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Förord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ingvar Dahl, för hans fantastiska 

engagemang, synpunkter och vägledning genom arbetet med denna uppsats. 

Jag vill även tacka informanterna för deras medverkan.  
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Sammanfattning 

 

I denna uppsats kommer jag att behandla skolade och icke skolade improvisationsmusikers 

syn på lärande och musicerande. Undersökningen baseras i huvudsak på sex olika intervjuer 

med lika många improvisationsmusiker. Jag har genom undersökningen kommit fram till att 

det råder vissa skillnader mellan de båda gruppernas syn på området. 

 

Nyckelord: lärande, övning, improvisation, musikaliskt uttryck, jazz, rock  

 

 

 

Abstract:  
In this essay, I will treat the view of learning and musicianship among educated and 

uneducated musicians in improvised music. The survey is based on six different interviews 

with musicians in improvised music. In my inquiry, I have found that there are some 

differences between the two groups in their view of the subject. 

 

Keywords: learning, practicing, musical expression, jazz, rock 
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Syfte 
 

När jag valde att läsa till instrumental/ensemblepedagog, började jag fundera på om det finns 

skillnader mellan skolade och icke skolades syn på lärande och musicerande inom 

improviserad musik. Den tydliga trenden med fler högskoleutbildade musiker, leder till 

tanken att oskolade musiker på den musikaliska marknaden blir allt färre. Anledningen till att 

jag anser att detta ämne är viktigt, beror på att den improviserade musiken har sin grund i en 

oskolad tradition. Något som kan vara viktigt (för både studenter och lärare) att komma ihåg 

när vi idag lär ut konstformen vid skolor och institutioner. Jag vill med denna uppsats 

dokumentera skillnader och likheter i dessa olika gruppers syn på nämnda område. Min 

förhoppning är att uppsatsen ger mig en bredare kunskap om olika individers syn på lärande 

inom improviserad musik. Vinklingen kommer vara starkt inriktad på improvisation inom  

jazztraditionen.  

 

 

Hypotes 
 

Innan jag påbörjade detta arbete var jag av den uppfattningen att det fanns skillnader mellan 

attityder till lärande och övning mellan skolade och icke skolade musiker. Min uppfattning 

var att oskolade musiker generellt hade lagt ner mindre tid på teoretiska kunskaper, men i 

vissa fall kanske behållit en högre grad av lekfullhet och fantasi i sitt musicerande. Denna 

uppfattning kan mycket väl ha berott på min skolade bakgrund. 

 

 

Bakgrund 
 

Inledning 

 

Min uppväxt var starkt präglad av musik. Stevie Wonder, Beatles och Bob Marley är exempel 

på artister som jag har starka minnen från sedan barnsben. Samtidigt som jag började ta mina 

första trevande toner på elbasen i tidiga tonår, började jag alltmer intressera mig för jazz. Det 

som lockade var svänget och friheten man hörde i improvisationerna från Miles Davis, John 

Coltrane och Cannonball Adderley. Skivan och mitt allra första möte med jazzen heter Kind 

Of Blue. Via musiklinjen på gymnasiet (där jag bytte huvudinstrument till kontrabas) och 

folkhögskola, hamnade jag slutligen på musikhögskolan. Det var där jag på allvar började 

fundera på mina tidiga musikaliska influenser, några av dem har jag tidigare nämnt. Det slog 

mig att många av de musikaliska förebilder vi studerar på musikhögskolan är självlärda 

musiker. Samtidigt ser man klart och tydligt att de flesta jazzmusiker som idag spelar in 

skivor och turnerar, är högskoleutbildade i olika grader.  

 

Jag ska i detta sammanhang försöka förklara begreppen skolad och oskolad (musiker) samt 

improvisation. Jag kommer också att beskriva hur undervisningen av ämnet går till på musik-

högskolan. Utifrån tidigare forskning, litteratur och artiklar kommer jag även att redogöra för 

lärande inom autodidaktisk miljö. 
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Vad menas med oskolad? 

 

Jag har i denna undersökning medvetet dragit en gräns för vem man kan kalla för oskolad 

musiker. Denna gräns går i denna undersökning vid en musiker som saknar högskoleut-

bildning. Ett annat ord för oskolad är autodidakt. Slår man upp detta ord i nationalencyk-

lopedin, finner man följande förklaring till ordet: 
 

(...) självbildad person, person som förskaffat sig kunskaper utan att genomgå högre skolor. 

 

Anledningen till att jag drar gränsen just vid högskoleutbildning, är att de allra flesta musiker 

idag någon gång har förvärvat sång eller instrumentalkunskaper genom antingen privat-

lektioner, kommunal musikskola eller musikgymnasium. Dock har inte alla genomgått en 

akademisk utbildning. Ibland kan man se att de oskolade eller outbildade förknippas med 

begrepp som ”naturbegåvningar”, eller att man har sitt musikaliska kunnande ”i blodet”. 

Dessa vaga begrepp är förstås exempel på hur svårt det ibland är definiera karaktären av,  

och bakgrunden till det informella lärandets olika ”bildningsnivåer”. 

 

 

Jazz på musikhögskolan 

 

Samtliga musikhögskolor i Sverige (musikhögskolan i Piteå, Malmö, Ingesund, Örebro, 

Göteborg, Kungliga musikhögskolan i Stockholm) har alla lärarutbildningar med inriktning 

afro-amerikansk tradition. Malmö, Stockholm och Göteborg har även musikerprogram med 

inriktning mot den nämnda traditionen. Musikhögskolornas olika program kan visserligen 

skilja sig något åt, men jag skall här förklara de gemensamma huvuddragen i utbildningarna. 

Alla olika ämnen man läser på musikhögskolan har en kursplan, där olika former av tentamen 

ingår. Tentamen av huvudinstrument kan exempelvis bestå av ett terminsuppspel, där 

studenten spelar upp specifika moment för en jury bestående av lärare. I undervisningen på 

huvudinstrumenet, ingår bland annat instrument-tekniska kunskaper, repertoar samt 

improvisationsfärdigheter. I den sistnämnda kategorin tar man exempelvis upp be-bop, blues, 

fri improvisation, modal improvisation osv.  

 

I kursplanen för Huvudinstrument A, för jazzmusikerprogrammet vid musikhögskolan i 

Malmö kan man läsa följande: 

 
Kursmaterialet består i huvudsak av aktuell improvisationsmaterial för instrumentet. 

I kursmaterialet bör ingå repertoar från jazzhistoriens olika epoker. Även texter av metodisk,  

historisk eller estetisk relevans för instrumentet kan förekomma (s 17). 

 

Jag vill dock poängtera att huvudinstrumentämnet kan skilja sig en hel del från olika skolor, 

beträffande just kursplanens innehåll och utformning. 

 

Ett ensembleuppspel kan handla om konsertframförande eller skivinspelning. Ämnet 

musikteori kan på en tentamen exempelvis innebära att skriva ett storbandsarrangemang.  

I gehörsämnet bedöms olika moment som att känna igen (och samtidigt skriva ner) olika 

former av ackord, tonala och fritonala melodier, rytm, taktarter mm. Den gemensamma 

nämnaren för samtliga kurser är dock att det alltid finns någon form av tentamen. Detta  

lägger grunden för godkännande av kursen.  
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Begreppet improvisation 

 

Det som kännetecknar begreppet improvisation är spontant skapande. Det innebär att den 

utövande musikern helt eller delvis nyskapar musiken. I jazz, människor, musik och miljöer  

(Bruer, Westin s. 9) beskriver man kännetecknen för improvisation på följande vis: 

 
Improvisation kan vara en personlig tolkning av noterad musik, där alla toner finns angivna på 

notpapper, och musikern i smått förändrar eller kompletterar det skrivna genom accenter eller 

tempoförskjutningar. Den kan också vara en för stunden fritt påhittad musik utan formler eller regler, 

där spelet endast begränsas av instrumentets omfång och karaktär och den tekniska förmågan hos den 

som spelar. 

 

En improvisation behöver alltså inte vara helt påhittad i stunden. Man kan ha en förlaga i 

form av en melodi som man ombearbetar i ögonblicket. Jag vill dock klargöra att 

improvisation inte enbart finns i jazzmusik. Inom klassisk musik finns det åtskilliga exempel 

på små improvisatoriska variationer av melodin. Ett annat ord för detta är ornamentik. I 

Concise History Of Western Music (Hanning s 561), förklaras ordet på följande sätt: 

 
Ornament, ornamentation, ornamented   Decorative element, such as a trill or turn, written or 

improvised, that adds expression, charm, or variety to a melodic line. 

 

 

Gunno Klingfors skriver följande i sin artikel Vad är improvisation på svt:s hemsida 

(www.svt.se - Klassiska typer): 

 
All musik har sitt ursprung i improvisationen. Det var först omkring år 800 som man började notera 

musik i Västeuropa, och noter fick inget stort genomslag förrän på 1500-talet. 

 
Improvisation är således inte ett fenomen som uppfunnits av jazzmusiker. Däremot förknippas 

konstformen starkt med denna tradition. På grund av musikstilens bakgrund, är 

improvisationen jazzens viktigaste beståndsdel. 

 

Eftersom jag själv anser och menar att ”improvisation” förekommer i all musik,  tycker jag att 

begreppet ”improvisationskonst” passar bra i samband med den afroamerikanska traditionen.  

Särskilt från be-bop eran och framåt. I det nämnda begreppet inkluderas även rockmusiken, 

speciellt den bluesbaserade. Definitionen av improvisationskonst är att det rör sig om 

spontana och oförberedda inslag. Jag tycker alltså om ”improvisationskonst” på grund av att 

det skiljer sig en del från den onoterade (muntliga) folkmusiktraditionen (exempelvis den 

svenska). Där färgar man visserligen sitt spel med personliga ornament, men det är knappast 

frågan om att hitta på äventyrliga utvikningar ifrån en danslåt. Vanligen följer man i folk-

musiken ett traditionsmönster och en melodisk linje. Inte helt olikt den tidigaste jazzens 

kollektiva dekorationsmönster kring en ”jazzlåt”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svt.se/
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Improvisationsmusik och lärande 

 

Som tidigare nämnts har den improviserade musiken sin grund i en oskolad tradition. Detta 

gäller även jazzmusiken. I Gads musikhistorie beskrivs jazzens början på följande vis: 

 
 Dén musikaliske fornyelse i det tyvende århundredes musik, vi er kommet til at kende som jazz, blev 

 skabt omkring århundredskiftet af en gruppe uskolede musikere, der bestemt ikke havde nogen bevidst

 fornemelse af, at de var ifærd med at utvide det 20. århundredes musikliv. 

 

I Jazz, människor, musik och miljöer (Bruér, Westin s.18) beskriver man den tidiga jazzens 

lärande, där den gehörsbaserade inlärningen står i fokus: 

 
De tidigaste jazzmusikerna kom ur den lägsta socialgruppen och hade som regel inte fått någon 

konventionell skolning på sina instrument, och få av dem kunde läsa noter. Hade trumpetaren Louis 

Armstrong, klarinettisterna Johnny Dodds och Sidney Bechet och all de andra vid unga år blivit satta i 

musikskolor och lärt sig spela enligt det vedertagna sättet (dvs. med europeiska stil- och klangideal) 

hade jazzmusiken säkert låtit annorlunda idag. Jazzmusikerna lärde istället av varandra genom att 

lyssna.  
. 

Ett av de allra viktigaste forumen för lärande inom jazzen har alltid varit s k jamsessions. 

Under 30-talets swingperiod samlades jazzmusiker till dessa (ofta nattliga) sammankomster 

på jazzklubbar. Det var under jamsessions man fick friheten att utveckla sina improvisationer, 

och träffa musiker under förhållanden som gjordes upp på egna villkor. Musikernas inkomst 

bestod i de flesta fall av intäkter från dansspelningar, som inte tillät musikalisk frihet i någon 

större grad. Den kreativa miljön i jamsessions har varit en starkt bidragande faktor till 

utvecklingen inom jazztraditionen.  

 

 

Lärotyper (formella och informella) 
 

 Musicerandet är inget renodlat, konsekvent eller homogent språk.  

Där ingår i själva verket ett brett spektrum av olika symbolformer: musik, text, 

verbalt samtalsspråk, visuella uttryck i kläder, frisyrer, attribut och gester osv. 

     (Fornäs, Lindberg, Sernhede: Under rocken,) 

 

I Under rocken (Fornäs, Lindberg, Sernhede, 1988), undersöker författarna tre olika rockband 

i tonåren, från olika städer och sociala förhållanden. Musikernas musikaliska mål, lärande och 

relationer till varandra är viktiga beståndsdelar för deras personliga identitetsutveckling.  

Författarna beskriver olika lärotyper som sätts i relation till undersökningen. Dessa delas in i 

tre huvudkategorier, eller världar som visar olika former av lärande. Bandens egna mål, 

samarbete, musikaliska förutsättningar och inlärning står i fokus i lärotyperna. Jag ska här 

beskriva de tre lärotyperna samt deras huvudbeståndsdelar. 

  

Den första lärotypen, lärande i den yttre världen, handlar om att man i denna värld jobbar 

målinriktat med lärandet. Detta är något som vi tydligast kan se i skolans formella pedagogik. 

