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Sammanfattning 

 
Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Tid för Time? - En studie i hur musikalisk timing lärs ut. 

Författare: Jesper Götlind 

Termin och år: VT-12 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Mats Gustavii 

Examinator: Cecilia Ferm Thorgersen 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om innebörden av Time som begrepp samt att ge 

en bild av hur erfarna lärare hanterar ämnet i sin undervisning. Denna studie har sin teoretiska 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och hur medierande redskap används i 

undervisningen. 

Den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod för att få svar på mina frågor. De fem 

informanterna arbetar i antingen Värmlands eller Örebro Län. De är alla verksamma pedagoger på 

nivåerna från gymnasium upp till musikhögskola och de undervisar i olika musikämnen. Resultatet 

visar att ämnet handlar om hur man, som musiker, placerar sina toner i förhållande till en given puls 

samt att alla informanter understryker att Time är viktigt och bör undervisas i. Flera redskap 

används för att lära ut ämnet Time, och i de fall val av redskap sammanfaller mellan informanterna, 

är det ändå uppenbart att de används på olika sätt.  

Sökord: Musikalisk Time, Undervisning, Musikpedagogik, Redskap, Sociokulturellt perspektiv 
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The purpose of this study is to acquire a deeper knowledge of the concept, Musical Time, and to 

show how experienced teachers apply this in their teaching. This study has its theoretical base in 

how the sociocultural perspective tools are used in teaching. 
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The method used to attain the results is the qualitative research interview. All of the five informants 

work in either Värmlands Län or Örebro Län. They are active teachers who teach in different levels 

from high school up to music academy. The results show that Time is about how musicians place 

their rhythms in relation to the pulse and that all of my informants view the topic as being important 

and should be taught in all forms of musical education. The tools applied are many and it is not 

uncommon, in cases where only one tool is used, that the teachers use it in several different ways. 

Keywords: Musical Time, Teaching, Music education, Tools, Socio-cultural perspective 
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Förord 

Ett stort tack till alla mina informanter för att ni hjälpte mig finna kunskap i den snåriga djungel 

som kallas undervisning i Time. Tack för att ni tog er tid och var så pratglada. 

Jag vill tacka Mats Gustavii för en ypperlig handledning. Tack för alla möten och den tid du har 

tagit dig för att läsa och komma med nya förslag på mina många utkast på denna studie. 

Ett tack riktas även till Ragnhild Sandberg Jurström för råd och tips, Karin Engström för att hon 

kunnat hitta flertalet av mina källor samt Ulrika Lindblad för hjälp med det mesta som kan krångla 

på en högskola. 

Sist men inte minst så vill jag tacka min underbara livskamrat Cecilia Ollas. Utan dig hade detta 

inte varit möjligt! Tack för allt stöd! 

 

There is no essential groove, no abstract time, no “metronome sense” in the strict 

sense of metronome, no feeling qua feeling, just constant relativity, constant 

relating, constant negotiation of a groove between players in a particular time and 

place with a complex variety of variables intersecting millisecond by millisecond. 

Abstract time is a nice Platonic idea, a perfect essence, but real time, natural time, 

human time, is always variable. 

             -Charles Keil (1995) 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar jag mig själv, min problemformulering, mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text 

Född och uppvuxen utanför Falköping i Västra Götaland startade jag, nio år gammal, min 

musikaliska bana genom att spela klarinett vid kommunens musikskola. När jag femton år gammal 

sökte gymnasial utbildning, föll sig estetiska programmet med inriktning musik som det naturliga 

valet. 

Jag blev antagen och började studera på Musikgymnasiet i Skövde. Det var också där jag för första 

gången kom i kontakt med jazzmusiken. Efter gymnasiet studerade jag två år på Kävesta 

Folkhögskolas JPR-linje(Jazz, Pop och Rock) och därifrån vidare till studier på Musikhögskolan 

Ingesund där jag nu studerar mitt sista år till träblåspedagog med RI-inriktning (Rytmisk och 

Improviserad musik). 

Under de senaste åren har jag funderat en del kring uttrycket ”Time” som ofta används i JPR-

världen. En så kallad ”bra Time” är något jag, i samtal med andra musiker och lärare inom min 

genre, upplevt är eftertraktat och viktigt. Men när jag tänker tillbaka på min musikaliska bana 

kommer jag fram till att jag aldrig hört talas om Time eller fått någon direkt undervisning för att 

skaffa mig en bra sådan innan jag, nitton år gammal, började studera på folkhögskola. Där pratades 

det mycket om Time och undervisades även i det till viss del. Men då jag inte heller tycker mig ha 

fått några direkta hjälpmedel eller metoder för att undervisa Time under min tid här på Ingesund har 

jag bestämt mig för att utforska ämnet närmare. 

En fördjupad beskrivning av vad Time är ges i begreppsavsnittet. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Utifrån vad jag själv har sett och har fått höra i samtal med lärare finns det väldigt lite 

studiematerial som behandlar ut- och inlärning av Time. Med undantag från enstaka kapitel i 

studiematerial för jazzimprovisation verkar ämnet vara grovt eftersatt. Jag tror inte att det anses 

vara mindre viktigt för en melodi- eller ackordinstrumentalist att ha en bra Time men det verkar 

som om annat prioriteras högre i deras utbildning. För mig som musiker och blivande musiklärare 

med genreprofil ”Rytmiskt Improviserad musik”, är alltid Time ett centralt begrepp.  

Mitt syfte med studien är att utveckla en fördjupad kunskap om innebörden av Time som begrepp 

samt ge en bild av hur erfarna lärare hanterar ämnet i sin undervisning.  
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Jag tror och hoppas att min undersökning blir betydelsefull både för mig och mina framtida kollegor 

eftersom jag upplever att ämnet är viktigt och inte är beforskat i tillräckligt hög grad. 

Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver ensemble- och instrumentallärare inom JPR begreppet Time? 

 Hur beskriver ensemble- och instrumentallärare inom JPR att de undervisar i Time? 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning och undervisningslitteratur inom området samt en 

beskrivning av de begrepp jag använder. Slutligen presenteras de teoretiska glasögon genom vilka 

jag kommer se på mitt resultat. 

2.1 Begreppsbeskrivning 

Här följer grundläggande beskrivningar av aktuella begrepp som används i denna studie. Se Bilaga 

1 för beskrivning av några elementära begrepp. 

2.1.1 JPR 

JPR använder jag som en förkortning för de tre musikgenrerna Jazz-, Pop- och Rockmusik. Varje 

genre innehåller flertalet subgenrer och är därför relativt övergripande. 

Med Jazzmusik menar jag musik som härstammar från den afroamerikanska musiktraditionen och 

som generellt innehåller improvisation, avancerad harmonik och polyrytmik. 

Populärmusik, vanligen förkortat till pop, är ett lite vidare begrepp som innefattar all västerländsk 

musik som är populär. Dessutom är musiken per definition kommersiellt gångbar. 

Rockmusik är generellt sångbaserad musik centrerad runt elgitarren uppbackad av trumset och 

elbas. Rock är i många fall också en del av genren pop. 

Jag kommer i fortsättningen inte att särskilja dessa tre genrer utan gemensamt benämna dem JPR. 

2.1.2 Time 

Liebman (2012) skriver på sin hemsida i en artikel som handlar om rytm inom jazzen att Time i 

grund och botten inte går att beskriva med ord. Dock anser han att de olika element som 

tillsammans bildar Time kan beskrivas var för sig. De fem elementen är artikulation, dynamik, ”The 

space between”, nyanser och placeringen av pulsen. Med ”The space between” pekar han på att det 

påverkar Timingen hur två åttondelar spelas. Liebman förklarar:  

...two eighth notes in jazz can be more easily described as a dotted eighth 
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followed by a sixteenth or a triplet with the middle beat left out. With this in mind, 

the length of the dotted sixteenth or first two parts of the triplet or the first eighth 

note, depending upon how one conceptualizes it, can be varied mathematically 

and microscopically to reflect a whole palette of proportions between the two 

divisions of the beat. (Liebman, 2012) 

 

Placeringen av pulsen handlar om var toner placeras i förhållande till grundpulsen. Om det dras till 

sin spets så finns det tre ställen att placera sig på. Före, på eller efter grundpulsen. 

Weir (2001) understryker att Time är det samma som Liebman (2012) berör på sin femte punkt: 

placeringen av pulsen, medan Hallberg (1999) är inne på samma spår men definierar det något 

annorlunda. Hon skriver att Time är tidsuppfattning i förhållande till puls och andra medmusiker. 

Komik är ett annat område inom vilket det är viktigt med Timing och då främst genom användandet 

av pauser. Jag tycker att vi får ett bra exempel på dålig komisk Timing i Sacha Baron Cohens film 

”Borat”(2006). I den går huvudrollsinnehavaren Borat från Kazakstan till en komediskola i USA för 

att lära sig ”Not jokes”. De skämten går ut på att säga något som inte är sant, pausa och sedan säga 

”Not”. Borat misslyckas gång på gång för att han saknar den rätta Timingen, antingen är pausen för 

kort eller för lång. 

Likheterna mellan musikalisk och komisk Timing understryks av Ian Forester (2009) när han svarar 

på frågan om hur en skådespelare kan lära sig komisk Timing. ”If you want to work on your timing, 

take a music class, specifically jazz or blues improvisation.” 
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2.2 Undervisningsmaterial inom området 

Under denna rubrik presenterar jag undervisningsmaterial som är av intresse för denna studie. 

