gjort den möjlig. Lika mycket vill jag tacka min handledare Mikael Persson som 
bidragit med ovärderlig handledning för att föra arbetsprocessen framåt. Tack! 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där det valda intresseområdet beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Valt intresseområde 
En avgörande drivkraft för många som börjar spela musik är ofta någon form av förebild. Att 
bli ”som” någon eller ännu bättre kan då vara ett viktigt mål. När jag själv började spela mu-
sik var det viktigaste för mig att lära mig spela och sjunga låtar som mina förebilder skrivit, så 
likt originalet som möjligt. Det fanns inte en tanke på att ändra något genom att till exempel 
improvisera och komponera ett eget solo till en låt; för mig skulle det låta som samma solo 
som i originalet. Allteftersom jag vidgade öronen för musik som blues och jazz och upptäckte 
nya förebilder kom detta att förändras. Min gitarrlärare på gymnasiet introducerade mig för 
alltifrån trumpetare till pianister som tog sig friheter att improvisera över hela låtar i flera mi-
nuter. Jag blev helt tagen av hur dessa musiker kunde improvisera på sätt som i mina öron lät 
både spontant och befriande, men samtidigt medvetet och kontrollerat. Plötsligt var målet att 
få låtarna att låta annorlunda från gång till gång. Min lärare måste ha märkt av mitt intresse då 
improvisationsbaserad musik hamnade i fokus under resten av gymnasietiden. När jag så 
småningom sökte till vidare musikutbildning blev uppdelningen av genrer tydligare och jag 
hamnade i jazzfältet där improvisation utgör en självklar grundpelare. Det har därmed känts 
som en självklarhet under min utbildning. Idag är improvisation närmast essentiellt för den 
frihet jag upplever i mitt musicerande och jag har svårt att föreställa mig tiden då det inte ens 
låg i mitt intresse.  
 
Jag har med åren stött på flera ingångar till improvisation som gjort mig mer medveten om att 
det verkar finnas olika definitioner av improvisation bland musiklärare. För många kan im-
provisation vara starkt förknippat med musikteori, till exempel i fråga om vilka skalor som är 
applicerbara på vilka ackord och varför. Det är något jag ibland kommit att höra från både 
medmusikanter och elever jag undervisat. I andra fall kan en mer naturlig ingång vara genom 
enbart gehöret, vilket då istället kan leda till en känsla av glapp mellan hantverket och teorin 
bakom. Kanske kan det också vara så att val av instrument så småningom ger upphov till ett 
visst förhållningssätt till improvisation. Beroende på instrument kanske vissa ingångar och 
tillvägagångssätt för att arbeta med improvisation känns mer typiska, även om de inte nöd-
vändigtvis behöver vara bundna till ett visst instrument. Detsamma skulle kunna tänkas vid 
genrer. Olika genrer kan möjligen ge upphov till att olika personer uppvisar olika förhåll-
ningssätt till improvisation, som egentligen är applicerbara genreöverskridande. Jag har till 
exempel upplevt att de som liksom jag musicerar mycket inom jazzfältet kan ha liknande för-
hållningssätt och syn på vad improvisation innebär, hur det kan läras ut, vilket tonmaterial 
som ”ska” användas i vilka sammanhang, hur en ”bra” improvisation låter och vad den ska 
innehålla, och så vidare. Dessa förhållningssätt kan emellertid vara mer eller mindre uttalade. 
Under min utbildning har jag dock träffat både musiker och musiklärare som bidragit med lite 
olika bilder av vad improvisation kan vara i olika situationer. En tanke kan vara att en och 
samma lärare kan rymma flera förhållningssätt till improvisation beroende på vad personen i 
fråga är ute efter i en viss situation. Improvisation kan ha olika stor roll i undervisningen be-
roende på lärarens undervisning och sätt att arbeta.  Det finns som tidigare nämnts inte endast 
ett rätt sätt att arbeta med improvisation, utan istället finns det flera olika ingångar och syn-
sätt. Genom att undersöka olika instrumentlärares förhållningssätt till fenomenet som är im-
provisation hoppas jag kunna generera viktiga insikter för såväl mig själv som andra lärare 
om vad improvisation kan innebära i musikundervisning.  
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1.2 Problemområde  
Ett stort fokus i Skolinspektionens (2019) granskning var huruvida om improvisation förekom 
i musikundervisningen i grundskolan som en del av elevers musikskapande. Vidare är ett av 
musikämnets syften på gymnasiet att utveckla förmågan till att improvisera (Skolverket, 
2011b). Idag finns mycket riktigt kursen Musikimprovisation inom gymnasieskolans estetiska 
program. Kursens centrala innehåll tar upp flera aspekter kopplade till improvisation, såsom 
musikskapande, olika byggstenar för improvisation, gehörsspel, med mera. Samtidigt lyser 
begreppet improvisation med sin frånvaro i kursplanerna för instrumentalkurserna Instrument 
eller sång 1-3. Ändock har jag upplevt att det är inom den enskilda instrumentundervisningen 
som många elever i första hand introduceras för improvisation, både på estetiska program och 
i kulturskolan. Att begreppet improvisation inte omnämns i kursplanen för den enskilda in-
strumentundervisningen på gymnasieskolan skulle kunna ge uppfattningen av att läraren där-
med har stor frihet att själv bestämma om improvisation överhuvudtaget ska ha någon plats i 
undervisningen. Detsamma gäller lärare på kulturskolan där statliga styrdokument innehål-
lande kursplaner inte finns. Dock erbjuder vissa kulturskolor kurser i musikimprovisation. Det 
kan därmed vara lätt att tänka att improvisation bara sker hos instrumentlärarna som har jazz 
som huvudsaklig genrebakgrund. I sin bok om metoder för improvisation menar Dean (1989) 
att musikinstitutioner sällan öppnar upp för möjligheten att improvisera om inte läraren är 
jazzmusiker. Vidare menar han att olika instruments konstruktioner bjuder in till att vissa sätt 
att improvisera är olika lätta att åstadkomma. Han exemplifierar med klaviaturinstrument som 
kan generera både melodier och ackord, jämfört med blåsinstrument. Det kan därmed tänkas 
att ett visst instrument medför att vissa metoder och ingångar ter sig lämpligare än andra för 
att lära ut improvisation. Vare sig improvisation har stor eller liten roll i undervisningen finns 
det troligen olika förhållningssätt och uppfattningar om vad improvisation kan innebära obe-
roende av genrebakgrund och instrument. Lärare inom till exempel huvudsakligen klassisk 
musik kan mycket väl själva uppleva att de jobbar mycket med improvisation på olika sätt, 
även om min egen erfarenhet är att det inte talas lika mycket om det bland dessa lärare. Jag 
upplever också att det vid tal om improvisation är lätt hänt att de som inte själva brukar öva 
på att improvisera i musik ofta placerar till exempel diverse pop och rock under samma tak 
som jazz, även om min erfarenhet är att det även här finns skilda förhållningssätt. Mer samtal 
om improvisation mellan genrer och instrument skulle kunna leda till att nya insikter och till-
vägagångssätt belyses som i själva verket hela tiden hade kunnat verka genre- och instrumen-
töverskridande, och som olika instrumentlärare kan dra nytta av för att främja sina elevers 
utveckling. Min förhoppning är att studien ska skildra flera olika sätt som instrumentlärare 
definierar improvisation på, hur de arbetar med detta och att det ska hjälpa såväl mig själv 
som andra instrumentlärare att utveckla det egna arbetet med improvisation. 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs det för studien valda intresseområdet, och även ett problemom-
råde belyses. I kapitel två presenteras relevant litteratur och tidigare forskning för det valda 
ämnet improvisation. Vidare presenteras även studiens problemformulering, syfte samt forsk-
ningsfrågor. Kapitel tre beskriver interpretativism och socialkonstruktionism som studiens 
vetenskaps- och kunskapsteoretiska ståndpunkter samt dess teoretiska ramverk som utgörs av 
diskurspsykologi. Det fjärde kapitlet rör studiens metodologiska utgångspunkter, där bland 
annat fokusgruppsmetoden som forskningsmetod och diskursanalys som analysmetod redo-
görs för. Även studiens design, etiska överväganden samt dess trovärdighet och giltighet be-
skrivs. I kapitel fem presenteras studiens resultat och slutsatser. I det sjätte och sista kapitlet 
diskuteras dessa slutsatser i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning. Detta 
följs även av diskussion kring vald metod, arbetets betydelse samt fortsatt forskning. 
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, begrepp, litteratur och 
tidigare forskning med relevans för det valda området samt studiens problemformulering, 
syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
I detta avsnitt presenteras litteratur för att belysa viktiga aspekter och perspektiv på det för 
studien valda området. Det ges exempel på tidigare beskrivningar av vad improvisation i mu-
sik kan innebära, bland annat i relation till genre, samt hur improvisation beskrivs inom skol-
världen. För att hitta relevant litteratur har jag dels använt mig av tidigare kurslitteratur, och 
dels sökt via olika databaser för att hitta material inom samma område. Begreppet klassisk 
musik är en vid benämning som i föreliggande studie åsyftar västerländsk konstmusik då det 
är så både den valda litteraturen och respondenterna i denna studie benämner det. Av samma 
anledningar syftar begreppet jazz på den improvisationsbaserade musik som växte fram paral-
lellt med bluesen i USA i början på 1900-talet. Denna kan sedan, liksom klassisk musik, delas 
in i flera tidsperioder och stilar specifika för en viss tidsperiod. 

2.1.1 Beskrivning av begreppet improvisation i musik 
I sin bok om improvisation inom olika konstformer menar Nachmanovitch (1990) att skapa i 
ögonblicket är lika naturligt för oss som att andas. Nachmanovitch liknar också improvisation 
i musik med vardagligt tal, där människor lyssnar och talar med hjälp av en uppsättning 
byggklossar i form av ordförråd och samtidigt förhåller sig till regler i form av exempelvis 
grammatik. I musiksammanhang utgörs dessa byggklossar istället av till exempel melodi, 
harmoni, rytm och form. Dessa byggklossar kan sedan användas för att sätta vissa regler, till 
exempel genom att bestämma en viss form som improvisationen ska äga rum över, en skala 
eller en rytm den ska utgå ifrån. Vidare menar Nachmanovitch att även instrumentens be-
gränsningar i sig kan ses som regler som improvisationen förhåller sig till, och att mediets 
gränser och regler inte måste brytas, utan kan användas för att tänja sina egna gränser på ett 
sätt som kan vara svårt utan några som helst ramfaktorer. Han menar därmed att det osäkra i 
att ta risker är en väsentlig del av improvisation, och att rutinerade improvisatörer som jobbat 
upp en arsenal med tricks för att ta sig ur osäkra situationer behöver våga lämna sådana tricks 
bakom sig ibland. Att instrumentens olika förutsättningar kan påverka improvisationen ter sig 
också relevant då föreliggande studie inte är inriktad på en särskild instrumentgrupp, utan 
intresserar sig för olika instrumentlärares förhållningssätt. I likhet med Nachmanovitch beto-
nar Bitz (1998), i sin artikel om att undervisa i improvisation utanför jazzkontexter, det spon-
tana som sker i ögonblicket med dessa byggklossar, utan att detta tänkts ut och utformats i 
förväg. Vidare menar Bitz att improvisation kan ske i såväl enklare som svårare former, och 
att byggklossar som klangfärg och dynamik till exempel kan improviseras fram med endast en 
och samma ton. För föreliggande studie finns relevans i detta genom att det ger en bild av 
vilka parametrar som kan utgöra en improvisation. 
 
Schenck (2000) lyfter i sin beskrivning av improvisation fram ytterligare en parameter i form 
av personlig och spontan interpretation inom noterad musik. Eftersom noter inte kan delge 
tonsättarens fulla klingande avsikt så krävs en personlig tolkning av musikern, vilket medför 
att även noterad, komponerad musik innehåller element av improvisation. Det ter sig vara en 
viktig aspekt för föreliggande studie då det bidrar med ytterligare bredd till vad improvisation 
kan innefatta. I sin bok om improvisation i olika genrer problematiserar dock Bailey (1992) 
detta något och delger vissa aspekter att ha i åtanke. Han menar att den som hävdar att hen för 
det mesta improviserar genom sin interpretation av musik sällan improviserar inom musik på 
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andra sätt, då hen inte känner sig kapabel att göra detta. Många gånger kan dessa ”icke-
improvisatörer” hittas inte minst inom klassisk musik, menar Bailey. Han menar också att 
interpretationen av andras stycken många gånger är begränsad då kompositören redan kan ha 
en klar bild av stycket som inte får färgas av musikerns egen tolkning för mycket, vilket i sin 
tur då begränsar utrymmet för improvisation. Interpretation innebär ofta en tolkning av vad 
någon annan sagt genom musiken, medan improvisation handlar mer om att få något eget 
sagt, menar Bailey. Vidare menar Hanken och Johansen (2013) att musikämnet skulle kunna 
ses på som olika typer av ämnen, till exempel som ett färdighetsämne eller ett kunskapsämne. 
Genom att se på det som ett musiskt ämne blir friheten till spontanitet, kreativitet och den 
egna upplevelsen centralt. Fokus handlar då framförallt om att få fram ett uttryck, snarare än 
att bearbeta det till en färdig produkt, menar Hanken och Johansen. Detta gör att vikten av 
improvisation lyfts fram i musikundervisningen för att, liksom Bailey (1992) menar, ge ele-
verna möjligheten att skapa och uttrycka något eget.   

2.1.2 Improvisation tillhör alla genrer 
Även om improvisation har kommit att förknippas starkt med jazz betonar Bitz (1998) att 
improvisation inte bör ses som att det ”tillhör” en enda genre. Han lyfter några exempel på 
hur lärare med små medel kan undervisa i improvisation utan att placera sammanhanget i nå-
gon specifik genre, såsom att improvisera till endast en bordunton. Detta kan göras med ett 
begränsat antal toner, men också med valfritt antal toner där eleven bara får leta sig fram efter 
vilka toner denne tycker låter bra. Han exemplifierar också hur improvisation kan övas i några 
stilar utanför jazzkontexten, vilket också är av relevans för föreliggande studie. Inom blues 
lyfts härmningsövningar fram som användbara då härmning och upprepning också är en vik-
tig del i hur bluesmelodier ofta är uppbyggda. I en reggaelåt skulle eleven kunna lära sig bas-
linjen, oavsett vilket instrument eleven spelar, och använda den för att improvisera dynamik. 
Rap bjuder in till att fokus skulle kunna ligga på rytmisk improvisation menar Bitz. Eleven 
skulle kunna få ett antal toner att improvisera med och då använda en viss rytm som finns i en 
raplåt. Det kan dock vara värt att ta i beaktning att några av de genrer som exemplifieras med 
i Bitz (1998) artikel mer eller mindre kan ses som sprungna ur jazzen eller framvuxna tätt 
med denna, såsom blues och rock. Vidare betonar Schenck (2000) på liknande sätt att impro-
visation inte är en fråga om en specifik genre och inte heller ett visst instrument, utan mer om 
en attityd till musik överlag. Improvisation spelar stor roll inom i stort sett alla musikgenrer, 
menar Schenck. Det ter sig relevant för föreliggande studie då den intresserar sig av instru-
mentlärares förhållningssätt till improvisation, oberoende av huvudsaklig genrebakgrund och 
instrument. 
 
Improvisation har dock ett stort fokus inom specifikt jazz. Nolgård (2004) skriver i sin bok 
om jazzpiano att improvisation i musiksammanhang kan betraktas som komposition som sker 
i ögonblicket. Även om hans egen bok är ett läromedel för främst jazz så lyfter Nolgård ändå 
fram att det kan finnas nackdelar med sådana läromedel. Ett exempel att jazzimprovisation 
tenderar att bli nästan uteslutande teoretisk och med mindre rum för den gehörsmässiga intuit-
ionen, och att rätt skala till rätt ackord ibland ger bilden av att vara detsamma som en bra im-
provisation. Därmed läggs mycket vikt vid endast två musikaliska parametrar, nämligen me-
lodi och harmonik. Vidare menar dock också Nolgård att all improvisation i musik omfattar 
flera parametrar, som tidigare nämnda rytm, klangbild och musikalisk form. Detta pekar mot 
att improvisation kan utgöras av många byggstenar även inom jazz trots att mycket vikt ofta 
läggs vid teori. Även om improvisation inte bara äger rum inom jazz så är det fortfarande en 
genre där improvisation är centralt, varför det ter sig relevant för föreliggande studie att be-
lysa det ovanstående. Vikten av att öva improvisation tillsammans med någon eller några i en 
trygg och tillåtande miljö, oberoende av vilka genrekontexter det rör sig om, betonas av såväl 
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Nolgård som Schenck (2000) och Bitz (1998). De menar att samspelet med andra musiker 
gynnar en högre nivå av kreativitet då idéer kommuniceras och utbyts från en musiker till en 
annan. Bitz menar också att det skapar en avdramatiserande situation till hela konceptet att 
improvisera om det sker med någon annan. Föreliggande studie intresserar sig för lärares syn-
sätt på improvisation inom enskild undervisning, där utbytet av idéer kan ske mellan lärare 
och elev.  

2.1.3 Improvisation och komposition 
Som tidigare berörts kan improvisation och komposition tyckas vara nära sammankopplade. 
Dean (1989) lyfter emellertid fram några drag som skulle kunna skilja dem åt, för att poäng-
tera att de kan uppnå olika mål. Framförallt menar han att den direkta, spontana interaktionen 
med medmusiker kan vara en av de mest lockande aspekterna i improvisation jämfört med 
komponerande. Även relationen mellan musikern och instrumentet kan bli mer direkt vid im-
provisation när musikern lyssnar och svarar på sin musikaliska omgivning. Vidare lyfter han 
även tillfällighetsaspekten, att oförutsedda saker som sker i stunden inte förevigas på samma 
sätt som vid komponerande. Även Nachmanovitch (1990) betonar detta och menar på så sätt 
att många konstverk aldrig blir förevigade genom improvisation. Vidare fortsätter han att be-
röra tid för att beskriva skillnader mellan improvisation och komposition. Han menar att det 
vid komposition finns tre sorters tid. Den första är själva inspirationens ögonblick när idéerna 
kommer, den andra är när verket ska struktureras och förevigas genom till exempel notskrift, 
och den tredje tiden är den som finns för själva utförandet av musiken. Inom improvisation 
råder dock endast en tid, menar Nachmanovitch. Tiden för inspiration, strukturerande, framfö-
rande och kommunikation med publiken har smält samman med den vanliga klocktiden. 
Kompositioner kan förstås som improvisationer som under den andra tidsfasen har rekonstru-
erats och reviderats före presentationen i den tredje tidsfasen. Han liknar också komposition-
er, och färdiga konstverk överlag, som rester eller spår efter en resa, medan improvisation 
utgör känslan av själva resan. Nachmanovitch betonar liksom Dean (1989) den direkta relat-
ionen mellan musiker som improviserar tillsammans, och hur deras fantasi ges större infly-
tande över exempelvis struktur och idiom jämfört med när någon form av auktoritet dikterar 
detta detaljerat. Föreliggande studie intresserar sig för improvisation, och då det tycks finnas 
uppfattningar om att improvisation och komposition innehåller vissa gemensamma element 
ter det sig relevant att poängtera detta. 

2.1.4 Improvisation inom skolvärlden 
Som tidigare nämnts omfattas inte kulturskolor av statliga styrdokument innehållande kurs-
planer, till skillnad från grundskolan och gymnasieskolan. I läroplanen för gymnasiet lyfts 
förmågan att improvisera som ett av musikämnets syften (Skolverket 2011b). Därmed är det 
sagt att eleverna ska jobba med improvisation på ett estetiskt program med inriktning musik. I 
kursplanen för Musikimprovisation står följande: 

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. Musikteore-

tiska 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). 
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Detta centrala innehåll är hämtat från en annan kurs än den som omfattar den enskilda instru-
mentundervisningen, vilket är den som föreliggande studie egentligen intresserar sig för. 
Ovanstående citat ger dock ändå en bild av vad improvisation i musik kan innebära inom 
skolvärlden, i det här fallet ett estetiskt program på gymnasiet med inriktning musik, varför 
det också är relevant att lyfta detta för föreliggande studie. Flera punkter i det ovannämnda 
centrala innehållet går också i linje med tidigare beskrivningar av improvisation som presen-
terats. Punkt tre omfattar till exempel melodiska, harmoniska och rytmiska element, vilka har 
berörts tidigare. Spontanitet, liksom interaktion och samspel med andra musiker lyfts också 
fram som centralt innehåll i improvisation.  
 