Fokuseringen riktas mot resultat och målsättning. Lärotypen innehåller underkategorier som 

praktiska färdigheter, administrativa förmågor samt kunskapsmässiga insikter. Den 

sistnämnda underkategorin beskriver teoretiska kunskaper inom det musikaliska fältet, där 

exempelvis fackliga begrepp och kunskaper om artister och musikstilar ingår.  
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Den andra lärotypen, lärande i den delade världen, handlar om kunskap som sätts i relation 

till omvärlden. Detta är en social process. Man drar nytta av det man lär sig i andra lärofält.   

  
De sociala, delade processerna har två sidor. Dels sker processer mellan individerna inom grupperna, 

dels sker de utåt gentemot publiken och omgivningen (s 247). 

 

I denna lärotyp (blandade formella och informella inslag) nämns språkliga färdigheter som  

en beståndsdel. Banden möter en rad system av tecken, symboler och genrer. En gemensam 

språklig grund är därmed en viktig beståndsdel i kommunikationen mellan musikerna.  
 

Naturligtvis kan man t ex lära sig en musikstil rent instrumentellt - praktiskt  (...) men för att förstå och 

rätt hantera den som stil (genre, språksystem e t c) måste man erövra en kompetens att tolka mening och 

betydelser, vilket kräver att man ”går in i” språksystemet, gör sig delaktig i det och förankrar det i egna 

erfarenheter (s 247 ). 

 

Även normativa förmågor nämns i denna kategori. I det normativa fältet ingår att lära sig 

samarbeta och lösa konflikter. Konflikterna kan grunda sig i exempelvis frågor om duglighet 

när det gäller den instrumentella kunskapen. Det kan också handla om yttre intressen. 

Intressen vid sidan av bandet, kan krocka med det gemensamma målet för gruppen. 

 

Den tredje och sista lärotypen, lärande i den inre världen, belyser det informella lärandet,  

d v s individens förmåga till självkännedom och reflektion, t ex sådant som rör ens egna 

sociala position (kön, klass, ålder, ort, etnicitet). För att nå fram till reflektion och själv-

kännedom nämns två underkategorier: idealbildningsförmåga och expressiv förmåga. I den 

förstnämnda underkategorin nämns musikaliska förebilder som ett sätt att uttrycka sina egna 

ideal. Genom dessa idealbildningar uppnår man självkänsla och stolthet, något som har en 

direkt påverkan på ens självkännedom och reflektionsförmåga.  

 

I den expressiva förmågan uttrycks ens egna känslor. Man kan med hjälp av bandet uttrycka 

sina egna undertryckta känslor. Resultatet blir ökad kunskap om den egna personen-

självkännedom. 

 

De tre redovisade lärotyperna är sällan åtskilda i verkligheten. Oftast står de i mycket nära 

relation till varandra, men med hjälp av de nämnda huvudkategorierna klargör man bilden av 

hur olika lärotyper påverkar en musikalisk process, både individuellt och kollektivt.  

 

Johannes Börjesson skriver följande beträffande förkunskaper i jazzimprovisation i sin C-

uppsats Har jag inte jazzintresserade elever, så går det inte tyvärr. 

 
Jag tolkar detta som att improvisation inte är något helt fritt, utan är beroende av flera olika faktorer. 

Det krävs alltså att improvisatören är insatt i den aktuella musikstilen, vari improvisationen skall ske, 

känner till instrumentets tekniska förutsättningar samt har melodiska och rytmiska förkunskaper (s 7). 

 

Börjesson visar genom detta citat faktorer som ingår i två av de nämnda lärotyperna. Dels  

de instrument-tekniska förkunskaperna (t ex från lärandet i den yttre världen), men även 

idealbildningsförmågan nämns (t ex från lärandet i den inre världen). 

 

I Anna Andersson Vass examensarbete Tänker man när man improviserar intervjuas 

jazzpianisten Armen Donelian. Under rubriken Inspiration (s 24) finner man följande: 
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Armens inspiration till den fria improvisationen kommer mest från element utanför musiken, till 

exempel från naturen och olika sinnesstämningar; hur han mår eller hur en person har påverkat honom 

känslomässigt. …. En annan inspirationskälla är meditation och därmed utforskandet av hur tänkandet 

fungerar under tiden han spelar… 

 

Här belyser Donelian den expressiva förmågan (lärande i den inre världen). Genom medita-

tion får han inspiration att uttrycka sina känslor. Detta leder i sin tur till ökad självkännedom  

 

 

Attityder till lärande 

 

KG Johansson, författare till avhandlingen Can You Hear What They´re playing – A Study of 

Strategies Among Ear Players in Rock Music, undersöker han att högskoleutbildade musiker 

och icke skolade musikers sätt att lära sig låtar på gehör. I en intervju i tidskriften Fotnoten 

(www.fotnoten.se), förklarar han att de utbildade musikerna gärna ville visa en personlig stil, 

lägga till något eget. De outbildade höll sig närmare stilen.  

 

I samma intervju berättar han följande: 

 
Det finns i rockvärlden en anti-intellektualism eller en anti-teoretiseringskampvilja. De flesta 

gehörsmusiker jag spelar med blir väldigt irriterade när man tar upp musiktermer. 

 

Här ser jag en tydlig parallell mellan jazz och rock när det gäller dess ursprung. Den 

autodidaktiska lärogrunden färgar synen på lärandet inom dessa båda musikaliska fält. 

Pontus Torstensson skriver följande i sin examensuppsats Jazz på musikhögskolan -  

En burfågel?: 

 
Personligen kan jag ibland tycka att musikhögskolors undervisning, där man ofta delar in musiken och 

dess innehåll i olika delar, lektioner och moment, kan tendera till att känslan av helhet och vad man vill 

uttrycka med sin musik kommer lite i skymundan (s 17) 

 

Torstensson beskriver i citatatet en konflikt mellan det autodidaktiska och det skolade 

lärandet. Institutionen begränsar musikerns personliga uttryck.Vidare beskriver han fördelen 

med institutionaliserad musikundervisning: 

 
Liksom med mycket annat kan det säkert vara bra att även i musiken begränsa sig för att ha något att 

jobba utifrån, och att lära sig skapa frihet inom det Att liksom ha endast en pensel eller en färg att jobba 

med kan föda nya idéer och lösningar (s 18) 

 

I Torstenssons examensarbete finner jag följande citat från en intervju. Respondanten 

(informant C) är utbildad afropianopedagog och frilansande musiker och arrangör. Här svarar 

han på frågan om vad skolor har gjort för jazzen: 

 
Det positiva dom har gjort är att en massa unga människor som är begåvade det har blivit utrymme för 

dom Men man kan också säga att det är negativt i det avseendet att så fort mna börjar undvisa i musik så 

måste man också begränsa sig…Det minskar möjligheterna för musiken att utvecklas spontant. Jag tror 

det är oundvikligt…Det kan bli en konserverande maktfaktor…då är det bättre att inte ha någon skola. 

(s10) 

 

 

På samma fråga svarar Informant B, som saknar musikhögskoleutbildning, men jobbar som 

timanställd lärare vid en musikhögskola och frilansar som musiker: 

 

http://www.fotnoten.se/
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The schools are only teaching what they been taught, and they find it important, which is a good thing. 

But the natural process is that it is a lifestile, bringing more to it than just academia, is about life as well, 

and you can´t get all of that in schools…They can give you the theory…Freedom has it´s own traps, 

freedom of choice has it´s own trap, it also calls for responsibility (s 10) 

 

Likheterna mellan jazz och rock beträffande deras autodidaktiska bakgrund är slående. De 

allra flesta kända rockmusiker har under historien påbörjat sin karriär i denna miljö. Trots att 

jazzmusiken funnits i relativt många år på musikhögskolan, får man känslan av att man även 

inom denna musikform vill hålla den autodidaktiska bakgrunden vid liv. I tidningen Musik  

(nr 8, 1996) beskriver den högskoleutbildade jazzmusikern Anders Bergkrantz sin syn på 

lärande inom jazztraditionen: 

 
Det är fel att invagga ungt folk i tron att man kan utbilda sig till jazzmusiker. Jazz är mer magiskt än så. 

Skolor kan ge teori, stimulera, vara en plats att öva på. Men det handlar, såvitt jag förstår, om medfödd 

begåvning och en känsla för jazzen. Sen är det upp till var och en att göra något av det. 

 

Robert Olovssson förklarar i sitt examensarbete Vad pysslar basisten med?, likheterna mellan 

jazz och rockimprovisationer på följande sätt: 

 
Likheterna mellan jazz och rock är framförallt bluesskalan. Under blueslåtarna i jazz används skalan rätt 

flitigt, men även under de övriga solona ser man spår av den. Jazzen kommer ju också ursprungligen 

från blues men har utvecklats betydligt längre än rocken. (s 21). 

 

Olovsson syftar i detta citat på den inom jazz och rock, vanligt förekommande bluesskalan. 

Denna karaktäristiska skala kan man alltså tydligt höra i många improvisationer från jazz och 

rockmusiker. 

 

Det är förstås omöjligt att beröra improvisation inom den afro-amerikanska traditionen, utan 

att också nämna blues. Både jazzen och rocken har starka band till bluestraditionen. Bluesen 

var till en början en vokal musikform, som har sin grund i negro spirituals och work-songs. 

Den svarta befolkningen i USA gav i denna musikform uttryck för sina upplevelser. Ofta 

handlade text och musik om den sociala och politiska situationen.  
             

 

 

Min grundfråga 

 

Självlärd eller skolad - Hur skiljer sig synen på lärande och musicerande inom  

improviserad musik? 

 

Jag vill med detta arbete undersöka självlärda och skolade musikers syn på lärande och 

musicerande. Syftet är att jämföra dessa båda gruppers syn på övning, musicerande och 

lärande. 

 

 

Metod 
 

Urval 

 

Min avsikt med intervjuerna var att försöka få fram reflekterande svar, snarare än absoluta 

sanningar från informanterna. Med kvalitativa intervjuer som metod, tror jag att det blir 
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lättare för de intervjuade att ge personliga och spontana svar. Samtidigt är frågorna relativt 

öppna, vilket ger en intressant bild över informantens åsikter kring frågan som ställs. Det 

personliga mötet leder enligt min uppfattning till att informanten kan göra egna tillägg till 

frågorna. Nya ämnen och sidospår får ett utrymme som skulle vara svårt vid en 

enkätundersökning.  

 

Mitt mål var att finna professionella musiker från den ”oskolade”, och den skolade världen.  

Anledningen till valet av informanten Signe grundar sig delvis på ett genusperspektiv. Hon är 

nyutexaminerad från musikerutbildning, och jag ansåg att valet av henne som informant 

skulle vara av värde för undersökningen.  

 

Mitt val av informanten Sven grundade sig i dennes högskoleutbildade bakgrund som 

rockmusiker. Som tidigare nämnts har de flesta rockmusiker en autodidaktisk bakgrund. 

Därför tyckte jag att det var intressant att intervjua en rockmusiker med högskoleexamen.  

 

För flera år sedan var jag på konsert där Oskar var anlitad som basist. Jag frågade då 

saxofonisten i bandet om basisten hade en högskolebakgrund, vilket han inte hade. Med detta 

i åtanke kontaktade jag Oskar för att ingå i min undersökning.  

 

Valet av Ole grundar sig i hans mångåriga erfarenhet som professionell jazzmusiker. Att han 

dessutom är anställd vid musikhögskolan utan att ha en formell utbildning, bidrar också starkt 

till detta val.  

 

Valet av Sigurd upplevde jag som intressant för undersökningen, med anledningen att han är 

skolad slagverkare. Jag var nyfiken på om hans svar kunde skilja sig från musiker som spelar 

melodiinstrument. 

 

Under mitt sökande efter informanter, har det visat sig vara svårt att finna en ung, och högt 

anlitad improvisationsmusiker. Genom Sigurd fick jag kontakt med Odd som uppfyllde dessa 

kriterier. 

 

 

Datainsamlingsmetoder 

 

Undersökningsmetoden som i huvudsak ligger till grund för denna uppsats, har varit de  

kvalitativa intervjuerna. En stor del av forskningsmaterialet jag läst har jag fått 

rekommenderat av min handledare Ingvar Dahl vid Musikhögskolan Ingesund. Jag har också 

använt mig av Googles Scholar och de olika musikhögskolornas sökmotorer för att finna 

artiklar och tidigare uppsatser som har en direkt koppling till min forskning.  

 

 

Procedur 

 

Samtliga intervjuer skedde genom enskilda, direkta möten med den intervjuade. Signe och 

Ole intervjuades på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Sven, Oskar och Sigurd blev intervjuade i 

deras respektive hem. Odd blev intervjuad på ett café i Oslo. Intervjuerna spelades in på 

minidisc. Därefter skrev jag ned dessa ordagrant på dator, för att få svaren mer lättöverskåd-

liga inför resultatredovisningen. För att ge en tydligare bild av svaren har jag översatt de 

norska citaten till svenska. Jag anser mig besitta tillräckliga språkkunskaper i det norska 

språket för att kunna göra detta. Vid intervjun med Stefan, fick jag problem med minidisken, 
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och var därför tvungen att repetera fråga 8. Detta påverkade dock inte hans svar, då han 

svarade på samma sätt som han gjorde innan det tekniska missödet. 