Tinah Hallbergs (1999) bok ”Voicings – vägar till afroamerikansk sång” är en lärobok som 

behandlar sång inom den afroamerikanska musiktraditionen, och då Timing är en viktig del i den 

behandlar också boken ämnet. Hallberg har kommit fram till att det är minst lika viktigt att en 

sångare sjunger tight och i Time som att hon/hon sjunger stilmässigt i övrigt för genren. För att 

kunna göra detta behöver en sångare öva på tre rytmiska faktorer som tillsammans spelar en 

avgörande roll. 1: Överdelning/perioder. 2: Taktart och puls. 3: Underdelning/underpuls. 

”Vocal Improvisation” skriven av Michele Weir (2001) är också den en lärobok för vokalister inom 

den afroamerikanska musiktraditionen. Dock har hon inriktat sig främst på den delen av musiken 

som består av improvisation. I boken betonar hon vikten av att öva med metronom
1
 för att förbättra 

sin Time.  

Working with a metronome is essential for developing your sense of steady time. 

[…] it is vital that all jazz musicians develop a strong inner sense of pulse because 

without that, there's little or no chance of ever really grooving. (Weir, 2001, s. 75)  

 

I boken ”Jazz Pedagogy: The Jazz Educator's Handbook and Resource Guide” understryker J 

Richard Dunscomb och Dr Willie L Hill, Jr (2002) också vikten av att öva till metronom. De 

betonar främst att öva med den inställd på att markera slag två och fyra i en fyrtakt. Detta för att 

efterlikna en trummis hi-hat som i jazzen generellt sett spelas på just de slagen. 

Each player must internalize his or her own strong sense of time and then listen to 

the other members of the section to understand their sense of time. Practicing with 

a metronome set on 2 and 4 will help achieve this individually and as a section. 

[…] Most professional musicians have practiced in this manner at some point in 

their careers. Many continue to do so thoughout their entire careers, on average 10 

to 15 minutes per day. (Dunscomb & Hill, 2002, s. 246) 

 

Daniel Zangger Borchs (2005) bok ”Stora sångguiden: Vägen till din ultimata sångröst” är ett 

undervisningsmaterial skapat för sångare inom pop, rock och soul. Där skriver han om vikten av att 

ha en bra ”tajmkeeping”-förmåga och i förlängningen en bra Time. 

Att ha fullgod tajming är dessutom nödvändigt i all improvisation och stämsång 

                                                 

1  Metronomen är en, ofta liten, elektronisk maskin som markerar en puls. De går att ställa in 

på en mängd olika sätt allt efter vad övningssituationen kräver.  
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där lyhördhet och blixtsnabb reaktion är ett måste för ett gott resultat. Tajming går 

ut på att hitta rätt bland notvärden och tolka tonstart och tonslut utifrån den egna 

kreativiteten i samarbete med kompet. […] Grundläggande för bra timing är att 

känna den rytmiska underdelningen i musiken och att ha bra tajmkeeping-

förmåga. (Zangger Borch, 2005, s. 77) 

 

2.3 Tidigare forskning inom området 

Under den här rubriken presenterar jag tidigare forskning inom området som är av relevans för 

denna studie.  

I Sofia Dahls (2005) doktorsavhandling ”On the beat: Human movement and timing in the 

production and perception of music” skriver hon om Timing i allmänhet. Avhandlingen undersöker 

tre olika aspekter av musicerande. Att spela en accent, hur en tempoändring som sker gradvis 

uppfattas samt hur emotionella intentioner kommuniceras och uppfattas genom 

musikframträdanden.  

Music, melody and rhythm can be viewed as a series of events occurring at 

specific moments in time. Many of the movements involved in music making 

would be trivial if it were not for the timing. If striking a drum is easy, doing so at 

the right moment is not. (Dahl, 2005, s. 4) 

 

I studien ”A Study of Timing in Two Louis Armstrong Solos” har Geoffrey Collier et al (2002) mätt 

och analyserat Louis Armstrongs Time i två solopartier. De slår fast att det finns olika läger i 

jazzvärlden vad gäller uppfattningar om Armstrongs Time. Det ena lägret anser att han spelar 

framför pulsen medan de andra antingen tycker att han spelar efter den eller både och. Collier et al 

(2002) skriver att flera tidigare undersökningar har försökt att fastställa hur swingåttondelar spelas. 

De anser att de nu på god grund har kommit fram till en definition av hur det utförs. 

There is now good reason to believe that the swing eights ratio is not a 2:1 triplet, 

but ranges between 1.4 to 1 and 1.7 to 1, that is to say, the first of the swing pairs 

occupies, roughly, between 58% and 63% of the beat. (Collier & Lincoln Collier, 

2002, s. 465) 

 

Collier et al utgick ifrån att Armstrongs åttondelar skulle följa det mönstret och ville testa sin teori. 

De solopartier som användes i studien var från låtarna ”Cornet Chop Suey” och ”Potato Head 

Blues”. De valdes eftersom de innehåller så kallad ”Stop-Time”. Det innebär att kompet, eller vissa 

medlemmar ur det, bara spelar på vissa utvalda slag och på så sätt lämnar resten av takten öppen för 

solisten att spela själv. Detta gjorde det i sin tur möjligt för studien att elektroniskt isolera 

Armstrongs toner förutom när de sammanföll med kompets markeringar. Dock fann de till sin 
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förvåning att de kunde särskilja hans toner från den kringliggande musiken även när kompet spelade 

med. 

Forskarna mätte tonernas ansats och kom fram till att hans ”down beat
2
”-åttondelar inte 

differentierade nämnvärt från pulsen. Det varierade dock avsevärt vad gällde hur han placerade ”off 

beat
3
”-åttondelarna. 

Taken as a whole, it is clear that, in these pieces at least, Armstrong employed a 

consistent rhythmic system in which he struck down beat notes as close to the beat 

as could be reasonably expected, and played his off beat notes swing eighths at a 

ratio of 1.6, or about 30-40 ms later than even eights would dictate, but with 

considerable variation. (Collier & Lincoln Collier, 2002, s. 481) 

 

Studien ”Slicing the Beat: Jazz Eight-Notes as Expressive Microrhytm” är gjord av Fernando 

Benadon (2006) och syftar till att utforska jazzåttondelen för att komma åt dess expressiva funktion, 

dess relation till melodi och harmoni samt dess överensstämmande med ”Swingtriol-konceptet”.  

Han valde inspelningar där en solist spelade minst åtta åttondelar i rad för att andra rytmer inte 

skulle störa åttondelarna. Detta kallade Benadon för att vara i ”eight-note mode”. Han behandlade 

inspelningarna i sin PC och mätte åttondelarnas längd. Studien visade på en avvikelse från 

”Swingtriol-konceptet”. Benadon kom också fram till att studien indikerar att det finns anledning att 

anta att resultatet stämmer överens med en generell definition av triolfeeling. Det vill säga att 

swingtrioler spelas avsevärt ”rakare” än vad som påstås. 

This study's BUR
4
 seldom exceed 1.5 and most often lie between 0.9 and 1.4 – a 

remarkable deviation from the 2.0 neighborhood of the legendary swinging triplet. 

While the examples presented in this study represent an infinitesimal fraction of 

the jazz discography, the fact that they were selected at random (that is, without a 

bias for non-triplet phrasing) indicates that these observations are likely to hold 

true across many other bebop and post-bebop performances. (Benadon, 2006, s. 

90) 

 

Masashi Yamada (2006) presenterar sin forskning som behandlar den Japanska popsångerskan 

Namie Amuros Time. Amuros sångstil anses vara ”groovig”. Yamada (2006) skriver att en tidigare 

studie visat att hennes Time i genomsnitt är 50 millisekunder efter kompets grundpuls men att 

frasernas starttoner ligger 70-90 ms efter.  

Med studie ville han klargöra hur åhöraren uppfattade det när hon började sjunga 70-90 

millisekunder efter pulsen. Han tog utdrag ur hennes hitlåt ”Never End” och ersatte sången med 

                                                 
2 Down Beat = På pulsslaget 

3 Off Beat = Inte på pulsslaget 

4 BUR = Beat-Upbeat Ratio 
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brassljud från en synth och spelade upp den för åhörare. I första experimentet spelades frasernas 

starttoner olika i förhållande till kompet och i det andra tillämpades en fördröjning på 70 ms på 

olika toner inne i fraserna. 

Studiens resultat pekar på en tunn linje mellan när en fördröjning låter bra och när den inte 

gör det (Yamada, 2006). Fraserna som startas med en fördröjning på 70 ms upplevdes som 

”groovy” och naturliga. Däremot när fördröjningen var större än 90 ms eller melodin 

började innan kompet uppfattades det som osynkat, onaturligt och utan groove. Detta 

resultat fick Yamada även när en fördröjning på 70 ms applicerades på toner som inte var 

starttoner i fraserna. 

I studien ”Participatory Discrepancies and the Perception of Beats in Jazz” tittade Matthew 

Butterfield (2009) på det som Keil (1987) har namngett ”participatory discrepancies
5
”. PD syftar på 

påståendet att sväng och groove uppstår ur asynkron Timing mellan basen och trummorna. Keil 

menar att musik måste vara ”out of time to groove,” för ”Pds are where the juice, the groove, the 

funk, and the delights of music, and of life, are” (Keil & Feld, 1994, s. 155,171) 

Butterfield (2009) ville undersöka uppfattningen av PD och dess påstådda effekt. Detta gjorde han 

genom två olika experiment. Det första experimentet utfördes genom att medverkande fick lyssna 

på syntetiska musikexempel där synkroniseringen i trummornas och basens gemensamma Timing 

varierades systematiskt mellan 10-30 ms osynkronitet. De medverkande delades upp i tre olika 

grupper som fick lyssna på olika sätt. 

