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Sammanfattning 
 

Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" 

En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker 

Författare: Måns Allroth 

Termin och år: VT 2013 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström 

Examinator: Olle Tivenius 

 

 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande 

improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att 

ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av 

begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och 

forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det 

sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgångspunkt.  

 

Studien utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra frilansande improvisationsmusiker med stor 

pedagogisk erfarenhet i ämnesområdet. I resultatet beskrivs analysen av hur 

improvisationsmusikers syn på hur ett personligt uttryck kan skapas och hur de som 

pedagoger ser på undervisning inom detta område. Det framkommer bland annat att ett 

personligt uttryck handlar om att bejaka sin smak och vilja samt att självförtroende, 

hantverksskicklighet och inspiration är aspekter att ta hänsyn till. I det avslutande 

diskussionskapitlet lyfts delar av studiens resultat till diskussion i relation till det 

sociokulturella perspektivet på lärande samt till tidigare forskning. Häri resoneras det utifrån 

teman som det kollektiva minnet, musikens språk, musikers verktyg, ett unikt uttryck samt 

skolans funktion. 

 

 

Nyckelord: Musik, jazz, improvisationsmusik, improvisation, personligt uttryck, lärande, 

pedagogik, musikundervisning och sociokulturellt perspektiv 
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Abstract 
 

Degree in teacher training 

Title: "…for this is the essence of what we are doing…" 

A study of the development of personal expression by musicians within the improvised music 

Author: Måns Allroth 

Semester and year: Spring 2013 

Course coordinator institution: Ingesund School of Music 

Supervisor: Ragnhild Sandberg Jurström 

Examiner: Olle Tivenius 

 

 

This study aims to increase the knowledge of what opinions freelancing and teaching 

musicians within the improvised music genres have on the creation of a personal expression 

and how they consider the subject can be handled in music education. The background 

chapter provides an overview of the concept of personal expression, followed by a 

presentation of previous research in the field. The next chapter describes socio-cultural 

perspective, serving as a theoretical basis. 

 

The data material consists of four qualitative interviews with freelance improvisers with great 

educational experience. The result chapter presents the analysis of the musician's view of how 

a personal expression can be created and how they as teachers consider teaching in this area. 

The chapter includes how a personal expression is about to affirm ones taste and desire and 

that confidence, skill and inspiration are aspects to take into consideration. The concluding 

discussion chapter highlights aspects from the study's result chapter in relation to the socio-

cultural perspective on learning and to previous research. Here the themes are among others 

the collective memory, musical language, musician's tools and the role and function of the 

school. 

 

 

Key words: Music, jazz, improvised music, improvisation, personal expression, personal 

voice, learning, teaching, education, pedagogy and socio-cultural perspective. 
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1 Inledning 

 
I kapitlet ges en kort presentation av mig och min ingång i ämnet, några problematiserande 

frågeställningar som ringar in ämnesområdet och en beskrivning av vad jag önskar uppnå med 

studien. Därefter preciseras studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Inledande text 

 
Jag började spela trummor och ägna mig åt musik på mellanstadiet på kulturskolan i Höganäs, 

Skåne. Via estetisk gymnasieutbildning med musikinriktning, värnplikt i Armens Trumkår, 

jazzstudier på Lunnevads Folkhögskola och utbytesstudier på Syddansk 

Musikkonservatorium är jag i detta nu, när studien genomförs, student på Musikhögskolan 

Ingesund. Här läser jag på instrument- och ensemblelärarutbildningen med inriktning rytmisk 

och improviserad musik. Under mina fem år på Ingesund har jag haft glädjen att 

vidareutveckla mitt stora intresse för improvisationsmusik samt formulera mig som musiker 

och musik-/trumpedagog. 

 

Allt eftersom jag har utvecklat mina musikestetiska och möjligen konstnärliga sidor har det 

slagit mig hur stor roll det personliga uttrycket spelar. Personligt uttryck i musik har helt 

enkelt visat sig vara avgörande för min upplevelse av det jag lyssnar på. Jag tror att det är 

kraften i mina stora idolers uttryck som berör mig och ger mening åt musiken. Jag upplever 

att mitt eget musicerande får en ökad kontakt med min personlighet ju längre jag kommer i 

mitt musicerade och kanske är det häri jag etablerar en kontakt med mitt personliga uttryck. 

Det är inte förrän på senare tid jag känner att jag musicerar med en personlig övertygelse, en 

typ av övertygelse som jag tror går parallellt med skapandet av ett personligt uttryck. Av dessa 

anledningar anser jag att ämnesområdet personligt uttryck är så pass intressant att jag vill 

skriva mitt examensarbete i ämnet. 

 

Ett personligt uttryck, enligt mig, kan ses som att det återspeglar en persons särdrag, det som 

är unikt för individen. I min studie är jag intresserad av att ta reda på vilken syn erfarna 

musiker och pedagoger har kring personligt uttryck i improvisationsmusik och skapandet av 

det. 

 

1.2 Problemformulering 

 
Eftersom fenomenet personligt uttryck är av stort personligt intresse vill jag undersöka vad 

olika professionellt frilansande och undervisande musiker inom improvisationsgenren har att 

säga om detta ämnesområde inom musik. Mina funderingar rör sig exempelvis om vad de har 

för syn på personligt uttryck? Skiljer sig synen på personligt uttryck mellan informanterna? 

Hur har informanterna jobbat med sitt egna uttryck? Kan det vara genom lyssning, övning, 

lärares inverkan eller genom en estetisk övertygelse som ett personligt uttryck har utvecklats 

eller skapats? Hur kan man som pedagog förhålla sig till denna aspekt i 

undervisningssammanhang? 

 

Mitt arbete kan komma att bli viktigt för mig och mitt utbildningsområde därför att det berör 

ett område som är högst angeläget för musikalisk verksamhet, i undervisningssammanhang, i 

musicerande och ur ett lyssnarperspektiv. Jag upplever att personligt uttryck är ett ämnes-

område som hamnar i skymundan när det handlar om musikundervisning, kanske till förmån 
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för mindre abstrakta och lätthanterliga ämnen. För andra i min situation, som sysslar med 

improvisationsmusik på en relativt hög nivå men strävar mot utveckling, tror jag att studien 

kan bli intressant och inspirerande. Jag hoppas att erfarenheterna som informanterna delar 

med sig av bidrar till att läsare av denna studie skapar en egen konstruktiv uppfattning om 

skapande av ett personligt uttryck i improvisationsmusik. 

 

 

Syfte 
 

Denna studie syftar till att ta reda på vilka synsätt frilansande och undervisande 

improvisationsmusiker kan ha kring skapandet av personligt uttryck och hur de anser att 

ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. 

 

 

Frågeställningar 
 

-Vilken syn har improvisationsmusiker på hur ett personligt uttryck kan skapas? 

 

-Hur anser improvisationsmusiker att skapande av personligt uttryck kan hanteras i 

undervisningssammanhang? 
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2 Bakgrund 

 
I följande avsnitt presenteras litteratur och forskning som anknyter till utvecklandet av 

personligt uttryck, vad forskare har kommit fram till angående personligt uttryck och vad 

författare skriver om det samma. Dessförinnan ger jag en kort översikt som i möjligaste mån 

ringar in begreppet personligt uttryck. 

 

2.1 Begreppet ”personligt uttryck” 

 
Begreppet ”personligt uttryck” inom improvisationsmusik har ingen given och gemensam 

definition i litteraturen. Dessutom är det inte det enda begreppet som används för att benämna 

intresseområdet. Ros McMillan (1999) använder sig till exempel av uttrycket ”personal 

voice”, det vill säga ”personlig röst” på svenska.  

Andra tänkbara närbesläktade begrepp till personligt uttryck kan vara ”sigill” 

(Nachmanovitch, 1990), ”ett eget språk” (Johansson, 2010) eller ”unik röst” (Berliner, 1994). 

Dessa eventuella synonymer till personligt uttryck har ofta en koppling till människans 

fysiska röst och språk samt kan tolkas som att begreppen ska knytas till en unik personlighet, 

kanske till och med i ett språks kontext.  

De tidigare nämnda begreppen är icke att förväxla med snarlika begrepp inom musik, begrepp 

som tolkning eller interpretation, då dessa ofta kretsar kring att återskapa andras musik. Dessa 

begrepp handlar inte om att finna eller återge det unika i en personlighet genom improviserad 

musik, menar McMillan (1999). 

Baker (1980) has described these players as having a highly developed intuitive 

sense with a ‘single minded devotion to problem solving’, which enabled them to 

cope with problems without `succumbing to irrelevancies’. (a.a., s. 264)  

Citatet ovan ger en inblick i hur McMillan (1999) använder sig av begreppet genom att 

beskriva musiker med en personlig röst, eller personligt uttryck, som att de besitter en säker 

och personlig väg till musikalisk problemlösning. Detta kan vara en aspekt av vad ett 

personligt uttryck innebär. 

 

Jazzmusikern och författaren till Effortless Mastery (1996), Kenny Werner, belyser en 

distinktion för att avgränsa hans syn på ett personligt uttryck. Citatet nedan beskriver hur 

musikgenren (eller språket som han kallar det) inte är en del av det personliga uttrycket, men 

om improvisatören bemästrar genren (språket) kan improvisatören använda den till att 

uttrycka sig: 

 
It's nice to have the ability to burn and play on a million changes, but that is just the 

technology of the music, the language of improvisation. Bebop is a language, for 

example. If you strip away the romantic folklore about the heroin, Harlem and 52
nd

 

Street, it comes down to being a rhythmic and melodic language. If you relate to it 

as a language, and not a style, you can personalize it more easily. If you master the 

language, you can say anything you want. (Werner, 1996, s. 48) 
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I försöket att definiera begreppet finner jag det också lämpligt att använda mig av 

Nationalencyklopedins (2012) förklaring för de två orden, personlig och uttryck.  

 

-Personlig: ”som på ett självständigt sätt uttrycker det säregna i ngns 

personlighet” (a.a.).  

-Uttryck: ”När man i estetik och konstteori talar om exempelvis en bilds uttryck, 

avses den estetiska karaktär eller känslokaraktär bilden har som helhet.” (a.a.)  

En vedertagen definition är alltså svårfunnen, men jag vill ge min definition av begreppet för 

att visa vad jag utgår från i studien. Min preliminära förklaring bygger på tidigare referenser i 

avsnittet och min preliminära förklaring lyder: ”Personligt uttryck”, inom improvisations-

musik, är hur en personlig och säregen helhet kommer till uttryck i det klingande. 

 

2.2 Litteratur kring ämnesområdet personligt uttryck 
 

I Creative Improvisation skriver Roger Dean (1989) om hur en egen röst kan hittas av en 

improvisatör. Han menar att en förutsättning för att utveckla sitt personliga uttryck är att 

musikern kan identifiera sin personlighet i sitt musicerande. Dean anser att självanalys, i form 

av medvetenhet kring vad man spelar och tänker som improvisatör, är grundläggande för att 

utvecklas i en medveten riktning. Att vara självanalytisk kan vara skillnaden mellan att vara 

kreativ eller återskapande, menar Dean och tycker sig se att de musiker som utmärker sig som 

unika har en tendens att använda sig av självanalytiska verktyg. Den självanalytiska 

inställningen till utvecklingsperspektiv på personligt uttryck som Dean beskriver ser jag som 

ett mycket intressant perspektiv i relation till studiens syfte. 