 

 

Intervjufrågorna 

 

Den intervjuade fick inleda med att tala om sin ålder, instrument, repertoar och eventuella 

studier. Intervjufrågorna var indelade i tre huvudområden: Inlärning och övning, syn på 

improvisation och musikaliskt uttryck. Ingen av informanterna fick se intervjufrågorna i 

förväg. Jag hade också en allmän fråga i slutet som jag ställde till samtliga informanter.  

 

 

Inlärning och övning 

1. Berätta om din väg till ditt musikaliska kunnande 

2. Berätta om hur du går tillväga för att lära dig ett nytt stycke 

3. När du arbetar med andra musiker. Hur går ni tillväga när ni lär er nya stycken? 

4. Hur använder du din självlärda eller skolade bakgrund när du arbetar med musik? 

 

Syn på improvisation 

5. Var går gränsen för improvisation? Hur mycket kan man ”låna”? 

6. Vad anser du vara viktiga kännetecken för en bra eller kompetent 

improvisationsmusiker? 

7. Vad krävs för att bli en bra improvisationsmusiker? 

8. Hur övar du upp din improvisationsförmåga? 

 

Musikaliskt uttryck 

9. Försöker du sätta ett personligt avtryck i den musik du spelar? (Om så, hur kan man 

höra detta?) 

10. Om du tänker på förhållandet självlärd/skolad, vilka för eller nackdelar kan det finnas 

med det ena eller det andra i samband med musicerande eller musikskapande? 

11. Kan man höra om någon är självlärd eller skolad? 

12. Vad får dig att bli en bättre improvisationsmusiker? 

 

Allmän fråga: 

Jazzimprovisation. Finns det några gränser inom området? När är det inte jazz? 
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika informanternas skolade eller icke skolades 

bakgrund, ålder kön och repertoar. Jag kommer sedan att presentera informanternas svar på de 

frågor jag ställt. Eftersom jag ställde samma frågor till samtliga informanter, kommer jag att 

presentera svaren sorterade efter varje fråga. Svaren kommer att något förkortade på grund av 

att jag har valt ut det för undersökningen mest väsentliga materialet. Jag har valt att benämna 

informanterna med namn som är knutna till deras skolade eller oskolade bakgrund. Har 

informanten en skolad bakgrund, börjar dennes namn på S, oskolad på O. Informanterna och 

deras svar är presenterade i kronologisk ordning. 

 

 

Informanterna 

 

Signe, 29 år, kvinna 

Signe är utbildad på Norges musikkhøgskole, där hon genomgått musikerutbildningen med 

jazzsång som huvudinstrument. Hennes repertoar består mestadels av standardjazz och fritt 

improviserad musik. Hon komponerar även egen musik inom bluesbaserad rock. För tillfället 

arbetar hon som sångpedagog vid en folkhögskola, samt sångerska på frilansbasis. 

 

Sven, 30 år, man 

Sven är utbildad gitarr- och elgitarrpedagog vid musikhögskolan i Piteå. Hans repertoar består 

mestadels av rockmusik, men även en del jazz. Han är gitarrist och kompositör i ett rockband 

som nyligen har släppt sin första skiva. För tillfället arbetar han som gitarrpedagog vid 

kulturskolan, samt turnerar med sitt band. Han är också anlitad som gitarrist på frilansbasis.  

 

Oskar, 68 år, man 

Oskar saknar formell utbildning. Han har arbetat som basist sedan 30-årsåldern, där 

uppdragen till merparten har inneburit musicerande inom jazztraditionen. Han har också med 

jämna mellanrum arbetat som teatermusiker samt som lärare i improvisation och kontrabas 

vid musikgymnasium.  

  

Ole, 50 år, man 

Frånsett en kurs i musikvetenskap, är Ole självlärd. Han är frilansande saxofonist och 

kompositör. Repertoaren består till merparten av jazz, där förankringen har legat i den 

skandinaviska jazztraditionen. Han har också haft musiker och kompositörsuppdrag inom 

teater, reklam och populärmusik. Sedan tre år är han anställd som lärare vid musikhögskolan. 

 

Sigurd, 32 år, man 

Sigurd är utbildad på jazzmusikerlinjen vid Norges musikkhøgskole. Hans huvudinstrument 

är trummor. Hans nuvarande yrke är frilansuppdrag som trummis där repertoaren i huvudsak 

består i olika former av jazz och popmusik. Sigurd undervisar även i trumset på 

universitetskurser samt på en gymnasieskola. 

 

Odd, 30 år, man 

Odd är självlärd. Han arbetar heltid som musiker, med huvudinstrument trummor, samt som 

kompositör. Repertoaren består mestadels av jazzinspirerad popmusik och rock. Han är en av 

grundarna till ett av Norges mest kända band inom jazzinspirerad popmusik. Han har också 

komponerat musik för dans och teater föreställningar, samt för tv.  
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Inlärning och övning 
 

1. Berätta om din väg till ditt musikaliska kunnande 

 

 

Signe  

Signe började spela fiol när hon var fem år gammal. Innan hon påbörjade utbildningen på 

musikhögskolan hade hon ett brett musikaliskt kunnande, genom att hon hade spelat piano, 

sjungit i kör och dessutom utvecklat goda kunskaper inom musikteori och gehör.  

 

 

Sven 

Sven startade sin musikaliska bana genom att spela trumpet. Han bytte sedan instrument till 

gitarr. I samband med byte av instrument började han skriva låtar, vilket enligt honom själv 

var väldigt utvecklande. De första lektionerna på gitarren tog han först när han gick på 

folkhögskola. Dessförinnan var han alltså helt självlärd. Sven tillägger att han anser att 

blandningen mellan gehörslärande och teori är kanske den mest optimala formen av lärande 

inom musik, i alla fall för honom.  

 

 

Oskar 

Oskar berättar att han inte är en teoretiker. Han är helt självlärd. 

 

”Självlärda jazzmusikanter får förlita sig på örat. Med tiden så har jag väl kommit 

underfull med ett och annat. Men jag har alltså ingen utbildning i botten.” 

  

Innan Oskar började spela kontrabas spelade han gitarr i ett band.  Där ansåg han att basisten 

inte spelade enligt Oskars önskemål, och bestämde sig då för att prova kontrabasen. Genom 

att besöka dansrestauranger där den dåvarande svenska jazzeliten spelade, lärde han sig hur 

musiken skulle spelas. Han såg dessutom till att infinna sig vid jamsessions för att utveckla 

sitt musicerande. 

 

 

Ole 

Ole började med att spela piano innan han som elvaåring såg saxofonisten Jan Garbarek på tv. 

Detta bidrog till Oles val av instrument, altsaxofon. Han började sedan att själv utforska 

instrumentet. I sextonårsåldern började han spela i jazzband där de själva, utan lärare provade 

sig fram. 

 

Efter tredje året på gymnasiet deltog Ole på en sommarkurs där norska jazzmusiker 

undervisade. Det var där han för första gången lärde sig lite mer ordentlig hur jazzmusik 

fungerade. När Ole sedan läste musikvetenskap vid universitet lärde han sig klassisk 

musikteori: 

 

”De gammaldags disciplinerna som fyrstämmig sats och inventioner och alla de 

tingen, har jag haft med mig hela tiden. Annars har jag försökt lära mig själv.” 

 

Ole berättar också att alla de skickliga musikerna han har fått spela med har gett honom 

mycket. Han nämner också komponerandet inom exempelvis reklammusik som en källa till 

kunskap: 
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”(…)höra på en massa musik och förstå hur detta är skruvat samman. Och göra något 

som liknar som, är ren kommersiell verksamhet, visade sig var ett bra sätt att lära sig 

på” 

 

 

Sigurd 

Sigurd inleder med att berätta om valet av instrument: 

 

”Jag bröt benen en gång. Då stod det ett trumset hemma. Hade ingenting att göra, så 

jag började banka(…) som de allra flesta, de första kunskaperna är ju på 

pojkrummet.” 

 

Via folkhögskola flyttade Sigurd till Oslo där han började spela med olika band och projekt. 

Repertoaren bestod då mestadels av reggae, etno och olika varianter av afrikansk musik. Efter 

ett tag började han ta privatlektioner innan han slutligen påbörjade sina studier vid 

musikhögskolan.  

 

 

Odd 

Odd började med att spela trummor i sexårs-åldern. När han var tio år startade han sitt första 

band. Han hävdar att han alltid har lärt sig genom egna initiativ: 

 

”Jag blir inspirerad av folk och har lust att starta band med dem (…) och satsa på nya 

vägar, olika riktningar, det är egentligen det som är (…) egentligen min slags skola.” 

 

 

2. Berätta om hur du går tillväga för att lära dig ett nytt stycke 

 

 

Signe 

Signe förklarar att hon använder sig av pianot för att lära sig melodin och analysera ackord. 

Hon är dock nog med att hela tiden lyssna. Ska hon lära sig låten ordentligt, är hon extra noga 

med harmonik och rytm. Hon försöker improvisera över låten för att lära sig den 

gehörsmässigt och därmed så pass bra att hon kan den utantill. Genom detta får hon en större 

förståelse över hur stycket är konstruerat.  

 

 

Sven 

Sven berättar att han alltid försöker lära sig formen först. Genom att kunna formen så kan 

man klara att spela låten om man har en bra ”gehörsdag”. Sedan övar han på 

ackordsläggningar och försöker förstå hur låten hänger ihop. Om förlagan dessutom finns att 

tillgå genom en inspelning, försöker han noggrant lyssna efter hur han ska spela.  

 

 

Oskar 

Oskar berättar att han numera är relativt duktig på att läsa noter, vilket gör att inlärningen blir 

betydligt enklare Väldigt länge lärde han sig nya stycken helt på gehör, vilket är en metod han 

använder sig av även idag. 

 

”I det längsta var det en fråga om örat kort och gott.” 
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Ole 

Ole menar att den ideala situationen är om man får höra stycket innan, och tillsammans med 

noterna lära sig sin stämma. Han anser att man bör ha musiken i huvudet för att kunna spela 

bra: 

 

”Det funkar inte så gott att stå och läsa ackord eller försöka memorera de som 

visuella ting. Man måste ha det i örat för att spela bra över ting. Det är det där med 

att höra tingen många gånger så att man får tonaliteten och skiftningar in i 

ryggmärgen” 

  

 

Ole nämner skillnaden mot klassiska musikers sätt att förbereda sig. Han menar att de ofta är 

mer förberedda, och har övat in saker innan de spelar med andra. 

 

 

Sigurd 

Sigurd börjar med att berätta om den instrumenttekniska instuderingen, där han förklarar 

tekniska färdigheter med ordet vapen: 

 

”Om jag ska lära mig ett vapen, som jag använda i trumspelet. Så är det som alla 

andra saker. Plocka det ifrån varandra, ta ned i tempo och finna ut vad det är.” 

 

När han ska lära sig formen på stycket handlar det till största delen om repetition. I vissa fall 

är han tvungen att skriva anteckningar, men Stefan anser att det inte är önskvärt att läsa noter 

på ett speluppdrag. 

 

 

Odd 

Det vanligaste tillvägagångssättet för Odds del, är att han lyssnar på musikstycket så pass 

många gånger, att han har en klar bild över hur han ska spela: 

 

”Det är mer att lära formen på låten, och framföra den på mitt sätt(…)det är 

egentligen det som är det endaste jag gör” 

 

 

 

3. När du arbetar med andra musiker. Hur går ni tillväga när ni lär er nya 

stycken? 

 

 

Signe 

Signe redogör här för två olika musikkonstellationer hon är medlem av. I den första, där hon 

samarbetar med en pianist, är det pianisten som har komponerat musiken. Oftast har pianisten 

en idé och ackord som han inte har skrivit ner. Signe får då lära sig stycket på gehör. I hennes 

eget bluesorienterade band skriver hon musiken själv. Då har hon oftast med sig en idé som 

består av ackord, form och text. I vissa fall är detta nedskrivet. Utifrån detta får 

bandmedlemmarna komma med egna synpunkter och förslag på hur musiken skall framföras. 

Inlärningen av stycket sker sedan gehörsmässigt.  
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Sven 

Sven poängterar återigen att han ser formen som den viktigaste beståndsdelen i inlärningen. 

Sedan går de in på detaljer som ackord och dynamik. När han spelar i band försöker han 

också att lyssna på trummisen, pga att han vill ha samma rytmiska referens som basisten 

För Sven är fokusering av rytm en mycket viktig beståndsdel i samband med musicerande 

med andra musiker. 

 

 

Oskar 

Oskar förklarar hur han tidigare i karriären lärt sig nya stycken tillsammans med andra 

musikanter: 

 

”Den som kunde lärde ut dem till de andra kort och gott. Man letade reda på någon 

erfaren figur som kunde dela med sig, Mer eller mindre ett folkmusikaliskt sätt att 

vidareföra en tradition.”  

 

 

Ole 

Ole berättar att det vanligaste tillvägagångssättet han arbetar på, är att man träffas utan att ha 

sett noterna innan. Man försöker sedan tillsammans bestämma hur musiken ska framföras. 