Enligt Schenck (2000) är det förvånansvärt att improvisation inte har en stor och självklar roll 
i all musikundervisning då han menar att den ständigt finns omkring oss i såväl tal som mu-
sik. Kursplanen för musik i grundskolan betonar improvisation som ett sätt för eleverna att 
skapa och uttrycka egen musik (Skolverket, 2011a). Dock visar Skolinspektionens (2019) 
granskning dels att undervisning i improvisation saknas på vissa skolor samtidigt som flera 
lärare upplever svårigheter i att undervisa om detta. En av svårigheterna upplevs vara att 
skapa den trygghet som krävs för att eleverna ska våga improvisera, men vissa lärare uppfat-
tar heller inte att improvisation ingår i kunskapskraven. Vidare menar Schenck (2000) att 
många andra målsättningar med musikundervisning kan uppnås genom att använda improvi-
sation som medel. Enligt några av punkterna ovan ska spel och sång i gehörsbaserad musik 
utgöra centralt innehåll i kursen Musikimprovisation, liksom musikaliska former, skalor med 
mera. I kursplanen för Instrument eller sång 1 står det i sin tur att spel och sång efter noter och 
gehör är delar av det centrala innehållet, liksom grundläggande spelteknik, musikalisk tolk-
ning och form (Skolverket 2011b). Det skulle kunna tänkas, liksom Schenck (2000) menar, 
att arbetet med improvisation i själva verket kan gynna de mål som finns med kursen för en-
skild instrumentundervisning, även om termen improvisation i sig inte omnämns i den kurs-
planen. Betoningen på gehörsbaserad musik finns till exempel i båda nämnda kursplaner, att 
spela skalor skulle kunna bidra till grundläggande spelteknik, att improvisera över en särskild 
form kan stärka kännedomen för olika former, och så vidare. Det ter sig relevant då förelig-
gande studies syfte riktar in sig på enskild instrumentundervisning, och hur lärare förhåller sig 
till improvisation i sådana sammanhang.  

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en forskningsöversikt med för det valda området relevant forskning. 
Den valda forskningen behandlar lärarens roll vid undervisning av improvisation och de ut-
maningar som kan uppstå i samband med detta. Forskningen belyser också improvisation ut-
anför en jazzkontext och som en form av kommunikation. 

2.2.1 Lärarens roll och funktion vid undervisning av improvisation 
Coss (2018) genomförde en kvalitativ studie med syftet att undersöka jazzlärares upplevda 
erfarenheter av att undervisa i improvisation inom en jazzkontext. Den huvudsakliga datan 
samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt observationer av sju lärare inom 
jazzgenren från olika delar av norra Kalifornien. De intervjuade lärarna undervisade på mot-
svarande gymnasial- eller eftergymnasial nivå samt hade olika huvudinstrument. I resultatet 
framkommer bland annat att alla dessa lärare betraktar sig själva som någon form av guide 
när de lär ut improvisation, men att de har desto svårare att artikulera sina egna tankeproces-
ser både när de själva improviserar och när de ska förklara och lära andra om improvisation. I 
rollen som guide menar lärarna att de istället till exempel introducerar eleverna för vad de 
anser är viktig och stilbildande jazzmusik, ger exempel på läroböcker, uppmuntrar eleverna 
till att själva utforska ny musik, reflektera över sin egen förmåga och vad de behöver jobba 
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med. Tvärsnittsstudien av Ward-Steinman (2008) undersökte vilka faktorer som låg bakom 
sångares framgångar som improvisatörer inom jazz. I resultatet framkommer liksom i Coss 
(2018) studie att en signifikant faktor var ett aktivt lyssnande på olika jazzmusiker, vilket pe-
kar mot den roll läraren har i form av att introducera eleven för olika typer av jazzmusik. De 
menar också att en stor del av att undervisa i improvisation är att leda eleverna genom de 
mentala hinder som kan finnas, till exempel rädslan för att improvisera och våga göra misstag, 
eller döma sig själva för hårt. Även om det rör sig specifikt om en jazzkontext ter sig denna 
forskning relevant för föreliggande studie då resultatet, genom en liknande forskningsdesign, 
kartlägger flera upplevelser lärare kan ha av att undervisa i improvisation. Heddens (2017) 
fallstudie hade å sin sida syftet att genom intervjuer och observationer synliggöra en specifik 
professors tillvägagångssätt för att undervisa musikstuderande universitetsstudenter i impro-
visation i en icke genrebunden kontext. I resultatet framkommer bland annat att denna profes-
sor såg det som sin uppgift att, på liknande sätt som de tidigare nämnda lärarna, skapa en 
miljö där studenterna känner sig bekväma, kan överkomma sin rädsla för misstag och att våga 
ta risker. I samband med detta, och baserat på valda metoder vid utlärning av improvisation, 
går även professorn in i rollen som en slags lekledare och sagoberättare. Hans ingång till im-
provisation är att börja med en slags små lekar som alla ska kunna ta del av på sin egen nivå. 
Till exempel används klappövningar, härmningsövningar, och uppläsning av korta berättelser 
som studenterna både i stunden och efter förberedelsetid ska gestalta med både rörelser och 
musik. Han betraktar sig också som en slags dirigent när han vid vissa övningar delegerar ut 
särskilda ljud som studenterna ska förhålla sig till, och visar in dem i förhållande till berättel-
ser eller bilder. Heddens studie lyfter till ytan ett förhållningssätt där mycket vikt läggs vid att 
improvisation kan övas både med och utan instrument och även att studenterna ska kunna 
improvisera på andra instrument än sitt huvudinstrument. Resultatet av Heddens studie är 
relevant med tanke på föreliggande studies intresse att undersöka instrumentlärares syn på och 
arbete med improvisation. 
 
Som berörts tidigare lyfts ofta interaktionen med andra musiker fram som en viktig ingrediens 
i arbetet med improvisation. Med sin avhandling vill Holgersson (2011) ge en djupare förstå-
else för hur musikerstudenter förhåller sig till den kunskap som distribueras genom den en-
skilda instrumentundervisningen inom högre musikutbildning. Genom videoobservationer 
och intervjuer framkommer att läraren som en aktiv medmusiker är av vikt vid improvisation. 
Lärare och elev då kan ackompanjera varandra och turas om att improvisera mer solistiskt, 
vilket exemplifieras med saxofonister och gitarrister som deltog i avhandlingen. Lärarna kan 
också genom sitt spel förebilda och konkretisera det de verbalt förklarar för eleverna. I 
Grubbströms (2014) intervjustudie framkommer hur lärarens aktiva musicerande med eleven 
möjliggör till exempel ”call and response-övningar” genom att läraren spelar en fras som ele-
ven härmar via gehöret, för att sedan byta roller. Beroende på eleven kan dessa fraser variera i 
till exempel antalet toner och vilka rytmer som förekommer. Även om denna övning bygger 
på reproduktion av en hörd förlaga menar de intervjuade lärarna att den också öppnar upp 
elevens kreativitet när det är denne som ska hitta på egna fraser, till exempel genom att åter-
använda rytmen som läraren använde fast med andra toner. Såväl Grubbströms som Holgers-
sons (2011) resultat pekar mot att improvisation verkar gynnas av att spela med läraren, sna-
rare än bara för läraren. Inte minst ter det sig viktigt inom den enskilda instrumentundervis-
ningen som föreliggande studie inriktar sig på, där läraren är den enda andra musikern i sam-
manhanget som eleven kan interagera med och som kan ge gensvar på det denne spelar. I sin 
tvärsnittsstudie kommer May (2003) fram till liknande resultat. Studien ämnade identifiera 
faktorer som var viktiga för framgångsrikt improviserande inom jazz. Studien riktade sig till 
blåsinstrument och studenter på motsvarande musikhögskolenivå. Genom enkäter och ljudin-
spelningar visar resultatet att de deltagande studenterna upplever möjligheten att lyssna, imi-
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tera, och härma någon annan som en viktig faktor för att utveckla förmågan att improvisera 
inom jazz. 

2.2.2 Improvisation utanför en jazzkontext 
Deprés, Burnard, Dubé och Stévance (2017) menar att den forskning som gjorts kring impro-
visation mestadels undersöker improvisation inom en jazzkontext. Syftet med deras intervju-
studie var därför att tillägna sig en förståelse av klassiska musikers strategier vid improvisat-
ion under ett framförande. Studien kan vara av relevans för föreliggande studie som inte foku-
serar på improvisation endast inom den kontext som det oftast förknippas med. Deltagarna i 
studien var fem internationellt erkända professionella musiker inom den klassiska grenen, 
som alla använder inslag av improvisation under både konserter och på album. I resultatet 
framkommer ett flertal strategier som musikerna använder, till exempel det Deprés et al. be-
nämner konceptuella strategier, som innebär att musikerna inför improvisationen sätter upp 
vissa ramar och inom vilka improvisationen äger rum, såsom tonart. Det framkommer också 
att de improviserar ensamma utan interaktion med andra medmusiker. Det är alltså de själva 
som avgör vilka riktningar det kan ta i form av tonalt centra, klangfärg, teman, rytmer och så 
vidare. Studiens resultat ter sig intressant i förhållande till tidigare presenterad litteratur och 
forskning som vid ett flertal gånger lyft fram interaktionen med andra musiker som en viktig 
ingrediens i improvisation.  
 
Hickey (2015) genomförde en flerfallstudie för att undersöka undervisningsstrategierna hos 
fyra lärare som undervisar i fri improvisation på motsvarande musikhögskolenivå. Med hjälp 
av intervjuer och videoobservationer visar resultatet att dessa lärare använder olika verktyg 
för att leda ensembler i fri improvisation. Till exempel styrde de ibland den övergripande 
formen för improvisation genom att bestämma när alla i ensemblen skulle spela, men också 
när mindre konstellationer inom samma ensemble skulle framträda medan de andra var tysta. 
Ibland gavs vissa generella instruktioner ut i form av att vissa tilldelades långa notvärden, och 
andra korta notvärden. Sedan kunde tonmaterialet vara mer fritt. Det var inte ovanligt att de 
ibland bara sa till ensemblen; ”spela bara”. Ibland frågade de också någon av medlemmarna 
vad den skulle vilja spela, och så fick den sätta starten för en ny improvisation. Vanligt i deras 
vokabulär var också användandet av metaforer, medan mer konkreta, musikaliska termer som 
är mer förekommande inom jazz och klassisk musik i stort sett aldrig användes. Detta kan 
vara intressant för föreliggande studie då det här ges väldigt breda ramar utan så mycket spe-
cifikt att förhålla sig till, i kontrast till tidigare presenterad litteratur och forskning som lyfter 
fram mer specifika och detaljerade avgränsningar. Som namnet antyder är fri improvisation 
mer eller mindre frigjort från alla genremässiga idiom, och inte bara jazz, men en viktig 
aspekt att ha i åtanke, som även Hickey lyfter fram, är att fri improvisation lite ironiskt nog 
skulle kunna ses som en egen genre i sig. Vidare visar studiens resultat också att lärarnas 
undervisning dessutom formas av deras egen genrebakgrund. En av lärarna kommer från en 
jazzbakgrund, och hen använder sig av metoder som Hickey menar inte så är ovanliga att hitta 
hos en jazzensemble. Ett exempel är att den som improviserar får göra det som solist medan 
resten av ensemblen bistår med ett komp inom ett visst tonalt centrum. Även denna aspekt 
kan vara relevant för föreliggande studie när lärare från olika genrebakgrunder ska beskriva 
sitt eget arbete med improvisation. 

2.2.3 En kommunikation 
I Tomlinsons (2016) fallstudie undersöks hur en student från Etiopien använde sig av impro-
visation för att komponera en rappsång. En multimodal analys visade att studenten använde 
flera resurser vid sitt improviserande. De mest använda resurserna för detta var rösten och 
pianot, men också diverse kroppsliga rörelser. I resultatet framkommer att en viktig funktion 
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med improvisation för studenten också är att kommunicera och interagera med lyssnarna, som 
ett sätt att uttrycka sådant som är svårt att prata om. Att improvisera texter genom rapp ut-
vecklade även elevens verbala kommunikation. I resultatet av Deprés et al. (2017) intervju-
studien framställs improvisation också som en slags kommunikation, i det här fallet mellan 
musikerna och publiken. När det till exempel kommer till strategier för att rama in improvi-
sationens eller delar av improvisationens varaktighet så använder en av musikerna i studien 
bland annat interaktionen med publiken för att försöka förutse mottagandet av improvisation-
en, och formar den utifrån detta för att upprätthålla publikens uppmärksamhet. Även i Grubb-
ströms (2014) intervjustudie beskrivs improvisation som en slags kommunikation mellan lä-
rare och elev, som sker när lärare och elev hittar på fraser för varandra som kan påverka hur 
den andres svar kommer låta. I sin intervjustudie ämnade de Bruin (2018) undersöka relation-
en mellan lärare och elev och hur olika beteenden och interageranden i individuell undervis-
ning påverkar elevens lärande med jazzimprovisation. I resultatet lyfts improvisation som en 
viktig del i kommunikationen mellan lärare och elev. Inte minst betonas att förmågan att 
lyssna på andra och sig själv och reflektera över det egna spelet utvecklas med improvisation. 

2.2.4 Utmaningar vid undervisning av improvisation 
Som tidigare berörts menar lärarna som undervisar i improvisation i Coss (2018) studie att en 
av utmaningarna är att få eleverna att faktiskt våga försöka sig på improvisation och inte vara 
rädd för att göra misstag. Det kan dels vara för att de dömer sig själva för hårt, men det kan 
också bero på att de är nervösa för att deras kamrater ska döma dem om de gör fel. Att impro-
visation är starkt förknippat med jazz, och att improvisation inom högre musikutbildning är 
genrebundet till nästan uteslutande jazz, menar Deprés et al. (2017) kan bidra till den rädsla 
som många känner kring att improvisera. Detta gäller även lärare, vilket Deprés et al. menar 
kan resultera i att lärare som inte känner sig förtrogna med jazz undviker att undervisa i im-
provisation för att undvika den egna osäkerheten. Resultatet av deras studie visar att de pro-
fessionella musikerna som deltog i studien använde olika strategier för att hantera de ”miss-
tag” som kunde visa sig i det oväntade som improvisation bjuder in till. Till exempel kunde 
de i stunden avvisa misstagen och göra om det de egentligen hade tänkt sig, eller så kunde de 
acceptera misstagen och målmedvetet integrera dessa i improvisationen genom att exempel-
vis upprepa dem medvetet och lösa upp oväntade toner eller annat till att starta en ny del av 
improvisationen. En av de deltagande musikerna poängterar att improvisation per definition 
kommer innehålla oväntade saker. Deprés et al. menar också att vad som uppfattas som ”fel” 
eller ”misstag” inom improvisation kan ses som begränsat till endast de som faktiskt utför 
själva improvisationen. För instrumentlärare kan det vara såväl relevanta strategier som tankar 
att implementera i sin undervisning av improvisation för att exempelvis skala av en del av 
elevers rädsla för att göra ”fel” i improvisationer.  
 
Vidare behöver inte problemet ligga i att det bara är eleverna som känner sig osäkra med att 
improvisera. Bernhard och Stringhams (2016) tvärsnittsstudie hade i syfte att undersöka mu-
sikhögskolestudenters självförtroende för att undervisa i improvisation i musikundervisningen 
ifrån förskolan upp till gymnasiet. Resultatet visar att studenternas självförtroende minskar i 
relation till när årskurserna stegrar eftersom då även kunskapskraven höjs. Det framkommer 
också att många av respondenterna känner sig som mest måttligt självsäkra på sin egen för-
måga att improvisera, men visar ett desto större intresse för att lära sig mer om att undervisa i 
improvisation. Variabler som musikstudenternas huvudsakliga genrebakgrund fanns inte med 
i studien. Det gjorde däremot instrument. Studien riktade sig inte till någon särskild instru-
mentgrupp, men resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan instrument. Föreliggande 
studie undersöker bara en mindre grupp med lärare verksamma i en skolform där det finns 
kunskapskrav. Dock kan det ändå vara relevant att ha i åtanke, då lärarna beskriver sitt arbete 
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med improvisation, att osäkerheten inte måste ligga hos endast eleven utan kan också finnas 
hos lärarna själva. En annan tvärsnittsstudie, genomförd av Wehr-Flowers (2006), påvisar 
också skillnader i självförtroendet att improvisera kopplat till kön. Syftet med hennes studie 
var att undersöka skillnaden mellan män och kvinnors självförtroende, ångest, och attityd till 
att lära sig improvisera inom specifikt jazz. Enkäterna riktade sig till elever och studenter som 
var involverade i någon form av jazzensemble på olika utbildningsnivåer. Resultatet visar att 
kvinnor är signifikant mindre självsäkra, mer ängsliga, och har en mer negativ inställning till 
jazzimprovisation. Även om fler kvinnor börjat delta i jazzensembler improviserar de inte lika 
mycket som männen. Liksom i föreliggande studie riktar sig inte studien till en särskild in-
strumentgrupp, och liksom med Bernhard och Stringham (2016) framkommer inte några sig-
nifikanta skillnader mellan instrument i Wehr-Flowers (2006) studie. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Kursplanen för Musikimprovisation (Skolverket, 2011b) på gymnasiet ger ett exempel på vad 
improvisation i musik inom skolvärlden kan innefatta. I ämnesbeskrivningen av musik fram-
kommer även att ett av syftena är att utveckla förmågan att improvisera. Begreppet lyser dock 
med sin frånvaro i kursplanerna för enskild instrumentundervisning. Det centrala innehållet i 
kursplaner säger inte så mycket om hur eleverna ska tillägna sig denna kunskap, och inom 
kulturskolan finns inte dessa styrdokument. Såväl Coss (2018) som Heddens (2017) pekar på 
några roller och funktioner läraren kan anta vid arbete med improvisation, som dock inte nöd-
vändigtvis innebär att lärare och elev jobbar med improvisation på en konkret nivå i olika 
steg. Även om mer forskning kring improvisation tillkommit under senare år menar Deprés et 
al. (2017) att denna forskning i huvudsak undersöker improvisation inom en jazzkontext. Ex-
empel på detta är studierna av Wehr-Flowers (2006), Coss (2018) och de Bruin (2018). Inte 
ovanligt är heller inriktningen av en specifik instrumentgrupp, menar Deprés et al. (2017). Så 
är exempelvis fallet i studierna av May (2003) och Ward-Stein (2008). Deprés et al. (2017) 
studie fokuserar i kontrast till detta specifikt på den klassiska genren, men det har varit svårt 
att hitta någon forskning som kartlägger förhållningssätt till improvisation utan att medvetet 
fokusera det till endast en viss specifik genre. Därmed ter det sig relevant att i en och samma 
studie undersöka lärare med olika instrument och huvudsakliga genreområden och deras syn 
på improvisation och hur de menar att de jobbar med det i sin undervisning, utan att medvetet 
försöka rikta det mot någon särskild genre. För att göra detta ämnar studien kartlägga tolk-
ningsrepertoarer som framträder hos lärare. I korthet kan tolkningsrepertoarer beskrivas som 
en uppsättning resurser människor använder för att konstruera sin verklighet, såsom beskriv-
ningar och olika sätt att tala (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Detta förklaras mer ut-
förligt i nästkommande kapitel. Förhoppningsvis kan studien skildra flera olika förhållnings-
sätt till improvisation för att bidra till en bredare bild av vad begreppet kan innebära och hur 
såväl jag själv som andra lärare kan undervisa i det. 
 
Syftet med studien är att undersöka instrumentlärares syn på och arbete med improvisation i 
den enskilda instrumentundervisningen inom gymnasieskolan och musik- och kulturskolan 
För att göra detta utgår studien ifrån följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka tolkningsrepertoarer framträder i instrumentallärares samtal om improvisation? 
2. Vilka tolkningsrepertoarer framträder då instrumentallärare beskriver sitt arbete med 

improvisation inom enskild undervisning? 
3. Framträder skillnader i tolkningsrepertoarer då instrumentallärare samtalar om impro-

visation jämfört med när de beskriver sitt arbete med detta, och i så fall vilka? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för före-
liggande studie samt diskurspsykologi som dess teoretiska ramverk. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Enligt Bryman (2018) handlar epistemologi enkelt uttryckt om vad som ska betraktas som 
kunskap. För denna studie utgör interpretativismen den epistemologiska grunden. Bryman 
skriver att interpretativismen menar att det inom samhällsvetenskaplig forskning, som bygger 
på studiet av människor och deras sociala och föränderliga verklighet, krävs en kunskapssyn 
som bygger på förståelse och tolkning. Viktigt blir då alltså att tolka och försöka förstå de 
subjektiva tolkningar av verkligheten som människor har. Vidare skriver Bryman att interpre-
tativismen möjliggör för forskaren att fånga och spegla den subjektiva innebörden som finns i 
människors sociala handlingar. En interpretativistisk kunskapssyn faller i linje med förelig-
gande studies syfte och forskningsfrågor som vill undersöka hur lärare konstruerar sina egna 
subjektiva verkligheter och sanningar kring improvisation i instrumentundervisning. En posi-
tivistisk kunskapssyn hade kunnat bli problematisk i detta sammanhang då den, enligt Bry-
man, bygger på naturvetenskapliga metoder som lägger mer vikt vid att förklara en objektiv, 
mätbar spegling av verkligheten. Detta skulle skapa en motsättning i och med studiens syfte 
som intresserar sig mer för förståelsen av mänskliga beteenden snarare än förklaringen av 
dessa. 
 