 

När det gäller improvisation och fritt skapande i konsten beskriver Stephen Nachmanovitch 

(1990) utifrån olika synvinklar, ofta ur andra kulturers, hur var och ens personlighet kommer 

till uttryck i konstnärliga sammanhang. I boken Spela fritt framhåller han att vi människor är 

födda med vår ursprungliga natur, anpassar oss under uppväxten till vanor och mönster samt 

blir lärda i vår tidsanda. Ändå är det ursprungets natur som talar genom den vuxnes 

konstnärliga skapande. ”När man är helt och hållet trogen sin individualitet, följer man i själv 

verket ett mycket sammansatt mönster. (…) Vi bär på de regler som är en väsentlig del av vår 

organism” (a.a., s. 31), är något som Nachmanovitch lyfter fram. Han skriver vidare att:  

 
allteftersom spelet, skrivandet, talet, tecknandet eller dansen utvecklar sig börjar 

vår varelses inre, omedvetna logik lysa igenom och forma materialet. Detta rika, 

djupa mönster är den ursprungliga natur som lämnar sigillets avtryck på allt vi gör 

och är (A.a., s. 32).  

 

Att se på en persons individuella röst som ett avtryck av dennes ursprungliga natur, så som 

Nachmanovitch (1990) gör, kan vara av betydelse för att svara på frågeställningen om hur ett 

personligt uttryck skapas. Det djupaste uttrycket kanske redan finns nedärvt i människan? 

 
Even though he could ”relate in a general way to most of it”, he decided that jazz 

performance is ”too personal” to try to duplicate exactly what other artists ”were 

saying” (Rhames, citerad i Berliner, 1994, s.121).  

 

Så blir Arthur Rhames citerad av Paul F. Berliner (1994) i boken Thinking in Jazz: The 

Infinite Art of Improvisation. Berliner närmar sig ämnet personligt uttryck ur ett jazzhistoriskt 

perspektiv, bland annat utifrån legendariska jazzmusikers uttalanden. Många av bokens  
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citerade musiker föraktar inte imitation av idoler för att utvecklas, men det räcker inte för att 

hitta ett personligt uttryck, menar Berliner. En vanlig uppfattning är att det krävs ett engagerat 

sökande och en källa av musiker att låta sig inspireras av (Berliner). 

 

Citatet ovan, av Berliner (1994), väcker frågan om tradition gentemot personlighet i 

musikaliskt skapande. Vad är givet i jazzens form och vad är personligt uttryck? Förenas 

tradition och personligt uttryck, går de parallellt eller skiljs de åt? Traditionskopplade 

frågeställningar kopplat till personligt uttryck är ett intressant ämne för studien. Av den 

anledningen anser jag att Berliners texter om improvisation erbjuder en viktig synvinkel för 

studien utifrån jazzhistoriens perspektiv. 

 

 

2.3 Tidigare forskning kring ämnesområdet 
 

I doktorsavhandlingen Organ improvisation: activity, action and theoretical practice av Karin 

Johansson (2008) beskrivs tio organisters syn på hur improviserad musik inte förblir en ytlig 

handling utan också återspeglar personlighet. En idé om att utveckla ett personligt uttryck 

handlar om att spela och öva på fraser, former och idéer tills de sparas i ens intellektuella, 

muskulära och känslomässiga minne, ens idébank. På detta sätt utvecklar improvisatören ett 

ägandeskap genom att lära känna traditionen och kunna relatera till det som en del av sitt eget 

uttryck. En annan aspekt av att skapa det unika, som framkommer i Johanssons resultat, är att 

det är omöjligt att skapa något nytt utan att bygga på något som musikern redan har, till 

exempel klichéer, men klichéerna kan också vara lånade från andra. Huvudsaken är att den 

musikaliska intentionen alltid strävar i improvisationens nyskapande riktning, skriver 

Johansson. En tredje tanke om att skapa personligt uttryck handlar om att, lika viktigt som det 

är att låna idéer eller fraser från andra och lägga till i sin idébank, lika viktigt är det att låna 

och få syn på det som musikern själv skapar i improvisationen, att medvetandegöra för att lära 

av sig själv. Dessa tre aspekter om personligt uttryck är väldigt intressanta i förhållande till 

föreliggande studies syfte. 

 

Rosalinda McMillan har i sin doktorsavhandling ”A terrible honesty”: The development of a 

personal voice in music improvisation (1996) och i artikeln ’To say something that was me’: 

developing a personal voice through improvisation (1999) skrivit om en metod för att 

undervisa i personligt uttryck. Studien bygger på intervjuer och observationer av ett 20-tal 

studenter från School of Music of the Victorian College of the Arts in Melbourn. McMillan 

har utifrån en befintlig treårig praktisk musikkurs, inom den afroamerikanska musikgenren, 

kommit fram till intressanta fakta kring hur eleverna har upplevt sin musikaliska utveckling. 

Kursens mål har varit att hitta sin egen röst genom att komponera och framföra musik inom 

jazzgenren. Kompositionerna visar bland annat att människoöden och hemmiljö spelar en stor 

roll. Däri finns en del av den egna rösten, det personliga uttrycket, enligt McMillan.  

 

Komposition som verktyg för att hitta sitt personliga uttryck och som metod för att hantera 

utvecklandet av personligt uttryck i undervisning, perspektiven som McMillan (1996, 1999) 

ger, anser jag är synnerligen intressanta i relation till min studies syfte och frågeställningar. 

 

Vad personligt uttryck i musik är och hur musiklärare på gymnasieskolan jobbar med det 

handlar Det är ju musik vi snackar! En intervjustudie om instrumentallärares uppfattningar 

om och arbetsmetoder kring personligt uttryck om, ett examensarbete inom lärarutbildningen 

skrivet av Elisabeth Johansson och Oscar Svenningsson (2008). Genom kvalitativa intervjuer 
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med sex musiklärare på gymnasiets estetiska linje har författarna kommit fram till att 

musiklärarna har olika uppfattningar om vad personligt uttryck är och arbetsmetoder kring 

skapandet av det, men alla sex informanter har personligt uttryck som ett närvarande moment 

i undervisningen (a.a.). Lärarnas uppfattningar och metoder kring undervisning i personligt 

uttryck kan tillföra föreliggande studie intressanta aspekter. 

 

Begrepp som ärlighet och genuinitet nämns i samband med personligt uttryck i Anna-Karin 

Erikssons (2001) Musiken som identitet, personligt uttryck och livsstil: En kvalitativ studie om 

blivande yrkesmusiker. Uppsatsen bygger på halvstrukturerade intervjuer med studenter från 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och fokuserar på studenternas framtidstankar och 

utvecklingstankar i förhållande till deras studier. Som en naturlig del av dessa diskussioner 

berörs ämnet personligt uttryck, både ur informanternas elevperspektiv och ur deras framtida 

yrkesmusikerperspektiv:  

 
Några av studenterna på jazz/afroinriktningen tyckte att utbildningen i stort inte 

tillräckligt betonade det egna uttrycket. (…) Flera studenter beskrev att viss 

undervisning handlade om att man skulle lära sig härma stilar. Detta upplevdes som 

en identitetskonflikt. ”Det handlar aldrig om att man ska hitta sig själv! Ingenting 

går ut på det!”. (A.a., s. 23) 

 

 

Textutdraget berör det intressanta förhållandet personligt uttryck kontra hantverk och 

tradition. Det som Eriksson skriver om ser jag som intressanta aspekter till föreliggande 

studie. 

 

Hur personlighet kommer till uttryck i musik har också tonsättaren och dirigenten Joel 

Engström (2012) skrivit om i Kollektiv realisering: En reflektion över det gemensamma 

skapandet. Engströms studie förklarar att det personliga uttrycket skapas genom alla de 

musikaliska intryck och erfarenheter vi gjort och tagit till oss genom livet. När vi sedan utför 

musik i form av komponerande eller improvisation är det som att öppna en ventil där just 

detta sipprar ut. Därefter filtreras och granskas det som kommit ut, helt efter smak och 

passning, menar Engström. Han menar också att: 

  
denna filtrering kan ske på två plan, ett medvetet och ett omedvetet. Den medvetna 

filtreringen sker genom att väga två redan formulerade förslag mot varandra och 

välja bort det ena. Den omedvetna sker långt tidigare och är också mycket grövre. 

Musiken filtreras redan innan den uttrycks i skrift, spel eller sång och kan ses som 

vårt undermedvetnas första utkast innan den skickas iväg till den andra, medvetna 

filtreringen. (A.a., s. 6) 

 

Engströms (2012) förklaring är en högst personlig och en förmodad grovhuggen formulering 

om hur personlighet kommer till uttryck. Hur denna konkretisering ter sig gentemot studiens 

informanters formuleringar kan visa sig vara intressant för studien. 

 

I ett parallellt språng inom konstskapande, till personligt uttryck inom bildkonst och 

bildundervisning, har Åsa Hodell (2011) skrivit Vad är ett personligt uttryck? - En fråga som 

bildlärare behöver förhålla sig till, ett examensarbete i lärarutbildningen. I kvalitativa 

forskningsintervjuer med bildlärare på gymnasiets estetiska program har hon fokuserat på vad 

personligt uttryck är och hur lärarna resonerar kring metoder för att undervisa i personligt 

uttryck. I diskussionsavsnittet resonerar Hodell utifrån dessa fyra förutsättande faktorer för 

god undervisning i personligt uttryck: 
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 Att eleven får möjlighet att utgå från sig själv i lärandet  

 Samtalen som förmår eleven formulera sig kring sitt skapande  

 Uppmuntran som stärker det egna uttrycket hos eleven  

 Tidsaspekten som påverkar processen och färdigheterna  

(a.a., s.23 

 

Faktorerna kan mycket väl tangera faktorer för snarlik undervisning i improvisationsmusik 

och därför är Hodells studie intressant i förhållande till min studie. 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I föreliggande studie har jag valt att använda ett sociokulturellt perspektiv på lärande som 

teoretisk utgångspunkt. Valet grundar sig i att filosofins fokusområden har en intressant 

relation till studiens intresseområde. Min tro och uppfattning om hur vi utvecklar ett 

personligt uttryck bygger i mångt och mycket på att vi människor och improvisationsmusiker 

kommunicerar och lever i en kontext där inspiration och kommunikation med andra skapar 

vårt sätt att vara och uttrycka oss vilket också är en del av det sociokulturella perspektivets. 

Nedan beskrivs perspektivet, främst utifrån Säljös (2000, 2010) beskrivningar. 

 

2.4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling betonar att mänsklig utveckling sker i 

samspel med andra människor, i kulturella och sociala sammanhang. Perspektivet bygger på 

människans unika förmåga att förvara och föra vidare kunskaper genom det som Säljö (2010) 

kallar ”det kollektiva minnet”. Minnet som gör att vi slipper utveckla de kunskaper som 

exempelvis våra förfäder, vänner eller forskningen redan har utvecklat. Vi kan, istället för att 

starta på nytt med varje ny generation, nyttja den nedärvda kunskapen och bygga vidare på 

den menar Säljö. Vidare innebär detta att människan är starkt färgad av sin bakgrund, i stort 

och litet samt i ett kort och långt tidsperspektiv.  

 

Då människan lär och utvecklas använder den sig av artefakter, det vill säga verktyg och 

redskap, men även aktiviteter för att förstå sin omvärld (Säljö, 2010). Verktygen är 

människans sätt att ta till sig information eftersom människan naturligt tänker ”i omvägar” 

(Vygotskij, 1994, citerad i Säljö, 2010, s. 185) via dessa verktyg. Det som sker när vi brukar 

själva verktygen kallas mediering och språket anses vara det viktigaste medieringverktyget. 

Det ska perspektivets skapare Vygotskij ha uttalat sig om på följande vis, enligt Arfwedson 

(1998); ”språket var själva instrumentet för tänkandet och medlet för den självreglering, utan 

vilken intellektuell utveckling inte äger rum” (a.a., s. 27). Språket ses som ett intellektuellt 

verktyg, men det existerar även mediering via fysiska redskap. Många menar att de båda 

berikar varandra men, även utgör varandras förutsättningar (Säljö, 2010). Exempelvis, 

tangentbordets eller bokens värde uppfattas först när vi har det fysiska redskapet 

(tangentbordet) att fästa det intellektuella redskapet (språket, symbolerna, bokstäverna) på.  