Han menar dock att detta inte nödvändigtvis är den mest ideala metoden. Risken finns att man 

faller tillbaka i gamla spår:  

 

”(…) det är klart i jämförelse med den klassiska musiken, där verket som sådant som 

ska realiseras, är det ett problem i förhållande till jazzmusiker tror jag. Av och till 

borde man kanske stå hårdare på att pröva att tvinga genom en förutbestämd 

musikalisk lösning innan man faller tillbaka på det man vet funkar(…)” 

 

Han tillägger också att folk som spelar i band borde spela mer ihop. Detta är svårt idag med 

tanke på att man ofta jobbar med kortare projekt.  

 

”Går man tillbaka i historien och ser på några av de verkligt stora, (…) är det folk 

som har spelat mycket samman(…)det är ofta en miljö som skapar ett ljud.” 

 

 

Sigurd 

Sigurd börjar med att berätta om två olika tillvägagångssätt: 

 

”Beror på vad det är. Många gånger är det en person som har bandet, kommer med 

låtarna och säger, så här vill jag ha det. Och så, provar alla att leverera något i den 

gatan, men som är de likaväl. Andra gånger är det band som opererar, mer eller 

mindre med en flat maktstruktur.” 

 

Sigurd berättar även om en situation som emellanåt uppstår: 

  

”Man har ju också de jobben där (…) den som ska ha kontroll, inte har kontroll. Då 

kommer det naturligt andra som tar kontroll” 
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Beträffande noter, berättar Sigurd att det varierar beroende på vilket sammanhang han spelar 

med, om han får noter i förväg. Han förklarar hur han själv går tillväga när han själv bär 

ansvaret för musiken: 

 

”De banden jag driver, sänder jag ut notmaterialen (...) i förkant, så att folk har tid 

till att kika lite på det.” 

 

 

Odd 

Odd menar att det mest handlar om att lyssna på olika element i musiken. Vidare förklarar 

han att han oftast själv har skrivit musiken, och att han därmed kan utveckla trumspelet själv: 

  

”Jag har nästan aldrig behövt lära mig något som andra spelat för mig. 

 Utveckla min stämma själv. Jag har nästan aldrig spelat något som någon annan har 

komponerat” 

 

Han tillägger sedan att han för några år sedan uppsökte en popartist. Detta för att lära sig att 

spela musik där trumspelet var förutbestämt: 

 

”Det var jättelärorikt. Jag kände att det var på tiden att tillsagd, nu ska du spela exakt 

så och så. Men det var jag tvungen att uppsöka själv” 

  

 

 

4. Hur använder du din självlärda eller skolade bakgrund när du arbetar med 

musik? 

 

Signe 

Signe berättar att det har varit värdefullt att hon har fått arbeta mycket med gehör på 

musikhögskolan. Hon tycker att hon har mycket lättare för att lära sig stycken gehörsmässigt 

idag, mot hur det var innan hon påbörjade utbildningen. Hon förklarade också att hon har fått 

stor nytta av att genom musikteorin sätta musiken i system. Hon har fått en förståelse för hur 

exempelvis melodi och ackord hänger ihop i förhållande till basen. Övningsrutinen från 

musikhögskolan har hon också nytta av idag. Hon vet hur hon ska arbeta effektivt med musik.  

 

 

Sven 

Sven försöker att inte tänka musikteori när han musicerar. Det teoretiska tänkandet kommer 

först efter, för att analysera hur han har spelat. I jobbet som lärare tänker han dock mycket 

mer teoretiskt. Att ge en god överblick över vad man spelar på instrumentet  är värdefullt för 

många elever. Det kan leda till att de får en större förståelse för musiken, vilket leder till att de 

utvecklar egna idéer.  

 

”Jag jobbar mycket med time med vissa elever. Då kommer man osökt in på 

notvärden, för att de ska få underdelningen rätt. Där har man stor nytta av att man 

pluggat. Man vet HUR det funkar. Det har jag lärt mig på högskolan.” 
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Oskar 

Enligt Oskar, är hans gehörsbaserade bakgrund ett viktigt fundament i hans arbete med musik. 

Idag vet han hur ackord är konstruerade teoretiskt, men han försöker hela tiden lyssna efter  

tonerna i ackordet för att sedan skapa melodier utifrån det han hör. Här poängterar Oskar att 

hans erfarenhet hjälper honom i sitt musicerande  

 

”Men i stort sätt så är det nog örat och de melodiska möjligheter som det efter så pass 

många år, öppnar som är det som styr mest. 

 

 

Ole 

Ole berättar att hans bakgrund och identitet som självlärd leder till att han inte tänker så 

mycket på vad som är vad när han spelar. Han berättar också hur han har utvecklat sina tankar 

kring musik genom åren: 

  

 ”Med åren så litar jag mer på vad jag gör, än vad jag gjorde förr. 

Förr så var jag inte alltid så säker på att jag hade rätt. De synpunkter jag haft(…) 

efterhand tycker jag att de var bättre än vad jag trodde de var den gången.” 

 

Ole utvecklar sedan resonemanget om att våga lita på sig själv: 

 

”I förhållande till att vara självlärd, tror jag att de är något av grejen att jag inte har 

kunnat referera så mycket till att det står här, att jag har lärt mig att det är så. Då är 

det inte alltid man känner att man kan säga så högt det man menar. Efterhand tillåter 

jag mig mer att lita på det. Det har något med att vara självlärd.” 

 

 

Sigurd 

Sigurd anser att utbildningen på musikhögskolan har gjort saker och ting mycket enklare. Han 

har fått ett språk, en teoretisk kunskap och struktur:  

  

”Det är lättare att plocka saker och ting ifrån varandra(...)för att lära det. Det är 

lättare att kommunicera med andra. Det förutsätter att de har ett visst vokabulär. Det 

har de flesta” 

 

 

Odd 

Odd berättar att han anser sig vara bortskämd i sitt arbete som musiker: 

 

”Det är mest att jag väldigt ofta får lov till att spela sånt som jag spelar. Oavsett  vad 

för slags musik, band eller ensemble det är, så får jag lov till att spela så som jag 

spelar. Jag är egentligen lite bortskämd.” 
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Syn på improvisation 

 

 

5. Var går gränsen för improvisation? Hur mycket kan man ”låna”? 

 

 

Signe 

Signe anser att man kan låna mycket. Hon förklarar att hon har lärt sig mycket inom 

improvisationskonsten genom att kopiera olika jazzsolon. Att transkribera 

jazzimprovisationer har också varit ett sätt att få inspiration eller musikaliska impulser: 

 

”Alla är en mix av alla impulser de har fått. Den mixen av det jag hört på, kommer ut 

som något eget om jag är noga med att göra något eget av det. ” 

 

Hon förklarar sedan skillnaden mellan kopiering och improvisation: 

 

”Kopiering är inte improvisation, men om man bearbetar och gör det till något eget, 

är det inte ett plagiat. ” 

 

 

Sven 

Sven menar att man kan låna mycket. Rent tonmaterialmässigt är allt spelat någon gång.  

Han nämner även att teorin kan vara en hjälp i samband med musicerande. 

 

”Det som karaktäriserar är hur sättet de musikaliska byggstenarna spelas (…) 

Improvisation är som uppspeedad komposition. Har man en dålig dag kan det vara 

bra att ha teorin att luta sig tillbaka på. Man vet hur sakerna kommer låta innan man 

spelar. ” 

 

 

Oskar 

Oskar är av den uppfattningen att det inte går att begränsa ”lån” från andra musiker. Att låna 

kan öppna upp nya möjligheter. Samtidigt är han tveksam om man kan definiera ett solo som 

improvisation om man hör att musikern har hämtat fraser från annat håll. 

 

”Det blir tvivelaktigt när man hör att lösningen står på den sidan i den läroboken. 

Tillämpat på det viset resulterar i någonting som är SOM improvisation ,men  i 

verkligheten inte är det.” 

 

Han förklarar också att undervisning i sammanhanget är både bra och nyttigt, men att det är 

viktigt att man inte uppfattar det man lär sig som lag: 

 

 ”(...) somliga, naturligtvis inte alla, tar sig aldrig ur exempelsamlingarna.” 
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Ole 

 

”Jag tror att gränsen egentligen inte finns. Det är en glidande övergång från det att 

spela ett inövat nedskrivet stycke, till att stå och improvisera helt fritt” 

 

Ole menar att en klassisk musiker som exempelvis spelar en Mozartkonsert, kan vara mer 

kreativ än en be-bop musiker. Han jämför med att spela ett klassiskt stycke riktigt väl, med 

känslan av att se på stycket med nya ögon i det ögonblick man spelar.  Det kan röra sig om 

små nyanser i timing, frasering och dynamik. Tillsammans med en känsla för hur konserten 

utvecklar sig beträffande orkesterns och publikens reaktion, kan resultatet t o m bli mer krea-

tivt än inövade jazzfraser.  

  

 

Sigurd 

Sigurd menar att det inte finns en klar gräns mellan improvisation och icke improvisation.  

Han menar att all musik innehåller olika element av improvisation.  

 

”Om man spelar Billie Jean. Alla vet hur den ska vara. Men alla har ett eller annat, 

det behöver inte vara stora saker, som de stoppar in eller tar bort(...) ” 

 

 

Odd 

Odd väljer att berätta hur han själv gör i sitt improviserande. Han berättar att han inspireras 

mer av andra musiker än kopierar. Han spelar aldrig ett stycke likt varje gång. Han känner sig 

fri i förhållandet till hur han framför musiken: 

 

”Det är tack vare improvisationen, att ingen har sagt till mig att jag ska spela så och 

så…” 

 

 

 

6. Vad anser du vara viktiga kännetecken för en bra eller kompetent 

improvisationsmusiker? 

 

 

Signe: 

Signe anser att det är lätt att höra om en improvisationsmusiker har bra teknik, eller ”koll” på 

harmonik. Detta kallar hon för ”att ha gjort hemläxan.” Samtidigt anser hon att den tekniska 

kunskapen inte är det viktigaste inom improvisation. Signe poängterar ordet vilja som den 

viktigaste parametern för en god improvisatör: 

 

”Det måste återigen handla om att vilja något mer än att bara sätta sig själv i fokus. 

Att man vill ge någon en upplevelse. Har man inte den viljan, inbillar jag mig det går 

att höra det. Då blir det inte bra. Har man inte något att säga, är det lika bra att 

droppa det. Då kan man bara spela fina sånger som låter fint. Skippa att improvisera 

på något sätt.” 
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Sven 

Det första ordet Sven nämner på denna fråga är själ. Han förklarar att han föredrar att lyssna 

på improvisatörer som inte är rädda för att spela fel. Här anser Sven att han i och med denna 

åsikt emotsäger sitt eget agerande när han själv improviserar. Att ”spela fel” är en parameter 

som han fortfarande är något rädd för.  

 

 

Oskar: 

Oskar anser att ett personligt uttryck är det viktigaste kännetecknet för en god improvisatör, 

samtidigt menar han att det är ett uttryck som är svårt att lära sig. Han återknyter också till 

föregående fråga, då han pratar om improvisationsmusiker som imitatörer. 

 

”Exempelvis Jan Allan räcker det med att höra tonansatsen. Det är ju dit alla strävar,  

Men väldigt få tar sig. De flesta improvisationsmusiker är imitatörer(…) Ju äldre jag 

har blivit har jag blivit mer tveksam till varför man ska låta SOM någon annan. Folk 

spelar ju inte Coltrane bättre än vad han gjorde(…).” 

 

 

Ole 

Ole anser att kommunikation med andra musiker är väldigt viktigt. Han anser också att man 

måste våga ta risker när man improviserar. Att spela på ett sätt som tvingar de andra 

musikerna till att lösa en situation på ett nytt sätt.  

 

”Kommunikationsegenskap och en egenskap till att se ting på ett nytt sätt, hela tiden, 

är viktigt(...)” 

 

 

Sigurd 

 

”Folk som inte är rädda för att vara repetitiva. De spelar så att du uppfattar motiv  

och strukturer. Inte på liv och död ska presentera något nytt hela tiden.” 

 

Sigurd upplever att många musiker är allergiska mot att ”finna en liten enkel idé”, och göra 

någonting av denna. Han anser att för solistens medmusikanter, blir det lättare att musicera 

tillsammans med solisten, om de har en enklare idé att förhålla sig till: 

 

”Det mest intressanta är de som kan leverera de banala idéerna i ett sammanhang 

som är annorlunda.” 

 

 

Odd 

Odd vill inte att improviserad musik ska innehålla något han kallar ”kalkylerad 

improvisation” Med detta menar han improvisationer som känns förutsägbara, att solisten 

spelar inom en viss tonalitet eller skala 

  

”De bästa improvisationsmusikerna tycker jag er de som gör så oväntade ting att du 

ser att de andra musikerna på scenen får en kick eller blir triggade.(…) inte minst i 

fri(…) De bästa musikerna stoppar eller gör något helt motsatt mot vad de andra 

håller på med. Tar låten i en helt ny riktning. Det tycker jag är få som klarar (...) om 

de klarar att göra det, så kan det vare mitt största musikaliska ögonblick i livet” 
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7. Vad krävs för att bli en bra improvisationsmusiker? 