Den första gruppen ombads lyssna efter Timingen på slagen och skriva ner vilket instrument de 

upplevde spelades först. Grupp två skulle lyssna efter vilket instrument de upplevde ledde musiken 

och vilket instrument som mer avslappnat följde med. Grupp tre ombads kombinera båda dessa 

lyssningssätt. 

Analysen av resultatet visade på att endast ringa slutsatser av effekterna av PD kunde dras. Grupp 

tre uppfattade dock generellt det osynkroniserade med mer ackuratess än grupp ett och två, som var 

jämlika, gjorde. Dock överskred de sällan det som Butterfield (2009) ansåg var chansnivån. 

Even at their best, participants perceived bass or drum leads at levels barely 

exceeding chance. Most listeners simply are not able to identify a discrepancy of 

30 ms or less with any degree of consistency, no matter the instrument, tempo, or 

listening strategy. (Butterfield, 2009, s.162) 

 

I experiment två fick de medverkande lyssna på antingen kommersiellt tillgängliga inspelningar 

                                                 
5 Participatory Discrepancies benämns i fortsättningen som PD 
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eller på inspelningar från Jamey Aebersolds ”Play Along”-skivor. Butterfield frågade sig om 

resultatet skulle bli annorlunda om det var riktiga musiker deltagarna lyssnade på istället för de 

syntetiska ljudspår han använt tidigare. Dessutom spelade han upp exemplen flera gånger och ville 

se om det gjorde någon skillnad när lyssningspersonerna lärt sig stycket de skulle höra. 

Eftersom grupp tre överlag presterade bättre än grupp ett och två i det första experimentet bad 

forskaren de medverkande i experiment två att lyssna på samma sätt. 

Resultatet visade att de medverkande i experiment två var något bättre på att höra de små 

skillnaderna i Timingen än vad grupp tre var i det första experimentet. Dock var inte heller de 

märkbart bättre än om de bara skulle ha chansat på svaren. Forskaren kunde inte heller visa på att 

inlärningen av exemplen gjorde någon skillnad då upprepad lyssning inte gav förbättrat resultat. 

Average scores on the recorded examples used in this experiment were slightly 

better than scores for the synthetic examples employed in Group 3 of Experiment 

1, but not significantly better than chance. Moreover, there seems to be little effect 

of learning. Repeated hearing of an individual excerpt did not lead to improved 

scores. (Butterfield, 2009, s.165) 

 

Allt som allt fann Butterfield lite underlag för PD-teorin. Det verkar som att de flesta lyssnare inte 

kan höra de små skillnaderna på 10-30 ms i Timingen mellan bas och trummor. 

The two experiments presented here offer little support for the central claims of 

PD theory. Taken together, they show that most ordinary listeners, irrespective of 

music training or stylistic preference, are unable to discern a discrepancy of 30 ms 

or less between bass and drums in the jazz rhythm section with any consistency 

across a range of tempos and timing values, whether listening explicitly for timing 

or for the quality of assertion or drive it is thought to produce. (Butterfield, 2009, 

s.165) 

 

”Freedom and constraints in timing and ornamentation” är en empirisk studie i musik gjord av 

Renee Timmers (2002) med syftet att erhålla en bättre förståelse för källan till skillnader och 

gemensamheter i pianoframföranden, och att utveckla en struktur i vilken de två aspekterna snarare 

är balanserade än varandras motsatser. 

Timmers har mätt och analyserat skillnaderna i Timing och tempo när en pianist blivit ombedd att 

framföra särskilda stycken på olika sätt, det vill säga med eller utan förslag och andra 

ornamenteringar. Hon kom fram till att pianisterna ändrade den inledande melodins tempo. Alltså 

att de förslag som användes ”stal” plats från melodins tidigare ton och på så vis ”skyndade på” 

tempot till den nästa.  
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The general trend was to perform all three grace notes (including grace 2) as pre-

note graces: most or all time was stolen from the previous note and little to no 

time was stolen from the main note. (Timmers, 2002, s.164) 

 

I Carl Haakon Waadelands (2006) studie ”The influence of tempo on movement and timing in 

rhythm performance” tittade han på olika tempis betydelse för rörelse och Timing för 

jazztrummisar. Han fann att det kunde ha icke önskade konsekvenser om de övade i ett lågt tempo 

med avsikten att kunna spela det i ett högre. 

An often used strategy in musical training is to rehearse a musical phrase at a slow 

tempo and gradually increase the tempo until the musician is able to play the 

phrase at the intended tempo in a comfortable way. If the difference between the 

initial slow tempo and the intended tempo for performance is large, this transition 

in tempo might require quite different movement strategies that are likely to have 

implications for the rhythmic timing of the performance. (Waadeland, 2006, sid 

46) 

 

De tidigare forskningar jag nu tagit upp har, med varierande ingångsvinklar samt olika sätt, mätt 

och analyserat Time. Jag anser att de ger mig en bra och bred grund att stå på i diskussionskapitlet. 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Under den här rubriken presenteras den teoretiska utgångspunkt jag använder i min studie. 

Nämligen ett sociokulturellt perspektiv där in- och utlärningens redskap står i fokus. 

2.4.1 Mediering 

I det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. Enligt Roger Säljö (2005) är 

mediering ett begrepp som utvecklades för att beskriva användandet av redskap för att förstå och 

lära sig. Eller som Säljö (2005, s.26) själv skriver: ”Mediering innebär således att människan 

samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden.” Säljö menar också att alla 

samtal, mänsklig kommunikation och interaktioner är uttryck för mediering.  

En menande blick, ett frågande tonläge eller en beskrivning av en händelse, 

medierar världen för samtalspartnern på ett specifikt sätt och gör lärande möjligt. 

De sätt att tänka och resonera som finns i samtalet kan tas över av någon av 

deltagarna. (Säljö, 2005, s.37) 

 

Vidare påpekar han dock att mediering inte enbart underlättar kommunikation. De som inte är 

insatta i redskapens kontext kan ha svårt för att förstå vad de ska förmedla. Notskrivningssystemet 

inom musikvärlden är ett exempel på ett redskap som kräver en viss förförståelse för att det ska 

kunna användas. 
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2.4.2 De sociokulturella redskapen 

Inom det sociokulturella perspektivet ses redskap som ett viktigt begrepp. Uttrycket härstammar 

enligt Säljö (2005) ur Vygotskijs teorier om mediering. Människan har naturliga begränsningar som 

hon genom sin evolution har lärt sig att utmana. När vi ser dåligt får vi glasögon, om vi mister ett 

ben får vi en protes och om vi vill ta oss fram snabbt finns både bil, tåg och flygplan att 

tillhandahålla. 

Dessa redskap, som vuxit fram i historien, är avgörande för hur vi använder vårt 

intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med andra. De förändrar i grunden våra 

sätt att göra erfarenheter och lära. I ett sociokulturellt perspektiv uttrycker man 

detta som att redskapen medierar omvärlden för oss i olika aktiviteter. (Säljö, 

2005, s.24) 

 

Traditionellt sett brukar det sägas att det finns två kategorier av redskap. De som jag nämnde här 

ovan hör, precis som det mesta människan idag har omkring sig, till de fysiska. Den andra kategorin 

kallar Säljö (2005) för de språkliga. Dock anser han att denna uppdelning inte är så bra. Han pratar 

hellre om att kulturella redskap både har fysiska och intellektuella sidor. För att kunna använda 

fysiska redskap behövs en språklig kunskap. 

Om man använder en måttstock för att mäta längden på en bräda eller en karta för 

att hitta vägen när man kör, använder man fysiska artefakter. Men de fysiska 

artefakterna förutsätter måttsenheter, tecken och konventioner som är språkliga 

och symboliska. (Säljö, 2005, s.34) 

 

Från stenålderns handyxor till dagens minimala och tekniska under har en extrem utveckling skett. 

Det är här som människan särskiljer sig som art. Vissa djur använder redskap till vissa handlingar i 

livet, men enligt Säljö (2005) bygger människan systematiskt upp nya redskap när de gamla 

förbättras med hjälp av erfarenheter. 

Men hos människan sker en tämligen systematisk uppbyggnad av erfarenheter och 

färdigheter, där nya artefakter ofta inkorporerar de egenskaper och fördelar som 

tidigare teknik haft. Detta är en mycket viktig anledning till att människor lyckas 

bygga upp kunskaper och färdigheter och föra över dem till nya generationer. En 

relativt liten kunskapsförlust sker då nya generationer tar över kunskap från de 

tidigare; de yngre behöver inte börja från början. (Säljö, 2005, s.81) 

 

Jag ser begreppet redskap som viktigt för att kunna analysera datamaterialet jag fått in samt belysa 

min forskningsfråga ” Hur beskriver ensemble- och instrumentallärare inom JPR att de undervisar i 

Time?”. Vilka redskap använder informanterna till sin hjälp? Dessutom kommer jag delvis att utgå 

ifrån begreppet i min diskussion. 
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2.4.3 Kunskapernas och redskapens utveckling 

Enligt Säljö (2005) är det, utifrån det sociokulturella perspektivet, viktigt att våra redskap utvecklas. 

Detta för att vi ska kunna skapa oss nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Beskrivningen av 

lärandets utveckling är betydelsefull för att jag ska kunna förstå och tolka mitt resultat. 

Vidare är utgångspunkten att vi utvecklas i vårt lärande hela livet viktig enligt Säljö. 