 

Vilka medierande verktyg vi använder oss av då vi lär spelar följaktligen roll för vad vi lär 

oss. Säljö (2010) har skrivit om olika sätt att ta till sig musikaliska färdigheter på. Även här 

samarbetar ofta de intellektuella och de fysiska verktygen, kanske i form av noter och 

textangivelser samt rörblad och fingersättningsteknik. I exempelvis melodispel genom notspel 

och/eller gehörsspel, där utgör de olika utgångspunkterna, eller blandningen av dessa två, helt 

olika förutsättningar för resultatet men kan också vara en förutsättning för resultatet. 
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Det täta släktskapet mellan tänkande och kommunikation i det sociokulturella perspektivet 

betonas på följande sätt av Säljö (2000): ”Det är genom deltagandet i kommunikation som 

individen möter och kan ta till sig nya sätt att resonera och handla” (a.a., s. 115). När en tanke 

behandlas i människan så tänker hon med de språkliga kommunikativa redskap som vi 

behärskar, menar Säljö. För en musiker kan det vara genom att visualisera genom notskrift, 

för en ingenjör kan det vara genom matematiska formler. På detta sätt används språket som 

medierande verktyg på två plan menar Säljö, mellan människor och inom människor. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är inte fakta kunskap i sig, kunskap är något som människan 

använder i sin vardag (Säljö, 2000). Appropriering är ordet Säljö använder som benämning på 

processen som sker i människan när vi lär oss bruka kulturella redskap och blir bekanta med 

hur de medierar kunskap. Vygotskij ansåg att skolan var den mötesplats där människan ska bli 

bekant med kunskaper som inte utvecklas i vardagen, de mer abstrakta kunskaperna som 

representeras i vetenskapen, skriver Säljö. Här blir läraren och undervisningen de medierande 

verktygen till appropriering.  

 

Ett annat centralt område inom det sociokulturella perspektivet är vad Vygotskij kallar för 

zonen av proximal utveckling (Zone of Proximal Development) (Arfwedson, 1998) och 

grundar sig på Vygotskijs idé om att människan är under ständig utveckling (Säljö, 2010). Har 

människan väl lärt sig behärska ett begrepp så är det mycket nära till vidare utveckling 

menade Vygotskij. Utvecklingszonen beskriver avståndet mellan vad vi som individer kan 

prestera utan stöd och hjälp, gentemot vad vi kan prestera i olika slags samarbeten med andra 

(Arfwedson, 1998). Det kan vara samarbete med vuxna eller bättre vetande ur ett barns 

perspektiv eller ett samarbete mellan två jämlika parter som resonerar sig fram till högre 

kunskap. Kunskapsöverföringen är ur ett sociokulturellt perspektiv givetvis inte omedelbar 

utan medieras i processen och måste approprieras av den lärande. 

 

Just det sociokulturella perspektivet och dess syn på hur människan utvecklar kunskap passar 

väl ihop med denna studie då dess syfte och frågeställningar fokuserar på hur musiker 

utvecklar en viss typ kunskap. Föreliggande studie tar ett helhetsgrepp på 

utvecklingsperspektivet, så som även det teoretiska perspektivet gör, då det inte begränsar sig 

till exempelvis formella undervisningsmiljöer. Ur det pedagogiska perspektivet som studien 

också belyser ger det sociokulturella perspektivet en del av förutsättningarna för utformningen 

av undervisningen och förhållningssättet till undervisning i stort. Att spegla studiens resultat 

och bakgrundskapitel i ett sociokulturellt perspektiv kan även skapa vetenskaplig tyngd, 

tydlighet och intressanta perspektiv till det som informanterna har gjort vardagliga, men nog 

så viktiga, erfarenheter av.  
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3 Metodologi och metod 
 

I kapitlet ges en beskrivning av de metodologiska utgångspunkterna samt valet av metod för 

studien. På vilka grunder jag har gjort urvalet av informanter, en kort presentation av dem, hur 

intervjuförloppet fortskred samt hur jag gick tillväga för att bearbeta och analysera 

datainsamlingen återfinns också i kapitlet. Sist beskrivs etiska överväganden samt studiens 

tillförlitlighet och giltighet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

 
Som forskningsmetod passar den kvalitativa forskningsintervjun till studiens syfte och 

frågeställningar eftersom metoden syftar till att få en förståelse för intervjupersonens livsvärld 

(Johansson & Svedner, 2010): 

  
Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; 

den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktion mellan intervjuaren och 

den intervjuade (Kvale, 2009, s. 18).  

 

Den kvalitativa intervjumetoden är tänkt att vara inbjudande för intervjupersonen, men den 

som intervjuar har samtidigt satt upp fasta områden för vad som ska samtalas om. Intervjuaren 

styr sålunda med hjälp av frågor och följdfrågor åt vilket håll samtalet ska gå. Det önskvärda 

resultatet med intervjun är att intervjupersonen talar ingående och uttömmande om det den 

tycker är mest relevant i förhållande till studiens syfte (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Johansson och Svedner (2010) skriver om fallgropar med kvalitativ forskningsintervju. Bland 

annat är det lätt hänt att den kvalitativa intervjun glider över i en mer stelbent muntlig 

enkätundersökning till följd av intervjuarens oförmåga att anpassa samtalet efter informantens 

svar då intervjuaren är inriktad på att ställa sina förberedda frågor. Johansson och Svedner 

betonar också vikten av att ställa lättbesvarade frågor, gärna konkreta och icke-ledande frågor 

i stil med att be informanterna berätta om hur det brukar gå till när de utför eller tänker kring 

ett specifikt moment. 

  

I intentionen att få djupgående information är det önskvärt att få den intervjuade att stanna 

kvar vid ämnet. Johansson och Svedner (2010) skriver om en metod för detta som de kallar 

”speglingen”. Intervjuaren frågar förslagsvis: ”du menar alltså...” (a.a., s.36) följt av en 

sammanfattning av det viktigaste som sagt. På så sätt låter man den intervjuade reflektera en 

extra gång och ges också möjlighet att komplettera eller kommentera intervjuarens 

uppfattning. Fler bra och öppna följdfrågor med intentionen att stanna kvar vid ämnet är när?, 

var?, hur? och ge exempel, enligt Johansson och Svedner. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod passar bra därför att målet är att se ett flertal 

aspekter av vad de intervjuade anser är viktigt (Johansson & Svedner, 2010). De divergerade 

aspekterna kan förhoppningsvis genom studiens existens berika bilden av hur ett personligt 

uttryck kan skapas. Eftersom ämnet i mångt och mycket handlar om subjektiva uppfattningar 

och intervjupersonernas svar med stor sannolikhet kommer skilja sig åt tror jag att 

intervjutekniken är ett bra sätt att samla in så meningsfull data som möjligt. Enligt Johansson 

& Svedner passar metoden också ypperligt för studiens syfte då ”intervjun ger, rätt använd, 

kunskap som är direkt användbar i läraryrket” (a.a., s. 34).  
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3.2 Metod och design av studien 
 

3.2.1 Val av metod 

 

Val av metod för datainsamling föll på kvalitativ forskningsintervju då syftet med studien är 

att få djupgående information från informanterna. Dessutom tror jag att studiens ämne kräver 

att en del av informanternas åsikter ses mot deras bakgrundsberättelse för att ge en tydligare 

mening, något som Johansson och Svedner (2010) menar den kvalitativa forskningsintervjun 

kan bidra med som metod.  

 

3.2.2 Urval 

 

Jag har valt studiens fyra informanter utifrån vad jag tror är bäst för studiens syfte. Då den ej 

syftar till att ta reda på en generell bild har jag valt informanter utifrån vad jag anser ger 

studien störst värde utifrån ett intresseperspektiv. Informanterna ska ha erfarenhet av att 

undervisa i musik, framförallt i improvisationsmusik och har därigenom samlat på sig 

erfarenhet av undervisning i personligt uttryck. De ska även ha erfarenhet av att ha utövat 

improvisationsmusik på ett professionellt plan i så stor utsträckning som möjligt. Med 

motivationen att samla in välreflekterad och erfarenhetsbaserad information har jag sökt upp 

informanter som har stor erfarenhet av undervisning i improvisationsmusik samt stor 

erfarenhet av professionellt utövande av improvisationsmusik. Informanternas stora erfarenhet 

borgar inte för visdom, men sannolikt borde det finnas mognare tankar att dela med sig av. 

För att eventuellt bredda datainsamlingens karaktär har jag valt att söka upp två kvinnor och 

två män som alla har olika huvudinstrument. 

 

Första kontakten med två av studiens informanter tog jag via e-post. I brevet beskriver jag 

vem jag är och berättar om studiens syfte. Det framgår också tydligt att jag efterfrågar de 

tillfrågades gedigna intresse av att berätta om personligt uttryck och utvecklandet av det. De 

två andra informanterna kontaktade jag muntligt, men framförde samma information som de 

två andra fått via e-post. Därefter skickade jag ändå den mer formella förfrågan per e-post till 

de båda och säkerställde på så vis att samtliga informanter hade fått tillgång till samma 

information om intervjuns förutsättningar. 

 

3.2.3 Studiens fyra informanter 

 

Moa, som är född på tidigt 1960-tal, gick musiklinje på gymnasiet och hade då tvärflöjt som 

huvudinstrument och trumset som bi-instrument. Därefter utbildade hon sig till musiklärare på 

en svensk musikhögskola och fick jobb som tvärflöjts- och trumlärare på en kommunal 

musikskola efter avslutade studier. Snart fick Moa nog av jobbet och började studera på 

individuell musikerlinje på musikhögskola, nu med trumset som huvudinstrument. Sedan dess 

har hon verkat som frilansande musiker och pedagog med trumset som huvudinstrument inom 

en afroamerikansk genre, sedermera med en dragning mot improvisationsgenren. Idag leder 

hon sina egna projekt och deltar i andras som frilansande trumslagare och kompositör samt 

jobbar som ensemblepedagog på musikgymnasium och musikhögskola. 

 

Rolf har en bakgrund som utbildad musiklärare vid en svensk musikhögskola och har sedan 

studierna undervisat i framförallt kontrabas och piano. Han är för närvarande, och har länge 

varit, anställd både på kommunal musikskola och på musikhögskola parallellt. Det vill säga, 

han har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Rolf, född på sena 1960-talet, har en 
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gedigen bakgrund som frilansande musiker då han har spelat bas på en professionell nivå med 

stor genrebredd, bland annat inom improvisationsgenren men också inom västerländsk 

klassisk musik och pop. Därtill har han, kanske på en något lägre nivå, spelat piano i stor 

utsträckning och med lika stor genrebredd parallellt med basspelet. Rolf har också erfarenhet 

av komponering. 

 

Linn, som har sång som huvudinstrument, har studerat improvisationsmusik vid två olika 

folkhögskolor i Sverige och är född på tidigt 1970-tal. Efter studierna har hon ägnat sitt 

yrkesverksamma liv åt musik, både som frilansande sångerska och som pedagog och nästan 

alltid inom improvisationsmusikgenren. Linn har jobbat som pedagog på folkhögskola men 

också tagit emot sång- och instrumentalelever från gymnasium och musikhögskolor på deras 

förfrågan. Utöver det håller hon kurser med ”ickemusiker” (Linns uttryck) i att lyssna på sig 

själv. 

 

David är utbildad musiklärare vid musikhögskola och har piano som huvudinstrument. Han är 

född på tidigt 1960-tal och har sedan ett femtontal år tillbaka undervisat i jazzpiano på 

musikhögskola, men har även erfarenhet av att ha jobbat på folkhögskola och kommunal 

musikskola. Förutom som lärare i jazzpiano har han stor arbetslivserfarenhet av teori- och 

ensembleundervisning. Som yrkesverksam musiker har David varit pianist i storband, men 

även tillfällig ledare i ett av Sveriges mest framstående storband. Han har dessutom turnerat 

som pianist i mindre konstellationer, även då har det mestadels rört sig om musik som har 

anknytning till jazz, mer eller mindre modern. I sin profession som komponerande musiker 

har han skrivit musik för allt ifrån jazzensembler och storband till mer klassiskt orienterade 

orkestrar. 