 

 

Signe: 

Signe tar återigen upp viljan att ge en upplevelse som en viktig beståndsdel. Hon anger även 

två olika former av improvisation: 

 

”Om man jobbar med fria ting. Måste man ha en melodisk, rytmisk och ljudmässig 

repertoar(...). ” 

 

Signe nämner också improvisation som bygger på en bestämd harmonisk struktur:  

 

”Om man ska hålla på med harmonisk improvisation är det uppenbart att man måste 

ha koll på harmonik. Och så måste man ha eller få under vägen någon slags 

formmässig ide om vad man håller på med.” 

 

Vidare förklarar hon varför hon anser att man bör ha en välutvecklad teknik när man 

improviserar: 

 

”Man måste vara så pass trygg på det man gör, så pass gott tränad att man slipper 

tänka på vad man gör. Ha ett så pass stort överskott att man bara kan tänka musik och 

inte teknik. ” 

 

 

Sven 

Sven pratar om fantasi som en viktig beståndsdel. Han anser även att bra gehör och en teknik 

som inte begränsar ens uttryck är viktigt. Han nämner också ordet övertygelse:  

  

”Jag skulle aldrig kunna spela en dansbandslåt för jag tror inte på den musiken. 

 Man måste ha en övertygelse att man att man tror på det man gör.” 

 

 

Oskar 

Oskar nämner tre viktiga ingredienser för att bli en bra improvisationsmusiker: 

 

 Talang  

 Hårt arbete 

 Vidöppet lyssnande 

 

I den sistnämnda kategorin förklarar han att man måste ha en öppenhet mot all musik som 

improvisatör: 

 

”Inte nödvändigtvis bara på den sorten som man själv håller på med. En väldig 

öppenhet mot musik och alla de möjligheter som den konstarten innehåller.” 
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Ole 

 

”Det krävs någon form av instrumentbehärskelse. Man behöver vara så bra på att 

spela som man behöver.” 

 

Ole fortsätter med att berätta att man behöver en insikt i något slags material. Det kan röra sig 

om eget material eller en historisk repertoar. Han anser vidare att de man spelar med bör ha 

någon form av gemensamma referenser. 

 

”Jag menar att musiken blir bättre om folk har större, mer djupare grundläggande 

förståelse av en gemensam repertoar.” 

 

Ole vidareutvecklar argumentet med att förklara att målet för improvisationsmusik borde vara 

det långsiktiga arbetet mot ett gemensamt mål.  

 

 

Sigurd 

Förmågan att inte vara så upptagen av vad man själv spelar, att hellre lyssna på andra är 

viktigare. Han nämner också att det är en fördel med utvecklad teknik, för att kunna spela de 

idéer man har. Sigurd lägger också till uttryck som en viktig egenskap. Att ha kunskap om 

olika uttryckssätt i sitt improviserande: 

 

 ”Jag tycker det är spännande att höra folk som kommer med totalt opassande ting(...) 

ta med främmande element. En solist som spelar ren blues i två takter, sedan är den 

på bopen igen. En pianist som har countrylicks(...)” 

  

  

Odd 

Odd anser att spela så mycket som möjligt, med olika musiker är viktigt för att bli en bra 

improvisationsmusiker. Han nämner också att man kan använda sig av andra aktiviteter för att 

berika sitt musicerande:  

 

”Man behöver säkert inte bara öva på musik, man kan öva på vad som helst i livet, att 

ta chanser. Lita på sig själv och göra oväntade ting, göra ting som man aldrig gjort 

förut. Och man behöver inte bara öva på musik. Man kan säkert hålla på med 

fjällklättring eller plötsligt hoppa fallskärm.  Inte vare en av många som följer 

mainstream, utan vare den som faktiskt tar initiativ, och ta grejerna i en ny riktning.” 

 

 

 

8. Hur övar du upp din improvisationsförmåga? 

 

 

Signe 

Här berättar Signe att hon har jobbat mycket med rytm och harmonik pga att det är väldigt lätt 

att starta där. Hon jämför harmoniken med matematik med anledningen av att det är så 

överskådligt. Signe berättar även hur hon har jobbat med fri improvisation: 
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”(...) då har jag jobbat mycket med ljud, att finna ut vad min stämma kan producera. 

Det är för att komma ifrån den typiska vokalistrollen, bara sjunga en melodi till ett 

komp. Kanske ta en komproll, exempelvis en basroll eller slagverksroll, eller förstå 

vad mitt instrument kan producera av alla möjliga ljud.” 

 

Hon nämner även begreppet form som en parameter hon arbetat med. Vad formen på musiken 

man framför kan generera för uttryck. Exempelvis om uttrycket ska vara statiskt eller gå i en 

cirkel. Att bilda uppfattning om detta är viktigt anser hon.  

 

 

Sven 

Sven berättar att han använder komponerandet som en metod att utveckla 

improvisationsmusicerandet. Han återknyter här till fantasibegreppet han använde sig av i 

fråga sju: 

 

”Fantasidelen går att träna upp. Genom att man utsätter sig. Man måste sätta sig 

själv i ett kreativt läge, våga flumma(…)” 

 

Komponerandet är för Sven en metod att träna upp fantasin: 

 

”Man blir också bättre av att skriva, då hamnar man i fantasivärlden. Men man måste 

göra det ofta.” 

 

Han transkriberar också andras improvisationer för att förstå hur man kan gå tillväga för att 

utöva en improvisation. 

 

 

Oskar 

Oskar förklarar att mest koncentrerar sig på att spela. Att hitta tekniska lösningar på problem 

som uppstår. Han nämner också drivkraften som en väg till större kunskap inom området: 

 

”Jag försöker lära mig spela kort och gott. Det är omöjligt egentligen. När man lärt 

sig något blir man ursinnig för att man är så dum. Det blir helt plötsligt självklart. 

Sedan får man ett nytt mål. Detta missnöje blir en stark drivkraft. Den ständiga 

strävan mot nya mål som öppnar sig när man knäckt något problem. Det föder genast 

några nya som måste brottas med.” 

 

 

Ole 

Ole berättar att hans förberedelser handlar om instrumentteknik eller att förhålla sig till olika 

typer av tonalitet, eller skalor.  

 

”Det som har med det kreativa att göra, har jag inte förstått att man kan öva på 

ensam.(…)det är väldigt sällan jag står och spelar själv och försöker lägga något 

uttryck i det.” 

 

För Ole är improvisation ett sätt att kommunicera på, som ett språk. Han hävdar att man övar 

på improvisation genom att spela med andra. 
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Sigurd 

Sigurd menar att han inte har övat improvisation. Han har övat på teknik. Han  nämner att han 

har lyssnat på musik för att lära sig ”koderna”: 

  

”Efter att färdighetsnivån ökar, brukar man själv de koderna” 

 

Sigurd anser att han inte ensam övar på improvisationsbiten, men han nämner att han har 

spelat i band som har försökt hitta olika former av improvisation: 

 

”Några gånger har jag varit i band som försökt finna flera former av improvisation, 

bl a kollektiv improvisation, på ett låtschema i stället för en totalt fri improvisation. 

Det är ju någonting som jag tyckte och fortfarande tycker, är fint. För du ska behålla 

essensen av låten, formen, och schemat. (...) samtidigt vara halvsolist. Det är de enda 

tillfällen jag kan tänka mig att jag har övat på improvisation.” 

 

Sigurd tillägger följande: 

 

”Man spelar ju som den man är. Och är du god på att riva käft, så kan du till en viss 

grad improvisera, det är detsamma” 

 

 

Odd 

Odd övar inte improvisation. Han förklarar sedan på vilket sätt han improviserar: 

 

”Jag har sån respekt med det där att vara improvisationsmusiker, det känner jag att 

jag inte är (…) men känner att jag improviserar väldigt mycket innanför det jag driver 

med.” 

 

Han berättar sedan en erfarenhet från musicerande inom fritt improviserad musik: 

 

”Jag var med i en, det var en frijazztrio, som bara frågade mig om jag ville vare med i 

tillägg. De hade sina koder, sitt språk. Sitt sätt att jobba på som var helt omöjligt för 

mig att hänga  på. Det kan gott hända att om jag var bättre improvisationsmusiker 

så(…)Det var fantastiskt fascinerande.” 

 

 

 

Musikaliskt uttryck 

 

 

9. Försöker du sätta ett personligt avtryck i den musik du spelar? (Om så, hur kan 

man höra detta?) 

 

 

Signe 

Signe anser att det inte går att undgå personligt avtryck i musicerandet: 
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”Om jag inte har något personligt att komma med kan jag lika gärna sluta (...) om jag 

inte har något komma med, bara är en dålig kopia, kan jag lika gärna skita i det. För 

mig är det en stor poäng i att det ska höras som mig och ingen annan.” 

 

Hon förklarar även hur hon går tillväga för att göra ett mer personligt avtryck i sitt 

musicerande: 

 

”Gå bort från imiteringen. Jag har jobbat mycket med imitering, men man måste 

lägga bort det någon gång, eller lägga det åt sidan. Komma vidare med sitt.” 

 

 

Sven 

Sven nämner noggrannhet beträffande ljud som ett personligt avtryck han aktivt använder sig 

av. Han berättar också att erfarenhet präglar ens personliga avtryck: 

 

”Man har ju preferenser. Har man spelat ett tag har man byggt upp ett bibliotek över 

vad man tycker låter bra. Spelar man musik med inställningen att man är personlig, 

man har tagit reda på vad man gillar, så kommer det att färga musiken.”  

 

 

Oskar 

Oskar anser att han aldrig försökt låta som någon annan, och menar att det hörs när det är han 

som spelar: 

 

”Det hörs nog vem jag är. Jag har aldrig medvetet försökt spela som någon annan. 

Men om det är så i verkligheten kan jag inte gå in på.” 

 

 

Ole 

 

”I det ögonblicket man försöker, om man tänker att nu ska jag vara personlig(...) så 

blir man väl inte det, då blir man kanske inte ärlig (...) att ha ett personligt uttryck 

handlar om en eller annan form av ärlighet, och ett slags mod till att säga att det blir 

som det blir.” 

 

Ole berättar att valet av musikform man spelar kan vara det som definierar det personliga 

avtrycket. I starten av hans musikaliska karriär försökte han aktivt att inte låta som Jan 

Garbarek. Vilket enligt Ole kan ha att göra med personlighet.  Han vidareutvecklar sina tankar 

med att han ser musiken mer som en helhet: 

 

”Jag svarar mer nej än ja på frågan(...)när jag är med och gör någonting så vill jag 

att musiken, det vi kommer fram till tillsammans, att det ska bli bäst möjligt. Det är 

inte alltid det då blir något jag uppfattar som personligt för mig. Men det har jag 

egentligen inga problem med. Bara det låter fint” 
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Sigurd 

 

”Ja. Har du fått nej på den frågan?! (…)Jag tror folk väljer att bli musiker för att de 

är narcisister.(…) Vi är upptagna av hur vi presterar, hur vi låter, och hela tiden är 

det viktigt att visa vem du är, för att andra ska lägga märke till det för att du ska få 

något att leva av. Så ja, självklart(…)” 

 

Sigurd berättar sedan att han försöker ha ett ljudideal som är igenkännbart. Han försöker vara 

tydlig: 

  

”Där många musiker väljer att spela mycket, för att göra någonting imponerande, 

försöker jag gå andra vägen och spela mycket mindre.” 

 

Igenkännbara figurer som är lätta för hans medmusiker att följa med, är enligt Sigurd 

kännetecken för hans musicerande.  

 

Odd 

  

”Jag gör väl det utan att jag tänker på det. Jag sitter inte och provar att göra det 

 

Odd berättar att han försöker spela så enkelt som möjligt. Han berättar att utomstående hör 

när det är han som spelar.  

 

 

10. Om du tänker på förhållandet självlärd/skolad. Vilka för eller nackdelar kan det 

finnas med det ena eller andra när du arbetar med musik?  

 

 

Signe 

Signe anser att det finns både för och nackdelar med att gå på en skola. Hon menar att när 

något blir institutionaliserat är risken att resultatet blir mer strömlinjeformat. Ämnen man 

läser är inte helt anpassade efter individens önskemål: 

 

”Jag tror att det finns fördelar med att inte gå en skola. Man får renodla det man vill 

göra mer.” 

 

Hon förklarar sedan varför hon gjorde valet att gå musikhögskolan: 

 

”För mig var det viktigt att gå på skolan. Jag hade inte kommit så långt som jag gjort 

annars. (...) träffat mycket olika människor och flera bra lärare. (...) haft projekt med 

många riktigt bra musiker som har kommit utifrån. ” 

 

Hon avslutar med följande reflektion: 

 

”(...) för några är det säkert att så att de helst skulle velat haft ett övningsrum och 

suttit där i fyra år istället. ” 
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Sven 

Sven börjar med att förklara nackdelen med en skolad musikalisk väg. Han menar att det finns 

en risk för att man tänker för mycket teori när man musicerar. Den finns en risk att man låser 

sig i det teoretiskt/ analytiska tänkandet och därmed förlorar sitt musikaliska uttryck.  

Han förklarar även nackdelen med en oskolad musikalisk väg: 

  

”Det kan bli vad som helst. Man kan bli ojämn. Lätt att man låser sig i de plankade 

licken.” 