Genom sina kulturella erfarenheter utvecklar människor strategier för att minnas, 

förstå, resonera, läsa, lösa olika slags problem, att värdera och bedöma situationer, 

att argumentera och använda olika slags verktyg. (Säljö, 2005, s.69) 

 

Han vill också påpeka att den väg vi väljer i det personliga lärandet och de erfarenheter vi tar till oss 

beror på vår omgivning och de redskap som den omgivningen kan tillhandahålla. 

Hon utvecklas i olika riktningar beroende på hur hennes omvärld fungerar och 

vilka medierande redskap hon har tillgång till. (Säljö, 2005, s.62) 

 

Denna individualisering, menar Säljö (2005), gör att lärarnas uppgift blir svårare att utföra. Ju mer 

intressen och olika ”lärinriktningar” det finns desto fler olika redskap och kunskaper behöver en 

lärare ha. 

Säljö (2005) skriver att människan, för ungefär 40 000 år sedan, genomgick en kulturell revolution. 

Hon började nämligen använda sig av symboler på olika sätt. Grottmålningar med ikoniska
6
 bilder 

men även helt nya typer av inskriptioner, som man är säker på har fungerat som medierande 

redskap, börjar förekomma. Detta var mycket viktigt utifrån ett lärandeperspektiv eftersom ”De 

uttrycker inre visioner som vuxit fram i den skapande individens medvetande och i samhället.” 

(Säljö, 2005, s. 95). För att tillverka symboler krävs ett slags ”inre samtal” där det funderas ut hur 

symbolen ska skapas. Det betyder i sin tur att något sorts språk måste innehas. För kan inte ett 

samtal med andra ske så kan det inte heller ske med en själv. 

Just metaforen ”inre samtal” är ur sociokulturellt perspektiv en tilltalande bild av 

hur vårt tänkande fungerar. Den pekar på att de redskap som vi använder när vi 

tänker kommer ur samtal och kollektiva aktiviteter, men att samtalspartnern i detta 

fall är personen själv. Språket är således både vänt ”utåt” mot andra och ”inåt” 

mot det egna tänkandet. (Säljö, 2005, s.42) 

 

Jag vill nu avsluta och knyta ihop denna rubrik med min nästa. Det gör jag genom ett citat som 

betonar samtalets, i mitt fall intervjuns, vikt i lärandet. ”Samtalet har varit, är och kommer alltid att 

vara den viktigaste arenan för lärande.” (Säljö, 2005, s.33) 

                                                 
6 Att en bild är ikonisk innebär att den bygger på likhet mellan avbildningen och det avbildade. (Säljö, 2005) 
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3 Metodologi och metod 

I detta kapitel presenterar jag mitt val av metod, urval av informanter, hur studien är genomförd 

samt hur bearbetning och analys av datamaterialet har gått till. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Jag valde, att i min studie, utgå från den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Till min hjälp 

hade jag Steinar Kvale och Svend Brinkmanns (2009) ”Den Kvalitativa Forskningsintervjun”. Där 

skriver de att metoden bygger på att två personer ”samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse”. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.18) 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar den kvalitativa intervjun om att förstå, tolka och 

extrahera kontentan ur ämnet utifrån den intervjuades syn på det. 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.17) 

 

Detta extraherande av informanternas syn på ämnet är passande eftersom jag vill komma åt hur de 

beskriver att de undervisar i Time samt deras beskrivning av begreppet Time. 

Vidare skriver de om den problematik som utgörs av så kallade ledande frågor. Eftersom en intervju 

syftar på att få fram informantens åsikter är det viktigt att frågorna inte, medvetet eller omedvetet, 

försöker pådyvla denne intervjuarens personliga åsikter inom ämnet. Dock måste frågorna vara 

ledande i den bemärkelse att de leder in i det som är relevant för ämnet. 

Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, 

utan vart de leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig och värdefull 

kunskap. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.189) 

 

3.2 Metod och design av studien 

Här nedan presenteras mitt val av metod samt mitt urval av informanter. Dessutom behandlar jag 

bearbetningen av materialet och dess giltighet och tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av metod 

Enkät, kvalitativ intervju, observation och textanalys är de fyra olika metoder som är de mest 

användbara i ett examensarbete. (Johansson & Svedner, 2010) Utifrån detta har jag gått igenom mitt 

syfte och mina intentioner med arbetet och kommit fram till att använda den kvalitativa intervjun 
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som metod. 

Jag valde den formen av intervju eftersom det var informanternas tankar bakom undervisningen i 

ämnet jag ta del av. Till det passade varken observation eller textanalys som metod då de inte kunde 

belysa detta. En enkätundersökning skulle ge ”bred men ytlig information”
7
 vilket jag ansåg skulle 

vara svårt att sammanställa till ett, för studien, adekvat resultat. Då passade den kvalitativa 

intervjun, som är smal men djup, bättre. 

3.2.2 Urval 

Jag har valt ut och intervjuat fem olika personer. Av praktiska skäl har jag valt informanter i 

Värmland och Örebro län. Alla informanter är musik- och/eller instrumentallärare inom någon eller 

flera av genrerna Jazz, Pop och Rock. De är av olika kön, olika åldrar och har arbetat olika länge 

som lärare. Anledningen till att det endast är en av de fem som är kvinna är att det är svårt att hitta 

kvinnliga lärare inom studiens område. Dock var det viktigt för mig att minst en av informanterna 

var kvinna. Av forskningsetiska skäl har jag valt att benämna dem som informanter och pedagoger. 

Detta för att värna om deras anonymitet. I resultatet har jag valt att titulera dem som pedagog 1, 2, 

3, 4 och 5. 

De informanter jag valt undervisar alla på en nivå som är relativt hög. (Från musikgymnasium till 

musikhögskola.) Jag valde denna högre nivå för att jag tror att ämnet Time i sig kräver att eleverna 

har en viss musikalisk mognad för att det ska kunna undervisas i. 

Presentation av informanterna 

Pedagog 1: (f.1975) 

Kön: Man 

Utbildning: Musikhögskola IE-programmet, motsvarande lärarutbildning. Saxofon som huvudämne  

och teori som biämne. 

Tidigare och nuvarande anställningssituation: Är anställd på folkhögskola. Har jobbat på 

kulturskola, grundskola, musikgymnasium och musikhögskola. 

Musikerbakgrund: Musiker på halvtid sedan 2003. Hösten 2010 till årsskiftet 2011-2012 på heltid. 

Pedagog 2: (f.1955) 

Kön: Man 

                                                 

7  Johansson och Svedner, 2010, s.21 
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Utbildning: Musikhögskola IE-programmet, motsvarande lärarutbildning. Trumpet som huvudämne  

och allmänt brass som biämne. 

Tidigare och nuvarande anställningssituation: Är anställd på musikhögskola och folkhögskola. Har 

även jobbat på kulturskola. 

Musikerbakgrund: Har gjort lite av det mesta. Till exempel storband, smågrupper, cirkus och 

musikaler. 

Pedagog 3: (f.1963) 

Kön: Man 

Utbildning: Musikhögskola IE-programmet, motsvarande lärarutbildning. Klassisk gitarr som 

huvudämne och elgitarr som biämne. 

Tidigare och nuvarande anställningssituation: Är anställd på musikhögskola och musikgymnaisum. 

Musikerbakgrund: Mycket olika. Till exempel coverband, jazzband, orkester och kammarmusik. 

Pedagog 4: (f.1979) 

Kön: Kvinna 

Utbildning: Musikhögskola IE-programmet, motsvarande lärarutbildning. Afrosång som 

huvudämne och musikteori som biämne. Vidareutbildad i Arrangering och Komposition. 

Tidigare och nuvarande anställningssituation: Är anställd på musikhögskola. 

Musikerbakgrund: Ingen. 

Pedagog 5: (f.1962) 

Kön: Man 

Utbildning: Musikhögskola IE-programmet, motsvarande lärarutbildning. Piano som huvudämne. 

Tidigare och nuvarande anställningssituation: Är anställd på musikhögskola. Har även jobbat på 

folkhögskola och kommunal musikskola. 

Musikerbakgrund: Har jobbat som länsmusiker och frilansmusiker. 

3.2.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på en av informanten vald plats. Detta för att de skulle få all möjlighet att 

känna sig trygga i intervjusituationen och på så vis ge så ärliga och genomtänkta svar som möjligt. 

Platserna blev en tom skolmatsal, ett trafikerat universitetscafé, ett tomt klassrum, ett fullsatt fik och 
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en informants hem. 

Själva intervjun tog cirka 45 minuter och bestod av åtta öppna frågor för att ge utrymme för fria 

tankar. Intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga 2. Jag kompletterade även intervjuerna med både 

planerade och i stunden påkomna följdfrågor. Jag spelade in intervjuerna på en elektronisk 

inspelningsapparat (H2 Zoom) samt gjorde stödanteckningar, både för att komma ihåg mer och för 

att, genom mitt skrivande, lämna öppet för eftertanke. 

Om intervjuaren är lite nervös, har han eller hon svårt att tolerera tystnad och 

fyller ofta i med en fråga som riskerar att bryta informantens tankebanor. Man bör 

därför som intervjuare använda tystnad som frågemetod, eller ställa frågor som 

tillåter den intervjuade att gå vidare längs sina tankebanor. Ett sätt att göra detta är 

att föra anteckningar under intervjun; då blir det en naturlig paus efter varje svar 

och den som svarar ges möjligheter att fortsätta och utveckla sitt svar. (Johansson 

& Svedner, 2010, s.32) 

 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Jag började med att transkribera intervjuerna. Detta utförde jag vid min bärbara persondator där jag 

även hade inspelningarna till hands. Sedan fortsatte jag med att läsa igenom intervjuerna flera 

gånger för att hitta stoff som var intressant och punkter där informanternas åsikter knöts ihop eller 

gick isär. Jag letade även efter kopplingar till de sociokulturella redskap jag skrivit om under punkt 

2.4.2. 