Ontologiska frågeställningar handlar om hur världen och dess sociala entiteter är beskaffade, 
skriver Bryman (2018). Socialkonstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som menar att det 
som existerar är socialt konstruerat genom sociala aktörers samspel och interageranden med 
varandra, menar Burr (2003). Till följd av detta finns det inte heller en yttre, objektiv verklig-
het som inte kan påverkas av de sociala aktörerna. Tvärtom så menar Burr att socialkonstrukt-
ionism bjuder in till att förhålla sig kritisk till idén om att observationer skulle resultera i en 
objektiv, opartisk bild av omvärlden. Inom forskningen är det istället intressant att beskriva 
den sociala verkligheten som utgörs av dessa sociala konstruktioner och samspel. Den sociala 
verklighet som exempelvis forskare beskriver anses i sin tur utgöra konstruktioner, vilket in-
nebär att denna verklighet inte heller betraktas som en slutgiltig sådan. På liknande sätt är de 
kategorier som människor använder för att organisera och förstå sin verklighet ett resultat av 
sociala konstruktioner. Det är genom dessa samspel och interaktioner mellan sociala aktörer 
som versioner av kunskap fabriceras och konstrueras. Kunskap och verklighet betraktas där-
med som något föränderligt då deras innebörd färgas och påverkas av människors historiska 
och kulturella kontext. Som ett resultat av detta betraktas människors olika kunskap och för-
ståelser som artefakter av både olika historiska perioder och kulturer, och socialkonstruktion-
ismen betonar att ingen kunskap bör antas vara mer rätt eller närmre en objektiv sanning än 
någon annan. Således ter sig socialkonstruktionismen gå väl i hand med interpretativismen, 
vilket Bryman (2018) också menar är den vanligaste ontologiska utgångpunkten vid kvalita-
tiva studier. Socialkonstruktionismen utgör den ontologiska utgångspunkten för föreliggande 
studie då den intresserar sig för instrumentlärares förhållningssätt inom ett visst ämnesom-
råde, utifrån deras respektive sociala verklighet. Den har inte i syfte att presentera ett sant, 
objektivt förhållningssätt. Att den sociala världen och dess kategorier ses som något som 
byggs upp och konstitueras genom det sociala samspelet är också en tendens som Bryman 
menar framgår tydligt i ett diskursanalytiskt perspektiv. Även Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) menar att socialkonstruktionismen ligger till grund för det diskursanalytiska fältet, 
vilket också motiverar valet av teoretiskt ramverk för föreliggande studie.  
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Bryman (2018) beskriver också olika angreppssätt till teori. Deduktiv teori innebär att forska-
ren utgår ifrån redan existerande teori och härledda hypoteser och därmed prövar teorin, vilket 
är vanligare vid kvantitativa studier. Beroende på studiens resultat kan dessa hypoteser sedan 
bekräftas eller förkastas. Induktiv teori innebär i sin tur att teorin istället genereras som ett 
resultat av forskningsinsatsen, vilket är vanligare vid kvalitativa studier. Utifrån forskningsre-
sultatet kan forskaren dra vissa generaliserbara slutsatser. Föreliggande studien ligger dock 
närmre det som benämns som abduktiv teori. Enligt Thornberg (2012) innebär det en slags 
blandning av deduktiv och induktiv teori. Forskaren måste vid ett abduktivt angreppssätt ac-
ceptera att hen aldrig kommer vara helt induktiv när en förförståelse byggs upp genom att läsa 
in sig på redan existerande data och hypoteser kring det valda ämnesområdet. Så har varit 
fallet även vid föreliggande studie. Det innebär en ständig pendling mellan data och teori för 
forskaren, menar Thornberg. Vidare menar Bryman (2018) dock att kvalitativa studier inte 
alltid genererar en faktisk teori. Så är även fallet med föreliggande studie, men den genomsy-
ras ändå av det abduktiva angreppssättet på så vis att den visserligen utgår från tidigare forsk-
ning innehållande ett antal uppfattningar om vad improvisation kan innebära, men ändå har 
för avsikt att generera slutsatser med hjälp av empiriska data.  

3.2 Diskurspsykologi som utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras det diskursanalytiska fältet och mer specifikt angreppssättet dis-
kurspsykologi som teoretisk utgångspunkt för föreliggande studie. 

3.2.1 Begreppet diskurs 
Bryman (2018) skriver att diskursanalys lägger vikt vid ”hur olika versioner av världen, sam-
hället, händelser och inre psykologisk verklighet produceras i diskurser” (s. 640). Vidare me-
nar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att även om det finns olika definitioner av begrep-
pet diskurs skulle det kunna förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 
(s.7). Diskursen utgörs därmed av språkliga mönster utifrån vilka sociala aktörer agerar i olika 
sociala domäner. Denna definition ligger också till grund för föreliggande studie. Enligt Bry-
man (2018) är diskursanalysen anti-realistisk, och på så sätt förnekar den att verkligheten 
skulle vara någon yttre företeelse som forskare kan ge en slutgiltig beskrivning av. Den är 
också konstruktionistisk på så vis att den intresserar sig för de versioner av verkligheten som 
utgörs och formas av sociala aktörer. Detta faller i linje med de epistemologiska och ontolo-
giska ståndpunkterna för denna studie, och även syftet med fokus på lärares subjektiva syner 
och verklighetsuppfattningar kring ämnesområdet improvisation. Olika diskurser kan därmed 
förstås som olika versioner av förståelse och verklighet. Diskursen skapar en speciell bild 
eller version av ett visst objekt som också konstituerar objektet, menar Bryman. I förelig-
gande studies fall skulle det kunna innebära att de olika diskurserna då kan utgöra instrument-
lärarnas olika syn på och arbete med ämnesområdet improvisation.  

3.2.2 Det diskursanalytiska fältet 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalysen innefattar såväl teori och 
metod som analysmetod. Denna paketlösning bör användas i sin helhet, vilket också är fallet i 
föreliggande studie. Diskursanalys som analysmetod bör till exempel inte användas lösryckt 
från den teoretiska och metodologiska grunden. Vidare lyfter Winther Jørgensen och Phillips 
också tre olika angreppssätt inom det diskursanalytiska fältet. Dessa benämns diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, varav den sista utgör ramverket för denna studie. 
Alla dessa angreppssätt vilar på den tidigare nämnda socialkonstruktionistiska grunden, me-
nar Winther Jørgensen och Phillips. De bygger också alla på en strukturalistisk och poststruk-
turalistisk språkfilosofi, som menar att språket konstituerar representationer av verkligheten. 
Dessa subjektiva representationer, som består av diverse diskurser, utgör i sin tur aldrig speg-



 18

lingar av en redan existerande verklighet. Diskurser är föränderliga, vilket bidrar till att den 
sociala verkligheten både kan förändras och reproduceras genom dessa. Den fysiska världen 
vidkänns även utanför diskurser, men det är genom diskurser som den får betydelse. I synner-
het diskursteori betonar att betydelsen som den sociala världen ges genom diskurser aldrig 
kan låsas fast, som en följd av språkets grundläggande instabilitet, menar Winther Jørgensen 
och Phillips. Genom ständig kontakt med andra diskurser omformas och förändras diskurser 
med tiden. Ett viktigt begrepp i samband med detta är diskursiv kamp. Enligt Bryman (2018) 
betonar i sin tur kritisk diskursanalys språket som en maktresurs, och hur det är kopplat till 
ideologi och sociokulturell förändring. Det som blir intressant är då att skildra hur diskurserna 
utgör medel för maktutövning och hur ojämlika maktförhållanden i samhället bildas. Diskurs-
psykologin intresserar sig inte lika mycket för att analysera de större samhälleliga, mer ab-
strakta diskurserna som de andra angreppssätten, menar Winther Jørgensen och Phillips 
(2000). Den betonar mer sociala aktörers aktiva och kreativa användning av diskurser i kon-
kreta och vardagliga sammanhang. Valet av diskurspsykologi som den mer specifika ut-
gångspunkten motiveras bland annat genom att syftet med studien inte är att kartlägga stora 
diskurser på en makronivå kopplat till samhället i stort, utan snarare att skildra lärares förstå-
else och föreställningar av sin vardagspraxis på mikronivå genom en variation av små diskur-
ser, vilket redogöras för mer nedan. 

3.2.3 Tolkningsrepertoarer inom diskurspsykologi 
Ericsson (2006) beskriver stora diskurser som de diskurser som utifrån ett makroperspektiv 
rör större, samhälleliga strukturer. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver också 
dessa diskurser som mer abstrakta och avpersonifierade, och det är dessa diskurser som dis-
kursteori och kritisk diskursanalys fokuserar mer på. Inom diskurspsykologi talas det oftare 
om små diskurser. Små diskurser menar Ericsson (2006, s. 50) rör mer vardagliga och kon-
kreta situationer, och hur människor använder sig av diskurser vid sociala interaktioner och 
därmed konstruerar olika världsbilder. Således spelar aktörskapet en stor roll inom diskurs-
psykologin. Den retoriska organisationen av text och tal hamnar i fokus då såväl texter som 
tal ses som orienterade mot handling. För att understryka att diskurser är flexibla, språkliga 
och handlingsorienterade resurser vid sociala praktiker används ofta begreppet tolkningsre-
pertoarer istället för diskurser. Varje repertoar utgörs alltså av resurser som människor an-
vänder för att konstruera versioner av verkligheten, såsom begrepp, beskrivningar och sätt att 
tala, menar Winther Jørgensen och Phillips (2000).  Användningen av begreppet tolkningsre-
pertoar hjälper också till att ringa in mikroperspektivet som distanserar sig från diskurser som 
något abstrakt. Bergström och Ekström (2018) skriver också att en utgångspunkt med mul-
tipla tolkningsrepertoarer är att människor kan välja och utgå från vitt skilda föreställningar 
och meningssjok när de konstruerar sin verklighet, beroende på kontexten. Det är dessa små 
diskurser, eller tolkningsrepertoarer, som föreliggande studie fokuserar på då syftet är att syn-
liggöra instrumentlärares syn på och arbete med ett visst subjekt i deras vardagspraxis och 
sociala interaktioner, i det här fallet improvisation i enskild undervisning.  

3.2.4 Aktören inom diskurspsykologi 
Som tidigare nämnts är aktören viktig inom diskurspsykologi. Individer betraktas som såväl 
producenter av och producerade av diskurser, eller tolkningsrepertoarer, menar Bergström och 
Ekström (2018). Fokus vid analysen ligger på hur individer på flexibla och kreativa sätt an-
vänder existerande uppfattningar för att skapa, upprepa och modifiera tolkningsrepertoarer i 
sociala interaktioner. Ericsson (2006, s. 50) menar att detta fokus på individen och brukandet 
av små diskurser i vardagen gör att det går att tala om inflation i diskurser, och ett mer frag-
mentiserat diskursivt fält. Vidare skriver Bergström och Ekström (2018) att sociala aktörer 
aktivt använder det handlingsorienterade språket på ett strategiskt sätt för att legitimera en 
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viss aktuell tolkningsrepertoar. Detta grundar sig på viljan att uppnå olika syften genom det 
aktörerna yttrar. I föreliggande studies fall skulle viljan att uppnå olika syften kunna visa sig i 
gruppsamtalen bland musiklärare, och hur var och en av dem försöker legitimera en viss tolk-
ningsrepertoar angående improvisation. Vidare anses tolkningsrepertoarer därmed inte i sig 
själva inneha någon makt eller bestämmelse om hur de ska användas, skriver Bergström och 
Ekström, utan det är individen som brukar tolkningsrepertoarer som kan göra detta på både 
oväntade och okonventionella sätt. Ur ett slags maktperspektiv ger tolkningsrepertoarer på så 
vis också handlingsutrymme att användas av individer för att exempelvis förhandla om sin 
egen och andras subjektspositionering, eller kategorisering. Olika subjektspositioner innebär i 
sin tur olika grader av handlingsutrymme. Även om en tolkningsrepertoar kan påbjuda en viss 
subjektpositionering, till exempel djurrättsaktivist, kristen, miljöförstörare och så vidare, så 
ligger det fortfarande hos individen att förhandla om denna, men också förneka eller aktivt 
motarbeta den.   
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här re-
dogörs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande 
samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras valet av en kvalitativ forskningsansats för föreliggande studie, fo-
kusgruppsmetoden som forskningsmetod samt diskursanalys som analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Föreliggande studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Enligt Bryman (2018) känne-
tecknas kvalitativ forskning till exempel av att fokus ligger mer på ord och subjektiva tolk-
ningar, framför siffror och mätbara data som är vanligare inom kvantitativ forskning. Vanligt 
är även att kvalitativ forskning bygger på intervjuer eller observationer av ett litet urval av 
personer inom ett visst ämnesområde för att mer på djupet belysa till exempel olika uppfatt-
ningar och tal om ämnesområdet i fråga, varför denna ansats lämpar sig för föreliggande stu-
dies syfte och forskningsfrågor. Genom att kvalitativ forskning i huvudsak utgår från de tidi-
gare nämnda ståndpunkterna interpretativismen och socialkonstruktionism, så får det också 
till följd att den sociala verkligheten inte betraktas som en objektiv och slutgiltig sådan, utan 
mer som något som är ständigt föränderligt. Kvalitativ forskning intresserar sig därmed mer 
för den sociala verklighet som utgörs av sociala aktörers samspel och subjektiva tolkningar av 
sin omvärld. Detta går väl i hand med det tidigare nämnda diskurspsykologiska perspektivet. 
Vidare skriver Bryman också att ett induktivt eller abduktivt förhållningssätt är vanligt vid 
kvalitativa studier, det vill säga att teorin genereras utifrån studiens resultat. Dock genererar 
inte alltid kvalitativa studier en teori, men ansatsen bjuder in till att dra insiktsfulla empiriska 
slutsatser som kan utgöra början till en teoribildning. Så är även fallet i föreliggande studie.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Den valda forskningsmetoden utgörs av fokusgruppsmetoden. Enligt Bryman (2018) är fo-
kusgruppsmetoden en slags gruppintervju som utgår från ett visst tema som formulerats uti-
från studiens frågeställningar. Fokus ligger på samspelet i gruppen och att deltagarnas åsikter 
och synsätt kring temat i fråga ska komma till uttryck i diskussionen. I fokusgrupper ryms 
möjligheten för både forskaren och deltagarna att skapa en förståelse för varför någon tycker 
som den gör, istället för att endast delge sin egen åsikt som så ofta är fallet i enskilda inter-
vjuer. I en fokusgrupp ges deltagarna också fördelen att kunna fråga varandra saker och ge-
mensamt utveckla olika tankegångar, menar Wibeck (2010). Baserat på vad någon annan i 
fokusgruppen säger kan det också hända att vissa deltagare modifierar och utökar sina svar, 
skriver Bryman (2018). Det kan också vara så att någon tar upp perspektiv och åsikter kring 
samtalets tema som de andra deltagarna inte tänkt på, som de instämmer med eller inte. Detta 
kan i sin tur leda till att deltagarna argumenterar med varandra när de reflekterar och tar ställ-
ning till vissa frågor, vilket kan ge forskaren viktiga beskrivningar av deltagarnas olika tankar 
och synsätt. Det finns därmed goda möjligheter för att olika åsikter och synsätt kan ventileras. 
Detta gynnar studien då den har i syfte att undersöka de olika synsätt på improvisation som 
kan finnas bland olika instrumentlärare. Det går även i linje med den kvalitativa forskningsan-
satsen, där en central utgångspunkt är de subjektiva uppfattningar individer har. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att målet med fokusgrupper inte är att nå samförstånd kring ett visst 
tema, utan att föra fram olika uppfattningar och ståndpunkter kring detta. Föreliggande studie 
ämnar inte heller att hitta någon typ av lösning på frågeställningarna, varför fokusgrupper går 
väl i linje med studiens syfte då det sociala samspelet i gruppen bjuder in till mer spontana 
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och emotionella gensvar och uppfattningar än exempelvis enskilda intervjuer. Fokusgrupper, i 
egenskap av att vara grupper, bjuder därmed in till att studien omfattar fler lärare vilket får till 
följd att fler förhållningssätt till improvisation kan komma upp till ytan. Vidare menar Bry-
man (2018) att då metoden innebär att mycket av kontrollen lämnas över till deltagarna, så 
kan de själva lyfta de frågor som är betydelsefulla för dem utifrån det valda temat. Utifrån 
diskussionerna kan forskaren studera hur deltagarna skapar mening åt det valda temat genom 
samspelet med varandra. 
 
Den som leder fokusgruppen kallas ofta för moderator eller samtalsledare. Även om fokus-
gruppsmetoden bjuder in till en redan förhållandevis ostrukturerad situation, så kan modera-
torns aktivitet i gruppen variera, menar Wibeck (2010). I en strukturerad fokusgruppintervju 
reglerar moderatorn interaktionen i gruppen mer, till exempel genom att i större utsträckning 
styra de frågor och ämnen som ska diskuteras. I sådana fall används en intervjuguide med 
relativt många, specificerade frågor. Det kan också röra sig om gruppdynamiken, och att mo-
deratorn då reglerar interaktionen genom att försöka göra alla deltagare lika aktiva. En av 
nackdelarna som lyfts fram med fokusgrupper är att vissa personer har svårt att komma till 
tals, medan andra tar en mer aktiv roll. Detta är en viktig aspekt för föreliggande studie då 
syftet inte är att värdera och lyfta fram vissa förhållningssätt till improvisation mer än andra, 
utan att alla får delge sina subjektiva uppfattningar för att bidra till en så bred bild av förhåll-
ningssätt till improvisation som möjligt. Om moderatorn har en aktiv roll finns dock alltid 
risken att dennes föreställningar fortplantar sig hos deltagarna. Specificerade frågor kan också 
begränsa utrymmet för deltagarnas egna ståndpunkter. Samtidigt möjliggör detta en försäk-
ring om att önskade aspekter kring temat berörs. Strängt strukturerade fokusgrupper är vanli-
gare inom marknadsundersökningar, menar Wibeck. Mer ostrukturerade fokusgrupper är van-
ligare inom samhällsvetenskaplig forskning, och liknar därmed också mest det som används 
för föreliggande studie. Det innebär mindre interaktion från moderatorn, och en stor fördel är 
som tidigare nämnts att deltagarnas egna intressen då ges mer utrymme och kan analyseras. 
Det kan i denna studies fall till exempel leda till att oförutsedda aspekter kring improvisation 
upptäcks. Moderatorn kan också använda en intervjuguide där bredare områden täcks in, och 
behöver bara flika in om samtalet tystnar eller om ett ämne inte berörs alls. En nackdel med 
moderatorns minskade kontroll är att diskussionerna kan bli oorganiserade, vilket försvårar 
analysen. Wibeck betonar dock att en blandning av dessa fokusgrupptyper ofta kan fungera 
bäst. I föreliggande studie innebär det att deltagarna bör ha mycket utrymme att diskutera med 
varandra och leda samtalet framåt, men att jag som moderator är beredd att flika in beroende 
på vilka aspekter som deltagarna själva spontant för upp, och hur gruppdynamiken ter sig. 