 

Sven anser att fördelen med ”skolvägen” är att man i denna miljö lär sig vad som låter bra, 

man får ett slags ”facit” till sitt förfogande. I den oskolade miljön kan det personliga uttrycket 

tillsammans med gehöret, vara mer utvecklat. Gehörsinlärningen har präglat ens lärande inom 

musiken.  

 

 

Oskar 

Oskar förklarar fördelen med en skolad inlärning på följande vis: 

 

”Som självlärd är det uppenbart att man övar in tekniska dumheter.(…) utbildning 

under ledning av folk som kan en massa om instrumentet sparar tid.” 

 

Vidare anser han att de tekniska misstagen man begår som självlärd kan generera nya, mer 

personliga uttryck. Han förklarar sedan nackdelen med den skolade vägen: 

 

”Så länge vi talar om improvisation är risken att materialet blir målet snarare än ett 

medel. Det är inte lyckat. Om man lär sig en sak ur en bok finns det kanske 

femtiotusen som lär sig samma sak. Det är ju en hantverksdel som är ytterst värdefull, 

men det finns en gräns mellan hantverk och konst. Det är inte säkert att detta 

hantverkskunnande leder till konst” 

 

Han utvecklar resonemanget ur ett musikhistoriskt perspektiv: 

  

”Hantverkskunnandet inom jazz under de år jag har jobbat har höjts obegripligt 

mycket. Musikformen som sådan har nytta av det. (…) andelen konstnärliga begåvade 

är nog detsamma som det alltid varit.(…) om det hade funnits så duktiga hantverkare 

under Gullins tid hade han ju kunnat skriva otroliga stycken, men det var ingen som 

fixade det då.” 

 

 

Ole 

Ole anser att om man saknar talang, är det svårt att lära sig utan hjälp. Har man möjligheten 

att gå musikskola eller musikgymnasium, förenklas möjligheten att utveckla sin kompetens. 

Han fortsätter sitt resonemang med att nämna de norska självlärda jazzmusikerna som under 

sextiotalet lärde sig spela amerikansk jazzmusik, trots att de inte var i närheten av New York.  

 

”Den där skillnaden, självlärd /skolad, den skapar en liten annan bild, 

det är ju inte säkert att det är så mycket fler verkligt stora talanger idag, än det var 

förr. Det är det antagligen inte.” 
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Han nämner att man ibland blir utsatt för musik som är kompetent utförd, men att det är 

väldigt tråkigt att lyssna på: 

 

”Det är en fara med att vara skolad. Att man förväxlar det med att vara skolad, med 

att man faktiskt kan spela ordentligt.” 

 

Ole anser att spela många konserter är väldigt viktigt. Att spela konserter är en nödvändighet 

för att bli en kompetent musiker:  

  

”Om man har gått fem år på en skola, behöver man kanske fem år till, för att få den 

tekniska kompetensen, kunna använda sig av den för att kunna berätta en historia.” 

 

Han menar att faran med att vara helt självlärd,  är att om man exempelvis spelar något på 

gehör, kan man ha lärt sig melodier eller låtar fel. Man missar viktiga detaljer, utan att man 

förstår det:   

 

”Om man har gått på en bra skola, har man fått småsakerna på plats.”  

 

 

Sigurd 

Sigurd anser att oskolade musiker har en fördel pga att de inte har så många ”absoluter” att 

förhålla sig till. 

 

”På en skola får du många(...) som berättar hur det är. Medans sitter du i källaren 

och lär dig spela av plattor, och att spela med andra musikanter (...) har du kanske 

mera ett förhållande till hur ting ska lösas praktiskt för att det ska fungera (...)” 

 

Sigurd anser att studenter på en utbildning tänker mycket på musik, men att det ibland kan bli 

lite väl strängt. Att regelverken som skapas mest är intressant för de som befinner sig i denna 

miljö.. 

  

En fördel med en skolad vägbana, är enligt Sigurd att man umgås med musiker som tänker i 

samma banor. Han nämner också nätverket som en viktig resurs: 

 

Du har ju fyra år som du hänger med en del folk, varav en god procent kommer att 

driva med musik, resten av livet.  

 

 

Odd 

Teknik är något som Odd önskar att han hade lärt behärska bättre tidigare i livet.  

  

”Det är kanske nackdelen med att vara självlärd. Att man inte har samma driven, att 

man exempelvis inte har en lärare som säger att det måste du lära dig till nästa 

vecka(…) massa saker jag gärna velat ha kunnat.” 

 

Odd tillägger att man utvecklar sin egen stil som oskolad. Han berättar om exempel från 

musikhögskolan, där studenter inte har fått utveckla sin egen stil. Detta på grund av att de har 

haft en lärare som inte har tillåtit detta. 
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”Om läraren är enormt upptagen av teknik och att ting ska vara riktigt, och eleven har 

en fantastisk talang, men är inte så upptagen av det(...) så kan man bli förstörd. Man 

slutar att spela fint.” 

 

 

11. Kan man höra om någon är självlärd eller skolad? 

 

Signe 

Signe menar att det är svårt att höra om en jazzmusiker är skolad eller inte. Hon förklarar 

detta med att jazzutbildningen i Norge är så pass ung, vilket gör att möjligheten att höra detta 

försvåras. Hon förklarar sedan vad hon upplever sig höra från studenter på musikhögskolan: 

 

”Det man kan höra är att folk som går på musikhögskolan har en bild över vad som är 

riktigt. De försöker göra för mycket. Man kan i vissa fall höra att en student har en 

viss lärare, och sedan försöker studenten spela som han har blivit tillsagd. Hjärtat har 

försvunnit lite på vägen. Det som kommer fram är tanken på att spela bra och rätt.” 

 

Sven 

Svens bestämda åsikt är att det inte är möjligt att höra detta: 

 

”Nej, det tycker jag inte. Det går ju inte att höra att Jimi Hendrix är självlärd eller att 

Miles är skolad” 

 

 

Oskar 

Oskar nämner även han kända jazzmusiker, och dess eventuella skolgång: 

  

”Beror på vilken nivå man hör dem. Hos de självlärda som kommit upp i nivå pga 

talang eller hårt jobb, kan man inte höra detta. En sådan som Nisse Sandström 

exempelvis, inte tänker jag mycket på att han är självlärd (…)” 

 

 

Ole 

Ole nämner miljön hos de första bop-musikerna på 40-50 talet som en faktor till att man 

skulle kunna höra skillnaden mellan utbildade och outbildade musiker: 

 

Jag gillar ju att tro, att hör man Dexter Gordon (...) han har vuxit upp i skapelse-

processen av musikformen, och har med sig det. Det blir då alltid något annat när 

man står 50 år efter och har lärt hur det är. Jag önskar jag tror jag hör skillnad,  

men jag är inte säker på det, dessvärre(…). 

 

Ole berättar om en konsert han hörde med en ung amerikansk saxofonist som spelade nästan 

exakt som Cannonball Adderley. Han drar även paralleller till det han nämnde i fråga fem: 

 

”(…) jag hade ju hört alla de fraserna förut(…)man trodde på det. Det blir nästan en 

parallell tillbaka till Mozartkonserterna.(…)Det går faktiskt an att på ett sätt (…) 

spela något som nästan på ett sätt inte är improviserat, men som är liksom repertoar, 

men likväl spela på ett sätt som är äkta skapelseprocess. Men det är inte så ofta” 
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Sigurd 

Sigurd nämner trummisen Levon Helm i The Band som ett exempel: 

 

”Han väljer ju väldigt underliga lösningar, men som fungerar. Jag vet inte om folk 

som varit igenom en utbildningsprocess hade valt de lösningarna, sedan många av 

dem är så ”fel” 

 

Sigurd anser att man har en bild över hur musik ska låta efter skolboken. Genom detta går det 

att gissa om en musiker är skolad eller icke skolad. 

  

 ”Men (frågan är ju) om det stämmer, det är ju bara gissningar.” 

 

Om man har insikt i en specifik musikmiljö, kan man i vissa fall höra vilken lärare musikern 

haft, enligt Sigurd.  

 

 

Odd 

Odd anser att det inte går att höra om en musiker är självlärd eller skolad. 

Han nämner Internet som en källa och menar att där kan man se okända begåvningar. 

 

”Det är så enormt mycket talang, man inte klarar att spåra” 

 

 

12. Vad får dig att bli en bättre improvisationsmusiker? 

 

Signe 

Signe berättar att hon har en önskan om att våga chansa mer i sina improvisationer: 

 

”Jag är lite försiktig. Måste strunta i det duktiga. Det som är kul med improvisation är 

att det plötsligt kan komma fram saker som inte hade kommit fram om man hade 

komponerat det. Det kommer från djupet av hjärtat.” 

 

Hon berättar sedan hur hon upplever tiden efter sin avslutade utbildning: 

 

”Nu har jag äntligen fått tid att fördjupa mig i saker. Det tror jag är viktigt. Samt att 

finna ut vad jag gillar, och vill göra  mest, och satsa på det.” 

 

 

Sven 

Sven delar upp svaret på frågan i två delar. Dels den teknisk/teoretiska delen samt 

”feelingmänniskan”. 

 

”Det som får mig att gå framåt är att utveckla min teknik, man blir liksom aldrig 

fullärd.(…) finns alltid saker att förbättra.” 

 

Den andra kategorin, ”feelingmänniskan”, anser han kunna påverka genom självkännedom: 

 

”Att kunna uttrycka sig själv genom instrumentet kan man också förbättra, men det är 

svårt att hitta det.” 
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Oskar 

Oskar menar att samspelet är det allra viktigaste för honom. Han anser det vara mycket svårt 

att utveckla sin improvisationsförmåga, om man inte spelar utanför replokalen. Han nämner 

de ingredienser han anser vara viktigast: 

  

”Lyssna, öva, spela. Spela är en bristvara idag. Folk spelar för lite. Det finns inget 

annat sätt.” 

 

 

Ole  

Ole anser att det är viktigt att spela med nya musiker som är bättre än honom själv. Han 

nämner även uttrycket tekniskt överskott som en viktig del. Han upplever att han inte alltid 

besitter den tekniska kunskapen i den grad han önskar. Han sammanfattar själv detta på 

följande vis: 

 

 ”Ett tekniskt överskott kombinerat med en kreativ utmaning(...)” 

 

 

Sigurd 

Sigurd börjar med att återknyta till de hantverksmässiga förkunskaperna: 

  

”När ting fungerar fysiskt, är det enklare att koncentrera sig på det musikaliska” 

 

Sigurd anser att det viktigaste egentligen är att ta bort de föreställningar man har. Att inte 

tänka så mycket på vad det är man spelar, och bortse från regler: 

 

”Har ju en del uppfattningar kring hur ting skall vara, som jag vet inte nödvändigtvis 

är korrekta. De är inte absoluta i alla fall, men i mitt huvud så är de riktig. Klarar 

man att kvitta sig de, så hjälper det ju på. Som vi pratade om (…) Man spelar som 

man är. (…) När man kommer till en viss punkt, så är det inte fysiken som sätter de 

största begränsningarna, det är ju huvudet” 

 

 

Odd 

Mötet med andra musiker är en viktig faktor för att bli en bättre improvisationsmusiker enligt 

Odd. Han tillägger följande: 

 

”Om någon jag spelar med (…) om det de spelar inspirerar mig så mycket att jag har 

lust till att på ett sätt bli bättre och göra något med mitt eget spel för att komma upp 

en nivå, eller klara av att känna, det är det som gör mig bättre” 

 

 

 

 

 

 

Jazzimprovisation. Finns det några gränser inom området? När är det inte jazz? 
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Signe 

 

”Jag har slutat med jazzbegreppet.(...) lättare att snacka om improvisation. En 

rockgitarrist improviserar ju fram solon. (...) jag har i jämförelse med andra ett vitt 

begrepp om vad jag godtar som jazzimprovisation. Andra jag känner är mer stränga.” 

 

Daniel: Har du märkt av en konservativ kraft? 

 

”Några har stränga definitioner, bland fd studiekamrater och lärare. De har regler. 

Men det känns som att de allra flesta är öppna.(...) tror inte att man vill sätta etikett.” 

 

 

Sven 

 

”Jazz är ett så vitt begrepp, precis som pop. Inom bebop är det styrt. (...) Det ska vara 

vissa typer av approachnotes, ett speciellt språk. ECM- jazz  ska innehålla 

susharmisar.(...) 

Jag tror inte att jazzimprovisation är friare än rockimprovisation. Men genren gör att 

det finns utrymme. Du kan ju spela en rocklåt och spela ett solo i fem minuter, det är 

ju gjort (...)” 

 

 

Oskar 

  

”Det börjar luckras upp genremässigt. Om det handlar om element som kan hänföras 

till improvisation, och folk lyckas uttrycka sig, kan man kalla det för jazz.(...) 

egentligen är det ointressant vad man kan kalla det för. Personligen vill jag att det ska 

vara en rytmisk laddning, att det ska svänga. Gör det inte det, är det tveksamt om man 

kan kalla det för jazz.” 
 

 

Ole 

  

”I mitt huvud ligger skillnaden om folk är villiga till att gå till ett annat ställe än de 

har bestämt sig för innan. .. Om man är villig att chansa på att ting inte blir bra(...) 