De citat jag använt gav jag en litterär stil främst för att göra det mer lättläst. I enlighet med det togs 

utfyllnadsord som mm, öh och liksom helt sonika bort. I citat där klammern ”[…]” har använts 

betonar det att text tagits bort eftersom jag ansåg att det, i sammanhanget, inte relevant. I de små 

ändringar jag gjort har jag hela tiden tagit hänsyn till att informantens åsikt ska vara oförändrad från 

grunduttalandet och lättförståelig för läsaren. 

Å andra sidan kan man genom att ge samtalet en litterär stil belysa nyanser i ett 

uttalande och göra det lättare att förmedla meningen i intervjupersonens berättelse 

till läsaren. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.203) 

 

3.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) baseras en intervjus giltighet på tillförlitligheten hos 

informanterna samt kvaliteten på själva intervjuerna. Det var svårt för mig att hitta informanter jag 

själv inte haft som lärare. Förutom pedagog 3, som jag blev tipsad om av min handledare, har jag 

haft samtliga intervjuade pedagoger som lärare. Dock har jag bara haft pedagog 1 som lärare i ett 

ämne som denna studie fokuserar på. Dessutom påverkades inte intervjuerna nämnvärt av det då jag 
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tyckte att det var lätt att gå in i rollen som intervjuare. Detta gör att jag anser att giltigheten hos 

mina informanter är god då de alla är erfarna lärare som undervisar inom området. 

Som jag redan skrivit finns det en fara i att ”som man frågar får man svar”. Men jag anser att jag 

med mina frågor inte speglade mina egna åsikter utan endast ledde dem in på det område vi 

diskuterade. Intervjuerna tog cirka 45 minuter men jag anser, trots den något korta längden, att mina 

informanter fick tid på sig att säga vad de ville ha sagt och vad som var användbart för mig. Det var 

först när deras tankar ”tog slut” som intervjun avbröts. Därför uppfattar jag det som att intervjuernas 

kvalitet låg på en önskvärd nivå. 

Vidare anser Kvale och Brinkmann (2009) att giltigheten beror på om redovisningen av 

informanternas uttalanden är valid för undersökningens resultat. Jag menar att den redogörelse som 

gjorts har varit av intresse för studien. Våra samtal utfördes med stor seriositet och jag har 

behandlat materialet jag fick med högsta respekt för mina informanter. 

3.2.6 Forskningsetik 

Jag har, efter bästa förmåga, följt de fem punkter som Johansson och Svedner (2010) tar upp 

angående forskningsetik.  

För att deltagarna skulle få en rättvisande och begriplig beskrivning av min studie kontaktade jag 

dem i god tid innan intervjutillfället. De fick även mina forskningsfrågor samt mitt syfte skickat till 

sig innan intervjun. De blev underrättade om att de när som helst kunde ringa, maila eller skicka 

sms om de hade några frågor gällande min studie. De informerades om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan några negativa följder samt att deras anonymitet skulle skyddas. 

Utifrån de riktlinjer som anges anser jag att jag har behandlat mina informanter på ett bra etiskt sätt. 
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4 Resultat 

Här redovisar jag resultatet av de analyser som gjorts av intervjuerna. Först skriver jag om Time och 

alla de beståndsdelar av begreppet som informanterna skildrar. Sedan tar jag upp de redskap som 

informanterna beskriver att de använder för att undervisa och öva Time. 

4.1 Olika aspekter av Time 

Under denna rubrik lägger jag fram resultatet på min forskningsfråga ”Hur beskriver ensemble- och 

instrumentallärare inom JPR begreppet Time?”. 

4.1.1 Time som begrepp 

Det framkommer hos informanterna att det finns olika meningar om vad Time kan vara. Pedagog 1 

ville plocka ned det i tre beståndsdelar; 

 Puls, rytm och takt medan Pedagog 3 ansåg att Time rörde sig om att ha rytmen i kroppen och 

motoriskt kunna spela musik så att det rent rytmiskt blir rätt. 

För pedagog 2 handlade Time om att musikern vet var första slaget i varje takt är. Detta visas 

genom att han eller hon kan spela en komplicerad, eller till och med ”out”, rytm men ändå landa på 

ettan och på så sätt lösa upp den rytmiska spänning som uppstår. 

Time för mig, det är när jag hör att en musiker spelar så att den vet vart ettan är. 

[…] Bra Time det är för mig när man kan spela en komplicerad rytm ovanpå och 

ändå få ut den på rätt sätt i slutet. När spelaren har ett flyt. (Pedagog 2) 

 

Som ett exempel på bra Time tog pedagog 2 Michael Brecker som är en av nutidens mest 

inflytelserika saxofonister. Pedagog 2 läste noter ur en bok med plankade solon av Brecker där det 

var noterat att han spelade 15 toner på de två sista slagen i en fyrtakt. Det pedagog 2 läste ut av 

detta var att Brecker kände när ettan i takten kom och spelade något fram till slaget. Det råkade då 

bli 15 toner. 

En annan syn på vad Time är fick vi hos Pedagog 4 och 5. De ansåg att det handlar om ”Den 

generella förmågan att förhålla sig rytmiskt till puls.” (Pedagog 5) Jag har här nedan kombinerat 

några färdighetssteg inom Time-kunskap som de tillsammans lade fram. 

1. Att kunna hålla takten. 

2. Att kunna stampa takten i en fyrtakt och att kunna gå eller klappa till den. 

3. Att kunna klappa en baktakt eller motrymt mot den givna pulsen. 
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4. Att ha en överkapacitet och då kunna utföra komplicerade rytmiska saker i förhållande till 

den givna pulsen. 

4.1.2 Genreberoende 

Vilken sorts Time som passar förefaller bero på vilken musikgenre som utövas. Pedagog 1, 3, 4 och 

5 pratade alla om detta och att de behövde förändra sin Time så att den passar in i musikstilens 

idiom. 

Man får kalibrera hela tiden från när det byter musikstil. […] Så alla musikstilar 

har ju sitt eget språk, sin dialekt. (Pedagog 3) 

Det är olika typer av Timing som krävs i olika musikstilar. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 underströk även att det är vad de människorna som sysslar med den aktuella 

musikgenren kommer överens om som bestämmer vilken Time som är bra. Vidare på den punkten 

ansåg pedagog 4 också att det faktum att det pratas om Time och Timing är specifikt för JPR-

världen i allmänhet och jazzvärlden i synnerhet.  

Jo det klart att det skiljer sig för musikstil. Men jag tror till och med att det skiljer 

sig att man pratar om Timing. Det är specifikt för vissa genrer tror jag. […] Det 

pratas ju väldigt mycket om Timing bland jazzmusiker. Men frågan är om det är 

så att folk har väldigt mycket olika övningar eller om det mer är att man oroar sig 

för vem som har bra eller dålig Timing. (Pedagog 4) 

 

På samma tema frågade sig pedagog 5 hur många timmar per dag en känd klassisk musiker ägnar åt 

momentet att arbeta med sin underdelning och förflytta sin rytmisering och sina betoningar runt 

pulsen. Hans antagande var att det är få eller inga timmar alls per dag. Däremot ansåg han att svaret 

skulle bli det motsatta om en likvärdig jazzmusiker tillfrågades. 

4.1.3 Underdelning och frasering 

Underdelning och frasering ansåg alla fem informanter hade en stor del i vad Time är. 

Frasering är ett begrepp som behandlar vilka toner som betonas när någon musicerar. Pedagog 5 

sade till exempel att, för att öva upp en svängig frasering, behöver en musiker öva på att göra ”små 

microbetoningar” och ”små microjusteringar av sin fras”. Pedagog 1 underströk att om en musiker 

har en bra frasering känns det som att det är sekundärt vilka toner den spelar. 

Så där tror jag att det ligger ett väldigt stort samband med fraseringen. Att man 

upplever det som att Timen är fel för att de fraserar fel helt enkelt. […] svaret är 

nog faktiskt att Timen har mycket samband med frasering.(Pedagog 2) 
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Underdelning i sin tur handlar om att bryta ner pulsen i mindre beståndsdelar. Det vanligaste är att 

”känna” åttondelar eller sextondelar över fjärdedelspulsen. Pedagog 3 påpekade att om en musiker 

ska spela markeringar i en låt behöver den ha underdelningen i kroppen och vara medveten om 

exakt var markeringarna ska vara placerade.  

Vidare betonade pedagog 5 att den underdelning en musiker har är dennes Time och en del av 

hans/hennes personliga signum. 

Och det sätt som jag då ligger lite före eller lite efter eller på något sätt har en lite 

mer komplicerad eller sofistikerad underdelning i förhållande till den givna 

pulsen. Det är min Timing. Och en som har en personlig Timing den har ett eget 

sätt att förhålla sig till pulsen. (Pedagog 5)  

 

Pedagog 2 ansåg att det finns två sorters människor när det gäller Time, de som ligger lite före 

pulsen och de som ligger lite efter. Han får visst stöd i pedagog 4:s uttalande om att ”En del vill 

gärna ligga före och det kan vara lite, lite grand. Och en del vill gärna ligga efter lite, lite grand.” 

Han nämner även en tredje grupp. 