 

3.2.4 Datainsamling 

 

Samtliga intervjuer inträffade, på ett praktiskt plan, så mycket på informanternas villkor som 

möjligt. Jag anpassade mig tids- och rumsmässigt efter deras önskemål. Två intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplats, en i intervjupersonens hem och en på ett 

offentligt café i personens hemstad.  

 

Intervjuerna inleddes med att jag berättade om min studie, dess ämnesområde, syfte och 

frågeställningar. Vidare ställde jag bakgrundsfrågor rörande intervjupersonens ålder, 

utbildning, erfarenheter som pedagog, erfarenheter som musiker och andra eventuella 

erfarenheter som kan ha betydelse för studien. Därefter gick intervjuerna vidare till centrala 

frågor som berör utvecklandet av personligt uttryck, informanternas tankar och erfarenheter 

av personligt uttryck, hur en musiker kan arbeta med utvecklandet och hur musikpedagogen 

kan hantera det i en undervisningssituation. Runt dessa frågor fick informanterna lyfta fram 

det de ansåg var viktigt och intressant. Under samtliga intervjuer hade jag studiens teoretiska 

perspektiv ständigt närvarande i mitt medvetande och lät i viss mån dessa tankar påverka 

mina frågeställningar.  

 

Under den första intervjun antecknade jag sporadiska punkter, men valde att inte fortsätta med 

det då jag ansåg mig vara mer närvarande i intervjun om jag inte antecknade. När jag inte 

längre undrade något avslutade jag intervjun med att fråga om det fanns något informanten 

ville tillägga. Med hjälp av min telefon spelade jag in intervjuerna som blev mellan 35 och 55 

minuter långa samt säkerhetssparade inspelningarna på min dator direkt efter intervjun. 
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3.2.5 Bearbetning och analys 

 

Jag transkriberade intervjuinspelningarna ordagrant, men utöver det talade språket finns inga 

angivelser om exempelvis gester och händelser i transkriberingarna då dylika angivelser inte 

tillför föreliggande studie något eller vanställer dess datamaterial.  

 

De fyra transkriptionerna skrev jag ut, läste noggrant ett flertal gånger och började göra 

markeringar i. Markeringar för det som uppfattades som intressant för studiens 

forskningsfrågor och syfte, men också för det som jag ansåg var intressant utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Vidare skrev jag ett antal stolpar på separata papper om varje 

intervju. Därefter började jag se mönster av gemensamma ämnen att sortera in informanternas 

uttalanden i. Utifrån dessa ämnen formade jag sedan en resultattext.  

 

3.2.6 Etiska övervägande 

 

Med respekt för informanternas integritet har jag följt de vägledande anvisningar som 

beskrivs av Johansson och Svedner (2010) samt CODEX (2013) vägledande text om 

informanternas samtycke till deltagande i studien. Deltagarna har allt sedan intervjuförfrågan 

varit medvetna om studiens syfte och har under hela arbetets gång varit fria att avsäga sig sitt 

deltagande utan att oroa sig för eventuella konsekvenser. Samtliga informanter har givit sitt 

samtycke till att bli inspelade under intervjun. De har även, direkt efter intervjun, på min 

anmodan, fått uttrycka sig om huruvida det känns bra att deltaga i studien utifrån intervjuns 

innehåll.  

 

Då det inte finns något värde i att offentliggöra informanternas identitet är deras namn 

fingerade samt deras personuppgifter skyddade i så stor utsträckning som möjligt. 

”Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera för vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn.” 

(Johansson, Svedner, 2010, s. 22) 

 

3.2.7 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Utifrån studiens syfte och förutsättningar har jag gjort mitt yttersta för att tillföra högsta 

möjliga tillförlitlighet och giltighet. Utformningen av studien och framförallt intervjumetoden 

har dock inte bidragit till att jag har kunnat ge en generell bild av hur ett personligt uttryck 

kan utvecklas. Men bilden som ges, ges utifrån fyra informanters uttömmande intervjusvar via 

min horisont, vilket jag anser är fullt tillräckligt för att ge giltighet och tillförlitlighet till den 

relativt småskaliga forskning som examensarbetet utgör:  

 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande 

svar som möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet 

att ta upp allt hon har på hjärtat. (Johansson & Svedner, 2010, s. 35) 

 

Intervjuerna har haft relativt stor spridning i innehåll till följd av informanternas initiativ och 

min intervjuteknik som utgått från Johanssons och Svedners (2010) råd. Detta har bidragit till 

att en generaliserbar bild i viss mån är otjänlig och tydliga jämförelseperspektiv mellan och 

inom intervjuerna i viss utsträckning saknas.  
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Att, som forskningsfrågorna antyder, se på utveckling av ett personligt uttryck ur två 

perspektiv, dels ur musikerns och dels ur pedagogens, har vid intervjuerna inte varit två, 

ständigt närvarande, parallella spår. Informanterna har gått mellan de två olika perspektiven 

på eget initiativ och på min anmodan, vilket har bidragit till den, i vissa fall, icke jämförbara 

informationen och de divergerade intervjuresultaten. Merparten av datamaterialet har kommit 

att beröra personligt uttryck ur ett musikerperspektiv, helt enkelt därför att informanterna har 

valt att fokusera på detta perspektiv. Studiens syfte har å andra sidan inte varit att leta och 

synliggöra paralleller mellan informanternas praktik som musiker och deras praktik som 

pedagog. De två perspektiven har snarare varit ett sätt att ge studien en så djup och 

intresseväckande bild av ämnet som möjligt, för lärande pedagoger, musiker och/eller övriga 

intresserade. 
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4 Resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av den analys jag har gjort av intervjumaterialet. 

Resultatet beskrivs med utgångspunkt i sex olika teman: (a) essensen av ett personligt uttryck, 

(b) teknik och hantverk i förhållande till ett personligt uttryck, (c) tradition och ideal i 

förhållande till ett personligt uttryck, (d) egen komposition som verktyg för att skapa ett 

personligt uttryck, (e) möten och inspiration för att skapa ett personligt uttryck samt (f) medel 

och tillhörande undervisningsreflektioner för att utveckla ett personligt uttryck. 

 

4.1 Essensen av ett personligt uttryck 
 

Några beskrivningar av vad ett stark personligt uttryck kan vara har nämns av ett par 

informanter. Rolf berättar vad han upplever då han ”blir drabbad” (Rolf) av ett starkt 

personligt uttryck, vilket beskriver vad ett personligt uttryck är för honom: 

 
De som jag blivit drabbade av är ju de som har något väldigt eget, starkt, tveklöst 

ska jag säga. Det vill säga, de står på scen och spelar och ber inte om ursäkt för 

någonting. Det kan låta på väldigt olika sätt men det är övertygande att de inte 

tvekar. (Rolf) 

 

För att förkroppsliga en artist med ett starkt uttryck väljer Rolf artisten Plura som exempel. 

Plura är ofullkomlig på många sätt, enligt Rolf, men ”runt honom så är det otroligt mycket 

magi, otroligt mycket det svåra ordet, och flummiga, närvaro. Tveklöshet skulle jag vilja 

säga” (Rolf). Begrepp som tveklöshet och närvaro berör även det som Moa säger när hon får 

frågan om vad som är ett starkt personligt uttryck: 

 
Jag tycker det kännetecknar att det finns någon sådan här glädje eller lust eller 

någonting som bara måste komma ut. Att man känner den där energin, att den 

människan är liksom på rätt plats på något sätt och att det är någonting som 

behöver komma ut. (Moa) 

 

Moa ger dessutom sin egen definition av vad ett personligt uttryck är för henne, 

oavsett hur det ter sig. Hon menar ”att det faktiskt är en person som skiner igenom 

nästan oavsett. Om man låter det göra det så gör det ju det överallt”. Då jag berättade 

om ämnet för intervjun reagerade Rolf omedelbart med att säga att det är ett ”väldigt 

intressant arbetsområde ty det är essensen av vad vi håller på med”. 

 

4.2 Teknik och hantverk i förhållande till ett personligt uttryck 
 

Den hantverksmässiga och tekniska biten har betydelse i samband med ett personligt uttryck 

för Rolf. När han söker efter karaktäriserande ord för vad ett starkt personligt uttryck är, då 

kommer han in på en hantverksmässig aspekt: 

 
De är ganska skickliga, de är riktigt skickliga på det de gör. Det vill säga, det finns 

alltid en växel till. När de vill spela sextondelar jättefort, då kan de göra det. Det 

betyder inte att de gör det hela tiden, men de kan. (Rolf) 
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Rolf säger att en god teknik är extremt underlättande för att kunna spela med personligt 

uttryck. Han menar att ”ju mer olika saker man kan utföra på sitt instrument, desto lättare blir 

det givetvis att välja hur man ska göra det man känner att man vill göra”. 

 

Spelteknik i förhållande till personligt uttryck lyfts även av Moa som uttrycker att hennes 

musicerande från början har, i mångt och mycket, byggt på intuition. Med den bakgrunden har 

hon upplevt att hennes uttryck har stött på fysiska hinder i form av att det som hon hört inte 

har kommit ut i klingande form till följd av otillräcklig teknik. Därefter jämför Moa sin 

erfarenhet med motsatsen, att ha teknik till att spela ”allting men inte ha någon aning om 

varför eller vad man ska hitta på”. Det är inget hon förespråkar. Att däremot uppleva behovet 

av bättre teknik eller hantverksskicklighet för att kunna uttrycka sig, det tror Moa är väldigt 

bra, ”för då är man motiverad och då kommer det från rätt håll”. 

 

David har också en reflektion kring teknik och hantverk. Att ägna sig åt teknikövningar är 

ingen metod för att bli konstnär. Teknikövningar är däremot en metod för att lära sig utföra 

musik. Att ha den tekniska kunskapen kan vara ett sätt att bli bekväm med att hamna i olika 

musikaliska situationer. Ett visst mått av teknik kan därmed vara ett sätt att skapa 

självförtroende och just självförtroende är något som David förespråkar för att utveckla 

personligt uttryck. Han väljer även att tala motsättningarna mellan att ägna energi åt att 

försöka vara ”duktig” och att utveckla ett personligt uttryck: 

  
Jag tror man måste hitta en balans mellan hur mycket energi man ägnar åt att vara 

duktig jämfört med hur mycket energi man ägnar åt att vara sig själv och göra det 

man har lust till. Och den balansen måste man hitta själv, en lärare kan inte 

leverera det åt en elev, det beskedet, hur mycket. (David) 

 

När det gäller kroppens inverkan på ett personligt uttryck nämner Linn att hon inte vill isolera 

teknik och kroppsliga förutsättningar så som nervositet, osäkerhet och tillkortakommanden 

från uttrycket, snarare tvärt om. Linn menar istället att musikern kan låta sina kroppsliga 

förutsättningar som teknik, osäkerhet och nervositet bli en del av ens uttryck. Inte tala om det 

som att det sätter käppar i hjulet för uttrycket. Hon menar att en improvisatör kan vara 

”tillåtande med alla brister man har också (…). Man kan använda dem till någonting, istället 

för att rata dem”. 