4.1.3 Val av analysmetod 
Den valda analysmetoden utgörs av diskursanalys, med en diskurspsykologisk ansats. Enligt 
Bryman (2018) kan diskursanalys tillämpas på såväl verbalt samspel som på texter för att syn-
liggöra hur olika verklighetsuppfattningar konstrueras. En utgångspunkt är att synliggöra hur 
syften och mening konstrueras utifrån det faktiska som sägs och presenteras. Utifrån en dis-
kurspsykologisk ansats söker forskaren i sin analys efter tolkningsrepertoarer för att komma 
åt diverse uppfattningar, beskrivningar och argument gällande det aktuella fenomenet, menar 
Bergström och Ekström (2018).  Utöver sökandet efter tolkningsrepertoarer är också begrep-
pen variation och konstruktion centrala. Variation och konstruktion handlar om de olika sätt 
människor kan tala om exempelvis ett visst fenomen eller begrepp och hur detta därmed kon-
strueras. I denna studies fall rör det sig om lärares varierande sätt att tala om och således kon-
struera synen på improvisation i enskild undervisning. Ambivalens och motsägelsefullhet kan 
utgöra viktiga indikatorer på en brytpunkt mellan tolkningsrepertoarer. Ericsson (2006, s. 62) 
menar att det inte är konstigt att motsägelser kan uppstå på individnivå då diskurspsykologin 
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framhäver att dessa variationer av talet inte representeras av individen i sig, utan av olika 
tolkningsrepertoarer som individer bygger på beroende på olika kontexter. För föreliggande 
studie skulle detta kunna visa sig genom att en och samma lärare ger utlopp för olika motsä-
gelsefulla tolkningsrepertoarer och därmed olika konstruktioner och förhållningssätt till sub-
jektet improvisation i enskild instrumentundervisning. Analysen kan ytterligare fördjupas 
genom att formulera hypoteser för vilken funktion olika uttalanden och argument kan ha, me-
nar Holmberg (2010). Dessa hypoteser möjliggör för analysen att lyfta till ytan de strategier 
som individer använder för att till exempel legitimera diverse uttalanden. Dessa strategier kan 
till exempel handla om att legitimera och försvara olika synsätt, menar Ericsson (2006). Ett 
exempel kan vara en instrumentlärare som hävdar att denne jobbar med improvisation i sin 
undervisning för att stärka elevers självförtroende. Funktionen med ett sådant uttalande skulle 
då från lärarens sida kunna vara att visa sig hjälpsam genom att framhäva att improvisation 
kan användas för att utveckla en viss sida hos eleven som inte bara relaterar till musiksam-
manhang. Det kan också ha funktionen att försöka övertyga andra lärare om att improvisation 
är viktigt för elevens hela personlighetsutveckling. Analysens syfte är här inte att försöka 
klarlägga rätt och fel i olika uttalanden och argument, utan endast vilken funktion de kan ha. 
Vidare skriver Ericsson att nästa steg i analysen kan bestå av att formulera hypoteser kring 
vilka effekter/konsekvenser olika argument eller sätt att tala kan ha i den diskursiva praktiken. 
Effekten av det ovan nämnda exemplet på ett uttalande om varför läraren har inslag av impro-
visation i undervisningen skulle kunna bli att eleven får improvisera på ett sätt och på en nivå 
där eleven upplever en känsla av kunnande och frihet och utan snäva ramar om vad som kan 
anses vara ”fel”. Samtidigt blir en konsekvens att läraren behöver hitta på varierande sätt att 
jobba med improvisation som går att anpassa oavsett elevens nivå. Vidare menar Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) att en fokusering på den retoriska organiseringen av text och tal 
vid analysen kan ge en inblick i hur individer konstruerar sina verklighetsuppfattningar för att 
bemöta andras alternativa versioner. Det som blir intressant att studera i den retoriska ana-
lysen är då vilka konstruktioner av verkligheten som görs övertygande och hur, men också 
vilka konstruktioner som undertrycks. Såväl Ericsson (2006) som Holmberg (2010) menar att 
ett användbart analysverktyg för att komma åt retoriken i olika uttalanden är att ställa frågan 
vad som står på spel till materialet. Det kan ske genom att fokusera på till exempel ett kortare 
textavsnitt ur en intervjuutskrift där olika åsikter om något kommit på tals kring ett visst tema, 
och fråga sig vad som står på spel vid detta avsnitt. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt beskrivs studiens urval av respondenter, hur datainsamlingen gått till samt hur 
data har bearbetats och analyserats. Även studiens etiska överväganden och dess trovärdighet 
och giltighet redogörs för. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Enligt Bryman (2018) innebär ett målstyrt urval att forskaren på strategiskt sätt väljer fall 
eller deltagare utifrån vissa kriterier som gör dessa relevanta för studiens forskningsfrågor. 
Denna typ av urval är vanlig vid kvalitativa forskningsmetoder, inklusive fokusgruppsmet-
oden, menar Wibeck (2010). I föreliggande studies fall handlar detta urval om musiklärare 
som undervisar i enskild instrumentundervisning. Vidare menar Wibeck att även om det finns 
många teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara, så pekar mycket på att den inte bör vara 
för stor. I mindre grupper kan exempelvis varje individ lättare få en känsla av inflytande och 
samhörighet, så kallad gruppkohesion. Det finns också mer utrymme att ge uttryck för egna 
åsikter och ta ställning till andra deltagares ståndpunkter i en mindre grupp. Inför föreliggande 
studier hade jag tre fokusgrupper med minst tre deltagare i som utgångspunkt. Utifrån en 
tidsaspekt kändes detta rimligt, samtidigt som antalet grupper och deltagare torde kunna bidra 
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till en bredd och variation av data. Som Wibeck poängterar kommer även en ensam fokus-
gruppintervju generera många sidor transkription, inte minst om gruppen utformats så att allas 
röster kan komma till tals. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor gjordes urvalet utifrån 
ett fåtal kriterier. Till att börja med skulle respondenterna vara verksamma som musiklärare 
vid musik- eller kulturskola eller ett estetiskt program på gymnasium, och där undervisa i 
enskild instrumentundervisning. En annan viktig aspekt var att få en bredd på instrument, då 
studien inte riktar in sig på en särskild instrumentgrupp. Detsamma gällde huvudsakliga gen-
rebakgrunder.  För att öka chanserna att hitta respondenter kontaktades olika skolor i en större 
region, snarare än endast en liten stad. Genom mail kontaktade jag en musikskola, två kultur-
skolor och två gymnasieskolor inom den valda regionen. Det slutade med att jag hade elva 
respondenter till förfogande, härledda från en musikskola, en kulturskola och ett gymnasium. 
Från musikskolan fick jag positiva svar från fem lärare, och jag valde då att flytta över en av 
dem till fokusgruppen på gymnasiet för att få jämnare fokusgrupper då jag endast fick posi-
tiva svar från två lärare där. Denna lärare hade också tidigare undervisat på gymnasienivå. På 
kulturskolan bestod fokusgruppen därmed av fyra lärare. Faktorer som ålder, kön, erfarenhet 
och andra bakgrundsfaktorer låg inte till grund för urvalet. Nedan följer en kort beskrivning 
av respondenterna:  
 
Fokusgrupp 1, gymnasiet 
Respondent A – Lärare i piano på gymnasieskolan och har undervisat i 11 år. 
Respondent B – Lärare i trummor på gymnasieskolan och har undervisat i 4 år. 
Respondent C – Lärare i elbas på musikskolan, men har tidigare undervisat på gymnasiesko-
lan. Har undervisat i 27 år. 
 
Fokusgrupp 2, kulturskolan 
Respondent D – Lärare i gitarr på kulturskolan och har undervisat i 20 år. 
Respondent E – Lärare i piano på kulturskolan och har undervisat i 15 år. 
Respondent F – Lärare i gitarr på kulturskolan och har undervisat i 10 år. 
Respondent G – Lärare i slagverk och trumset på kulturskolan och har undervisat i 3 år. 
 
Fokusgrupp 3, musikskolan 
Respondent H – Lärare i fiol på musikskolan och har undervisat i 10 år. 
Respondent I – Lärare i cello och har undervisat i 42 år. 
Respondent J – Lärare i gitarr och har undervisat i 30 år. 
Respondent K – Lärare i klarinett och saxofon och har undervisat i 28 år. 

4.2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen till föreliggande studie skedde med hjälp av tre fokusgrupper. Dessa fokus-
gruppsamtal ägde alla rum på de skolor som de deltagande lärarna var verksamma vid. Samt-
liga samtal spelades in med både ljud och bild. Ljudupptagningen gjordes med mobiltelefon, 
och en handkamera sattes upp för att fånga såväl ljud som bild. Kameran användes framförallt 
kompletterande för att underlätta analysarbetet, ifall jag skulle bli osäker vid något tillfälle på 
vem som sa vad under samtalen. Samtalen inleddes med att jag hänvisade till den information 
jag skickade ut när jag först kontaktade lärarna (se bilaga 2) och därmed i korthet ännu en 
gång klargjorde studiens syfte och fokus och hur dokumenterade data skulle hanteras. Utifrån 
studiens syfte började därefter gruppen samtala utifrån ett större, övergripande tema som i det 
här fallet utgjordes av improvisation i musik och den enskilda instrumentundervisningen. Jag 
formulerade några underliggande teman med öppna frågor som jag hade beredda beroende på 
hur samtalen urartade sig. Samtalen tog mellan 50 och 70 minuter att genomföra. Som sig bör 
vid fokusgruppsamtal försökte jag lägga mig i så lite som möjligt då fokus var det samtal och 



 24

interaktion respondenterna hade mellan varandra. Utan några fastare ramar fanns det gott om 
utrymme för respondenterna att diskutera fritt, reflektera och ge utlopp för spontana tankar 
som uppkom under samtalets gång. Om någon i gruppen inte riktigt förstod en frågeformule-
ring försökte jag klargöra den ännu mer med andra ord. När samtalen flöt på som bäst förhöll 
jag mig nästintill helt passiv, med undantag för diverse nickningar och korta fraser som ”jag 
förstår” eller ”just det” för att visa att jag hört vad som sagts. Ibland kändes det som att grup-
pen hade tömt ur svaren angående en viss fråga, och då fyllde jag i för att göra en övergång 
till nästa underliggande tema eller frågeställning. För det mesta skötte dock gruppen detta på 
egen hand, och ofta berördes flera av de i förväg formulerade temana och frågeställningarna 
genom att respondenterna själva förde samtalet framåt. Det rådde också ett gott klimat som 
gjorde att deltagarna i grupperna naturligt lyssnade och gav utrymme åt varandra. Jag upplev-
de inte att jag behövde hjälpa någon i grupperna att få sin röst hörd. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Inför analysen transkriberades de tre fokusgruppssamtalen. Mjukvaran Express Scribe använ-
des för att importera ljudfilerna med de inspelade samtalen. Programmet gjorde det enkelt att 
orientera sig visuellt i samtalen med praktiska spolningsfunktioner. Möjlighet att minska upp-
spelningshastigheten fanns också och användes i de fall då någon sa något otydligt, eller om 
det var flera som pratade samtidigt och också gjorde det svårt att uppfatta vissa ord. Även 
filminspelningarna kom till nytta i några få fall då det var lite otydligt vem som sa vad, när 
det till exempel blev en livligare diskussion med flera röster samtidigt. Jag kunde även direkt 
i programmet Express Scribe göra tidsmakeringar och noteringar för att markera när samtalen 
till exempel började rikta sig mot nya underliggande teman, antingen genom att grupperna 
själva förde samtalen mot de riktningarna, eller också om jag själv formulerade en ny öppen 
fråga. Detta för att underlätta när jag efter behov behövde lyssna igenom vissa delar igen. 
Transkriptionerna skrevs ner i word-dokument. Alla talade ord skrevs ner, inklusive utfyll-
nadsord som ”ehm” och bejakande ord som ”mm”. Mina egna bejakande ord för att visa att 
jag hörde vad som sades transkriberades dock inte. För att benämna gester eller rörelser utan 
ord användes parenteser med en beskrivning av vad personen gjorde i kursiv stil. Längre be-
tänktetid och tystnad markerades med tre punkter. Första steget i analysprocessen utgjordes 
av att transkriptionerna lästes igenom noggrant för att kartlägga övergripande teman i materi-
alet. Upprepade genomläsningar av transkriptionerna gjordes för att även identifiera mindre 
teman. Fokus låg på hur de deltagande lärarna i samtalen konstruerade både egna och gemen-
samma syner på improvisation, vad de gav uttryck för i sitt tal, och hur. För att komma åt kär-
nan i exakt vad det förhandlades om i ett visst avsnitt analyserades vad som stod på spel i lä-
rarnas samtal och argumentationer. För att synliggöra de olika funktionerna med lärarnas utta-
landen analyserades huruvida lärarna försökte framställa sig själva på ett visst sätt och hur de 
argumenterade för att legitimera en viss uppfattning, men också om de försökte övertyga 
andra i gruppen om sina ståndpunkter. Slutligen analyserades vilka effekter som lärarnas olika 
konstruktioner kunde ha på deras samtal om och beskrivningar av improvisation.  

4.2.4 Etiska överväganden 
Då föreliggande studie med hjälp av fokusgrupper involverar människor finns det vissa etiska 
aspekter att ta hänsyn till. Enligt Codex (2018) skall de medverkande i en studie informeras 
om studiens syfte, vilka metoder som används för datainsamling, och att de har rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan. När de potentiella respondenterna för föreliggande studie 
kontaktades för första gången delgavs de denna information genom en blankett som gick i 
linje med Codex riktlinjer (se bilaga 2). Det är även viktigt att samtycket till medverkan på 
något vis dokumenteras. Respondenterna fick därmed också bifogat en blankett om samtycke 
till medverkan som de skrev under om de var intresserade (se bilaga 3). Inte sällan innebär 
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forskning som involverar människor också att personuppgifter behandlas, menar Vetenskaps-
rådet (2017). All slags information som direkt eller indirekt på något sätt kan hänföras till en 
fysisk person avses som personuppgifter. Därmed menar Vetenskapsrådet att anonymisering 
eller avidentifiering är av stor vikt. På så vis kan ingen annan än forskaren veta vilka som sagt 
vad i undersökningen. För att uppfylla detta är respondenterna i föreliggande studie benämnda 
med endast en bokstav. Dock framgår vilket instrument de undervisar i samt vilken skolform 
de är verksamma på, varför fullständig konfidentialitet inte råder. All dokumenterad data i 
form av inspelningar och transkriberingar förvaras utom räckhåll för andra utom mig som 
forskare, vilket respondenterna också informerades om. Kvale och Brinkmann (2014) skriver 
också att kvalitativ forskning kan medföra vissa konsekvenser för de deltagande, till exempel 
att någon skulle utsättas för skada eller annat obehag. Jag upplevde inte att dessa risker fanns 
vid denna studie, och inte minst är avidentifieringen viktig för att minimera detta.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Bryman (2018) menar att begreppen validitet och reliabilitet behöver anpassas för att göras 
mer relevanta för bedömning av kvalitativ forskning, då dessa begrepp förutsätter att det 
skulle vara möjligt att beskriva den sociala verkligheten med en enda och absolut bild. Två 
grundläggande kriterier att utgå ifrån skulle istället kunna vara tillförlitlighet (trustworthiness) 
och äkthet (authenticity). Tillförlitlighet kan i sin tur delas in i fyra delkriterier som har mot-
svarigheter inom kvantitativ forskning. På detta sätt assimileras validitet och reliabilitet utan 
att ändra grundbetydelsen i dessa begrepp, menar Bryman. Trovärdighet handlar om att fors-
karen ska säkerställa att hen arbetar efter rådande forskningsetik och använder sig av respon-
dentvalidering. I föreliggande studie skedde detta framförallt om det rådde osäkerhet vid tran-
skriberingen. Då skickades resultat in till respondenter som fick kontrollera att deras uttalan-
den hade uppfattats korrekt. Med överförbarhet avses huruvida resultaten av forskningen kan 
tillämpas i andra kontexter, menar Bryman. Då kvalitativ forskning oftast intresserar sig för 
att undersöka en mindre grupp individer på djupet tenderar resultatet av sådana studier att ha 
fokus på det som är kontextuellt unikt och på betydelsen en viss social verklighet har. Detta 
kan begränsa överförbarheten. Så kallade ”thick descriptions” kan då användas för att ge tä-
tare beskrivningar av de detaljer och individer som ingår i en viss kultur. Föreliggande studie 
har inte gjort detta då den inte fokuserar på en särskild typ av instrumentlärare eller en sär-
skild typ av skolform, varför studiens överförbarhet skulle kunna ifrågasättas. Vidare menar 
Bryman att pålitlighet handlar om att en fullständig redogörelse för alla faser i forskningspro-
cessen ska finnas tillgänglig så att en utomstående person skulle kunna granska och bedöma 
kvaliteten på de valda procedurerna och hur de har använts. Föreliggande studies alla steg är 
redogjorda för skriftligt, vilket därmed går i linje med kriteriet om pålitlighet. Persson (2019) 
menar också att detta stärker överförbarheten av resultatet i en kvalitativ studie. Slutligen me-
nar Bryman (2018) att möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren säkerställer 
att hen agerat i god tro och inte låtit egna värderingar eller teoretisk inriktning påverka studi-
ens resultat. Detta utgår dock utifrån insikten om att fullständig objektivitet vid samhällsve-
tenskaplig forskning inte är möjligt. Utifrån en socialkonstruktionistisk ståndpunkt menar 
Burr (2003) att den verklighet som forskare beskriver utgör sociala och diskursiva konstrukt-
ioner, varför denna verklighet inte heller bör betraktas som en objektiv sådan. Winther Jør-
gensen och Phillips (2000) talar också om dilemmat att diskursanalytikern ofta själv är den 
del av den eller de diskurser som analyseras. En viktig attityd är därmed att ställa sig främ-
mande inför materialet för att inte ens egna redan befintliga kunskaper och värderingar ska 
färga materialet, ett angreppssätt som också har använts vid föreliggande studie.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av de tre fokusgruppssamta-
len med instrumentlärare. De teman som presenteras belyser tolkningsrepertoarer som fram-
träder vid samtal om och beskrivning av arbetet med improvisation. 

5.1 Instrumentallärares syn på improvisation i musik 
I detta avsnitt presenteras tolkningsrepertoarer som framträder vid instrumentallärares samtal 
om improvisation. Improvisation lyfts som ett integrerat medel som genomsyrar flera musika-
liska aktiviteter, men också som en egen aktivitet och mål i sig. Tolkningsrepertoarer kon-
strueras också om improvisation som såväl frigörande som hämmande, och att improvisation 
inte är knutet till en bestämd genre. Vidare beskrivs improvisation också som en kommuni-
kation, och som kopplat till musikteori. 

5.1.1 Improvisation som integrerat medel 
Av de observerade fokusgrupperna finns åtminstone en lärare i varje grupp som ger uttryck 
för en tolkningsrepertoar som konstruerar en syn på improvisation som en integrerad aktivitet 
eller medel som genomsyrar all musikundervisning. Respondent D från fokusgruppen på kul-
turskolan är gitarrlärare med en bakgrund inom klassisk musik. Hen ger uttryck för en upp-
fattning att improvisation bör vara ett ”naturligt inslag” som genomsyrar all möjlig musikalisk 
aktivitet, snarare än att improvisationen i sig står i fokus. Hen menar att ett exempel på när 
improvisation genomsyrar hela processen är när elever ska komma fram till ett eget arrange-
mang av en låt. Då testar sig eleven fram, undersöker olika möjligheter och kommer på saker i 
stunden. Respondent K som är klarinettlärare på musikskolan med en bakgrund inom klassisk 
musik poängterar på liknande sätt att improvisation i allra högsta grad förekommer för eleven 
som jobbar med komposition. Idéer testas, förkastas, och uppkommer i stunden. Hen uttryck-
er sig på följande vis: 
 

Då tycker jag också, som jag gjort ett litet projekt kring, att improvisationen ändå 
är en ingång till komposition, så det tycker jag är kul att man kan använda improvi-
sation för att också ha komposition. Det kan vara en inkörsport. Det ju ett sätt att 
strukturera upp en improvisation kan man säga. (Respondent K) 

 
Båda dessa lärares uttalanden tycks i någon mån ha funktionen att lyfta arrangering och kom-
position som aktiviteter där improvisation är centralt, även när fokus ligger på att komma 
fram till en mer ”färdig” version av ett stycke musik. Respondent B är trumlärare på gymna-
sieskolan med en bakgrund inom jazzen. Hen menar att improvisation sker i stunden när be-
slut tas eller inte tas i en spelsituation. Hen exemplifierar med att i stunden variera dynamik 
eller komp i en låt som ett sätt att improvisera. Respondent C som är baslärare i samma fo-
kusgrupp har en liknande bakgrund och menar att det som händer i stunden då eleverna im-
proviserar är att de använder sig av tidigare samlad kunskap. Hen exemplifierar med när en 
elev ska lära sig nya låtar genom ackordsanalys. Då använder eleven tidigare samlade kun-
skaper för att göra detta, men det går till exempel att tolka ackorden genom flera olika ackord-
läggningar om det inte är noterat exakt hur de ska spelas. Hen problematiserar vidare och me-
nar att improvisation mycket väl sker i stunden, men det betyder inte att det som sker är 
någonting nytt, utan eleven använder sin tidigare erfarenhet och upprepar därmed saker den 
lärt sig sedan tidigare. Hen menar att improvisation inte är förenligt med att det alltid behöver 
komma fram något nytt. Respondent A som är pianolärare i samma fokusgrupp är klassiskt 
skolad. Hen poängterar mer specifikt att improvisation även förekommer vid interpretation av 
noterad musik. Även här används dynamik som ett exempel för improvisation, men också 
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tempo. Beteckningar för nyanser och tempo anger sällan exakta instruktioner, utan blir då upp 
till var och en att göra sin tolkning av. Som hen själv uttrycker det: 
 

Det har ju med dynamik och tempo och allting… man hittar nya uttrycksätt, man 
börjar tänka på lite annat vis. Alltså man blir… man vågar göra grejer. Vad en not-
bild säger, man vågar ta ut svängarna lite. (Respondent A) 

 
Respondent I från fokusgruppen på musikskolan är lärare i cello och är av liknande åsikt. Hen 
menar själv att hen med sin klassiska bakgrund upplever sig som notbunden och sällan jobbar 
på sätt där improvisation är i fokus, utan snarare inkorporerar det som en del i tolkningen av 
musik. Funktionen av ett sådant uttalande tycks vara att inte bara legitimera improvisation 
som viktigt för interpretation, utan också ge uttryck för att hen inte känner sig så trygg själv 
med att improvisera i andra sammanhang. I fokusgruppen på kulturskolan lyfter även Re-
spondent F som är gitarrlärare med en bakgrund inom såväl jazz som klassisk musik fram hur 
improvisation är integrerat i interpretation. Det kan vara allt ifrån nyanser, drillar, till själva 
uttrycket i sig. I samma fokusgrupp betonar på liknande sätt Respondent E som är pianolärare 
med en bakgrund inom jazz hur olika variationer i sättet att tolka en låt kan utgöra en del av 
improvisation. Hen menar att improvisationen ligger i att göra någonting utöver de givna mal-
larna som eventuellt finns, och inte reproducera dessa:  
 

Ja men i kontrast till reproduktion, så är ju allt annat improvisation. Det ju att uti-
från en given mall göra nånting annat än det som är givet, och förhoppningsvis 
bättre. Allt som inte är en minutiös reproduktion. Eller, skulle jag säga, eller ja. 
Nånting som förhoppningsvis med avsikt just förekommer i stridens hetta. Det kan 
även vara saker någon har repat och övat in, men som man då i stunden använder 
för att tillföra ett original nånting nytt och bättre. (Respondent E) 

 
Respondent E ger därmed också uttryck för en liknande syn som Respondent C från gymna-
sieskolan, nämligen att improvisation kan innefatta tidigare inövad, samlad kunskap. Funkt-
ionen av detta uttalande tycks vara att ge uttryck för den egna uppfattningen att improvisation 
kan göra ett originalverk bättre, jämfört med att försöka reproducera det helt exakt.  