Om man inte har någon fallhöjd är det på något sätt inte äkta improvisation, tycker 

jag.(...) Kalla det mod eller förmåga till lekfullhet, att  inte ta det så högtidligt(...) För 

mig är det vitsen med att spela sådan musik. (...) 

 

 

 

Sigurd 

 

” Vem kan säga det? Vi har historiskt sett en mall för hur ting skall vara. Den har 

förhållandevis försvunnit effterhand. (...) Jazz har ju  blivit en säck som man kastar i 

allt som inte passar någon annanstans. (...) Det kan vara vad det vill för min del, bara 

det låter bra. (...)Det må vara element av ting som sker i ögonblicket.(...) Jag vet inte 

om det är improvisation per definition som gör att det blir jazz(...) 
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Odd 

  

”Det finns inga gränser. Men jag tror det är väldigt många som sätter gränser. Och 

de som sätter gränser, det är de jazzmusikerna som jag inte tycker är något 

spännande. Det er de konserterna som(...) jag tycker är tråkiga. Om man sätter 

gränser, tror jag att det blir svårare att bli inspirerad (...) Om man har helt öppna 

ramar, då tror jag att det kan ske mycket.” 
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Diskussion 

 
Jag ska i detta kapitel analysera informanternas svar på frågorna som ställdes vid intervjuerna. 

För att få analysen så överskådlig som möjligt, kommer jag att utgå från de frågeområden jag 

presenterade i kapitlet om metod.   

 

   

Improvisation och lärande 
 

1. Berätta om din väg till ditt musikaliska kunnande 

2. Berätta hur du går tillväga för att lära dig ett nytt stycke 

3. När du arbetar med andra musiker. Hur går ni tillväga när ni lär er nya stycken? 

4. Hur använder du din självlärda eller skolade bakgrund när du arbetar med musik? 

 

1: 

Informanternas beskrivning av deras väg till musikalisk kunnande varierade. De skolade 

musikernas vägval bestod i två av fallen (Signe och Sven) av att de hade startat sin 

musikaliska bana med att börja spela ett visst instrument, för att senare i livet göra sitt 

slutgiltiga val. När Sven slutligen valde gitarren började han i likhet med Sigurd, att spela helt 

utan lärare. Här ser jag en likhet med de oskolade musikernas lärande: De oskolade musikerna 

startade sin musikaliska bana utan att ta lektioner. Både Ole och Odd berättar att de i tidig 

ålder började spela i band. Odd säger:  

 

”Jag blir inspirerad av folk och har lust att starta band  med dem (...) och satsa på 

nya vägar, olika riktningar, det är egentligen det som är (...) egentligen min slags 

skola” 

 

Här drar jag en direkt parallell till citatet från  jazz, människor, musik och miljöer (Bruer, 

Westin s.18). Precis som författarna till boken skriver om den tidiga jazzens lärande, har Odd 

lärt sig spela genom att spela med andra musiker: 

 
De tidigaste jazzmusikerna kom ur den lägsta socialgruppen och hade som regel inte fått någon 

konventionell skolning på sina instrument, och få av dem kunde läsa noter. Hade trumpetaren Louis 

Armstrong, klarinettisterna Johnny Dodds och Sidney Bechet och alla de andra vid unga år blivit satta i 

musikskolor och lärt sig spela enligt det vedertagna sättet (dvs. med europeiska stil- och klangideal) 

hade jazzmusiken säkert låtit annorlunda idag. Jazzmusikerna lärde istället av varandra genom att 

lyssna.  
 

2, 3: 

De olika musikernas inlärningsmetoder upplever jag generellt som gehörsbaserade, oavsett 

om de är skolade eller inte. Skillnaden av beskrivning beträffande lärande, ser jag hos de 

skolade musikernas förklaringar. Ett huvudsakligt drag hos de skolade, är att de beskriver 

form som en viktig parameter. De nämner också att de delar upp inlärningen i mindre delar, 

där teknik är en av de beståndsdelar som nämns.  I Under rocken (Fornäs, Lindberg, 

Sernhede, 1988) beskrivs denna målinriktade inlärningsmetod i form av en lärotyp kallad 

lärande i den yttre världen. Författarna skriver att lärotypen återfinns i skolans värld. Jag 

menar att de skolade musikernas beskrivning av deras inlärning är starkt färgad av deras 

bakgrund som musikhögskolestudenter. De har en inarbetad struktur i sitt sätt att ta till sig 

kunskap. Sigurd säger: 
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”Det är lättare att plocka saker och ting ifrån varandra (...) för att lära det. Det är 

lättare att kommunicera med andra (...)” 

  

Oles resonemang kring lärande liknade de skolades. Enligt min mening beror detta i stor grad 

på hans lärarroll på musikhögskolan. Att han har en fot i de båda världarna, blir extra tydlig 

när han jämför jazzmusikers kollektiva förberedelser mot klassiska musikers förhållningssätt: 

 

”(…) det är klart i jämförelse med den klassiska musiken, där verket som sådant som 

ska realiseras, är det ett problem i förhållande till jazzmusiker tror jag. Av och till 

borde man kanske stå hårdare på att pröva att tvinga genom en förutbestämd 

musikalisk lösning innan man faller tillbaka på det man vet funkar(…)” 

 

4: 

En intressant parallell mellan de båda grupperna ser jag hos Signe och Oskar. Båda nämner 

gehöret som en parameter utifrån deras som bakgrund som skolad, respektive oskolad. Signe 

har jobbat mycket med gehör på musikhögskolan, och menar att hon har hjälp av detta när 

hon arbetar med musik. Oskar menar att hans erfarenhet som gehörsmusiker är ett viktigt 

fundament i hans arbete med musik. Jag föreställer mig att denna likhet mellan de två 

musikerna med olika utbildningsbakgrund och åldrar, är sprungen ur jazzmusikens 

gehörsbaserade lärande.  

 

Ole berättar om hur hans autodidaktiska bakgrund tidigare gjort att han har haft svårt att lita 

på sin kunskap kring musik, vilket han anser bero på att han inte kunnat referera till konkreta 

musikaliska exempel. Just att ”tro på” vad man gör återkommer jag till senare i diskussionen. 

 

Svens tillvägagångssätt när han musicerar skiljer sig från hans agerande i en undervisnings-

situation. I musicerandet försöker han undvika att tänka teori, vilket kanske kan förklaras av 

rockmusikens starka band till den autodidaktiska lärotraditionen. När han undervisar anser 

han att han har stor nytta av sina musikstudier: 

 

”Jag jobbar mycket med time med vissa elever. Då kommer man osökt in på 

notvärden, för att de ska få underdelningen rätt. Där har man stor nytta av att man 

pluggat. Man vet HUR det funkar. Det har jag lärt mig på högskolan.” 

 

  

 

Syn på improvisation 

 
5. Var går gränsen för improvisation? Hur mycket kan man ”låna”? 

6. Vad anser du vara viktiga kännetecken för en bra eller kompetent 

improvisationsmusiker? 

7. Vad krävs för att bli en bra improvisationsmusiker? 

8. Hur övar du upp din improvisationsförmåga? 

 

 

5: 

Beträffande synen på improvisation, ser jag en samstämmighet mellan dessa båda grupper.  

De flesta av informanterna menar att det inte råder någon gräns för improvisation.  

Jag citerar Signe: 
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”Alla är en mix av alla impulser de har fått. Den mixen av det jag hört på, kommer ut 

som något eget om jag är noga med att göra något eget av det.” 

 

Just frågan om att hämta inspiration eller impulser från annat håll, finner jag i Under rocken 

genom beskrivningen av lärotypen lärande i den inre världen. 

 

Oskar och Odd skiljer dock ut sig från de övriga. Oskar är tveksam om man kan definiera ett 

solo som improvisation om man hör att musikern har hämtat fraser från annat håll: 

 

”Det blir tvivelaktigt när man hör att lösningen står på den sidan i den läroboken. Det 

blir snarare nästan som improvisation (...) jag tycker bättre om att saker är något 

(...)” 

 

Oskars citat visar att den autodidaktiska lärogrunden har en klart framträdande roll bland 

oskolade improvisationsmusiker. Odd väljer att berätta hur han själv gör när han improviserar. 

 

6: 

En intressant aspekt är att informanterna har en klar samstämdhet beträffande denna fråga.  

Visserligen nämner Signe teknik som en parameter, men hon betonar ordet vilja som det 

viktigaste kännetecknet. Viljan att förmedla något. Även kommunikation och personligt 

uttryck är faktorer som nämns av informanterna, vilka jag härleder till lärande i den inre 

världen. Begreppet vilja gör sig påmind i Svens åsikt. Han berättar att han föredrar att lyssna 

på musiker som inte är rädda för att spela fel, något som han själv upplever en rädsla för. 

Detta resultatbaserade lärande som jag tidigare benämnt med lärande i den yttre världen 

återkommer jag till i nästa fråga. 

 

7: 

Skillnaden mellan de skolade och icke skolade musikernas syn på improvisation, blir något 

tydligare när de svarar på frågan: Vad krävs för att bli en bra improvisationsmusiker?. De 

skolade musikerna nämner alla teknik som en beståndsdel. Deras arbetssätt på musikhög-

skolan har handlat om ett resultatbaserat lärande (lärande i den yttre världen), där deras 

kunskaper regelbundet bedömts av lärare. Enligt min åsikt gör Oles roll som lärare på musik-

högskolan, att även han nämner kravet på tekniska förkunskaper. Oskars bakgrund som lärare 

på musikgymnasium, kan i denna fråga göra sig påmind då han nämner hårt arbete som en 

viktig del. 

 

Enligt min mening tar Odd i denna fråga upp lärotypen lärande i den delade världen. Han 

skiljer ut sig markant från de övriga, då han anser att man kan hitta kunskaper i andra 

områden: 

 

”Man behöver säkert inte bara öva på musik, man kan öva på vad som helst i livet, att 

ta chanser. Lita på sig själv och göra oväntade ting, göra ting som man aldrig gjort 

förut. Och det behöver inte bara vara att öva på musik(...)” 

 

Sven nämner fantasi som en viktig beståndsdel, samt att tro på det man gör. Jag hittar här en 

parallell till Oles svar på fråga fyra. Tron på det man gör och att lita på sig själv ingår i 

idealbildningsförmågan, vilket är en underkategori i lärande i den inre världen. Självtilliten 

anser jag vara en viktig förmåga för musiker i allmänhet.  
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8: 

De skolade musikerna Signe och Sven nämner musikteoretiska elemet för att öva upp sin 

improvisationsförmåga. Signe berättar att hon har övat på rytm och harmonik, medans Sven 

nämner komposition. Det intressanta är att Sven menar att kompositionen hjälper honom att 

öva upp sin fantasi. Han återknyter därmed till det svar han gav på fråga sju: 

  

”Man blir också bättre av att skriva, då hamnar man i fantasivärlden. Men man måste 

göra det ofta.” 

 

Signe berättar också om en metod hon använt sig för att öva upp sin improvisationsförmåga. 

Inom fritt improviserad musik, har hon strävat efter att komma ifrån den typiska 

vokalistrollen. Hon har försökt att ta en annan roll: 

 

”(...) då har jag jobbat mycket med ljud, att finna ut vad min stämma kan producera. 

Det är för att komma ifrån den typiska vokalistrollen, bara sjunga en melodi till ett 

komp. Kanske ta en komproll, exempelvis en basroll eller slagverksroll,  eller förstå 

vad mitt instrument kan producera av alla möjliga ljud.” 

 

De oskolade musikerna övar inte direkt på improvisation. Visserligen nämner Ole teknik som 

ett sätt att förbereda sig, men han anser att man övar på specifikt på improvisation genom att 

spela med andra musiker: 

 

”Det som har med det kreativa att göra, har jag inte förstått att man kan öva på 

ensam.(…) det är väldigt sällan jag står och spelar själv och försöker lägga något 

uttryck i det.” 

 

Oskar tar upp ordet drivkraft i sin förklaring till frågan. Med detta kan man dra en parallell till 

Signes svar på fråga 6, där hon nämner vilja som ett kännetecken för en bra 

improvisationsmusiker. 

 

Både Sigurd och Odd tar upp ordet koder i sitt svar. Sigurd berättar att man lär sig koder 

genom att lyssna på musik, för att därefter använda dem när den tekniska färdighetsnivån 

ökar. Odd förklarar sin erfarenhet av improvisationsmusicerande genom att använda koder 

som begrepp: 

 

”Jag var med i en, det var en frijazztrio, som bara frågade mig om jag ville vare med i 

tillägg. De hade sina koder, sitt språk. Sitt sätt att jobba på som var helt omöjligt för 

mig att hänga på(...)”  
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Musikaliskt uttryck 

 
9.  Försöker du sätta ett personligt avtryck i den musik du spelar?  

     (Om så, hur kan man höra detta?) 

10. Om du tänker på förhållandet självlärd/skolad. Vilka för eller nackdelar kan det   

      finnas med det ena eller andra i samband med musicerande eller musikskapande? 

11. Kan man höra om någon är självlärd eller skolad? 

12. Vad får dig att bli en bättre improvisationsmusiker?  

 

 

9. 