Det finns två typer av hur man är i förhållande till Timen. Det finns att man är 

efter, det finns egentligen tre, men så finns det att man är på eller att man är före i 

Timen. (Pedagog 2) 

 

Denna tredje grupp består, med några få undantag, av de som övat mycket på sin förhållning till 

Time. De har på så sätt utvecklat möjligheten att ligga på pulsen. 

4.1.4 Självförtroendeaspekten 

Pedagog 4 pratade om hur viktigt självförtroendet är för att en musiker ska kunna utveckla, ha och 

använda en bra Time. Hon berättade om annars väldigt stabila trummisar som, på grund av 

nervositet, tappat sin stabilitet i en konsertsituation. ”Timing är inte bara det du gör, det rent 

tekniska, utan det handlar också om självförtroende.” (Pedagog4) 

En annan aspekt på samma tema ger Pedagog 1 oss. Han anser att kombinationen ett bra 

självförtroende och en bra frasering gör så att det låter som om jag står för det jag spelar. Dessa två 

går dessutom ihop, säger han, eftersom vetskapen av en bra frasering ger ett gott självförtroende 

medan ett bra självförtroende kan ge en bra frasering. 

4.1.5 Ämnets väsentlighet 

Att det är viktigt att ha en bra Time som musiker var alla fem pedagogerna rörande överens om. De 

tycker bland annat att det är ”kärnan i vår musik” (Pedagog 4) och en ”elementär del av musik över 
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huvud taget”. (Pedagog 1) Pedagog 2 utvecklar: 

Men jag brukar säga att spelar man rätt ton med fel Time så blir det ändå fel. Så 

att säga. Och då är det mycket bättre att spela fel ton med rätt Time på rätt ställe. 

(Pedagog 2) 

 

Pedagog 3 anser också att ämnet är viktigt och understryker även ämnets väsentlighet inom 

ensembleundervisningen. 

Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker att man ska lägga in det i all 

ensembleundervisning om man jobbar med så kallad RI-musik. (Pedagog 3) 

 

4.1.6 Time som undervisningsämne 

Pedagog 1 sa att ”All Timeövning är bra Timeövning”. Den meningen binder ihop alla de fem 

pedagogernas syn på undervisning i ämnet. Däremot förefaller det finnas en svårighet att undervisa 

i det och upptäcka om eleven förstår då ämnet är så abstrakt. 

Vidare anser pedagog 4 att den Timeövning som är dålig är en skenövning där man, med 

intentionen att öva Time, egentligen övar något helt annat. Eller i värsta fall till och med inte övar 

något alls. 

”Vad är olämplig Timingövning?” Det är egentligen när man inte övar den. […] 

Att man håller på med någonting som kanske egentligen är Timingproblem men 

man tar inte tag i det. (Pedagog 4) 

 

4.1.7 Time – en mänsklig egenskap? 

Med denna punkt syftar jag på frågan om det går att åstadkomma ett sväng med en bra Time med 

maskiner. Pedagog 5 menar att när en maskin är perfekt och exakt, som hos en metronom som 

håller pulsen, existerar ingen Time.  

Man kan säga att en metronom har ingen Timing. Det var egentligen en bra sak, 

en viktig sak att säga när man definierar Timing. (Pedagog 5) 

 

Däremot anser han att de kan ha en bra Time men att det oftast bygger på fel. En tvättmaskin som 

står snett eller en gammal trummaskin med en bristfällig programmering kan, enligt honom, han en 

bra Time och ett snyggt sväng.  

4.2 Att undervisa i Time med olika redskap 

I detta avsnitt redovisar jag resultatet på forskningsfrågan ”Hur beskriver ensemble- och 
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instrumentallärare inom JPR att de undervisar i Time?” 

4.2.1 Med örat som redskap 

Vikten av att lära eleven lyssna och använda öronen för att förbättra sig musikaliskt var det redskap 

som alla mina fem informanter poängterade. Redskapet förefaller ha ett brett spektra av 

användningsområden. 

Pedagog 4 anser att lyssna på etablerade musiker på ett analytiskt sätt är en metod som ger goda 

resultat. Med det menar hon att eleven ska lyssna och fundera på vad musikern faktiskt gör och 

fråga sig varför det låter bra. När eleven kommit fram till vad det är så blir nästa steg att härma och 

försöka efterlikna det. Hon försöker också att visa eleven saker som hon själv har upptäckt. 

Jag går ofta vägen via att ge lyssningsexempel. Att ”Nu får du lyssna på de här tre 

sångarna.”. Ibland instrumentalister också. Och försöka hitta det stuket. Men att 

jag också hjälper till genom att det inte bara är att jag säger ”Gå hem och lyssna”. 

Utan jag visar på sådant som jag tycker att jag har upptäckt också. ”Märker du att 

han gör si eller så?” (Pedagog 4) 

 

En annan aspekt av samma mynt, nämligen att planka, får vi hos pedagog 2 och 3. Att planka 

innebär att musikern antingen noterar ner eller memorerar vad som spelas och samtidigt försöker 

spela det på samma sätt som originalet. Detta tillvägagångssätt är framförallt vanligt för att lära sig 

och ta lärdom av andra musikers solopartier inom jazzen. 

Jag har ägnat mig att lyssna och planka en del av de här gamla trumpetarna om 

man säger. Lee Morgan och de där snubbarna. Och de var otroliga på att ha ett bra 

flöde och en bra Time. Men mycket för att de har en bra frasering också. Och 

spela på ett för oss helt naturligt sätt. (Pedagog 2) 

 

Vidare påpekar pedagog 3 och 5 vikten av att lyssna och analysera sitt eget spel. Båda två tar upp 

möjligheten att spela in eleven som ett redskap för att denne ska få möjlighet att utveckla sin Time. 

Det eleven bör göra då är att spela in sitt musicerande och lyssna på vad som låter bra och mindre 

bra och sedan testa att spela det på andra sätt. Med andra betoningar till exempel. 

Men man får vara rätt så självkritisk och spela in sig och lyssna och sen anstränga 

sig för att välja en annan underdelning och andra betoningar än vad man brukar 

göra. Och så får man fråga sig själv om man tycker att det låter bättre. (Pedagog 

5) 

 

Pedagog 5 anser även att det är viktigt att eleven är subjektiv när han/hon lyssnar och analyserar 

spelet. Detta för att den ska få utveckla sitt eget musicerande på det sätt som denne vill. I sin tur 

måste då läraren vara objektiv så att den inte applicerar sitt tycke och smak på studenten. 
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4.2.2 Med metronomen som redskap 

Metronomen är ett redskap som används flitigt av musiker i dagens samhälle, något som också 

avspeglas i att nästan alla informanter pratade om den i olika utsträckning. Pedagog 1 och 4 ser på 

den lite som konditionsträning. 

Det är som att vara på gymmet medan att spela i bandet det är ju som att gå upp i 

boxningsringen. Då är det match. Medan metronomen det är träning. (Pedagog 1) 

 

Pedagog 1 implementerar den flitigt både i sin egen övning och på lektionstid med sina elever. Han 

ställer in den olika beroende på vad det är för övning och svårighetsgraden på övningen. 

jag brukar köra ganska hårt med den (metronomen) med mina elever och med mig 

själv också. Då kan vi göra alla möjliga sorters övningar. […] Och om det inte är 

jättekomplicerade övningar så försöker jag alltid att låta metronomen slå på två 

och fyra och inte på ett, två, tre, fyr eller ett och tre. Är det en jättekomplicerad 

rytm vi ska öva in och sådär då tycker jag att man kan ha metronomen på, ja det 

kan vara hur många slag som helst. (Pedagog 1) 

 

Pedagog 5 använder metronom på ett liknande sätt som pedagog 1 gör. Han och hans elever övar 

motrytmer, omtolkningar, grupperingar liksom att hänga och driva. 

4.2.3 Med kroppen som redskap 

Att kroppsligt förankra sitt musicerande togs upp av tre av informanterna. Precis som med örat 

förefaller kroppens tillämpningsområden som redskap vara flertalet. Pedagog 3 hade en klar åsikt 

om målet med övningarna. ”Jag tror inte på den musiker som spelar en rytm om den inte kan 

stampa pulsen samtidigt.” (Pedagog 3) 

Pedagog 1, 2 och 3 tog upp olika sorters klappövningar som exempel. Pedagog 1 pratade främst om 

övningar på förskjutningar och periodkänsla medan Pedagog 3 inriktade sig på undedelning och 

speciella rytmer. Ett sätt var att hålla pulsen i fötterna, sittandes eller gåendes, och klappa 

underdelningen samt markera vissa slag. I ensemblesituationer använder han också klappövningar 

när någon elev behöver öva en speciell rytm. Detta både för att alla eleverna ska vara aktiva och 

även få möjligheten att utveckla en bättre rytmkunskap. 

Är det till exempel en basist som ska sätta en speciell rytm på basen så låter jag 

den personen få öva det. Så får de andra kanske klappa med i rytmerna då och gå 

samtidigt. Så alla får jobba med de här rytmerna helt enkelt. (Pedagog 3) 

 

En annan aspekt, som pedagog 2 och 3 var inne på, var den sorts rytmik som berör dans och rörelse 

till musik. Pedagog 2 använder det som ett sätt att kontrollera om en elevs dåliga Time går att 
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”reparera”. Kan eleven dansa i en Time som överensstämmer med musikens puls kan hon, enligt 

pedagog 2, även spela i Time. 

Kan man dansa? Det kan se hur fan ut som helst men att man har en rytm som på 

något sätt stämmer in. Det kan vara i back beat eller vad som. Men att det finns en 

rytmik som kan vara att hålla igång över tid. Då kan man reparera det. (Pedagog 

2) 

 

Detta är något han även anser kan implementeras i väldigt låga åldrar. Till och med så tidigt som på 

dagis.  