5.1.2 Improvisation som eget mål 
En kontrasterande tolkningsrepertoar ges då flera av lärarna också menar att improvisation 
kan ses som ett eget mål och en egen aktivitet i sig. Som tidigare nämnts ser Respondent D på 
improvisation som framförallt ett medel för andra ting som bör vara ett naturligt inslag i mu-
sikundervisningen. Hen menar dock också att beroende på kontexten kan själva improvisat-
ionen stå mer i fokus än den gör i andra sammanhang. Hen uttrycker sig på följande vis: 
 

Jag tycker att den andra grejen kanske kommer in när man går, när man börjar in-
tressera sig för mera… just ordet improvisation och vill gå skola och kanske lära 
sig mer om just det och då tänker jag direkt att man är mer i jazzgenren, och vill 
utbilda sig om det och då passar det att prata så, improvisation som mål. För då är 
det lite så båda är med på tåget, vad det är vi gör nu liksom, så det tycker jag hör 
till en äldre, mognare elev. (Respondent D) 
 

De som lyfter improvisation som ett eget mål är framförallt de lärare som har en bakgrund 
inom jazz. Respondent F menar till exempel att improvisation i sig också är ett hantverk pre-
cis som exempelvis notläsning, och att mycket tid därmed kan läggas på att faktiskt aktivt 
träna improvisation mer specifikt, beroende på sammanhanget. Improvisation består av en 
uppsättning verktyg, menar hen, såsom rytmer, melodiskt material, och så vidare. Att träna 
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sig på att improvisera med dessa menar Respondent F hjälper personen i fråga att ”äga verk-
tygen” som hen uttrycker det, på så vis att de då kan användas på de sätt som önskas i olika 
sammanhang, varför improvisation bör kunna ses som ett eget mål i sig. Hen menar att det 
blir en egen expertis. Att hen uttrycker sig på följande vis kan i någon mån ha funktionen att 
poängtera en åsikt om att improvisation kan ha ett egenvärde, och inte endast är bra för att 
gynna andra ting. Respondent J är gitarrlärare på musikskolan med en bakgrund inom såväl 
jazz som klassisk musik. Hen lyfter också det egna värdet improvisation i sig har och menar 
att improvisation därmed kan vara ett eget mål. Liksom Respondent F menar hen att fokus då 
hamnar på att bygga upp en slags arsenal av verktyg som improvisatören genom träning lär 
sig att använda på de sätt den vill i olika sammanhang, till exempel i olika låtar. 

5.1.3 Improvisation som något frigörande 
En tolkningsrepertoar som genomsyrat fokusgrupperna är också den om improvisation som 
något frigörande. Flera lärare lyfter och konstruerar synen på improvisation som starkt kopp-
lat till frihet i fråga om eget skapande och uttryck. Upplevelsen av att börja musicera med 
fokus på improvisation uttrycker Respondent H från musikskolan på följande sätt:  
 

Det var ju liksom som att få blomma ut liksom, som om nånting växte i mig. Väl-
digt filosofiskt det här och tjusigt, men alltså det var verkligen… för nån som då 
har vuxit upp i en väldigt klassisk värld på ett sätt, och sjungit i kör liksom och sut-
tit med noter och spelat fiol och suttit i orkester och gjort allt väldigt rekorderligt 
och enligt ramarna så var det ju… ja det kom ju när jag gått ut gymnasiet och kom 
till folkhögskola, det var ju som att ’ja just det, jag kan uttrycka mig själv också, 
inte bara härma och göra som en annan person säger åt mig att göra’, så det var ju 
så. (Respondent H) 

 
En funktion av ett sådant uttalande torde vara att poängtera att Respondent Hs bakgrund inom 
den klassiska musiken inte inbjöd till så mycket musicerande där improvisation stod i fokus 
för att jobba med det egna uttrycket. Det har också funktionen att delge en egen, subjektiv 
upplevelse av vad improvisation innebär. Respondent A från gymnasieskolan betonar också 
det frigörande i improvisation när hen säger att: ” för mig är nog fritt ett ganska stort ord för 
improvisation”.  
 
Respondent B bidrar med en bredd till denna tolkningsrepertoar och lyfter även friheten till att 
leka och utforska själva instrumentet för att skapa en relation till det: 
 

Jag tror improvisation kan ge… hjälpa en att få, eh, en slags liksom, relation till sitt 
instrument som inte är liksom, som du sa, att bara spela efter en notbild eller spela 
en specifik låt, utan man faktiskt kan bara sitta och leka med sitt instrument, och 
låta liksom, och känna att det är liksom… ja, att dom får en relation och identitet 
med det. (Respondent B) 

 
Denna liknelse med att leka använder sig även Respondent A utav, kanske som en konse-
kvens av att Respondent B som befann sig i samma fokusgrupp tidigare använt sig av ordet 
”lek”. Respondent A sätter dock in ordet i en egen beskrivning, vilket skulle kunna peka på 
att hen redan hade en uppfattning av improvisation som en slags utforskande lek. I synnerhet 
med yngre elever menar hen att improvisation blir mer av en lek som kan göra att eleverna 
plötsligt tycker det är roligare och mindre kravfyllt att spela när det inte finns en specifik not-
bild att följa. Hen menar vidare att improvisation kan hjälpa elever att bryta sig fria från di-
verse låsningar som försvårar spelet. I hens fall innebär det till exempel att elever som varit 
blyga för att spela ut får utforska hela pianots register genom improvisation. På liknande sätt 
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menar Respondent K från musikskolan att friheten att utforska och skapa genom improvisat-
ion kan vara ” en räddning för att musicera för de som har svårt både motoriskt och för noter”. 
 
För att känslan av frihet ska infinna sig genom improvisation på bästa sätt betonar även flera 
av lärarna i fokusgrupperna vikten av att sätta vissa ramar och avgränsningar. Detta verkar 
vara något som samtliga lärare i fokusgrupperna är överens om. Respondent K uttrycker det 
när hen hänvisar till sin undervisning i klarinett:  
 

Ja, för jag tänkte säga att det tydliggör ju också att improvisation inte, i början i 
alla fall i min erfarenhet, inte ska vara helt fri, utan det behövs tydliga ramar som 
man känner sig trygg i. Det kan vara en ton som gäller till att börja med. Den kan 
vi göra mycket med, rytmisera och frasera på olika sätt. Ja, så som sagt, tydliga 
ramar och avgränsningar är viktigt i början tycker jag. (Respondent K) 
 

Respondent J instämmer med detta och menar även att skapande överlag mår bra av avgräns-
ningar, att kreativiteten gynnas då det finns några regler att förhålla sig till. Hen exemplifierar 
sådana avgränsningar och ramar med att eleven kan få ett visst antal toner att improvisera 
med, eller en viss rytm, och att detta sedan kan byggas vidare på allteftersom eleven blir tryg-
gare. Respondent G som är slagverkslärare på kulturskolan har en bakgrund inom främst klas-
sisk musik, men också folkmusik. Hen betonar också tydliga ramar som en nödvändighet, och 
poängterar att ramarna justeras utifrån olika elever och elevers progression, men att de likväl 
alltid finns där. Respondent E påpekar att det låter aningen paradoxalt att givna ramar behövs 
vid improvisation, men instämmer ändå med att ” begränsningar gör folk kreativa”. Ett sådant 
uttalande fyller ändå en funktion av medhåll, trots att Respondent E först påpekar att det i 
sammanhanget låter paradoxalt att avgränsa en improvisation som ska gynna elevens frigö-
rande och uttryck. I respektive fokusgrupp verkar det finnas en gemensam vilja att förstå ra-
mar och avgränsningar som något som skapar trygghet och kan bygga upp elevers självförtro-
ende och mod för att utforska inom improvisation. 

5.1.4 Improvisation som något hämmande 
I kontrast till föregående tolkningsrepertoar framkommer också en variation i form av en 
tolkningsrepertoar där improvisation snarare kan betraktas som något som hämmar och för-
svårar elevernas musicerande. Samtliga lärare i studien verkar överens om att improvisation i 
synnerhet hämmar vid avsaknad av ramar och avgränsningar. Respondent A från gymnasie-
skolan uttrycker sig till exempel på följande vis: 
 

Det finns en frihet i det, men jag tror att folk kan uppleva det, vissa kan uppleva det 
fria att det blir en… att det hämmar också. I friheten så kan det vara hämmande. 
Att det… det blir för fritt. (Respondent A) 

 
Funktionen av detta uttalande verkar vara att ge uttryck för en förståelse att vissa kan uppleva 
improvisation som hämmande, oavsett vad hen själv tycker. Det som hen och flera av lärarna 
i fokusgrupperna framförallt betonar är svårigheten som uppstår då det inte finns några ramar 
alls att förhålla sig till vid improvisation. Respondent E från kulturskolan och Respondent J 
från musikskolan är båda vana improvisatörer, men båda använder uttrycket ”spela vad du 
vill” för att understryka den låsning som kan uppstå för den som ska improvisera utan något 
alls att förhålla sig till. Respondent J menar att även den erfarne improvisatören kan känna sig 
låst i sitt spel om den inte får något alls att förhålla sig till, och att den som är mer oerfaren 
därmed också troligen kommer uppleva denna låsning, varför improvisation skulle kunna 
upplevas som något svårt. Respondent F menar att det med helt fria händer dels kan vara svårt 
att börja, men också att ta det vidare och skapa någon sorts progression.  
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Respondent C menar att en av de största utmaningarna är att bryta det tabu eller den rädsla 
som många elever kan ha för att improvisera. Hen menar att det finns mycket förväntningar 
på improvisation. Hen menar att många elever är av uppfattningen att improvisation är något 
svårt och att det paradoxalt nog skulle finnas mycket ”rätt och fel” i det. Respondent D lyfter 
också det fokus på rätt och fel som elever kan ha vid improvisation, och exemplifierar med en 
av hens tidigare elever som fick en negativ inställning till improvisation som något kravfyllt. 
Även Respondent B menar att improvisation kan vara hämmande på grund av rädslan för att 
spela fel:  
 

Ja. Eh… och att det blir liksom tiotusen gånger värre när det då blir nån sorts, eh… 
när man ska lägga in improvisation då som en grej eller ett solo till exempel, att då 
finns det plötsligt mycket, mycket mer fel man kan göra, tror jag många elever tän-
ker, fast det egentligen är tvärtom. (Respondent B) 

 
Funktionen av detta uttalande verkar vara att ge uttryck för en uppfattning att det inom im-
provisation inte är lika tydligt med vad som är rätt och fel, men att många elever i själva ver-
ket kan uppleva att finns ännu större risk att göra fel vid improvisation. Både Respondent H 
och I från musikskolan är också av denna uppfattning att det kan råda en viss rädsla bland 
många elever för att improvisera, i synnerhet om de inte får göra det i ett tidigt stadium i sitt 
musicerande. De menar att ju mer det skjuts upp, desto större förväntan blir det på att impro-
visation skulle vara något som är kravfyllt och ”svårt att uppnå”. Respondent A från gymna-
siet lyfter under samtalet fram att rädslan för att improvisera också kan sitta ihop med en 
rädsla för att blotta en del av sig själv, om improvisation förstås som ett sätt att delge person-
ligt uttryck. Vissa lärare ger också uttryck för att rädslan kan hänga ihop med att improvisat-
ion blivit mer förknippat med vissa genrer än andra. Respondent D ger uttryck för ett utta-
lande som tycks ha funktionen att återge hens egen bild av vad som kan ha bidragit till varför 
vissa känner en viss rädsla för att improvisera:  
 

Sen har det blivit det här med musikhögskolevärlden med improvisation som hör 
till jazzmusiken där som en egen miljö, och det är ju det som är felet där, att vi ser 
upp till dom så mycket för att dom är så bra på det så man glömmer bort att man 
gör det lilla och det är också improvisation. Fast var används det då, vissa männi-
skor kanske värderar det ena mer än det andra. (Respondent D) 
 

Vidare menar respondent D att såväl lärare som elev kan uppleva hinder med improvisation 
om de inte känner sig förtrogna med de sammanhang där improvisation har en mer framträ-
dande roll. 

5.1.5 Improvisation som icke genrebundet 
Av de observerade fokusgrupperna är det ingen av dem som endast innehåller respondenter 
med samma eller liknande genrebakgrund. Att improvisation i förhållande till genrer stått på 
spel ter sig därmed föga förvånande. En tolkningsrepertoar som framträder i alla fokusgrupper 
är den som skildrar en syn på improvisation som genrelöst. Respondenterna verkar i samtalet 
vilja tala om improvisation på ett sätt där de själva inte försöker knyta det till en viss genre 
och stil, trots att de själva kommer från olika genrebakgrunder. En generell uppfattning är att 
improvisation är en del av interpretation och tolkning av musik, vilken genre den än skulle 
kunna passa in i. Respondent C berättar att hen undervisar främst inom pop, rock och jazz, 
men understryker att det inte finns något som säger att improvisation skulle vara genrebundet 
till dessa stilar. Funktionen av ett sådant uttalande skulle kunna vara att hen inte vill vara par-
tisk med sina egna huvudsakliga genreområden, och inte heller värdera genrer överlag. Att 
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arbeta med härmningsövningar där eleven får härma fraser och sedan komma på egna fraser 
är ett återkommande exempel i de observerade fokusgrupperna där improvisation dessutom 
kan övas genrelöst. När lärarna använder begrepp som till exempel pentaskala försöker de inte 
få det att passa in i ett särskilt genreområde. Samtliga lärare talar om improvisation som något 
som förekommer i alla möjliga kontexter. Respondent K uttrycker sig på följande vis: 
 

Improvisationen är ju faktiskt en beståndsdel i många genrer, så det är klart att man 
måste ha med det i sin undervisning också eftersom det faktiskt finns i musiken. 
Sen har vi ju sagt förut att jag tycker att det utvecklar fantasi och kreativitet och 
även känsla för musikens form, språk, alltså fraseringar och nyanser. Det kan ju 
vara allt möjligt i alla stilar. (Respondent K) 
 

Funktionen av ett sådant uttalande verkar dels vara att framställa ett eget ställningstagande till 
improvisation, men också att argumentera för varför andra lärare borde inkorporera det i sin 
undervisning. Vidare finns det också lärare som betonar att improvisationens roll i vissa 
sammanhang har sett lite annorlunda ut genom historiens gång. Respondent A från gymnasie-
skolan lyfter fram att improvisation länge hade en ännu mer central roll inom diverse klassisk 
musik än vad den har idag. Även Respondent F från kulturskolan lyfter fram detta:  
 

Jag menar, den klassiska musiken… Bach och så vidare, dom höll ju på med im-
provisation som bara den, precis som i jazzen. Dom läste ju besiffringar, så då hade 
man ju inte noter på allt. Dom fick ju läsa besiffringar, ’jaha ett Am, ja då vet jag 
precis vilka ackordstoner det är’, ja mycket sånt. Sen nånstans på vägen började 
improvisationen dö ut va, men jag vet att även i den världen så har man tagit 
upp det där igen, att återuppliva det där. (Respondent F) 

 
Hens uttalande skulle kunna ha funktionen att framställa sig som opartisk till jazz, där impro-
visation har haft en central roll från första början. Vidare ger Respondent D uttryck för ett 
uttalande som tycks ha funktionen att delvis delge den egna upptäckten att hen faktiskt ägnar 
sig en del åt improvisation, men också att andra musiker från olika bakgrunder skulle kunna 
upptäcka att de improviserar om de samtalade om improvisation.  
 

Det är intressant att prata om sånt här. Eh… och, för det som kom upp här nu är ju 
att det är så himla mycket som är improvisation om man tänker tillbaks på det, 
rytmer, dynamik… alltså… jag improviserar ju väldigt mycket mer än vad jag 
tänkte på innan vi pratade. Så det skulle varit bra att ha fler människor också, här 
inne, med olika erfarenheter och instrument. (Respondent D) 
 

Respondent F fyller i med att själva begreppet improvisation borde användas i fler kontexter 
för att avdramatisera det och också påvisa att det är en del av och genomsyrar all musik. Hen 
menar att de improvisatoriska elementen finns i all musik, men att det bara inte talas om det. 
Funktionen med hens uttalande skulle kunna vara en slags uppmaning till både sig själv och 
de andra lärarna i gruppen för att börja bruka begreppet improvisation mer i sin undervisning 
oavsett vilka genrer som är aktuella. 

5.1.6 Improvisation som kommunikation 
Under lärarnas samtal om improvisation framträder tolkningsrepertoaren om improvisation 
som en slags kommunikation. Framförallt är det lärarna med en bakgrund inom jazz som ger 
uttryck för detta synsätt. I synnerhet Respondent J som är gitarrlärare på musikskolan liknar 
det gärna och ofta under samtalet med ett sätt att tala och kommunicera. Hen drar paralleller 
till när barn lär sig språk. De lär sig först härma ord och fraser som de så småningom kan an-
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vända för att forma sina egna meningar. Efter ett tag kan de använda dem för att berätta längre 
historier. Tillslut lär de sig också symbolerna, bokstäverna, bakom det hela. De lär sig läsa, 
men vid det laget kan de också redan prata. Respondent J liknar det med att i musik lyssna 
och härma diverse toner, rytmer, fraser och så vidare och göra detta till sitt eget, för att sedan 
lära sig symbolerna. Med symboler menar hen i detta fall musikteori. En sådan jämförelse 
verkar ha funktionen att understryka vikten av att träna sig på att improvisera om det förstås 
som ett sätt att kommunicera med andra. I sin liknelse med att tala uttrycker sig hen på föl-
jande vis: 
 

Min favoritjämförelse är att jämföra det med att prata, att samtala, och att man kan 
spela vad man hör. Det är gehörsspel och att man kan spela sina tankar egentligen, 
ungefär som man pratar och att när man säger nåt så vet man vad man säger. Men 
man har inte planerat det i förväg, utan det kommer spontant. Man reagerar på vad 
den andra säger och att det är en kommunikation. (Respondent J) 
 

Medhåll ges från Respondent K som också betonar improvisation som en kommunikation och 
interaktion mellan de som musicerar, och att meningsutbyten sker som påverkar och influerar 
varandra, som i en verbal kommunikation. Även tidigare nämnda Respondent F från fokus-
gruppen på kulturskolan liknar improvisation med språk och kommunikation. Hen menar att 
den uppsättning verktyg som utgör improvisation så småningom kan användas för att forma 
våra egna musikaliska meningar, precis som språkets olika delar kan användas för att forma 
egna meningar när de väl tränats på.  