I denna fråga är de skolade musikerna eniga. De försöker alla att sätta ett personligt avtryck i 

musiken. Sigurd kommenterar frågan på följande vis: 

 

”Ja. Har du fått nej på den frågan?! (…) Jag tror folk väljer att bli musiker för att de 

är narcisister. (…) Vi är upptagna av hur vi presterar, hur vi låter, och hela tiden är 

det viktigt att visa vem du är, för att andra ska lägga märke till det för att du ska få 

något att leva av. Så ja, självklart (…)” 

 

De oskolade musikerna menar däremot att de inte aktivt försöker sätta ett personligt avtryck i 

sitt musicerande. Här är ett citat från Ole: 

 

”Jag svarar mer nej än ja på frågan (...) när jag är med och gör någonting så vill jag 

att musiken, det vi kommer fram till tillsammans, att det ska bli bäst möjligt. Det är 

inte alltid det då blir något jag uppfattar som personligt för mig. Men det har jag 

egentligen inga problem med. Bara det låter fint” 

 

Trots Oles roll som lärare på musikhögskolan, har han uppenbarligen en stark förankring  

I sin oskolade bakgrund. Skillnaden mellan skolade och icke skolades syn på personligt av-

tryck, är något som KG Johansson har tagit fasta på.  

 

I intervjun ur tidningen Fotnoten (www.fotnoten.se), berättar K G Johansson om vad han kom 

fram till i sin avhandling, ”Can You Hear What They´re playing. A Study of Strategies Among 

Ear Players In Rock Music”. De utbildade musikerna ville gärna visa en personlig stil, medan 

de outbildade höll sig närmare stilen. Här följer ett citat ur intervjun: 
 

”De utbildade har lärt sig att de ska tillföra sin personlighet, men har inte fått utveckla den. Man måste 

våga vara enkel...” 
 

Att man i högskolemiljö studerar olika improvisationstekniker, stilar och musiker, bidrar 

uppenbarligen till att skolade musiker mer medvetet och aktivt försöker sätta ett personligt 

avtryck i musiken. Man strävar efter att omvandla de strukturerade, inlärda kunskaperna till 

ett eget, mer personligt uttryck i enlighet med jazzens utveckling från 40-talet och framåt. 

 

 

10. 

Beträffande de skolade musikernas åsikter om fördelarna med den skolade vägen, nämner 

Signe och Sigurd fördelen med lärosätena som mötespunkter. Man får träffa många musiker 

som alla tänker i samma banor.  Signes kommentar: 
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”För mig var det viktigt att gå på skolan. Jag hade inte kommit så långt som jag gjort 

annars. (...) träffat mycket olika människor och flera bra lärare. (...) haft projekt med 

många riktigt bra musiker som har kommit utifrån.” 

 

Sven påpekar att fördelen med den skolade vägen, är att ”man lär sig vad som låter bra”. 

 

Nackdelen med att vara skolad, är enligt Sven och Sigurd att det finns en risk att man tänker 

för mycket teori. Signe anser att det finns en risk för att utbildningen inte följer individens 

behov och önskemål, utbildningen kan ”strömlinjeformas”. Hon menar att fördelen med att 

vara oskolad är möjligheten till renodling av de intressen man har. Detta är något även Sven 

ser som fördelen med att vara oskolad. Sigurd resonerar i samma spår som sina skolade 

kollegor: 

 

”På en skola får du många (...) som berättar hur det är. Medan sitter du i källaren 

och lär dig spela av plattor, och att spela med andra musikanter (...) har du kanske 

mera ett förhållande till hur ting ska lösas praktiskt för att det ska fungera (...)” 

 

Hos de oskolade informanterna nämner Oskar och Odd att det instrumenttekniska kunnandet 

är en fördel med att vara skolad. Oskar säger: 

 

”Som självlärd är det uppenbart att man övar in tekniska dumheter. (…) utbildning 

under ledning av folk som kan en massa om instrumentet sparar tid.” 

 

Oskar och fortsätter med följande resonemang kring nackdelen med en skolad väg: 

 

”Så länge vi talar om improvisation är risken att materialet blir målet snarare än ett 

medel. Det är inte lyckat. Om man lär sig en sak ur en bok finns det kanske 

femtiotusen som lär sig samma sak. Det är ju en hantverksdel som är ytterst värdefull, 

men det finns en gräns mellan hantverk och konst. Det är inte säkert att detta 

hantverkskunnande leder till konst” 

 

Ole och Oskar är påfallande eniga kring nackdelen med att vara skolad. De båda 

informanterna resonerar kring ett musikhistoriskt perspektiv.  

 

Här följer ett citat från Ole, som sammanfattar de båda informanternas åsikter: 

 

”Den där skillnaden - självlärd/skolad, den skapar en liten annan bild, det är ju inte  

säkert att det är så mycket fler verkligt stora talanger idag, än det var förr. Det är det 

antagligen inte.” 

 

Odd snuddar vid det Oskar nämner angående lärandet i en utbildningssituation. I intervjun 

berättar han om ”risken” med att ha en lärare: 

 

”Om läraren är enormt upptagen av teknik och att ting ska vara riktigt, och eleven har 

en fantastisk talang, men är inte så upptagen av det (...) så kan man bli förstörd. Man 

slutar att spela fint.”  

 

Odd är inne på samma resonemang som Signe var i fråga 10. Signe nämner att de finns en 

risk för att en utbildning kan bli strömlinjeformad. Med Signes och Odds resonemang som 

bakgrund, menar jag att läraren måste våga individanpassa sin undervisning.  
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Ole tilläger att det är en nödvändighet för en musiker att medverka vid konserter: 

 

”Om man har gått fem år på en skola, behöver man kanske fem år till, för att få den 

tekniska kompetensen, kunna använda sig av den för att kunna berätta en historia.” 

 

Detta resonemang återkommer jag till i fråga 12. 

 

11.  

Här ser jag en nästan total enighet mellan samtliga informanter. De anser att det inte går att 

höra huruvida en musiker har en utbildning i botten, eller inte. Signe berättar dock om vad 

hon kan uppleva hos improvisationsmusiker som är mitt uppe i sin utbildning: 

 

”Det man kan höra är att folk som går på musikhögskolan har en bild över vad som 

är riktigt. De försöker göra för mycket. Man kan i vissa fall höra att en student har en 

viss lärare, och sedan försöker studenten spela som han har blivit tillsagd. Hjärtat har 

försvunnit lite på vägen. Det som kommer fram är tanken på att spela bra och rätt.” 

 

Signe återknyter här till fråga 9, där svaren antyder att skolade musiker är mer måna om att 

sätta ett personligt avtryck i sitt musicerande.  

 

12 

I denna fråga råder främst en enighet mellan de oskolade musikerna. De anser alla att 

musicerande med andra musiker får dem att utvecklas som improvisationsmusiker. Citatet 

från Oskar nedan stämmer väl överens med det Ole var inne på i fråga 10: 

 

”Lyssna, öva, spela. Spela är en bristvara idag. Folk spelar för lite. Det finns inget 

annat sätt.” 

 

Odds åsikt kring frågan om samspel kan sammanfattas med ordet utmaning: 

 

”Om någon jag spelar med (…) inspirerar mig så mycket att jag har lust till att på ett 

sätt bli bättre och göra något med mitt eget spel för att komma upp en nivå eller klara 

att känna(…) det är det som gör mig bättre” 

 

De skolade musikerna Sven och Sigurd nämner den tekniska biten som ett sätt att bli en bättre 

improvisationsmusiker. En anmärkningsvärd aspekt, är att Signe anser att hon måste våga 

chansa mer i sitt improviserande: 

 

”Jag är lite försiktig. Måste strunta i det duktiga. Det som är kul med improvisation är 

att det plötsligt kan komma fram saker som inte hade kommit fram om man hade 

komponerat det. Det kommer från djupet av hjärtat.” 

 

Denna åsikt delar hon med Sven. I svaret på fråga 6, berättar han att om rädslan att spela fel. 

Detta belyser den påverkan från vad de har upplevt genom en resultatbaserad utbildning.   
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Allmän fråga 
 

Jazzimprovisation. Finns det några gränser inom området? När är det inte jazz? 

 

Avsikten med denna fråga var att informanterna skulle få associera mer fritt. Jag valde därför 

att i resultatredovisningen redovisa direkta citat i stället för att referera. 

 

Genom informanternas svar ser jag en tydlig tendens, nämligen att genrebegreppet som sådant 

uppfattas ointressant. Signes upplevelser från studietiden är dock att: 

 

”Några har stränga definitioner, bland f d studiekamrater och lärare. De har regler. 

Men det känns som att de allra flesta är öppna.(...) tror inte att man vill sätta etikett.” 

 

Sven drar paralleller till språk i sitt resonemang. Följande citat påminner också mycket om 

Sigurds och Odds resonemang angående koder i fråga 8: 

 

”Jazz är ett så vitt begrepp, precis som pop. Inom bebop är det styrt. (...) Det ska vara 

vissa typer av approachnotes, ett speciellt språk. ECM- jazz  ska innehålla 

susharmisar.(...) 

 

 

 

Slutsats 

 

Självlärd eller skolad - Hur skiljer sig synen på lärande och musicerande inom 

improviserad musik? 

 

 
Svaret på min grundfråga baseras på de intervjuer, som jag har gjort med representanter från 

de ”outbildade” och de ”högutbildade” kretsarna bland musiker. Jag finner inte belägg för att 

det råder några större skillnader mellan dessa två grupper, även om vissa skillnader 

framträder. Inom området Musikaliskt uttryck hittar jag den största skillnaden. De skolades 

ambition att sätta ett personligt avtryck i sitt musicerande, visade sig vara mer angeläget för 

dem, än för de oskolade. Detta är något som även KG Johansson pekar på i sin avhandling. 

 Jag har även noterat att de utbildade musikerna generellt hade en mer strukturerad strategi 

kring övning. Inom denna grupp återkommer tekniska färdigheter som en viktig beståndsdel i 

musicerandet, vilket inte förekom lika flitigt bland de outbildade. 

 

Målet för de båda grupperna av musiker är detsamma. Man har en vilja och ambition att 

genom samspel framföra meningsfull musik. Musik som helt enkelt låter intressant. En 

ömsesidig respekt för varandras musikaliska bakgrund, skolad eler inte, är något som jag 

också påstår har belysts genom denna uppsats. 
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Utvärdering av arbetet  
 

Mitt huvudsakliga syfte med arbetet var att få veta musikernas syn på lärande. Jag tycker mig  

på många sätt ha fått nya tankar och idéer kring mitt arbete som instrumentallärare och 

musiker inom den afro-amerikanska traditionen. Öppenhet och att spela musik som betyder 

något, är begrepp som jag bär med mig. 

 

 

Informanter 

 

Valet av informanterna blev starkt inriktad på professionella musiker, de hade alltså praktisk 

yrkeserfarenhet men olika bakgrund och studieerfarenhet.  

 

 

 

Metod 

 

I efterhand funderar jag på hur undersökningen skulle ha sett ut om jag hade använt mig av 

enkätundersökning som metod. I detta fall hade jag på ett mer övergripande plan kunnat se 

hur svaren skiljer sig åt beroende på genre, ålder, kön och eventuell nivå. Med nivå menar jag 

på vilket sätt musikern arbetar med musik, amatörmässigt eller professionellt. Metoden jag 

har valt ger dock en mer djupgående och öppen analys. Chansen till reflektion för informan-

terna leder till att mer statistiska resultat hamnar i skymundan. 

 

 

 

Intervjuerna 

 

Jag försökte att låta informanterna få reflektera kring frågorna så fritt som möjligt. Vid några 

tillfällen hade jag dock kunnat vara mer aktiv. Jag hade med fler följdfrågor kunnat få mer 

tydliga och konkreta svar. På grund av detta upplever jag att vissa frågeställningar kunde ge 

för korta svar. Exempel på detta är fråga nummer två och tre, där Oskar mycket kort berättar 

om hur han har gått tillväga för att lära sig ett nytt stycke.  

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har ett antal nya frågeställningar dykt upp: 

 

Hur skiljer sig instrumentallärarutbildningarna åt vid Sveriges musikhögskolor? 

Att arbeta som jazzmusiker- en omöjlighet? 

Hur skiljer sig de ekonomiska och arbetsmässiga förhållanderna åt mellan svenska och 

norska musiker? 

Vad händer med rockmusiken när den blir institutionaliserad? 
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Mina egna tankar 

 

Personligen är jag mycket nöjd med mina år på musikhögskolan. Under studietiden har jag 

fått chansen att utveckla mitt musicerande tillsammans med ambitiösa studiekamrater och 

kunniga lärare. Miljön på musikhögskolan har lett till att jag kunnat utveckla instrumental-

teknik, teori och gehör. Det viktigaste har dock från ett improvisationsmässigt synsätt, varit de 

många tillfällen jag spelat med andra. Jag anser att teorin måste omsättas i praktiken för att ge 

resultat. Detta är något jag i min roll som lärare kommer att försöka framföra till mina elever. 

Ambitionen är att försöka få eleverna att känna en glädje kring musik, snarare än ett 

resultatinriktat lärosynsätt. Struktur och metodiskt arbete tillsammans med spelglädje och 

vilja anser jag vara det som kännetecknar kombinationen av min ambition som lärare.  
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