Redan bäbisar kan härma rytmik. Så man skulle kunna ha väldigt tidiga grejer för 

att fostra rytmiska grejer. (Pedagog 2) 

 

Att använda ögonen och koppla gehöret till ett synintryck var något som pedagog 2 och 4 ansåg 

kunde hjälpa eleven. Pedagog 2 kopplade det till en notbild för att eleven skulle kunna få se hur 

rytmen ser ut. Dock mer som ett komplement till gehöret. 

Men sen är det bra att man inte kör bara gehör. Utan man kanske kör gehör och 

sen kan man få se rytmiken. ”Hur ser rytmiken ut?” Det ger också ett extra lager i 

hjärnan så att säga. Att man förstår det på ett annat plan. (Pedagog 2) 

 

Pedagog 4 använde synintrycket för att hjälpa en elev som hade stora problem med Time och 

pulsuppfattning. Hon klappade pulsen och dirigerade in sin elev så att hon kunde starta melodierna 

rätt. 

Om jag spelade ett intro så kunde hon inte komma in. Hon kunde inte vänta ett 

slag för att börja på nästa fras. Alltså väldigt grava problem. Med henne var det så 

att jag upptäckte att hon kunde om hon såg, om hon använde ögonen, om jag 

klappade eller så. Då kunde hon bli hjälpt av det och faktiskt fixa vissa rytmer. 

(Pedagog 4) 

 

Ännu ett kroppsligt redskap är talet. Alla fem pedagogerna pratar med sina elever och förklarar 

muntligt övningar och problematik med mera. Pedagog 2 menar också att det är ett bra 

tillvägagångssätt att vokalt reda ut en krånglig rytmik och dess Time. 

4.2.4 Med förenklingen som redskap 

När jag frågade hur han jobbade med elever som hade svårt för Time pratade pedagog 1 om vikten 

av att förenkla undervisningen och på så sätt rikta in sig på exakt det som är problemet. Genom att 

göra allt runt omkring lättare så att det inte är i vägen för det aktuella momentet ansåg han att de 

lättare kunde fokusera och öva på Time. 
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Ja alltså då jobbar vi mer med Time och kanske framför allt att försöka skala bort 

allting annat. […] Ja det här teoretiska med skalor och ackord och improvisation. 

Att göra den delen så lätt som möjligt. (Pedagog 1) 

 

4.2.5 Med en Loop Station som redskap 

En så kallad Loop Station är en elektronisk maskin som spelar in ljud och loopar
8
 det. Sedan kan 

fler loopar spelas in och läggas över de föregående så att de tillsammans skapar en enhetlig ljudbild. 

Pedagog 2 anser att en Loop Station är ett bra redskap för att lära sig spela i Time. 

Man måste vara i Time annars blir loopen fel. Så den är jäkligt bra. Svart på vitt 

pang direkt. Om den går ihop i slutet och speciellt om man gör långa loopar. Så en 

Loop Station rekommenderar jag till att ha i undervisningsrummet till att träna 

Time med. Det är jättebra. (Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 menar att eftersom användaren direkt hör om dennes spel är i Time eller inte gör 

maskinen till ett effektivt redskap. Är det inte det så förstörs helt sonika ljudbilden. 

4.2.6 Med en musikbakgrund som redskap 

Pedagog 4 och 5 pratade om att ha en inspelad bakgrund som redskap. Detta främst för att öva upp 

sin Time inom jazzimprovisation. Pedagog 4 låter sina elever sjunga olika notvärden till 

bakgrunden för att få dem att passa in i pulsen och inspelningens underdelning. 

Improvisationsbakgrund till exempel. Och så ska man sjunga åttondelar, trioler 

och fjärdedelar för att hitta det. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 1 och 2 pratade båda om att de använder en bok som heter ”It's About Time” (Bertil 

Strandberg, 1999). Boken, med medföljande playalong-cd, har improvisationsstycken där kompet 

gör olika långa breaks i formen. ”Antingen spela i pauserna och försöka hålla tempot eller kanske 

bara lyssna på pausen och försöka räkna och hålla tempot.” (Pedagog 1) 

Att öva till en levande bakgrund var enligt tre av pedagogerna väldigt bra. Det var främst för att öva 

Time i en samspelssituation och för att eleverna ska få musicera på lektionen. Det räcker med att 

läraren spelar med på pianot för att en interaktion som är lärorik ska skapas ansåg pedagog 4. 

Pedagog 2 tyckte, på samma tema, att det bästa var att spela ihop med en trummis. 

                                                 
8 Med loopa menar jag att det inspelade görs till en slinga så att det spelas om och om igen. 
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4.3 Kort sammanfattning 

De olika sätt informanterna beskriver begreppet Time på varierar men relaterar alla till pulsen och 

på det vis musiker placerar sina toner gentemot den. Underdelning och frasering förefaller även de 

ha en del av Time. Pedagogerna pratade också om att ämnet är en väsentlig del av 

musikundervisningen samt att det eventuellt finns en koppling mellan JPR och Time som begrepp. 

De redskap som informanterna beskriver att de använder när de undervisar Time är ett flertal och 

spänner från kroppsliga redskap som örat och synen till olika artefakter som metronom och inspelad 

bakgrund. 

Jag anser att det resultat jag redovisat tillsammans med de tidigare forskningar jag tagit upp ger mig 

ett bra och brett underlag att använda i det kommande diskussionskapitlet. 
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5 Diskussion 

Jag kommer i detta kapitel att diskutera mitt resultat, ta upp lärdomar som studien givit mig samt ge 

förslag på framtida forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuterar jag mitt resultat och kopplar det till den tidigare forskning och de 

undervisningsmaterial jag tagit upp i bakgrunden samt relaterar resultatet till de sociokulturella 

redskapen. Först skriver jag om vad jag kommit fram till att Time är och sedan ser jag på Time ur 

ett genreperspektiv. Avslutningsvis diskuterar jag hur lärare beskriver att de undervisar Time. 

5.1.1 Time – Att förhålla sig rytmiskt till puls 

Under denna punkt diskuterar jag vad Time är utifrån mina informanter, tidigare forskning samt 

undervisningsmaterial. 

I min studie framkommer det att Time är en väsentlig del av musiken och alla mina fem informanter 

ansåg att det bör undervisas inom. Detta stöds också av det undervisningsmaterial jag har 

presenterat. Mina informanter sa sig också undervisa i ämnet. Hur mycket Time generellt 

undervisas i klassrummen vet jag inte och har därför formulerat ett förslag på framtida forskning i 

ämnet längre ner i denna studie. 

Men hur beskriver då lärare begreppet Time? En klar röd tråd viras runt åsikten att Time har med 

hur musiker placerar sina toner i förhållande till den givna pulsen att göra. Informanterna berörde 

alla detta om att ligga lite före, efter eller på pulsen. Även om pedagog 2 avvek från det genom 

uttalandet att Time för honom var när han hörde ”att en musiker spelar så att den vet vart ettan är” 

talade han ändå mycket om hur musiker placerar sig gentemot mot pulsen. Han gick till och med så 

långt som att säga att det finns tre sorters personer beroende på vart de har lättast att placera sig. 

Just det yttrandet om olika ”Timepersonligheter” finns inte beskrivet i någon tidigare forskning jag 

läst eller i de andra informanternas uttalanden. Dock finns det desto mer material som på ett eller 

annat sätt utgår från själva förhållandet mellan Time och placeringen av tonerna. Det märks i att 

majoriteten av de tidigare vetenskapliga studier och undervisningsmaterial jag läst utgår från det. 

Dahl (2005) och Collier et al (2002) är två exempel där de sistnämnda bygger hela sin studie på att 

undersöka hur Louis Armstrong i två låtar placerade sina åttondelar i förhållande till pulsen.  

Alla informanterna talade om frasering och underdelning vilket jag uppfattar som en djupare aspekt 

av förhållandet till pulsen. Undervisningsmaterial, däribland Zangger Borch (2005) som skriver att 

det är grundläggande för en bra Time att en musiker kan känna den rytmiska underdelningen, ger 
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stöd för denna uppfattning. Även Hallberg (1999) anser att underdelning är en rytmisk faktor som 

spelar en avgörande roll för att kunna musicera i Time. 

Ännu en djup aspekt på samma tema är de mikrobetoningar och mikrojusteringar som pedagog 5 

pratade om att en musiker behövde öva på att utföra för att få ett svängigt spel med en bra Time. 

Just dessa ”mikrorytmer” använde Benadon (2006) för att utforska swingtriolens Time. Yamada 

(2006) använde dem i form av millisekunder istället för att analysera en känd sångerskas Timing. 

Detta tyder enligt mig på att mikrorytmer är en beståndsdel av Time. Dock ska det tilläggas att 

Butterfield (2009) undersökte huruvida lyssnare kunde höra skillnader i Timingen mellan bas och 

trummor och kom fram till att så inte var fallet. Detta har betydelse för min studie då det tyder på att 

hur stor och viktig del av Time de små mikrorytmerna än har verkar de inte vara möjliga att höra för 

en vanlig lyssnare. 

Om jag ska summera så har jag, med stöd av mina informanter, undervisningsmaterial samt tidigare 

forskning inom området, kommit fram till att Time handlar om hur och var en musiker placerar sin 

rytmik och sina toner i förhållande till pulsen. Och detta oavsett hur stora eller små beståndsdelar 

pulsen plockas ned i. 