5.1.7 Improvisation som mer eller mindre teoretisk 
Musikteorins roll vid undervisning av improvisation har också stått på spel under gruppsamta-
len, vilket har gjort att tolkningsrepertoaren om improvisation som mer eller mindre teoretiskt 
impregnerad har framträtt. Särskilt i fokusgrupp 3 på musikskolan samtalas och argumenteras 
det om olika uppfattningar kring hur mycket läraren bör förklara för eleven teoretiskt vad 
denne gör när den improviserar. Respondent K står för en av uppfattningarna kring hur lärare 
bör förhålla sig till teoretiska förklaringar vid undervisning av improvisation:  
 

Men att förklara vad man gör… ja jag tror det är bra att vänta med det så länge som 
möjligt faktiskt för det kan bli lite sådär hämmande och att man börja tänka istället 
för att lyssna och vara fri. Sen som jag sa så är det ju väldigt styrt utifrån vilka to-
ner man använder till exempel, och tack och lov för pentaskalor. Det får dom ju i 
och för sig lära sig så småningom, att lära sig spela pentaskalor i olika tonarter, 
men… ja. Jag upplever att om man kan vara fri så länge som möjligt så tror jag att 
det är det bästa. (Respondent K) 
 

Funktionen av ett sådant uttalande verkar här vara att dels lyfta fram den egna värderingen att 
improvisation innebär en frihet som musikteori i ett för tidigt stadium kan hämma. Hen ger 
också uttryck för att improvisation innebär gehörsspel, och att hen vill att detta ska vara den 
enda ingången så länge som möjligt. I sitt gensvar ger Respondent H uttryck för ett lite annat 
synsätt: 
 

Och i den bästa av världar skulle jag vilja kontra och säga att det hade varit fantas-
tiskt om alla fick ha en teorilektion, alltså att få lära sig om… få mycket teoretisk 
grund också. Kanske inte att man står där och ’nu mina vänner har ni spelat en 
durtreklang’ just då när man är mitt i ett flow liksom, men jag har ju… jag tycker 
att jag har haft jättestor hjälp av min teoretiska grund som jag fick från att jag var 
tio. (Respondent H) 
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Detta uttalande får funktionen att delge en kontrasterande uppfattning om ämnet och samtidigt 
försöka försvara det egna ställningstagandet. Genom att dra paralleller till egna positiva erfa-
renheter vill Respondent H legitimera sitt synsätt. Samtidigt ger hen uttryck för en förståelse 
utifrån Respondent Ks uttalande då hen menar att det inte är värt att bryta mitt i det musika-
liska flödet för att ge en teoretisk förklaring på vad det är som sker. Hen ger själv uttryck för 
att detta synsätt också kan vara färgat av att hen även undervisar i musikteori, och därför vill 
inkorporera teori i sin undervisning redan från början. Respondent J hamnar på ett sätt mitte-
mellan dessa synsätt. 
 

Ja improvisationen alltså…. det kommer först, improvisationen kommer först, eller 
att man härmar som vi var inne på, det kommer först, sen kommer skapa eget. Det 
kan vara alltifrån enkla klapp, sen kan jag gå på att… symbolerna då, men jag pra-
tar innan jag läser. Jag kan spela innan jag lär mig… symbolerna. (Respondent J) 
 

Respondent J på syftar på musikteori när hen använder begreppet symboler. Ovanstående 
uttalande verkar ha funktionen att ge uttryck för hens egen syn på förhållandet mellan teori 
och praktik i musik. Hen verkar instämma med Respondent K att det praktiska utförandet att 
improvisera utifrån gehörsspel bör komma först, men hen ger samtidigt också uttryck för att 
en teoretisk förankring och medvetenhet är bra att bygga upp när en grund för det praktiska 
utförandet lagts, för att minimera risken att allt som sker i improvisationen bara är en slump. 
Detta stämmer mer överens med den syn på teori som Respondent H ger uttryck för. Respon-
dent J lägger dock mer betoning på ordet ”medvetenhet” kopplat till det praktiska, snarare än 
att teorin ska förklara mer ingående vad det är som sker. Vid improvisation med skalor menar 
hen till exempel att det är bra att vara medveten om tonplatser, alltså de olika stegen i en 
skala, men att det inte bör ägnas en helt egen lektion åt att bara prata om dessa utan att också 
spela dem. Funktionen av detta uttalande verkar för Respondent J vara att påpeka vikten med 
att det praktiska och teoretiska följs åt, och att ingen sida bör ta överhanden för mycket.  

5.1.8 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet har det framkommit att lärarna i studien ger utlopp för en variation av tolkningsre-
pertoarer. Inom samma samtal, och ibland till och med i samma mening, använder sig lärarna 
av motstridande tolkningsrepertoarer för att konstruera sina synsätt på improvisation. Utifrån 
deras beskrivningar ses improvisation dels som ett integrerat medel vid till exempel interpre-
tationen av ett stycke genom att tillföra egna tolkningar av tempon och drillar med mera, men 
också vid komposition där idéer uppstår, testas och förkastas. I synnerhet lärarna med en bak-
grund inom jazz talar dock också om improvisation som ett mål och att förmågan att använda 
diverse improvisatoriska verktyg på det sätt improvisatören vill i olika sammanhang är en 
egen expertis. Den frihet till uttryck och skapande som lärarna förknippar med improvisation 
verkar till stor del vara avhängig av vilka ramar som finns att förhålla sig till. Beroende på 
dessa förstås improvisation som frigörande, men också som något som kan vara hämmande. 
Utan tydliga avgränsningar att förhålla sig till beskrivs improvisation som något svårt som 
skapar låsningar i spelet. Lärarna ger uttryck för improvisation som något som genomsyrar all 
musik och därmed inte binder den till en särskild genre. När lärarna beskriver improvisation 
som en kommunikation menar de att improvisation är uppbyggt av olika byggstenar eller 
verktyg liksom det verbala språket är, och att dessa sedan kan användas för att kommunicera, 
interagera och påverka andra, precis som i en verbal konversation. I anslutning till detta fram-
går också att improvisation ses som mer eller mindre teoretisk, och att lärare i olika grad kan 
förklara teorin bakom improvisation för eleven. Det ges uttryck för att teorin bör kopplas på 
så sent som möjligt för att inte störa det praktiska, medan en annan aspekt är att en teoretisk 
grund bör byggas redan från början.  
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5.2 Instrumentallärares arbete med improvisation 
I detta avsnitt presenteras tolkningsrepertoarer som framträder då lärare beskriver sitt arbete 
med improvisation i enskild undervisning. Eventuella likheter och skillnader i de tolkningsre-
pertoarer som framträder i lärares beskrivningar av sitt arbete med improvisation jämfört med 
i samtalet om detta redogörs för. Därmed skildras också vilka effekter och konsekvenser de 
tidigare konstruerade tolkningsrepertoarerna har då lärarna talar om och beskriver arbetet med 
improvisation. 

5.2.1 Improvisation som beroende av genrebakgrund 
Samtliga lärare se på improvisation som genreöverskridande, men det betyder inte att de anser 
att improvisation är helt opåverkat av genrer. När de talar om och beskriver sitt arbete med 
improvisation ger de uttryck för en variation av tolkningsrepertoar där improvisation ses som 
beroende av deras egen genrebakgrund, och att det påverkar deras undervisning. Å ena sidan 
finns lärarna som menar att deras genrebakgrund ”hindrar” dem från att låta improvisation ta 
någon större plats i sin undervisning. Respondent I från musikskolan beskriver sig själv som 
väldigt notbunden. I egenskap av att vara klassiskt skolad menar hen att noter har funnits med 
från dag ett och att det är först på senare år som hen börjat frigöra sig från det och musicerar 
utan noter. Effekten av detta blir att hen sällan fokuserar på improvisation i sin undervisning, 
utan hen lyfter fram att det framförallt blir en biprodukt av att jobba med interpretation. Re-
spondent D från kulturskolan som också är klassiskt skolad upplever på liknande sätt att hens 
genrebakgrund gör hen något otrygg vid att improvisera. Även för denna lärare får detta ef-
fekten att hen sällan jobbar med specifikt improvisation med sina elever. När fokus ligger på 
improvisationen i sig upplever hen att det genast handlar om någon slags jazzkontext: 
 

Men jag tror faktiskt ens egen musikaliska bakgrund och vad man brinner för och 
brann för när man började, det sitter kvar alltså. Det som… jag har ju väldigt svårt 
att… eftersom jag aldrig varit en jazzmusiker så… jag måste ju jobba med det, om 
jag ska spela nåt jazzigt, då måste jag in i det, öppna den dörren, gå in där och 
börja leta i lite halvdunkel… för jag, den lampan är inte tänd för mig alltså, om jag 
säger så. Så att, jag… öppnar inte den dörren som kanske en annan gitarrist hade 
gjort mycket mer. För jag menar jag har alltid… så bakgrund tror jag är, tror jag 
spelar mycket roll för hur man är som lärare. (Respondent D) 
 

I de fall där lärare själva ger uttryck för viss osäkerhet för att jobba med improvisation tycks 
tolkningsrepertoaren om Improvisation som integrerat medel ha funktionen att poängtera att 
den ändå är närvarande i undervisningen som ett medel för många andra ting. Tolkningsreper-
toaren om Improvisation som något hämmande får i någon mån funktionen att legitimera var-
för improvisation inte tar någon större plats i instrumentallärares enskilda undervisning. 
 
Å andra sidan finns lärarna som gärna fokuserar på improvisation i sin undervisning, antingen 
tack vare, på grund av eller oberoende av sin genrebakgrund. Lärare som exempelvis Respon-
denterna B, C, E, F och J har sina huvudsakliga genrebakgrunder inom jazz-, pop- och rock-
fälten och känner sig bekväma med improvisation då de själva sysslat mycket med det under 
sin egen musikaliska utveckling. Detta får effekten att dessa lärare gärna undervisar i specifikt 
improvisation, och i samtalen ger de uttryck för olika sätt de jobbar med detta. Respondent F 
beskriver till exempel att hen gärna kopplar improvisationen till att ske över vissa specifika 
låtar som eleven jobbar med, och därmed väljer hen ibland låtar utifrån detta. Ofta härrör 
dessa låtar ur blues- eller rockfältet, vilket torde vara en effekt av hens genrebakgrund. Bero-
ende på eleven kan dessa låtar variera i komplexitet i fråga om till exempel ackordföljder och 
tempon. Respondent J beskriver att hen också brukar använda sig av elevens repertoar för att 
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öva improvisation, och ofta rör det sig om rocklåtar. Hen beskriver att hen tillsammans med 
eleven ibland hittar på egna delar i låtar där improvisation kan ske, om låten i fråga till exem-
pel innehåller många ackord som är svåra att förhålla sig till. Respondenterna C och E beskri-
ver att de jobbar på liknande sätt utifrån elevens repertoar. Utifrån deras beskrivningar verkar 
generellt sett lärarna inom jazz-, pop- och rockfältet undervisa i improvisation både som en-
skilda övningar och sammanvävt med den repertoar eleverna jobbar med, med tanken att de 
kanske så småningom ska improvisera i konsertsammanhang. 
 
Med detta sagt är det förstås inte bara lärare med liknande genrebakgrund som kan använda 
sig av improvisation över till exempel blueslåtar i sin undervisning Respondenterna A, G, H 
och K betraktar sig själva som huvudsakligen klassiska musiker, men har gärna inslag av im-
provisation i sin undervisning. Respondent K beskriver att även hen brukar använda sig av 
bakgrundsspår innehållande en bluesform som eleven får improvisera över. Detta behöver 
dock inte vara någon redan befintlig låt menar hen, utan den används framförallt som ett öv-
ningsredskap. Respondent H talar om att hen ibland använder improvisation som uppvärm-
ning av en lektion, eller som en slags ”paus” mellan arbetet med repertoar. Hen lyfter dock 
också fram att hen ibland försöker hitta ”enklare” poplåtar som eleven kan öva improvisation 
på. Detta då hen menar att det finns en glädje i att erbjuda eleverna en chans att testa på saker 
hen själv inte fick göra när hen var elev. Respondenterna D och I kommer också från en klas-
sisk bakgrund. De är positiva till improvisation, men menar att det är ganska sällan de jobbar 
med det. Som respondent D uttrycker det är det sällan hen ”öppnar den dörren” på grund av 
sin egen genrebakgrund. Utifrån lärarnas samtal och beskrivningar verkar lärarna med en mer 
klassisk bakgrund framförallt undervisa i improvisation i form av enskilda övningar som inte 
har någon större koppling till elevens repertoar. Tolkningsrepertoaren om Improvisation som 
eget mål fyller här en funktion att legitimera att en del av lärarnas undervisning faktiskt vigs 
åt att fokusera på improvisation. Samtidigt är alltså tolkningsrepertoaren Improvisation i på-
verkan av genrebakgrund parallellt närvarande och har olika konsekvenser på samtliga lärares 
undervisning av improvisation. 

5.2.2 Improvisation som beroende av det egna instrumentet 
Föga förvånande utgår samtliga lärare från sina respektive instrument när de beskriver sin 
undervisning av improvisation. I samband med detta framträder en tolkningsrepertoar om 
improvisation som beroende av det egna instrumentet, vilket bidrar till både möjligheter och 
begränsningar i arbetet med improvisation. Respondenterna B och G som är lärare i trumset 
respektive olika slagverksinstrument samt trumset beskriver sin undervisning i improvisation 
med betoning på den rytmiska aspekten. Trumset erbjuder många möjligheter för eleven att 
placera en och samma rytm på, beskriver de. Båda lyfter fram så kallade ”trumfills” som ett 
sätt att jobba med improvisation. De är båda av uppfattningen att ramar är viktigt vid impro-
visation, vilket får effekten att de ofta ger sina elever avgränsningar när de ska öva på att im-
provisera. Dessa avgränsningar kan till exempel bestå av en given rytm eller ett antal slag som 
får placeras när de vill, och ett visst antal takter som eleven har på sig att fördela dessa rytmer 
eller slag. Att variera komp är också ett sätt som båda lärarna beskriver att använder när de 
undervisar i improvisation. En given ram eleven kan få då är att den måste ha olika typer av 
komp för olika delar i en låt. Respondent B ger också uttryck för ett tillvägagångssätt som vid 
första anblicken kan te sig som ramlöst:  
 

Ibland så kan jag ju göra, det vet jag att jag gjort med vissa elever att dom bara to-
talt kör, man bestämmer ingenting, man har ingen puls, inget tempo, man har 
ingenting utan bara, ’nu spelar jag nånting… och du ska spela nåt efter mig. Eh… 
och det enda du behöver tänka på är vad du vill svara’. (Respondent B) 



 36

 
Hen menar att det blir som en konversation mellan två trumset. Vid första anblicken kan detta 
te sig som något lösa ramar, men viktigt att poängtera beskriver hen är dock att en ram fak-
tiskt ges i form av att hen spelar något före eleven som eleven kan inspireras av och förhålla 
sig till på valfritt sätt. Respondent B medger själv att det ofta ”faller platt”, men att eleverna 
ibland kommer fram till saker som de själva tycker låter bra och som de inte kommit på att de 
kan göra tidigare, om de bara ges lite tid. Tolkningsrepertoaren Improvisation som kommuni-
kation får här funktionen att legitimera hur improvisation kan övas genom att helt enkelt bara 
reagera på något den andre spelar och spela något tillbaka som ett svar på detta. Båda lärarna 
ger uttryck för att trumset, i egenskap av att vara förhållandevis begränsat i antalet toner, be-
gränsar möjligheten att utforska melodiskt material i form av exempelvis skalor. Respondent 
B betonar dock att det fortfarande går att ha ett melodiskt förhållningssätt. Båda lärarna lyfter 
också att trumsetets konstruktion lätt kan bjuda in till möjligheten att jobba med dynamik i 
sina improvisationer.  
 
Respondent G ger uttryck för att de melodiska aspekterna faller sig mer naturliga när hen un-
dervisar i melodiska slagverksinstrument som marimba och vibrafon som har ett bredare re-
gister av toner. De ramar som brukar ges då är att eleven får improvisera med två eller tre 
toner ur en durskala medan läraren själv är delaktig och spelar ett komp till. Detta tillväga-
gångssätt med liknande ramar uppger flera lärare att de använder i sin undervisning, för att så 
småningom utöka tonförrådet, rytmerna, och på vilken form improvisationen äger rum. Even-
tuellt får eleven improvisera till ett förinspelat bakgrundsspår som Respondent G förberett, 
om hen inte kompar eleven själv. Respondent A beskriver att hen brukar ge en avgränsning i 
form av att eleven får improvisera med bara svarta tangenter, medan hen kompar med en 
ackordföljd i en tonart där alla tonerna på de svarta tangenterna finns med. Med denna av-
gränsning kan eleven känna sig fri att röra sig över hela pianots register. Respondent E som 
också är pianolärare har också använt sig av den övningen och lyfter fram att pianots kon-
struktion ger det en fördel rent visuellt när det kommer till att orientera sig i melodispel. Hen 
betonar dock att den ovan nämnda övningen kan resultera i att eleven inte lyssnar så mycket 
på vad den gör, utan fokuserar mest på att ”pricka rätt tangenter”. Respondent J som är lärare 
i gitarr påpekar att gitarr inte har samma visuella fördel som ett piano. Tvärtom ger hen ut-
tryck för att gitarren kan vara förvirrande när det kommer till att exempelvis lokalisera de 
olika stegen eller tonplatserna i en skala om skalan spelas utifrån ett och samma läge. På ett 
piano stegras alltid tonhöjden åt ett och samma håll rent visuellt, men så behöver det inte vara 
på gitarr, vilket Respondent J poängterar kan vara en svårighet vid improvisation och melodi-
spel överlag. För att balansera ut detta brukar hen ibland därför avgränsa och låta eleven im-
provisera på bara en sträng, för att tonplatserna ska bli mer överskådliga för eleven när denne 
improviserar: 
 

På gitarr kan det vara förvirrande att man spelar i boxar, då är det inte visuellt som 
till exempel på piano. Så vad man kan, vad jag brukar göra är att spela skalan på en 
sträng, då kan man se, 2, 3, 5 och så vidare. Då kan man få den förklarad, så kan 
man improvisera på en sträng också och förstå vad man gör, för det gör man ofta 
inte om man spelar så kallade lägen, eller boxar som man säger på gitarr. Att man 
är bara här, och då blir det mycket mönster, ett motoriskt mönster som man gör och 
lyssnar inte, men det kan man bygga bort genom att t.ex. spela på en sträng och 
vara medveten om tonplatser och vilka som låter hur. (Respondent J) 

 
Respondent I och H ger uttryck för att liknande svårighet finns på deras respektive instrument 
cello och fiol. Respondent H talar om att hen ofta använder sig av två lösa strängar när hen 
undervisar i improvisation på fiol, och brukar med fördel då fokusera framförallt på rytmisk 
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improvisation då det inte är så många toner att hålla koll på. Respondent C lyfter fram att det 
för många basister kan vara något av en ”okänd mark” att spela melodier på basen, eftersom 
basen som instrument sällan har funktionen att presentera melodin i en låt. Hen beskriver att 
en ingång till att öva improvisation är att först låta eleven lära sig spela melodin i en låt på 
basen, vald utifrån elevens nivå och intresse. Avgränsningen för improvisationen blir sedan 
att eleven får improvisera genom att göra variationer på melodin, antingen genom att förhålla 
sig nära originalmelodin och lägga till eller dra ifrån toner, eller också genom att gå ifrån me-
lodin helt och hållet men fortfarande använda samma tonmaterial. Utifrån lärarnas beskriv-
ningar verkar tolkningsrepertoaren Improvisation som beroende av det egna instrumentet få 
funktionen att legitimera vissa syner på arbetssätt kopplade till specifika instrument, då lärar-
na talar om hur deras respektive instrument både möjliggör och försvårar arbetet med impro-
visation. Samtliga lärare verkar överens om att någon form av ramar och avgränsningar är 
nödvändiga, och de beskriver hur dessa ges utifrån vad som verkar lämpligt och rimligt uti-
från deras respektive instrument. Tolkningsrepertoaren Improvisation som något frigörande 
får därmed funktionen att legitimera att lärare sätter olika ramar och avgränsningar för eleven 
i sin individuella undervisning av improvisation.  