 

Rolf har en personlig uppfattning om att vi vet så mycket mer än vad vi kan utföra på våra 

instrument och refererar till en mening i Fröken Smillas känsla för snö (Høeg, 2007); ”varje 

teoretisk förklaring är en reducering av intentionen” (Rolf). Med det menar Rolf att vi aldrig, 

hur mycket vi än vill, kommer nå upp till eller kan komma ifatt våra inre intentioner; 

  
och det är ju skönt. Då har man ju alltid mycket mer att vinna genom att öva mer 

eller lyssna mer eller hålla på och göra fler låtar eller så. Men vi kommer aldrig 

komma ifatt det innersta som vi har. Den drivkraften är så otroligt stark. (Rolf) 

 

Att öva och förkovra sig i hantverket kan då vara ett sätt att riva murar för att komma närmre 

intentionen. Arbetet blir då ett sätt att få in något naturligt i sitt spel, något som härstammar 

från en intuition. 
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4.3 Tradition och ideal i förhållande till ett personligt uttryck 
 

Jag valde i intervjuerna att lyfta frågan om hur informanterna ställer sig till tradition, ideal och 

förebilder i förhållande till personligt uttryck. David är positiv till att lära sig traditioner, 

transkribera förebilder och ägna sig åt ett ideal, dock inte för att det är något musikern 

behöver för att utveckla ett personligt uttryck, utan bara för att det är något den i så fall vill: 

  
Jag tycker inte att traditionen eller historien, musikvärlden utanför, att den ställer 

ett krav på oss hur vi ska vara. Det är tvärtom, jag tror att vi ska välja själva men 

ofta vill vi välja sånt som liknar det som finns i traditionen. Och då ska vi låta det 

bli en positiv drivkraft. (David) 

 

Det är inte bara David som har dessa tankar om tradition och ideal. Linn och Moa berättar om 

att jazz och jazztradition är något som hände förr. Moa menar att det kan vara bra att få upp 

sina ögon för saker som hände förr och att musikern absolut kan ägna sig åt det, men då ska 

det vara för att den älskar det. Både Linn och Moa har en liknande inställning till traditioner 

och Moa tycker att ”alla av de här sakerna i traditionen, det var ju i ett nu. Allting har ju varit i 

ett nu och det är ju det som jag tycker är intressant ”.  

 

För den som vill hålla på med jazz så är det jätteviktigt ha koll på traditionen menar Linn. Då 

utgår hon från att jazz är något som är utritat på kartan och finns inom strikta ramar, 

jazztradition är inget som har ett direkt samband med personligt uttryck, men hon menar 

också att i dagens skolväsende är jazz ”något slags snyggt tillrättalagt eko av något som varit 

liksom, jävligt tröttsamt”. Det vill säga, skolmiljön med alla dess deltagare är ofta, enligt 

Linn, traditionstyngd på ett negativt sätt och dess undervisningsform syftar inte till att skapa 

unika uttryck i vår tidsålder. 

 

Om någons vilja är att låta som någon annan, då ska den göra det, och den självklara vägen att 

ta sig dit är att kopiera, säger David. Han menar att kopieringen är ett sätt att bli det musikern 

önska bli, att bli det den verkligen tycker om. Att sedan göra någon annans musik, en kopia av 

något eller någon, till sin egen handlar om att göra det så mycket att det blir en del av sig själv 

och det man redan har: 

 
Om vi säger att man plankar en grej, och så sitter man med det dag ut och dag in. 

Sen rätt vad det är så har den grejen påverkat ens spel och ens övriga spel och 

blandat sig med andra saker som man redan kan så att när man sedan hör det på en 

inspelning så låter det ju inte längre som det där jag kopierade utan det har ju 

liksom blandats med min personlighet och andra saker som jag redan kunde. Så det 

omformas vare sig man vill eller inte. (David) 

 

David säger också att volymen arbete musikern lägger på att forma sig efter tradition och/eller 

ideal på ett medvetet sätt, den har en motsvarande stor volym av den musikaliska helheten hos 

individen. Har musikern arbetat väldigt mycket för att lära sig något specifikt, då kommer det 

arbetet troligtvis resultera i att det är en framträdande del av helheten. Han säger sig märka att 

vissa är påverkade av en viss musiker eller en viss stil i tämligen stor utsträckning. När han 

märker det, då hoppas han att det är ett aktivt val, att musikern valde det för att det var det den 

tyckte lät bäst. 
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4.4 Egen komposition som verktyg för att skapa ett personligt uttryck 
 

Rolf och Moa väljer vid intervjun att tala om komposition som ett sätt att utveckla och lära 

känna sitt personliga uttryck. Moa anser att det finns flera oväntade vinningar av hennes 

komponerande. Bland annat har hennes kompositioner, på ett överraskande sätt, utmanat 

hennes kreativitet och faktiska spel vid trummorna: 

  
För mig har det varit utvecklande att börja skriva musik själv och på något sätt 

förhålla mig till hur jag ska spela trummor till det liksom, (…) ”men jag har ju 

ingen aning om vad jag ska spela trummor till detta nu”. Jättekonstig känsla, det är 

som att det är något annat i en som gör sitt, som gör låten eller som gör 

kompositionen. (Moa) 

 

Samma informant har genom sitt komponerande fått nya och oväntade insikter då hon använt 

sig av egna kompositioner i nya musikmiljöer. Det knyter Moa till sin tes om att vi som 

människor lätt och undermedvetet blir invanda i såhär-gör-man-mönster: 

 
Då tog jag med mina låtar och då var det första gången jag kände att ”ja men min 

musik kan ju låta helt annorlunda för nu är det helt annorlunda musiker som 

spelar”. Så det har varit väldigt skönt att kunna göra det och spela på olika sätt och 

det har varit berikande just med mina möten i andra länder såhär. Att man märker 

att det som man tror är ”ja men såhär gör man ju”, så är det inte alls. (Moa) 

 

Angående komposition berättar Rolf om hur en stor mängd låtskrivande under många år har 

hjälpt honom att definiera sin smak, sitt uttryck och att hitta sin musikaliska röda tråd: 

 
Det finns en röd tråd av hur jag inte tycker om när, jag tycker inte om när det är för 

fult och jag tycker inte om när det är för förutsägbart heller. (…) Det kan jag spåra 

i nästan alla låtar jag gjort, (…) men det vet man ju inte förrän man har gjort en hel 

del och nu låter det ju som jag skryter men där kan jag faktiskt spåra; ”okej, det här 

tycker jag om alltså, det här har jag valt”. (Rolf)  

 

Rolf menar att även storheter som Keith Jarretts och Mozarts musik låter som den gör, att de 

som kompositörer och improvisatörer har en musikalisk röd tråd. Det tycker han lyser igenom 

i deras musik. Trots att de hade eller har en strävan att utvecklas och bli annorlunda på ett 

eller annat sätt så är det något i deras musik som är så starkt att vi kan urskilja dem. Detta 

knyter an till Rolfs tes om att en stor mängd kompositioner hjälper oss att förstå hur vårt 

personliga uttryck är skapt: 

 
Och Jarrett spelar ju som Jarrett även om han är en fri improvisatör till mångt och 

mycket och han säkert säger att han inte vill upprepa sig och så vidare. Men man 

kan ändå höra ”ja, det är han” och då är det ju väldigt stort. (Rolf) 

 

4.5 Möten och inspiration för att skapa ett personligt uttryck 
 

Att få positiv uppmärksamhet, vara i en tillåtande miljö och möta inspirerande människor 

avhandlas också i intervjuerna. Den tillåtande miljön är ett ämne som Moa säger något om. 

Hon berättar om hur glädjande det är att vara i en situation där man som musiker blir 

uppskattad för att vara sig själv, att spela så som man upplever musiken. Jämfört med den 

nedbrytande olusten i att vara ombedd att vara och spela något som man inte känner sig 

bekväm med, att inte spela sig själv. Hon berättar om hur viktigt det är att möta människor 

och pedagoger på vägen som får en att växa och som uppmuntrar och inspirerar istället för att 
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berätta hur det ska vara. Som pedagog vill hon vara en sådan person, den som tillför positiv 

energi. Moa tror dock att det, till en viss del, är det tätt knutet till människans eller 

pedagogens personlighet, huruvida den kan förmedla detta. Hon tror sig själv inte kunna nå 

alla med samma framgång, men hon är övertygad om att man behöver dessa möten, mötena 

mellan vänner, lärare och inspiratörer. 

 

Apropå möten berättar David om hur han efter högskoleutbildningen fick chansen att turnera 

och repetera med erfarna och äldre jazzmusiker, så kallade ”rävar till jazzmusiker” (David). 

Det var musiker som aldrig använde sig av noter och aldrig pratade om ackord men ändå 

kunde nästan alla låtar och ”lät helt rätt” (David). Mötet och erfarenheterna fick honom att 

lära sig låtarna och musiken på ett intuitivt sätt som passade just honom. Han menar dessutom 

att lärdomen av hur han tog sig an och löste uppgiften har format honom till den lärare han är 

idag.  

 

4.6 Medel och tillhörande undervisningsreflektioner för att utveckla ett 

personligt uttryck 
 

4.6.1 Vilja och motivation för att skapa ett personligt uttryck... 

 

Rolf berättar om hur han sedan barnsben haft en inre drivkraft, att han alltid varit ”förtjust” i 

musik och musicerande. Han vittnar om hur han på högstadiet sprang hem från skolan för att 

han ville spela piano och att det första som fick honom att ”smälla av” som barn fortfarande är 

det som Rolf har som ”strävansmål”. Detta är en del av det Rolf betecknar som sitt uttryck 

och i det har han mycket kvar att förstå och lära sig. 

 

Strävansmål, som Rolf kallar det, är kopplat till hans bild av var han vill komma med sitt 

personliga uttryck i musicerandet: 

 
Att varje låt handlar om någonting, en idé som är större än titeln och som är större 

än texten kanske om det finns en text till låten och som definitivt är större än 

melodin och absolut är större än ackord om vi snackar om improviserad musik. Jag 

måste hitta liksom sanning i... Vara trovärdig mot mig själv. (Rolf) 

 

Rolf vittnar om otroligt namnkunniga kontrabaskollegor inom improvisationsmusikgenren 

som inte nöjde sig med var de var musikaliskt, musiker som ägnade sin övningstid åt modeller 

och tekniker som Rolf aldrig hörde dem spela. Det menar Rolf är ett strävansmål, ”så att vara 

nöjd kanske inte är slutmålet utan slutmålet är att fortsätta leta. Och bara, inte för att det är 

viktigt för världen, utan bara för att det är kul och intressant” (Rolf). 

 

4.6.2 ...samt hur informanterna reflekterar kring temat i förhållande till undervisning 

 

Då David har en uppfattning om att personlighet uttryck kan skapas genom att bejaka en inre 

vilja baserar han sin undervisning på att utgå från elevens smak och inre drivkraft, precis som 

att hans eget musicerande baseras på att tillfredsställa sina, och bara sina, egna ideal: 

 
Det jag spelar ska tillfredsställa mina ideal, det ska vara det jag tycker är vackert 

och uttrycksfullt. Eller det som jag tycker är roligt att spela kan det också vara. Så 

enkelt kan det vara. (David) 
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I en undervisningssituation har David som pedagog därför ständigt två frågor närvarande; 

”vilket tycker du är snyggt?” och ”vilket tycker du är roligt?”. Han har själv utgått från dessa 

frågor under sitt liv med musiken, men har under en period varit sämre på att ställa frågorna 

till sig själv ”och där jag också inte var så lyckosam. Därför jag oroade mig för mycket om 

vad andra skulle tycka och vad jag skulle gör för att passa in” (David). Att som elev eller 

musiker göra som den blir tillsagd, det finns det inget utrymme för som konstnär, enligt 

David. Istället bör utövaren utgå från sin inspiration och smak, och smaken kan mycket väl 

yttra sig i en önskan att låta som någon annan; 

 
och då menar jag att den självklara vägen dit, det är ju att man kopierar det. Inte för 

att man ska likna någon annan, inte för att man ska underordna sig en teknik eller 

en stil, utan för att man vill det. Därför att man diggar det där så mycket att man 

vill bli en del av det där, man vill göra det till sin egen musik. Och det är ett bra 

skäl att kopiera, och det är ett bra skäl att ta lektioner för en som är mer erfaren, 

som kan visa en de grejerna. (David) 

 

Linn och David har en viktig utgångspunkt gemensamt här. Båda beskriver att det främst är 

personen själv som kan veta vad hon eller han vill och behöver. Linn anser att ”man är den 

främsta läraren själv, och eleven hela tiden. Det är så, jag tror det är det som är grejen 

faktiskt”: 

 
Man tar de här råden eller den här lektionen och sätter sig och plankar eller 

kopierar men man gör det för att man själv diggar det så mycket. Inte för att den 

läraren vet vad jag behöver, för det gör han inte, det är bara jag som vet det. 