5.1.2 Time – En genrefråga? 

Alla mina fem informanter pratade om Time ur ett JRP-perspektiv. Detta var jag beredd på då det 

var ur mina erfarenheter från det området jag hämtade de frågor som stod till grund för denna 

studie. Dock fick jag en ny insikt i och med pedagog 4:s påstående om att Time är ett begrepp som 

är specifikt för JPR-världen, att begreppet inte finns i till exempel den klassiska musiktraditionen 

och att de kanske där inte heller berör ämnet överhuvudtaget. Pedagog 5 stödjer även han detta 

antagande när han tror att en klassisk musiker, generellt sett, inte ägnar någon daglig övningstid till 

att jämföra och justera sina rytmer runt pulsen. Jag kan varken bekräfta eller dementera detta då 

frågeställningen inte har varit en del av min studie. En möjlighet kan vara att den klassiska musiken 

har andra begrepp för att beskriva samma fenomen. Det skall dock påpekas att Timmers (2002), i 

sin studie om Timing och ornamentering, faktiskt utgick från den klassiska musiken. 

5.1.3 Redskap för att undervisa i Time 

Jag har min teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella begreppet redskap. Och med hjälp av det 

och mina källor ska jag under denna punkt diskutera min forskningsfråga ” Hur beskriver ensemble- 

och instrumentallärare inom JPR att de undervisar i Time?” 

Ett redskap som återkom både hos de flesta av mina informanter och det undervisningsmaterial som 

jag läst är metronomen. Weir (2001) betonar nyttan av användandet av redskapet generellt sett 
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medan Dunscomb och Hill Jr (2002) , precis som pedagog 1, understryker vikten av att ställa in 

metronomen på att slå på pulsslagen två och fyra för att imitera en jazztrummis hi-hat. Eftersom ett 

så brett spektra av studielitteraturen och mina informanter anser att metronomen är ett bra och 

viktigt redskap för att öva upp sin Time så kan det ses som ett viktigt resultat. 

Däremot tyder resultatet på att det finns fallgropar med redskapet samt andra redskap som kan ge 

bättre resultat. Waadeland (2006) pekade på en fara med att öva genom att spela en fras långsamt 

som ska gå i ett snabbt tempo. Detta hänger, enligt mig, ihop med metronomen då den används till 

att hålla tempot. Vidare så ansåg flertalet av mina informanter att det var bättre att öva till ett 

inspelat komp eller ihop med ett levande komp än att öva till metronom.  

Säljö (2005) har kommit fram till att redskap ständigt förbättras och att de, vissa fall, utvecklas till 

helt nya redskap. Jag uppfattar det som att inspelat komp som pedagog 4 och 5 pratade om och 

Loop-Station som pedagog 2 pratade om är utvecklade och förbättrade former av metronomen. Det 

inspelade kompet är ett mellanting mellan den stela metronomen och det levande kompet. På så vis 

kan det ta tillvara de positiva övningseffekter de båda andra redskapen ger, nämligen metronomens 

mängdträning och det levande kompets musicerande. En Loop-Station tvingar dig istället att agera 

metronom själv och ger dig även möjligheten att musicera med dig själv. 

Alla informanter talade om örat och tre av dem om kroppen i övrigt som redskap för att öva sin 

Time. Örat och kroppen blandar, enligt min mening, Säljös (2005) två kategorier av redskap, det 

fysiska och intellektuella, och eftersom en så stor del av mina informanter använde sig av dessa 

båda redskap i sin undervisning så anser jag att de svarar på min fråga ”Hur beskriver ensemble- 

och instrumentallärare inom JPR att de undervisar i Time?” 

Däremot nämndes inte de två redskapen i samband med Timeövning i någon av mina litterära 

källor. Det mesta undervisningsmaterialet, däribland Hallberg (1999), nämnde däremot kroppen och 

örat som redskap för att träna musik rent generellt.  

Precis som konstnären tränar ögat att se linjer och färgspel som den otränade inte 

uppfattar så måste musikern träna sig att höra vad den otränade inte hör. 

(Hallberg, 1999, s. 4) 

5.2 Egna reflektioner 

I detta avsnitt redovisar jag den betydelse som jag tror att min studie kan ha för mig och mina 

lärarkollegor.  

När jag startade arbetet med denna studie var Time ett begrepp bland många i mitt inre musikaliska 

lexikon. Men efter denna process som examensarbetet utgjort har begreppet fått en helt egen bok i 
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mitt själsliga bibliotek. Jag har skaffat mig mer förståelse för vad det är och på vilka sätt det är 

möjligt att undervisa i det. 

Jag skrev i inledningen av studien att jag hoppades att min undersökning skulle bli viktig för mig 

och mina framtida musiklärarkollegor. Även om jag inte anser mig ha kommit fram till något 

sensationellt eller banbrytande runt ämnet hoppas jag kunna bidra till att musiklärare får upp 

ögonen för ämnet Time i musikundervisningen, dess väsentlighet och att de kan få tips och idéer på 

redskap att utveckla och använda i sin undervisning. Jag har i alla fall fått inspiration till att 

analysera och förbättra min musikundervisning i allmänhet och Timeundervisning i synnerhet. 

5.3 Framtida forskning 

Under denna rubrik ger jag förslag på framtida forskning som har framkommit ur frågeställningar 

jag ställt mig under min studie. 

Ett förslag på framtida forskning är att göra på samma sätt som jag gjort fast utvidga det 

geografiska området samt intervjua fler informanter. Detta för att få en mer utförlig och tillförlitlig 

bild med fler förslag på redskap. 

Ännu ett förslag på ett ämne kan undersökas är den frågeställning som behandlar Time ur en 

genresyn. Är det ett uttryck specifikt för JPR eller finns det även i andra musikformer som 

folkmusik eller klassisk musik, och hur viktigt är det där? 

En frågeställning som kom fram under tiden var om det är någon genusskillnad när det gäller Time. 

Pedagog 4 pratade om uttrycket ”Tjejtiming” och dess innebörd. Kan det vara någon skillnad på 

Timeundervisning genusmässigt eller är begreppet bara ett i raden i stil med att ”tjejer kan inte köra 

bil”? Detta anser jag tåls att titta mer djupgående på. 

I inledningen skrev jag att jag tyckte att det verkar som att andra ämnen prioriteras högre i 

musikundervisningen än vad Time gör. Just detta har min studie inte kunnat varken bekräfta eller 

dementera då jag inriktat mig på annat. Däremot visar undersökningen att Time är en fundamental 

och viktig del i musikundervisningen och en framtida studie skulle därför kunna försöka svara på 

denna fråga genom att observera vad lärarna faktiskt gör på lektionerna. Eventuella skillnader på 

detta beroende på ålder på eleven, lärarens genreinriktning och skolans utbildningsnivå. 

Jag vill avsluta min studie med ett citat där Peter Erskine (2009) parafraserar Willie Maiden. 

“Now’s the time to take the time to improve your time, and I promise: you will have the time of 

your life.” 
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Bilaga 1 

 

Swing 

Swing är enligt Bonniers Musiklexikon (1995, s. 455) ”Beteckningen för den rytmiska, 

kontinuerliga puls som är ett av de viktigaste elementen i all jazz, och som inte låter sig nedtecknas 

i notskrift.” När Swing väl tecknas ned i notskrift görs det oftast genom en åttondelstriol där de två 

första notvärdena binds ihop. 

Groove 

Med Groove syftar jag på det sväng som kan finnas i musik. Alltså en känsla av rytmisk energi i ett 

musikaliskt framförande. Om musiken ”Groovear” beror främst på hur och inte på vilken musik 

som spelas. 

Artikulation 

Artikulation handlar om hur toner sammanfogas eller hålls isär. Om tonerna binds ihop (legato), 

spelas åtskiljt (staccato) men också allt däremellan. ”Ifråga om musik avses med a. olika sätt att 

förbinda resp. åtskilja efter varandra följande toner på.” (Sohlmans Musiklexikon #1, 1975, s. 210). 

Dynamik 

Dynamik berör hur starkt en ton spelas samt ifall den ökar eller minskar i styrka under tonens gång. 

”I musikaliska sammanhang betecknar d. Vanligen skillnaden i ljudtrycksnivå mellan starkaste och 

svagaste ton.” ( Sohlmans Musiklexikon #2, 1975, s. 377). 

Nyanser 

Nyanser syftar, enligt Dave Liebman (2012), på alla de vis en musiker kan förändra tonen. De är 

olika många och olika till sättet beroende på vilket instrument som musikern trakterar. Några 

exempel är vibrato, fladdertunga och growl. 

Fraser och frasering 

En fras är enligt nationalencyklopedin ett uttryck som beskriver en ”sammanhängande och 

avgränsad del av ett musikaliskt förlopp.” Frasering i sin tur är ett sätt att förtydliga frasernas 

uppbyggnad på olika sätt. Även om de kan vara noterade så är det vanligare att de är en del av 

musikerns tolkning av musiken. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

• Vad är Time för dig? 

• Hur definierar du bra respektive dålig Time? Ge exempel. 

• Vad är det som avgör vad som är bra Time? 

• Hur undervisar/övar du Time? Ge exempel 

• Vilka andra sätt finns det att undervisa(öva) Time? 

• Har du stött på olämpliga sätt att undervisa/öva Time? Motivera gärna ditt svar. 

• Vad har du för åsikter om undervisning i Time? (Viktigt/Mindre viktigt, Svårt/Lätt etc.) 

• Har ditt sätt att undervisa/öva Time förändrats med åren? Om så – hur och varför? 

 

 