5.2.3 Improvisation som instrumentöverskridande  
I lärarnas beskrivningar av sitt arbete framträder också en tolkningsrepertoar om improvisat-
ion som instrumentöverskridande då lärarna talar om sätt att öva improvisation som inte är 
knutet till något specifikt instrument. Det mest framträdande exemplet är de tidigare nämnda 
härmningsövningar som samtliga lärare uppger att de använder sig av, mer eller mindre och 
med lite variationer beroende på hur mycket tid de faktiskt viger åt improvisation. I grunden 
beskrivs det på så sätt att läraren sätter upp någon av de tidigare nämnda ramarna beroende på 
vem eleven är, till exempel att avgränsa improvisationen till två toner. Läraren är sedan den 
som börjar med att improvisera en fras med dessa två toner som är en takt lång som eleven får 
härma, varefter eleven får komma på en egen fras med samma toner som läraren får härma. 
Efter behag kan denna övning också göras med ett bakgrundsspår med ett ackord och metro-
nom till. Lärarna i trummor och slagverk poängterar själva att härmningsövningar inte be-
gränsas utifrån om ett instrument har ett brett register i toner eller inte, utan eleven härmar 
helt enkelt utifrån det som är möjligt utifrån respektive instrument. Respondent C på gymna-
sieskolan lyfter att det rent av också kan vara användbart att läraren spelar fraser på ett annat 
instrument än det eleven spelar, för att elevens gehörsspel inte ska bli för kopplat till endast 
ett visst instruments klang. Respondent J talar om att hen undervisar i improvisation på ett lite 
liknande sätt. Hen använder sig ibland av bakgrundsspår som hen har gjort själv i något in-
spelningsprogram, där fraser spelas upp med olika typer av ljud som efterliknar andra instru-
ment. Efter att eleven härmat och hittar på en egen fras så härmar läraren på sitt eget instru-
ment, för att sedan sätta igång bakgrundsspåret igen. Respondent J ger uttryck för att detta 
tillvägagångssätt visserligen förutsätter lite grundläggande kunskaper om inspelningsprogram, 
men att alla lärare skulle kunna använda sig av det för att skapa en variation av instrument vid 
härmningsövningarna. Tolkningsrepertoaren Improvisation som instrumentöverskridande ter 
sig därmed ha funktionen att legitimera att alla instrumentallärare, oavsett vad de spelar för 
instrument, kan använda härmningsövningar för att jobba med improvisation i enskild under-
visning. Närvarande är även tolkningsrepertoaren Improvisation som kommunikation, som här 
får en slags legitimerande funktion för att improvisation kan övas genom att lärare och elev 
spelar fraser till varandra som de kan inspireras av och reagera på. Att samtliga lärare använ-
der härmningsövningar verkar också vara en effekt av tolkningsrepertoaren o Improvisation 
som icke genrebundet, då övningen inte förutsätter ett särskilt genresammanhang. På liknande 
sätt får denna tolkningsrepertoar funktionen att legitimera att alla instrumentallärare, oavsett 
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genrebakgrund, kan använda härmningsövningar för att jobba med improvisation i enskild 
undervisning.  
 
Ett annat tillvägagångssätt som tycks vara en effekt sprungen ur tolkningsrepertoarerna Im-
provisation som kommunikation, Improvisation som icke genrebundet och Improvisation som 
instrumentöverskridande, och som i synnerhet lyfts och diskuteras i fokusgrupp 3, är att im-
provisera utan instrument överhuvudtaget, och istället använda kroppen i form av handklapp 
och andra ljud. Respondenterna I och H ger uttryck för att det inte minst kan vara en bra in-
gång till improvisation för den som är hyfsat ny på både sitt instrument och själva konceptet 
att improvisera, då ens tekniska tillkortakommanden på instrumentet inte behöver komma i 
vägen. Lärarna betonar att konceptet att lärare och elev hittar på fraser som den andre ska 
härma är applicerbart även här, där fokus framförallt ligger på rytmiska men också dynamiska 
aspekter. Respondent J beskriver en arbetsprocess hen ofta använder sig av för att så små-
ningom övergå till att improvisera på instrumentet:  
 

Först kanske, ja, både… klappa rytmer först utifrån en underdelning, om det nu är 
triolunderdelning eller sextondelsunderdelning, och improvisera rytm, sen lägga på 
ett ljud med, det kan vara ’bam’, och sen lägger man på en melodi, bara upp till 
kvinten till exempel, eller en pentaskala kanske, och så sen till slut koppla på in-
strument då, och hela tiden med avgränsningar för att… veta vad man gör. (Re-
spondent J) 
 

Respondent J lyfter också fram att improvisation utan instrument är en viktig del för att gehö-
ret inte ska bli för låst vid endast det egna instrumentets klang, på liknande sätt som respon-
dent C talar om det. 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
I lärarnas beskrivningar av sitt arbete har ytterligare tolkningsrepertoarer visat sig. Även dessa 
är delvis motstridande de tidigare tolkningsrepertoarer som beskrivits. Lärarna verkar som 
tidigare nämnts överens om att improvisation inte är bundit till en viss genre, men en syn kon-
strueras i samtalen där arbetet med improvisation ändå påverkas av genre, närmare bestämt 
deras egen genrebakgrund. Lärarna med en bakgrund inom pop, rock och jazz talar om att 
undervisa i improvisation dels genom enskilda övningar, men de ger också uttryck för att 
bygga elevens repertoar utifrån tanken att de så småningom ska improvisera över dessa låtar. 
Lärarna med en bakgrund inom klassisk musik talar framförallt om arbetet med improvisation 
som separata övningar, till exempel vid uppvärmning. Arbetet med improvisation beskrivs 
som beroende av det egna instrumentet, men också ur ett mer instrumentöverskridande per-
spektiv. De tolkningsrepertoarer lärarna gett utlopp för i sitt samtal om improvisation åter-
kommer då de beskriver sitt arbete med detta. Det har visat sig att dessa fyller vissa funktion-
er och har effekter på arbetet med improvisation. Hur lärarna ger uttryck för att de arbetar går 
därmed i linje med deras tidigare beskrivna synsätt. 
  



 39

6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till studiens teoretiska perspektiv samt tidigare pre-
senterad litteratur och forskning. Därefter förs en diskussion över studiens valda metod. Slut-
ligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behovet av och möjlig-
heterna till framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatet har vissa motstridiga tolkningsrepertoarer framkommit. Dessa har samlats under 
teman som berör de olika fokus improvisation kan ha i undervisningen, och dess koppling till 
frihet, genre och musikteori. I detta avsnitt behandlas dessa tolkningsrepertoarer i förhållande 
till tidigare presenterad litteratur och forskning. 

6.1.1 Improvisationens olika fokus 
Studiens resultat visar genom tolkningsrepertoaren Improvisation som integrerat medel att 
samtliga lärare verkar vara överens om att improvisation är ett integrerat medel i olika musi-
kaliska situationer och aktiviteter. Att i stunden variera till exempel dynamik och var/hur sa-
ker och ting spelas på instrumentet lyfts fram som sätt att improvisera. Improvisation lyfts 
också fram som centralt vid arrangering, komposition och interpretation. Inte minst poängte-
ras det att interpretation av noterad musik innehåller element av improvisation. Detta skulle 
kunna kopplas med hur Schenck (2000) menar att notbilden inte förmedlar all information, 
utan det krävs att utövaren lägger in en egen tolkning av till exempel drillar och tempo. I ar-
rangering, komposition och interpretation verkar fokus framförallt ligga på att komma fram 
till en mer ”färdig” produkt, där improvisation är ett viktigt medel för att uppnå dessa andra 
mål. Bailey (1992) menar att improvisation i fallet med interpretation blir en slags biprodukt. 
Han skriver också att de som endast improviserar på detta sätt oftast går att hitta bland klas-
siska musiker. I föreliggande studie ger dock samtliga lärare, oberoende av genrebakgrund, 
uttryck för att improvisation är ett naturligt inslag i interpretation. Som resultatet har skildrat 
ger dock vissa lärare uttryck för att improvisation också är ett eget mål i sig, vilket pekar på 
den variation av olika tolkningsrepertoarer som individer bygger på i olika kontexter, och som 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) också skriver om. När flera av lärarna i föreliggande 
studie med en bakgrund inom klassisk musik beskriver sin syn på improvisation lyfts impro-
visation som något viktigt som de gärna vill ska genomsyra undervisningen. När de väl be-
skriver sin egen undervisning av improvisation ges dock uttryck för ett visst motstånd hos 
lärarna, varför de ogärna närmar sig arbetet med improvisation. Detta kan kopplas till hur 
Ericsson (2006) beskriver att talet varierar i olika kontexter, vilket gör att det som sägs inte 
alltid är helt konsekvent. I resultatet av föreliggande studie ges från vissa lärare uttryck för att 
ett större fokus på improvisation är förenligt med jazz, och att dessa lärare framställer sig som 
mindre förtrogna med detta på grund av sin egen musikaliska bakgrund. Bergström och Ek-
ström (2018) lyfter fram hur människor genom att positionera och framställa andra personer 
och ting också positionerar och framställer sig själva på ett visst sätt. De menar också att bru-
kandet av flexibla tolkningsrepertoarer gör det möjligt att ge uttryck för olika framställningar 
av sin egen person. Resultatet från föreliggande studie går även i linje med hur Bailey (1992) 
beskriver att de lärare som inte brukar inkorporera improvisation i sin undervisning på andra 
sätt än genom främst interpretation har en bakgrund inom klassisk musik. I föreliggande stu-
die framkommer bland annat att vissa av dessa lärare inte vill fokusera på improvisation i sin 
undervisning lika ofta som de övriga lärarna de då upplever att de inte kan och själva känner 
sig trygga med det. Detta då de känner sig mer notbundna och att jobba med improvisation 
inte är något de har fått med sig i sin bakgrund. Deprés et al. (2017) skriver att det större fo-
kus som klassisk musik för en tid har haft på precision vid utförandet av musik samt en ökad 
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teknisk svårighet i repertoaren kan vara bidragande orsaker till varför improvisation inte är 
lika framträdande. Därmed verkar lärarna i föreliggande studie till stor del helt enkelt lära ut 
på liknande sätt som de själva har lärt sig, vilket inte heller framstår som så förvånande. Som 
Deprés et al. skriver är denna tendens mycket vanlig bland lärare, och det är en cykel som 
oftast är svår att vända även när intresse finns för att göra detta.  
 
Tolkningsrepertoaren Improvisation som eget mål ger uttryck för en viss inre konflikt hos 
flera lärare. De uttrycker en osäkerhet och viss motvilja till att jobba med improvisation sam-
tidigt som de betonar att improvisation är något positivt och viktigt för flera musikaliska akti-
viteter i undervisning. Liknande resultat visar sig i studien av Bernhard och Stringham (2016). 
Flera blivande musiklärare uppger där att de endast känner sig måttligt självsäkra på att un-
dervisa i improvisation, men att de samtidigt betraktar som något positivt som de vill utveckla 
och bli bättre på. Motstridigheten visar sig i föreliggande studie inte bara mellan lärarna, utan 
alltså också på individnivå. En koppling går här att göra till hur Ericsson (2006) beskiver att 
en och samma individ kan ge uttryck för motstridande tolkningsrepertoarer beroende på hur 
kontexten skiftar. I det här fallet skiftar den genom att tala om synen på improvisation gene-
rellt i musik, till att tala om den i förhållande till den egna undervisningen. I resultatet fram-
kommer också att lärarna som talar om improvisation som ett mål och en egen expertis fram-
förallt utgörs av lärare med en bakgrund inom jazz. Detta är måhända inte så märkligt med 
tanke på det fokus improvisation har där. Dessa lärare menar att denna expertis handlar om att 
bli förtrogen med den uppsättning verktyg som improvisation utgör, och att träna sig i att 
kunna använda dem på det sätt personen i fråga vill i olika sammanhang. Detta går i linje med 
hur lärarna med en jazzbakgrund i Coss (2018) studie väljer att fokusera på improvisation i 
sin undervisning. Dessa lärare jobbar till exempel med att vidga elevernas tonförråd i form av 
skalor och arpeggion och göra dem bekvämare att improvisera med dessa över olika typer av 
former. De använder även läroböcker riktade mot att utveckla hantverket improvisation. Olika 
låtar inom jazzgenren utgör ofta underlaget för att improvisera i deras undervisning. I förelig-
gande studie lyfter lärarna med en bakgrund inom pop, rock och jazz också fram olika låtar 
som underlag för att öva improvisation. Dessa lärare ger heller inte uttryck för någon inre 
konflikt mellan uppfattningarna att improvisation är både ett integrerat medel och ett eget 
mål. De är positiva till båda synsätten, vilken torde vara en följd av att synsättet att improvi-
sation är ett integrerat medel inte utesluter eller krockar med deras egen framställning av hur 
de själva behandlar improvisation som en egen expertis. Bergström och Ekström (2018) lyfter 
fram att tolkningsrepertoarer kan brukas för att både stärka och förhandla om sin egen fram-
ställning och verklighetsuppfattning. 

6.1.2 Improvisation och frihet 
En generell uppfattning som framkommer i resultatet är att improvisation innebär frihet, vil-
ket är synligt genom tolkningsrepertoarerna Improvisation som något frigörande och Impro-
visation som något hämmande. Genom båda dessa motsägande tolkningsrepertoarer konstrue-
rar lärarna en syn på improvisation som förenligt med frihet i fråga om uttryck, eget skapande 
och utforskande, dock också avhängigt vilka ramar som sätts upp vid improvisation. Bero-
ende på dessa beskrivs improvisation också som hämmande. I en och samma mening ger lä-
rarna ibland uttryck för dessa motsägande tolkningsrepertoarer, vilket är ett tydligt exempel 
på de motsägelser på individnivå och inflationer av tolkningsrepertoarer som Ericsson (2006) 
talar om. Lärarna menar att någon form av avgränsningar är gynnsamt för kreativt skapande. 
Detta går till exempel i linje med hur musikerna som deltog i studien av Deprés et al. (2017) 
använder sig av det som Deprés et al. benämner konceptuella strategier för att improvisera, 
som i sin tur bjuder in till vissa ramar och avgränsningar inom vilka musikerna har frihet att 
skapa. Dessa avgränsningar berör improvisationens tonart, harmonik och rytmer. Lärarna i 
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föreliggande studie lyfter ofta avgränsningar i form av antal toner och vilka rytmer som ele-
ven får använda i sina improvisationer. De menar dock själva att det finns något paradoxalt i 
att ramar och avgränsningar är nödvändigt för frihet i improvisation. De talar mycket om den 
rädsla som annars kan infinna sig hos elever, i synnerhet rädslan för att spela fel. Även lärarna 
i Coss (2018) studie talar om denna rädsla, och att ett av deras viktigaste uppdrag i rollen som 
guide är att leda eleverna till att komma över rädslan för att göra fel. Det går dock också att 
problematisera detta och tänka sig att det utan ramar och avgränsningar inte borde finnas 
några rätt och fel. Utifrån lärarnas beskrivningar har ramarna ändå, mer eller mindre i olika 
situationer, funktionen att tala om för eleven inte bara vad den har för möjlighet att spela, utan 
också vad den ”ska” och ”får” spela. I någon mån skulle det då te sig snarare som att ramarna 
bjuder in till att misstag kan uppstå, och att ett avlägsnande av dessa ramar skulle innebära att 
det inte finns några misstag och ingen rädsla för dessa. Deprés et al. skriver att vad som be-
traktas som fel eller misstag inom improvisation i någon mening är begränsat till de som fak-
tiskt utför själva improvisationen. Att oväntade saker kan hända i improvisation är kanske inte 
en överraskande tanke, men att kunna ”bedöma” vad som är misstag blir svårt för utomstå-
ende. Utövaren är den som vet sina intentioner bäst. Detta skulle också kunna peka mot en 
svårighet i att bedöma elevers prestationer inom improvisation utifrån till exempel kursen 
Musikimprovisations kunskapskrav på gymnasieskolan (Skolverket, 2011b), inte minst om 
det inte finnas några tydligare ramar som läraren kan relatera elevens prestationer till.   
 
Som tidigare nämnts menar dock lärarna i studien att avgränsningar gynnar friheten till krea-
tivt skapande. För den ovane improvisatören innebär det en trygghet att få något konkret att 
förhålla sig till, och för den mer erfarne improvisatören kan det ses som en utmaning att vara 
kreativ med de medel som finns att tillgå. Nachmanovitch (1998) och Schenck (2000) lyfter 
båda fram detta, och Schenck lyfter även fram att för att främja en lustfylld och kreativ miljö 
bör det vara tillåtet att bryta ramarna när eleven väl känner för det. En tanke kan därmed vara 
att även möjligheten till att göra ”misstag” är nödvändigt för kreativiteten. Om en avsaknad 
av ramar däremot framställer det som att allt är rätt blir det svårt att se dessa ”misstag”, vilket 
kan bromsa kreativiteten. Nachmanovitch (1998) skriver att det oväntade som sker i improvi-
sation, som ibland sker av misstag, kan vara en del av själva kreativiteten som leder till något 
nytt och att improvisatören upptäcker vad den tycker om och inte. Deprés et al. (2017) skriver 
om hur musikerna i deras studie använder sig av sina misstag som en kreativ del av improvi-
sationen, till exempel genom att upprepa misstaget och låta det vara en ingång till en ny sekt-
ion i improvisationen. Som lärarna i föreliggande studie själva lyfter fram behöver ramar all-
tid anpassas utifrån vem eleven är. Detta verkar inte helt självklart då elevers uppfattningar 
om vad det innebär att vara fri genom improvisation troligen varierar, vilket gör att olika upp-
fattningar om vad misstag i improvisation är troligen också ges till uttryck. Som Burr (2003) 
skriver betonas det utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att olika kunskaper och 
uppfattningar inte bör mätas mot varandra i ett antagande att något är mer rätt och nära en 
objektiv sanning. Att göra improvisation förenligt med frihet verkar för läraren därmed vara 
en balansgång med olika ramar och avgränsningar som läraren sätter beroende på hur de ver-
kar gynna elevens frihet till uttryck och eget skapande.  

6.1.3 Improvisation och genre 
Som framkommer i resultatet genom tolkningsrepertoaren Improvisation som icke genrebun-
det råder en generell uppfattning bland lärarna i studien att improvisation finns i all musik, 
och därmed inte ”tillhör” en viss genre. Detta går även i linje med hur Schenck (2000) menar 
att improvisation inte är en fråga om en specifik genre, utan mer om en attityd och inställning 
till musik överlag. Inte heller kursen Musikimprovisation på gymnasieskolan (Skolverket, 
2011b) lägger betoning på någon särskild genre. Begreppet ”musikaliska stilar” finns med i 
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det centrala innehållet, och då det inte är vidare specificerat verkar det kunna innefatta alla 
möjliga stilar och genrer beroende på lärarens didaktiska val. Bland de mest framträdande 
inställningarna som lärarna lyfter är att improvisation ses som förenligt med interpretation 
och uttryck av musik, oavsett vilken genre och stil det rör sig om. Detta synsätt präglar alltså 
inte endast lärarna med en specifik genrebakgrund, utan samtliga lärare i studien verkar över-
ens om detta. I kursplanerna för Instrument eller sång 1-3 på gymnasieskolan lyfts interpretat-
ion och uttryck fram i det centrala innehållet, inte heller detta knutet till någon genre. Utifrån 
lärarnas beskrivningar i föreliggande studie skulle det innebära att elever med olika genrefo-
kus på ett estetiskt program får jobba med improvisation på något sätt, förutsatt att läraren 
jobbar med att utveckla elevens interpretation och uttryck. 
 
I resultatet uttrycks uppfattningen att improvisation kan övas utanför en specifik genrekon-
text. Härmningsövningar är det tydligaste exemplet på detta. Inte heller detta går att härleda 
till lärare med en viss genrebakgrund, utan det verkar som tidigare nämnts som att samtliga 
lärare i studien använder sig av härmningsövningar i sin undervisning, mer eller mindre. Detta 
skulle kunna tänkas vara en följd av det faktum att vissa av lärarna känner sig mindre säkra 
på att själva improvisera då improvisation sätts in i till exempel en jazzkontext, om inte detta 
går i linje med deras egen bakgrund. Deprés et al. (2017) menar att improvisation kopplat till 
vissa specifika genrer kan få effekten att vissa lärare som inte känner sig förtrogna med dessa 
genrer därmed aldrig undervisar i det om de inte själva blivit undervisade i det på något sätt. 
Det går därmed att diskutera om musiker och musiklärare är traditionsbärare av en eventuell 
rädsla för att improvisera som kan finnas inom vissa genrer. ”Problemet” verkar kunna ligga 
lika mycket hos läraren som hos eleven. Som framgår i resultaten av Wehr-Flowers (2006) 
och Bernhard och Stringhams (2016) studier visade råder det stor variation i fråga om själv-
förtroende när det kommer till undervisning i och utövande av improvisation, bland blivande 
musiklärare. Därmed skulle det kunna råda liknande variation bland nuvarande musiklärare. 
Läraren kan dock troligen bryta oönskade mönster rörande improvisation i sin undervisning 
genom att hen reflekterar över sin praktik och aktivt försöker göra förändringar. Om samma 
gamla spår alltid får fortgå utan att dessa reflekteras över kommer det troligen alltid finnas en 
tydligare rädsla för improvisation inom vissa genrer. Som Schenck (2000) skriver är det lätt 
att som lärare fortsätta på redan upptrampade stigar, och för att aktivt göra förändringar be-
hövs det att läraren medvetandegör sig själv om sina handlingar. Vidare kan inte minst härm-
ningsövningar dock också ses som ett sätt att involvera fler elever i att improvisera även om 
en viss elev i fråga överlag inte brukar röra sig inom de stilar där improvisation har ett större 
fokus. Det är också applicerbart på alla instrument, vilket framgår i resultatet. Professorn som 
Hedden (2017) undersökte i sin fallstudie var själv jazzmusiker, men använde också bland 
annat härmningsövningar för att undervisa universitetsstudenter med vitt skilda genrebak-
grunder och instrument i improvisation. Härmningsövningar verkar därmed anpassningsbara 
då de likväl skulle kunna ske i en genrekontext om så önskas, vilket Schenck (2000) också 
skriver om, men de fungerar alltså fortfarande även då genrer plockas ut ur ekvationen helt.  
Med detta tillvägagångssätt behöver således varken lärarens eller elevens eventuella tillkorta-
kommanden inom en viss genre och stil utgöra hinder för att improvisation inkorporeras i den 
enskilda instrumentundervisningen.  
 