(David) 

 

Att lyssna till elevens smak och vilja upplever även Rolf som det viktigaste vid 

improvisationsundervisning som berör personligt uttryck. Rolf försöker som pedagog se en 

eventuell konflikt mellan utförandet och vad han kan tolka att eleven vill. Han kan inte 

vägleda genom att säga åt eleven att spela något specifikt som Rolf tycker är snyggt, för det är 

Rolfs egen upplevelse av vad som är passande, inte elevens. Om eleven däremot tydligt 

signalerar att den inte vet vad den kan ta sig till och känner sig fantasilös, då vill Rolf gärna 

fungera som en inspirationskälla. ”Då kan man ju kolla ’okej, såhär gör jag och det har jag 

kommit på delvis själv, men delvis är det liksom såhär spelar Brecker arpeggion och det 

funkar också att flytta det liksom’” (Rolf). 

 

Linn sätter också elevens vilja högt för att vidga dennes utrymme för personligt uttryck. Hon 

frågar alltid eleven om vad den vill lära sig, utifrån det avgör Linn vad hon anser att hon kan 

hjälpa till med. Hennes egna åsikter om elevens behov, som hon också skulle kunna jobba 

utifrån, gynnar inte någon. Som pedagog strävar Linn efter att inte använda sitt ego utan att se 

personen hon har framför sig och göra sitt bästa för att synliggöra sådant som eleven inte ser 

eller verkar i för stunden. 

 
Att som lärare och pedagog fungera som en inspiratör för sina elever berättar Moa om. Hon 

väljer ofta att spela tillsammans med sina elever för att fokusera på att musicera tillsammans. 

Hennes motiv och förhoppningar är att elevens upplevelse i stunden kan sätta igång tanken 

om vad den gillar och inte gillar:  

  
Jag menar, ”vad vill du göra om du inte vet vad som finns att göra?”. Utan man 

måste ju på något sätt inspirera eller lyssna på saker eller spela saker tillsammans, 

eller så att du eller den får någon idé av vad den vill liksom. Eller får någon idé om 

”sådär vill jag inte göra”. (Moa) 
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4.6.3 Självförtroende för att skapa ett personligt uttryck... 

 

Självförtroende är ett ord som nämns flera gånger i intervjuerna, självförtroende som något 

som underlättar eller är grundläggande för att uttrycka sig personligt. Moa talar, förutom om 

självförtroende, om mod som har att göra med det personliga, exempelvis som att våga öppna 

sig inför en publik eller hur mycket individen vågar dela med sig av sig själv i en 

kommunicerande situation och jämställer det med att svara på personliga frågor i en dylik 

intervju. Hon berättar också om hur hon tror att någon slags stadga, tro eller självförtroende är 

underlättande och att en del människor har det mer lättillgängligt från början, medan andra får 

jobba mer med det. Oavsett vad får man ”gå sin egen väg på något sätt, (…) man får välja, 

antingen får man skita i det eller så får man kämpa på liksom” 

 

Angående självförtroende säger Moa att det må vara väldigt bra att ha ett starkt 

självförtroende, men att det å andra sidan inte är en garanti för att det blir bra musik för det. 

Ibland, säger Moa, tror hon att dubbelheten eller kampen i det man gör kan vara positivt för 

uttrycket, ”att det lyser igenom att det inte bara är att halka omkring på bananskal liksom, hur 

lätt som helst”. 

 

Apropå självförtroende och i linje med Davids övertygelse om att en musiker bör utveckla sitt 

personliga uttryck utifrån sin smak anser han att musikern i fråga ska undvika situationer där 

dennes självförtroende eller integritet kränks. Självförtroendet och integriteten är enligt hans 

sätt att se det en viktig grund att stå på: 

 
Att man hamnar i ett läge där ens egen smak eller ens eget ideal blir ifrågasatt. Och 

man ska undvika att göra det om man är i ett skede av livet där man inte har byggt 

upp något självförtroende, där man inte byggt upp något egen trygghet i det man 

spelar. Då ska man inte spela med folk som säger åt en att man spelar fel stil. 

(David) 

 

4.6.4 ...samt hur Linn ser på dess roll i undervisning 

 

Linn har även hon en syn på självförtroende som ett viktigt medel. Självförtroendets styrka är 

viktig, det vill säga att ha genomfört och klarat av ett moment ger en vetskap om att det går att 

utföra igen. Där anser Linn att läraren eller pedagogen har en jätteviktig roll: 

 
Därför är lärarrollen så ofantligt viktig, just att det handlar inte alls så mycket om 

noter och toner alltid utan det handlar om att stötta mer. Att glädjas av andras 

framgång och verkligen liksom stå för något positivt. (Linn) 

 

Vidare berättar Linn om att pedagoger ofta tror för mycket på sin egen förmåga att förmedla 

allt som är musik. Istället bör man som pedagog fokusera på enkelheten, enkelheten som 

handlar om att lyfta elevernas självförtroende till att våga på egen hand, så att ”folk börjar 

bära sig själva och då blir det så himla bra musik”. 

 

 

4.6.5 Skolan och dess eventuella inverkan på ett personligt uttryck... 

 

Rolf berättar i intervjun om egna erfarenheter av en viss typ av klassisk skolning där 

pedagogen säger så-här-ska-det-vara och undervisningen fokuserar på saker som gör att 

väldigt få elever kommer ut i andra änden med en bibehållen personlighet. Hantverks- och 
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teknikaspekterna prioriteras, men för den som lyckas behålla eller utveckla en personlighet 

parallellt med det så blir det jättebra, menar Rolf. Det tycker sig Rolf ha lyckats med och 

beskriver det på följande sätt: 

 
Den delen av den klassiska skolningen som kan vara farlig. Där man säger att 

”såhär ska det vara”. Då kom jag igenom den med någon slags revolt istället. Jag 

tog aldrig det, jag gjorde ändå som jag ville. Om jag tänker efter nu då vet jag 

liksom. Okej, jag spelade en liten sonatin och så spelade jag fel och så lade jag till. 

”Åh, den där tonen var snygg. Åh, ja den ska jag ha med”. Fast det var en maj-sjua 

på ett wienklassicistiskt stycke som absolut inte var tillåtet enligt vad som stod i 

noterna. (Rolf) 

 

Linn vittnar om erfarenheter från folkhögskolestudier som anknyter till såhär-ska-det-vara-

mentaliteten, då i form av ett inneideal på skolan som varje individ var tvungen att förhålla sig 

till. David vittnar om liknande erfarenheter och målar upp en bild av en ung och begåvad 

musiker och hur den som inte än hunnit bygga upp sitt självförtroende och inte vet om sin 

kapacitet hamnar i en otillåtande miljö lik den Linn beskriver: 

 
Så har man otroligt vackra och speciella saker som ringer inne i huvudet som man 

jobbar på. Och så hamnar man i en miljö där ingen bryr sig om de sakerna och 

ingen sätter värde på dem. Hur ska man orka fortsätta med de grejerna och få fram 

de grejerna, det går ju inte. Det klarar man ju kanske inte. Det troliga är ju att man 

börjar göra som alla andra i den miljön. (David) 

 

David menar att ett ideal eller en mentalitet som råder i en miljö lik skolan, som anammas av 

försiktiga nytillkomna deltagare, kan bli förljuget när ingen vågar säga emot. Detta förljugna 

ideal är enligt David förödande för konstutövning, det vill säga personligt uttryck. ”Konst 

tappar liksom funktionen på något sätt, att konst blir något som handlar om prestation och 

andras åsikter” (Linn). Därför är det viktigt att uppmuntra folk att säga vad de ärligt tycker om 

musik och konst: 

 
Det är viktigt, inte bara för att man ska skydda sin egen upplevelse utan det är 

också viktigt därför att det ska bli liksom en ärlig gemensam plattform där det finns 

utrymme för olika grejer. Därför att annars kan man hamna i ett läge där alla säger 

någonting men ingen egentligen tycker det och då har man liksom tappat själva 

skälet till att man håller på med det överhuvudtaget. (David) 

 

Moa berättar om hur hon ibland upplever att skolans ramar, mest i form av pengarelaterade 

resurser, skruvas åt så att det personliga uttrycket inte får plats, så att ”lusten nästan 

försvinner”. Det kan gälla lika mycket på en musikskola som på en musikhögskola: 

 
Jag tror att den krymper därför att man får så många som säger till en vad man ska 

göra och vad man inte ska göra, vad som är bra och vad som inte är bra, så att man 

på något sätt börjar tvivla. Alltså att man börjar misstänkliggöra de här aha-

upplevelserna man haft själv och kanske diskvalificerar de. Och så tänker man att 

man måste göra på ett visst sätt. Eller att man kollar jättemycket på vad som gäller, 

eller att man dövar sin egen personlighet då liksom. (Moa) 

 

4.6.6 ...samt hur Linn och Moa närmar sig det i undervisning 

 

Med bakgrund i detta försöker Moa rikta sin undervisning åt ett håll som hon hoppas inte 

påverkar eleverna i en så-här-gör-man-riktning. Det hon vill göra som pedagog är att ge elever 

frihet och undvika att sätta så-här-gör-man-röster i elevernas huvuden då de möjligtvis passar 
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någon elev men definitivt inte alla. För att undvika så-här-gör-man-undervisningen jobbar hon 

bland annat med att komma åt känslan ”varför började du från början?” eller med ”aha-

upplevelsen”: 

 
Jag försöker göra det större liksom. Och jag försöker liksom också prata om att 

man på något sätt kommer på sina ”varför började du från början?” (…) jag har 

ingen aning om hur det funkar men idén som jag tror på att man nästan får göra 

musiken som lite helig eller att det är något viktigt. (Moa) 

 

Linn belyser skolan som ett musikaliskt forum att utbyta influenser och inspirationer 

i, ett unikt forum med möjligheter att lära sig saker av varandra. Men hon belyser 

också hur skolan och dess lärare har ett ansvar att se de elever som inte passar in eller 

inte gör samma sak som alla andra gör samt att skolor och lärare har stora öron och 

ögon för att uppmuntra alla de uttryck som inte annars blir sedda.  

 

4.7 Sammanfattning av resultat 
 

Samtliga informanter har med stort engagemang i ämnet lyft de aspekter som de anser är av 

vikt. Första stycket sätter personligt uttryck på två av informanternas kartor då informanterna 

antyder att personligt uttryck i någon mening är det som ger en extra dimension till musik. 

Magi, energi och essensen nämns som begrepp i samband med personligt uttryck. 

 

Teknik och hantverksskicklighet framstår som något positivt för att uttrycka sig personligt. De 

är verktyg för att känna sig säkrare och verktyg för att överbrygga muren mellan intention och 

utförande. Teknik, hantverk samt kroppsliga förutsättningar och dess eventuella 

tillkortakommanden kan dock mycket väl vara en del av ens uttryck istället för att tjäna eller 

stävja uttrycket menar någon. 

 

Personligt uttryck i förhållande till ideal och tradition är ett ämne som samtliga informanter 

har berört. Gemensamt är att ingen av dem tycker att det finns några måsten i förhållande till 

tradition och ideal. Tradition och ideal finns däremot tillgängligt för den som önskar förkovra 

sig. Någon hävdar till och med att användning av tradition och ideal genom härmning kan 

vara ett sätt att skapa sin personlighet. Det härmade kommer i vilket fall bli till ens eget när 

musikern har bearbetat och lärt sig materialet. 