Det är ingen lärare i föreliggande studie som talar om fri improvisation. De förhållningssätt 
som beskrivs verkar till viss del mer genretypiska, med undantag för användandet av härm-
ningsövningar. Detta skulle kunna vara en följd av att lärarna beskriver improvisation som är 
för fri som hämmande, vilket i sig skulle kunna säga något om vad de tycker om fri improvi-
sation i åtminstone undervisningssammanhang. Dock framkommer i kursplanen för Musik-
improvisation på gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) att fri improvisation ska vara en del av 
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det centrala innehållet för kursen. Inte heller någon av lärarna från gymnasieskolan nämner fri 
improvisation. Detta kan vara en följd av att det faktum att inte heller kursplanen klargör mer 
vad det centrala innehållet ”fri improvisation” ska innefatta. Som Hickey (2015) poängterar 
har det genom åren gjorts försök att definiera vad fri improvisation är och vilka egenskaper 
det utgörs av, och olika benämningar har använts för att försöka kategorisera det. Lite ironiskt 
nog menar Hickey att fri improvisation därmed har blivit något av en egen genre i sig, trots att 
den försökt frigöra sig från andra genrer. En tanke som Hickey lyfter är att de förhållningssätt 
som visar sig hos de som utövar och undervisar i fri improvisation därmed fortfarande skulle 
kunna ses som genretypiska. Visserligen kan dessa förhållningssätt vara färgade av lärarens 
bakgrund, men en lärare som under lång tid utvecklat en praktik inom undervisning av fri 
improvisation kan mycket väl ge uttryck för förhållningssätt specifika för fri improvisation. 
Att ingen av lärarna i föreliggande studie nämner fri improvisation behöver därmed inte bara 
bero på att de upplever det som något hämmande, utan också för att de ser det som en egen 
genre med en egen expertis, som föreliggande studie inte hade något särskilt fokus på.  
 
I resultatet framkommer genom tolkningsrepertoaren Improvisation i påverkan av genre att 
lärarnas egna genrebakgrunder verkar ha viss inverkan på hur de ser på och jobbar med im-
provisation. En av de mest framträdande aspekterna är att lärarna med en starkare bakgrund 
inom pop, rock, och jazz använder låtar i elevens repertoar som underlag för improvisation, 
till skillnad från lärarna med en tydligare klassisk bakgrund. Hickeys (2015) studie visar på 
liknande sätt att lärares genrebakgrund spelar in i hur de undervisar i improvisation. Det 
framkommer också att lärarna i föreliggande studie väljer repertoar utifrån deras egen genre-
bakgrund, vilket kanske inte ter sig så märkvärdigt. En intressant tanke kan vara hur improvi-
sation över klassiska stycken skulle kunna te sig. Precis som lärarna med en bakgrund inom 
jazz kan välja jazzlåtar som eleverna får improvisera över hade likväl lärarna med en klassisk 
bakgrund, anpassat utifrån eleven, kunnat välja klassiska stycken att öva improvisation över. 
På så vis undviker de också att improvisationen äger rum i en genrekontext som de inte kän-
ner sig förtrogna med. Bailey (1992) menar att en problematik med improvisation inom klas-
sisk musik är att stycken ofta betraktas som något vördnadsfullt som måste hanteras försiktigt 
och med respekt under uppsyn. I synnerhet bör detta ske om musiken inte ”tillhör utövaren” 
som Bailey uttrycker det, då musiken många gånger är skriven av någon annan, vilket gör 
utövarens ansvar att skydda det från skada och förändringar ännu viktigare. Detta närmande 
till musik menar Bailey försvårar improvisation. En viktig aspekt att komma ihåg är att det, 
utifrån Baileys beskrivning, inte heller är ovanligt att musiken inte tillhör utövaren även inom 
jazz. Schenck (2000) menar att de personliga tolkningar som sker när musiker översätter teck-
en till musik är en förutsättning då noter inte kan representera kompositörens fulla avsikt. 
Vidare menar Nachmanovitch.(1990) att improvisation inte behöver ses som något ”brott” 
som förstör eller drar ifrån något från ett stycke, särskilt inte då improvisation inte förevigas 
på samma sätt som komposition, utan snarare som ett sätt att tillföra något till ett stycke. Han 
liknar improvisation med lek och att musiker leker med byggklossar som toner och former, 
liksom konstnärer leker med färger och tekniker. 

6.1.4 Improvisation och teori 
I resultatet framkommer även olika uppfattningar om hur mycket musikteoretisk koppling 
improvisation bör ha i undervisningen. Det finns dels lärare som till en början gärna undviker 
teoretisk koppling i den mån det är möjligt, då de anser att det kan hämma friheten i spelet. 
Hedden (2017) skriver om hur professorn hon undersökte satte ramar som ibland inte krävde 
någon vidare teoretisk förankring. Ibland läste professorn till exempel bara upp korta historier 
som eleverna fick tonsätta i stunden helt utifrån egna preferenser, utan till exempel en given 
tonart eller ett tonmaterial. Som resultatet visar talas det även om teori i samband med att im-
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provisation beskrivs som en kommunikation. I studierna av både Hickey (2015) och Deprés et 
al. (2017) beskrivs improvisation som en kommunikation och interaktion, framförallt mellan 
improvisatören och publiken. När improvisation liknas med ett språk menar lärarna i förelig-
gande studie att själva improvisationen kommer först, precis som talet kommer först för bar-
net som lär sig prata, innan det lär sig läsa. Å andra sidan framkommer i resultatet att vissa 
lärare menar att en teoretisk förankring är bra redan från början, på lite olika nivåer. När lä-
rarna talar om improvisation som kommunikation lyfter de ändå fram att en teoretisk medve-
tenhet som följer det praktiska är viktigt. Detta verkar åtminstone gå i hand med kursplanen 
för Musikimprovisation på gymnasiet (Skolverket, 2011b). Där förstås också improvisation 
som en kommunikation och interaktion mellan musikerna, samtidigt som musikteoretiska 
begrepp för improvisation lyfts fram som centralt innehåll. I exemplet med härmningsövning-
ar är det många lärare som till exempel menar att de åtminstone för in vissa termer och be-
grepp i samband med detta, såsom C-durskala om de ska förklara varifrån tonmaterialet ele-
ven ska använda sig av är hämtat ifrån. Det är också så Schenck (2000) skriver hur användan-
det av ramar kan gå till. För att sätta vissa ramar krävs det ibland att vissa musikspecifika 
termer används.  

6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodologiska val och följderna dessa val har haft för stu-
dien. En diskussion förs också kring fokusgrupper, kvalitativ forskningsansats och diskursa-
nalys. 

6.2.1 Fokusgrupper 
Som Bryman (2018) skriver möjliggör fokusgruppens ostrukturerade situation att deltagarnas 
åsikter och synsätt kan ges uttryck för. Så var även fallet vid föreliggande studie, där lärarna 
själva kunde diskutera fritt kring ett tema och där jag inte behövde lägga mig i med eventuellt 
ledande frågor. Gemensamma uppfattningar kom till ytan likväl som motsägande sådana, vil-
ket bidrog till för studien givande argumentationer och försvarande av åsikter. Som Kvale och 
Brinkmann (2014) poängterar är inte målet med fokusgrupper att nå samförstånd, utan att 
olika åsikter och ståndpunkter ska lyftas fram. Fokusgrupper möjliggjorde ett större antal re-
spondenter, vilket medförde att en stor mängd data kunde samlas in. Detta var en fördel, men 
i kombination med fokusgruppens ostrukturerade natur fanns det också en viss svårighet med 
detta. I enlighet med vad Wibeck (2010) skriver så kunde diskussionerna stundtals bli oorga-
niserade, vilket försvårade analysen. De få gånger samtalen blev så pass oorganiserade att 
samtalets riktning inte var relevant för studien behövde jag ibland gå in för att styra samtalet 
tillbaka till det övergripande temat. Jag försökte göra detta så diskret som möjligt för att inte 
råka leda samtalet i en alltför smal riktning, och för att inte heller störa samtalsflödet. Utifrån 
vissa avvägningar behövde jag komma fram till små kompromisser som innebar att jag struk-
turerade upp samtalet något. Enligt Wibeck kan också deltagarnas svar variera beroende på 
vilken relation de har till de andra i gruppen och vad de säger. I föreliggande studies fall ut-
gjorde alla medlemmar inom grupperna kollegor. Undantaget fanns i fokusgrupp 1 där en av 
lärarna inte var verksam på samma skola, men ändå var vän med de andra lärarna. Det är 
mycket möjligt att vissa av lärarna anpassade sina svar utifrån vad de fick höra från sina kol-
legor för att uppnå någon slags samförståelse, yttre förväntan, eller för att inte sticka ut i 
mängden.  Det kan dock också vara åt andra hållet på så vis att lärarna istället kände sig tryg-
gare med att vara ärliga i sina svar trots att de gav uttryck för kontrasterande åsikter, för att 
grupperna utgjordes av folk de redan hade en relation till sedan tidigare. Detta kan ha bidragit 
till en trygg miljö där det inte kändes lika nervöst att både delge sina egna åsikter såväl som 
möta andras åsikter, och eventuellt behöva försvara sina egna ståndpunkter och ställningsta-
ganden.  
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6.2.2 Kvalitativ forskningsansats 
Enligt Bryman (2018) kan mer generaliserbara slutsatser dras genom kvantitativa studier. 
Även om föreliggande studie förvisso åstadkom omfattande data genom fokusgruppssamtal så 
uppnås inte den mängd data som går att komma åt genom exempelvis enkäter. Med en kvali-
tativ forskningsansats ämnade studien undersöka ett mindre urval av individers synsätt kring 
improvisation på djupet. Med en kvantitativ forskningsansats hade det eventuellt varit möjligt 
att dra generaliserbara slutsatser kring hur mycket lärare jobbar med improvisation i sin 
undervisning och vilka faktorer som påverkar detta. För denna studies syfte hade dock en 
kvantitativ studie inte varit möjlig för att svara på forskningsfrågorna. Persson (2019) skriver 
dessutom att viss teoretisk generaliserbarhet går att uppnå även genom en kvalitativ forsk-
ningsansats, som gör att resultatet som framkommit inom en viss kontext kan ha relevans 
även i andra liknande kontexter. Bland annat uppnås detta genom att göra detaljerade, tydliga 
och lättillgängliga presentationer av såväl resultaten som de metodologiska stegen. Således 
kan andra personer bilda sig en uppfattning av resultatets relevans i förhållande till deras egen 
praktik, menar Persson. Vidare är ytterligare en aspekt med en kvantitativ studie att det går att 
nå ut till en bred mångfald av respondenter. Urvalet av respondenter för föreliggande studie 
påverkades till exempel av vilka som fanns att tillgå och vilka som kunde medverka samti-
digt. Det fanns dessutom en tidsram att förhålla sig till. En svårighet var därmed inte bara att 
hitta respondenter, utan också att hitta ett tillfälle då alla deltagare i respektive fokusgrupp 
hade tid för själva samtalet. I slutändan var det värt mödan då en kvalitativ studie med fokus-
grupper som forskningsmetod var det som gick i linje med föreliggande studies syfte och 
kunde generera den önskvärda typen av data. 

6.2.3 Diskursanalys 
Valet av diskursanalys som analysmetod var lämpligt då det möjliggjorde att olika synsätt 
kring improvisation i musikundervisning kunde urskiljas, vilket gick i linje med studiens 
syfte. Diskursanalys, med diskurspsykologi som inriktning, möjliggjorde en kartläggning av 
hur sociala aktörer konstituerar sin sociala verklighet genom ett aktivt och varierande använ-
dande av tolkningsrepertoarer i konkreta och vardagliga sammanhang, vilket Winther Jørgen-
sen och Phillips (2000) också skriver om. Som Bryman (2018) poängterar kan diskursana-
lysen tillämpas även på texter, vilka i det här fallet utgjordes av transkriberade fokusgrupps-
samtal. Naturligt förekommande samtal är inte heller av lika stor vikt vid diskursanalys som 
vid exempelvis samtalsanalys, vilket gjorde att användandet av iscensatta fokusgruppssamtal 
fungerade bra. En utmaning med diskursanalys som metod var att vänja sig vid att granska 
datamaterialet med de analytiska verktyg som, i detta fall, diskurspsykologin bjöd in till. En 
svårighet bestod också i den fragmentisering och inflation av små diskurser (tolkningsreperto-
arer) som Ericsson (2006) skriver om. Den uppsjö av yttranden och ställningstaganden som 
framkom ur det insamlade materialet kunde resultera i en mängd tolkningsrepertoarer, vilket 
ibland gjorde det svårt att strukturera upp dessa och samla dem under gemensamma teman. 

6.3 Arbetets betydelse 
En förhoppning jag har är att studien ska medvetandegöra lärare om olika sätt att se på och 
arbeta med improvisation, och därmed verka som en inspiration och hjälp för både mig själv 
och andra lärare att utveckla det egna arbetet med detta. Jag hoppas studien kan vara intres-
sant och bidra med idéer för alla som på något sätt redan arbetar med improvisation eller 
medvetet vill börja göra detta, oberoende av instrument och genrebakgrund. Förhoppningsvis 
kan tolkningsrepertoarerna i resultatet hjälpa till att stärka, förtydliga och vidga nuvarande 
och blivande lärares befintliga syn på vad improvisation kan innebära, vare sig lärare vill 
anamma eller ta avstånd från dessa tolkningsrepertoarer. Vidare hoppas jag även att de variat-
ioner av tolkningsrepertoarer som framträder ska kunna ge en generell insikt om hur lärares 
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olika synsätt på ett och samma ämnesområde påverkar de didaktiska val läraren gör för att 
skapa lärandeförutsättningar för eleven, oberoende av vilket undervisningsämne det rör sig 
om. Därmed hoppas jag det framgår att det finns flera ingångar för att arbeta med något och 
att inget sätt behöver vara mer rätt än något annat, utan det skulle snarare kunna betraktas som 
olika, ibland skilda vägar och möjligheter som läraren kan ta tillsammans med eleven bero-
ende på vem denne är. Som påvisas i resultatet kan ibland något motsägande synsätt fram-
träda från en och samma individ, beroende på sammanhanget. Min önskan är att studien ska 
klargöra att detta inte är förenligt med en inre konflikt, utan att det pekar på möjligheterna till 
att vara flexibel och anpassningsbar beroende på vad olika situationer kan förutsätta. Om stu-
diens resultat kan få lärare att reflektera över sitt eget praxisutövande som ett steg i att gynna 
elevers lärande, vare sig det rör sig om improvisation eller andra ämnen än musik, så betraktar 
jag det som en enorm vinst. 

6.4 Fortsatt forskning 
En väg att gå för att forska vidare inom detta ämnesområde skulle kunna ske i form av en lik-
nande studie som inkluderar fler instrument och genrer. I föreliggande studie fanns till exem-
pel inte sång med, och inte så många blåsinstrument. En större bredd av genrerepresentanter 
hade också varit intressant att få med. Detta skulle kunna göras möjligt med andra ramfak-
torer där det finns mer tid att hitta respondenter till studien. Överlag hade fler respondenter 
och variation mellan dessa möjligen kunnat bidra till fler tolkningsrepertoarer. En stor del av 
resultatet i föreliggande studie har handlat om improvisation inom eller utan ramar. En fråga 
som skulle kunna formuleras utifrån detta är hur musiker som ägnar sig åt fri improvisation 
förhåller sig till ramar. Genom observationsstudier skulle det också kunna forskas ännu mer 
kring hur lärare konkret jobbar med improvisation, vilka metoder som framträder, och vilka 
övningar och verktyg de använder. För detta syfte hade ett socialsemiotiskt perspektiv kunnat 
vara lämpligt, då detta skulle möjliggöra en kartläggning av vilka semiotiska resurser mu-
siklärare använder för att skapa lärandeförutsättningar för eleverna. Genom observationsstu-
dier hade det också varit möjligt att få en inblick i hur mycket lärare faktiskt fokuserar på im-
provisation i sin undervisning. Föreliggande studie skulle även kunna utgöra första steget i en 
kvantitativ ansats. Resultaten i föreliggande studie skulle kunna användas för att utforma en-
käter. Med hjälp av dessa skulle en stor mängd data kunna samlas in från många responden-
ter. En sådan studie kan skildra inte bara vilka metoder lärare använder för att undervisa i 
improvisation, utan också vilka olika faktorer som kan spela roll för hur mycket fokus impro-
visation har i undervisningen. Sedermera skulle en annan direkt fortsättning på föreliggande 
studie med en liknande forskningsdesign också kunna undersöka hur elever talar om improvi-
sation, och därmed studera vilka tolkningsrepertoarer som framträder då jämfört med de som 
framträder hos lärare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor till fokusgrupper 
 
Tema som ska diskuteras: improvisation i musik och den enskilda instrumentundervisningen. 
 
Vad improvisation kan innebära i musik 

- Vad innebär improvisation i musik för er? 

Improvisation i undervisningen 
- Hur jobbar ni med improvisation i er undervisning? 
- Improvisations kopplat till genre och instrument 

Improvisationens roll och funktion  
- Vilken funktion bör improvisation ha?  
- Är improvisation viktigt i undervisningen? Varför/varför inte? 
- Finns det några nackdelar med improvisation? 

Övriga tankar 
- Några övriga tankar om improvisation? 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie 

Information om forskningsstudie! 
 
Jag heter Martin Andréasson och läser för närvarande min sista termin på musiklärarpro-
grammet på Musikhögskolan Ingesund. Därmed skriver jag nu ett avslutande självständigt 
arbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur instrumentlärare ser på och arbetar med improvisation 
inom enskild instrumentundervisning. För att undersöka detta kommer jag använda mig av 
fokusgrupper som är en form av kvalitativ gruppintervju. Jag kommer sedan göra en diskurs-
analys av dessa transkriberade intervjuer för att urskilja olika teman kring det valda ämnet. 
Det jag med studien vill ta reda på är alltså vilka olika förhållningssätt instrumentlärare med 
olika instrument och huvudsakliga genrebakgrunder kan ha till improvisation inom den en-
skilda instrumentundervisningen. 
 
Din medverkan innebär att tillsammans med andra instrumentlärare diskutera hur du ser på 
och arbetar med improvisation i en så kallad fokusgrupp. Intervjun pågår i ungefär en timme 
och ingen förberedelse krävs av dig. Intervjun kommer spelas in med någon form av ljudupp-
tagning, eventuellt även videofilmas. Dessa inspelningar kommer att förvaras så att ingen 
obehörig kommer åt dem, och de kommer endast att användas för det aktuella självständiga 
arbetet.  
 
Du som deltar garanteras att bli avidentifierad i det arbete som skrivs. Deltagandet är frivilligt 
och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. 
 
Om du väljer att delta i studien vill jag att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att 
du ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden och händelser i intervjuerna får presenteras i 
det självständiga arbetet. 
 
Om du har några frågor om studien kan du kontakta mig dessa på nedanstående telefonnum-
mer/mailadress. 
 
 
Martin Andréasson 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 070-583 39 86 
Mailadress: mfa.93@hotmail.com 
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudieSam-
tycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-
landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 
fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-
tuella frågor besvarade. 
 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 
 
 
Namn:______________________________________________________________________ 
 
 
 
Lärare/elev på (skola):_________________________________________________________ 
 
 
 
Ålder:_________________  
 
 
 
Antal år som verksam lärare/elev:_________________________ 
 
 
 
Datum, ort och namnunderskrift: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 