 

Komposition nämns av två informanter som ett sätt att tydliggöra ens personliga uttryck men 

också för att utmana det som annars är ett förgivettagande. En informant har upplevt hur 

låtskrivande på något sätt aktiverar en annan del av henne som musiker, en del som ger 

perspektiv till hennes utövande och personliga uttryck vid trummorna. 

 

Vilja och motivation lyfts av alla informanter som något av det viktigaste för att skapa ett 

personligt uttryck. Som pedagoger försöker de arbeta utifrån vad elever vill och är motiverade 

att göra. De belyser hur viktigt det är att inte låta sig störas av vad andra tycker utan att alltid 

lyssna inåt. Då kan det vara en stor mängd självförtroende som avgör hur väl musikern lyckas 

lyssna till den egna viljan. Det är också viljeaspekten och självförtroende som nämns i stor 

utsträckning när det handlar om personligt uttryck i skolmiljöer. Informanterna beskriver hur 

lätt det är att förlora sig själv i inneideal och så-här-gör-man-mentalitet, men skolan och 

dylika miljöer lyfts även fram som platser där elever, lärare och musiker har tillgång till de så 

viktiga inspirationerna och mötena för att utveckla sitt personliga uttryck. 
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och litteratur samt 

till studiens teoretiska perspektiv. I kapitlet lyfter jag också egna reflektioner kring studien, 

för en diskussion om arbetets betydelse och ger förslag på fortsatt forskning inom 

ämnesområdet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen lyfter jag olika teman som har att göra med det kollektiva minnet, 

musikens språk, musikers verktyg, ett unikt uttryck samt skolans funktion i relation till 

framförallt det sociokulturella perspektivet. 

 

5.1.1 Med det kollektiva minnet i ryggsäcken blir musiker individer 

 

Studiens resultat har i mångt och mycket handlat om att individen utvecklar ett personligt 

uttryck i olika typer av möten, exempelvis i möten med lärare, musiker, musik och inte minst i 

mötet med sig själv och sin egen vilja. I mötena finns lagrad kunskap, kunskap och 

information i form av det som Säljö (2010) kallar samhällets kollektiva minne. Utifrån detta 

minne för generationer och dess individer vidare de kollektiva kunskaperna. Men inte bara 

det, människan tillför också ny kunskap genom att förfina det som redan finns och genom att 

uppfinna det som nästa generation vidareutvecklar. Det kollektiva minnet är helt enkelt 

grunden till att vi fortsätter utvecklas, menar Säljö, och exemplifierar genom att ställa frågan 

hur vårt samhälle skulle se ut om varje ny generation skulle behöva uppfinna hjulet. I studiens 

intresse är en likartad fråga hur kunskap om personligt uttryck i improvisationsmusik kunde 

se ut om den enskilda musikern inte hade någon tradition och historia att bygga på.  

 

En diskussion om huruvida tradition i form av jazztradition är av vikt för att utveckla ett 

personligt uttryck kan med det kollektiva minnet i tankarna vara av intresse. Utifrån Säljös 

(2010) perspektiv kan det sägas att dagens improvisationsmusiker lever i en miljö fylld av 

tradition. På samma gång som studiens informanter värdesätter tillgången till jazztraditionen 

är det inget som någon av dem anser är nödvändigt för att kunna uttrycka sig personligt och 

konstnärligt. Arthur Rhames (citerad av Berliner, 1994) ska ha sagt att jazzutövande är allt för 

personligt för att musikern ska kunna kopiera vad andra spelar och göra konst av det. Varken 

informanterna eller Rhames förnekar att traditionen kan vara en del av vårt uttryck, men de 

finner den definitivt inte som avgörande för att skapa personligt uttryck.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle det däremot vara troligt att allt musikern gör har 

ett ursprung eller en koppling i det kollektiva minnet (Säljö, 2010). Informanternas och 

Rhames (citerad i Berliner, 1994) syn ter sig då något stelbent om vi i princip inte kan 

undvika eller välja bort det kollektiva minnet, traditionen blir en ”ofrivillig faktor”. Hur vårt 

musikaliska uttryck utvecklas skulle, enligt Säljö, ha en grund i vad tidigare generationer av 

musiker och andra inspiratörer har skapat och fört vidare. De faktorer som lyfts i 

resultatkapitlet är i så fall färgade av vad andra har gjort tidigare och dess bakgrund är 

förutsättningar för den som vill utveckla ett personligt uttryck idag. Men, även om vi är starkt 

påverkade av vårt arv så finns det skenbart individuella personliga uttryck hos 

improvisationsmusiker. De erfarenheter och kunskaper vi tar till oss i vardagen är inte enbart 
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beroende av tradition, de är också beroende av var och när vi befinner oss i en given situation 

(Säljö, 2010). En möjlig och intressant följd av detta är att vi blir olika som individer.  

 

Är det i dessa parametrar våra musikaliska uttryck blir unika? Vi är beroende av vilken miljö 

vi lever och lär i, menar Säljö (2010) och det kan vara detta som skapar en del av våra 

personliga särdrag. Skillnaderna i två musikervänners uttryck kan möjligtvis, till viss del, 

förklaras med hemmiljön som en tungt inverkande faktor. Detta framkommer i McMillans 

(1999) studie som visar att deltagarnas hemmiljöer hade en direkt inverkan på deras 

musikaliska uttryck. Det deltagarna valde att producera musikaliskt hade i många fall en 

känslomässig koppling till miljön de kom från. Då samtliga individer hade mer eller mindre 

skilda hemmiljöer och förförståelser blev således uttrycket oundvikligen unikt.  

 

Med dessa resonemang i ryggsäcken är det rimligt att dra paralleller till hur undervisning i 

ämnet bör formas. Om en elev syftar till att få ett personligt uttryck, då finns redan en del av 

det personliga som gör varje människa unik nedärvt i dennes bakgrund och det kollektiva 

minnet. Att utgå från elevens motivation och vilja, som studiens resultat talar för, kan sålunda 

mycket möjligt vara ett tillvägagångssätt att ta tillvara på potentialen i det individuella arvet 

varje elev bär på. Pedagogens medvetenhet kring detta eventuella faktum skulle mycket väl 

kunna lysa igenom hela undervisningen och på så vis skapa ett mycket personligt och sant, 

gentemot dennes bakgrund, uttryck hos eleven. 

 

5.1.2 Den intressanta likheten mellan en improvisationsgenre och ett muntligt språk i det 

sociokulturella perspektivet 

 

Ett möjligt sätt att se på ett personligt uttryck i förhållande till tradition och det kollektiva 

minnet kan vara så som Werner (1996) beskriver det. Han menar att i traditionen, som tillhör 

det kollektiva minnet, får människan tillgång till ett eventuellt musikaliskt språk. Inom 

språkets ramar, vilket språk det än må vara (exempelvis bebop, swing eller fusion), finner 

musikern ett utrymme att uttrycka sig personligt. ”If you master the language, you can say 

anything you want” (a.a., s. 48). Om utövaren ämnar utveckla ett personligt uttryck genom att 

lära sig en tradition, då handlar det om att lära sig ”språket” (a.a., s.48), eller vokabulären så 

pass bra att det finns tillgängligt för en personlig meningsbyggnad. 

 

Språket, ur resultatkapitlets perspektiv, berör då möjligtvis de traditions- och 

hantverksaspekter som informanterna uttalat sig om. Werners (1996) tes förstärks på ett 

mycket tydligt sätt av en informant som otvivelaktigt menar att, ju mer han kan utföra på sitt 

instrument, ju närmre kommer han den musikaliska intentionen som alltid ligger steget före 

utförandet, det vill säga, ju bättre informanten kan tala språket, desto mer uttömmande och 

detaljrikt kan han återge det han vill säga. 

 

Musikgenren, eller språket, som ett utomordentligt viktigt verktyg för att uttrycka sig leder 

mycket intressanta trådar till ett sociokulturellt perspektiv på lärande då Säljö (2010) menar 

att människans språk är det främsta medierande verktyget för utveckling. Likheterna mellan 

Werners (1996) beskrivning av hur ett musikaliskt språk verkar och Säljös beskrivning av 

språk som ett verktyg är synnerligen intressanta. Att direkt jämställa Säljös överväldigande 

beskrivning av hur språket är grundläggande för människans utveckling med Werners bruk av 

begreppet kan tyckas lite väl magstarkt. Dock ger jämförelsen ett mycket intressant resultat 

som talar för att Werners synsätt är fruktbart i förhållande till utvecklingen av ett personligt 

uttryck.  
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Låt oss därför, helt förutsättningslöst, anta att följande mening och citat även gäller för 

Werners (1996) musikaliska språk. Säljö (2010) menar att språket ger människan en unik form 

av samspel där bland annat erfarenheter kan delas på ett nyanserat och precist sätt: 

 
Språket kan också förnyas och utvecklas och uttrycka nya perspektiv och 

erfarenheter. (...) Med språkliga resurser kan man utveckla ett rikt inre liv med 

föreställningar, fantasier och hypoteser om världen, hur den ser ut och hur den 

skulle kunna se ut. (…) Språket låter människor bygga upp berättelse, narrativer, 

med förklaringar, bakgrundsbeskrivningar och begripliga sammanhang.  (Säljö, 

2010, s. 90) 

 

Att behärska språket ger en inte bara utrymme att uttrycka sig som musiker i så fall, ett väl 

utvecklat språk leder också till vidare utveckling då språket, enligt Säljö (2010), som 

medierande verktyg kan leda till inre kreativitet samt fantasier och hypoteser om hur det 

skulle vara möjligt att göra.  

 

5.1.3 De medierande verktygen i ett sociokulturellt perspektiv 

 

Informanterna framhåller olika typer av möten som något väldigt viktigt för att utveckla ett 

personligt uttryck. Skulle det kunna vara i möten vi får tillgång till det som agerar verktyg i 

det sociokulturella perspektivet, verktygen som hjälper oss att bryta ned de barrikader som 

naturen skapat och att utmana våra biologiska förutsättningar som människor (Säljö, 2010)? I 

det sociokulturella perspektivet är det givet att vi lever och utvecklas i interaktion med andra, 

inte enskilt, menar Säljö. Det är genom samspel och i spegling i andra, och annat, som 

människan utvecklar och hittar verktyg, exempelvis för att skapa ett personligt uttryck.  

 

I studiens fall har flera olika parametrar nämnts som tänkbara vägar att gå för att utveckla ett 

personligt uttryck, parametrar som självförtroende, motivation, inspiration, 

hantverksskicklighet och eget komponerande. Dessa parametrar kan, i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010), tolkas som verktygsområden att bruka (mediera) 

för att lära. Om så är fallet skulle två viktiga verktyg enligt studien vara vilja och hantverk. I 

viljan och hantverket kan eleven, pedagogen och musikern finna verktyg för att appropriera 

kunskapen som ligger till grund för ett personligt uttryck.  

 

Studiens resultat berättar om en informant som medvetet använder elevens vilja för att skapa 

ett personligt uttryck hos denne. Han utgår från två frågeställningar som lyder; vilket tycker 

du är snyggt? och vilket tycker du är roligt?. Frågorna kan ses som medierande verktyg och 

blir väldigt tydliga då de blir uttalade av eleven. Säljö (2010) menar att genom användandet 

av dylika verktyg samspelar och varseblir människan med omvärlden. Pedagogens två frågor 

om elevens vilja verkar inte bara positivt mellan eleven eller pedagogen och det personliga 

uttrycket, frågorna blir också ett medierande verktyg mellan pedagogen och eleven för att 

skapa förståelse i undervisningen.  

 

Hantverksmässiga färdigheter tycks också vara viktiga verktyg i skapandet av ett personligt 

uttryck, dock inte avgörande, enligt informanterna,. Säljö (2010) vill understryka att ur ett 

traditionellt perspektiv på lärande kan ett problem lösas om individen behärskar färdigheten i 

form av dess regel. Detta är endast delvis korrekt menar han och påtalar att ”den pedagogiska 

traditionen har överbetonat enkelheten i denna relation mellan ’regel’ och tillämpning” (a.a., s. 

154). Om hantverksmässiga verktyg betraktas som färdigheten som kan lösa ett problem, då 

skulle hantverksskicklighet, enligt Säljös resonemang, kunna vara precis som studiens  
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informanter beskriver det. Hantverksskicklighet som färdighet är alltså absolut inte hela svaret 

till utveckling av ett personligt uttryck men det kan vara till stor hjälp om musikern har 

tillgång verktygen som hantverket innebär.  

 

Den renodling av verktygsinlärning som används i framför allt skolan är en grundläggande del 

av vår undervisningstradition och har en viss funktion, menar Säljö (2010). Vi lär oss formler, 

skalor, musikteori och minnesramsor då renodlingen passar in i skolans ramar för 

undervisning. Ur informanternas perspektiv skulle det möjligen stämma att inlärning av 

hantverksmässiga aspekter, det vill säga en viss typ av verktyg, i en viss typ av 

undervisningstradition (den som beskrivs ovan) har ett värde i någon mening. En möjlig 

invändning från informanternas sida, baserad på deras skenbara lärarfilosofi utifrån mitt 

perspektiv, skulle säkerligen vara på vilka grunder undervisningen försiggick och huruvida 

undervisningen grundade sig i elevens vilja eller pedagogens tro om vad eleven behöver.  

 

5.1.4 Appropriering skapar det unika uttrycket 

 

I resultatet framkommer att så kallad härmning och kopiering av andra musiker och musik 

kan vara ett sätt skapa ett personligt uttryck. Vid en första anblick kan det låta motsägelsefullt 

att simpel kopiering eller härmning skapar ett personligt uttryck. Men med det sociokulturella 

perspektivets lärandefilosofi ter det sig inte orimligt, snarare högst sannolikt att det är en 

tänkbar väg att skapa något eget. Det finns nämligen ingen information vi som människor kan 

hämta ut och direkt överföra till vårt tänkande, det är en alltför passiv bild av mänskligt 

lärande, menar Säljö (2010). I approprieringsprocessen kan vi människor ”’läsa in’ mening 

och budskap i texter, instrument, databaser och andra artefakter” (a.a., s.55) men inte i en 

enkel mening ”hämta ut” (a.a., s.55) information: 

 
Representationer går inte att transportera eller överföra till vårt tänkande. Detta är 

en allt för passiv bild, och det är ett misstag att se externaliseringar i form av 

inskriptioner och representationella redskap som färdigtänkta, färdigdefinierade 

och slutna företeelser som existerar ’där ute’ och som vi kopierar i vårt inre. (a.a., 

s. 55) 

 

Med detta citat vill Säljö (2010) visa att bilden som länge funnits inom skolan och utbildning, 

att en kunskapsmassa ska inhämtas och återskapas i individen, inte är sanningsenlig med 

verkligheten. Den information människan läser in är beroende av förförståelsen och skapar 

kunskap utifrån vårt kollektiva minne, enligt Säljö. Med denna teori om kunskapsinhämtning 

ter det sig med andra ord riskfritt att kopiera mästaren eller idolen, helt enkelt eftersom 

människan ändå kommer återskapa kopian efter individens referensramar och förförståelse. 

Musikern kommer ofrånkomligen att skapa egen information med ett personligt uttryck då 

hon läser in kopian.  

 

Detta innebär också att, utifrån samma information kommer två musiker skapa två olika 

förståelser och kunskaper (i slutändan möjligen uttryck) utifrån sin förförståelse. Två 

individers respektive klingande uttryck kommer därför aldrig bli identiska, möjligen skenbart 

liknande varandra eftersom deras förlagor är identiska. Även om de två skulle eftersträva 

exakt samma ideal kommer de alltid vara unika med sin bakgrund, förförståelse och sitt arv. 
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5.1.5 Skolan som institution och så-här-gör-man-mentalitet 

 

Så-här-gör-man-mentaliteten som behandlas i studiens resultat kan vara intressant i 

förhållande till miljö då informanterna menar att denna mentalitet kan bli påtaglig i 

institutionsmiljöer som skolan. Säljö (2010) skriver om hur människan institutionaliserar 

kunskaper, hur en viss typ av kunskap ramas in inom institutioner som exempelvis skola, 

sjukvård och föreningar eller andra sociala gemenskaper. I institutionerna finns relativt stabila 

samtalsrutiner, artefakter och arrangemang som deltagarna tar till sig och blir delaktiga i, 

ramar som deltagarna medvetet eller omedvetet handlar inom och förhåller sig till, enligt 

Säljö: 

 
Vad dessa institutioner och institutionella arrangemang gör, är att de, litet 

dramatiskt uttryckt, infiltrerar, till och med ockuperar individen och hennes 

medvetande genom sina rutiner, språkliga kategorier och aktiviteter. (a.a., s. 47-48) 

 

Vidare menar Säljö (2010) att deltagarna, som en konsekvens av sitt deltagande, blir en typ av 

produkt i sociala praktiker. Institutionsmiljöer som skolan ska dock inte enbart uppfattas som 

fixerade ting, deltagarna (eleverna, lärarna och övrig personal) är delaktiga i den omformning 

och utveckling som ofrånkomligen sker genom mänsklig interaktion inom institutionen. ”Det 

finns hela tiden dynamik och förändring i institutionaliserade verksamheter, de utvecklas och 

omformas genom människors sätt att agera” (a.a., s. 48) 

 

Säljös (2010) beskrivning av hur lärande kan te sig i institutionsmiljöer beskriver i någon mån 

så-här-gör-man-mentaliteten och påförda ideal som avhandlas i resultatkapitlet, en mentalitet 

som informanterna menar kan vara negativt för utveckling av ett personligt uttryck. Skolan 

som institution erbjuder en plats för mellanmänsklig interaktion i myriader, men den har 

också en tendens att verka avsmalnande för individens utvecklande, enligt Säljö. Precis så har 

även studiens informanter uttryckt sig om skolan. Tillgången till en otroligt stor 

kunskapsmängd är givetvis positiv men informanterna har också berättat om hur otillåtande 

skolmiljön kan vara för den som inte har styrka nog att stå upp för sina egna värderingar och 

åsikter och hur ett generellt ideal inom institutionen formar individerna. 

 

Resonemanget som Säljö (2010) för om att institutionen är ett resultat av deltagarnas 

deltagande kan dock tillföra studiens resultat ett mellanläge. Med det menas ett läge där 

lärande i skolan ses som en plats som styrs av människors interagerande och därför ständigt är 

i utveckling, den behöver inte enbart vara statiskt otillåtande och/eller inte enbart inspirerande 

som resultatkapitlet ger en antydan om. Skolan är i viss utsträckning ett resultat av hur 

deltagarna faktiskt bygger upp den själva, menar Säljö. ”Institutioner är i rörelse och ständigt 

under tillblivelse, den åstadkoms av människor i samarbete” (a.a., s. 48). Interaktionen, 

diskussionen och kommunikationen mellan pedagoger, elever och skolans administrativa 

personal är därför avgörande för hur den gemensamma plattformen för lärande utvecklas. En 

tolerant och tillåtande miljö låter allas åsikter och varande komma till uttryck. Plattformen, 

som institutionen kan liknas vid, kan imaginärt bli precis vad som är optimalt för att utveckla 

ett personligt uttryck, om deltagarnas vilja är sådan och den viljan blir kommunicerad. 

 

5.1.6 Den kapabla skaparen av ett personligt uttryck 

 

Samtliga informanter i studien har gett en positiv bild av personligt uttryck som pekar på att 

det är fullt formbart efter individens vilja. Låt oss därför ta för givet att, ett personligt uttryck i 

improvisationsmusik är något alla är kapabla att utveckla eller skapa. Det är inget som 
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musikern antingen har eller inte har och inget som finns skrivet i stjärnorna.  Det är snarare 

frågan om på vilket sätt det blir till och hur det artar sig som skapar en intressant diskussion. 

Även det sociokulturella perspektivets syn på utveckling, som bjuder att människan ständigt, i 

alla situationer, är kapabel att ta till sig kunskap, talar för att musikern är kapabel att utveckla 

ett personligt uttryck (Säljö, 2010). Studiens resultat tyder på att kunskapen om ett personligt 

uttryck är en sammansatt kunskapsmassa, att den har många sidor och är väldigt unik för var 

och en. Det finns gynnande och missgynnande faktorer, men trots det helt individuella 

uttrycket pekar resultatet på att många av de gynnande och skapande elementen kan vara 

övergripande och väl värda att fördjupa sig i utan att riskera att så att säga göra fel. Individens 

sanna smak, vilja och motivation skulle i detta hänseende kunna ses som att det står som 

orubbligutgångspunkt, ur ett elev- musiker- och pedagogperspektiv, för att skapa och bygga 

vidare på ett uttryck som till viss del redan finns i individen. Det pedagogen har att utgå ifrån 

då den formar undervisning med syfte att beröra ämnesområdet är i så fall att det är individen, 

och bara den, som kan ha svaret på vad den tycker om och vad den vill.  

 

5.2 Egna reflektioner 
 

Under studiens stilla framskridande har en större bild vuxit fram i mig och mitt medvetande 

kring personligt uttryck. En oväntat positiv bild som tycks vara en fråga om att vilja utvecklas 

och kämpa för att få till ett personligt uttryck Ur mitt perspektiv som relativt ung och sökande 

musiker är det befriande att höra från de fyra informanterna hur det i stor mån verkar handla 

om att man utgår från det som är ens positiva inre drivkraft. Att slippa tänka i banor som ”om 

man har det eller inte”. Det verkar snarare vara en fråga om huruvida musikern har bestämt 

sig för att den har det och att hela tiden lita på att det är upp till en själv att bestämma det.  

 

En något förvånande insikt såhär i efterhand är att informanterna tycks ha en relativt likartad 

bild av hur ett personligt uttryck blir till och kan behandlas i undervisningssammanhang. Jag 

hade nästan väntat mig att det skulle finnas motsägande åsikter mellan informanterna men så 

var inte fallet. Detta kan ha sin förklaring i informanternas bakgrunder. Samtliga är födda och 

uppväxta i Sverige med ett åldersspann på endast tio år, samtliga har studerat musik i typiska 

svenska musikinstitutioner och har mycket möjligt blivit inspirerade av samma eller likartade 

källor. Därmed bidrar denna studie till att föra vidare just deras syn på ämnet och kan på ett 

berikande sätt stå i kontrast mot andra uppfattningar.  

 

5.3 Arbetets betydelse 
 

Tanken med min studie är att tillföra musikpedagoger, utövande musiker och övriga 

intressenter en inblick i hur ett personligt uttryck kan utvecklas. Erfarenheter jag gjort genom 

studiens tillkomst visar att det finns ett stort informationshål i litteraturen och forskningen 

som berör personligt uttryck inom en improvisationsmusikgenre. Detta är ett ämnesområde 

som trots allt kan tyckas vara något av essensen i musikaliskt utövande.  

 

Den svenska forskning som finns i ämnet är av okänd anledning ofta instrumentspecifik och 

tillägnad sångrösten. Min forskning tar ett mer övergripande grepp instrumentmässigt och det 

anser jag tillför ämnesområdet något som saknas eller behöver kompletteras. I mer generell 

litteratur återfinns ämnesområdet oftast i form av korta kapitel, inte sällan i böcker som 

handlar om jazzimprovisation och har ursprung i amerikansk jazztradition. 

 

Den som läser föreliggande studie kommer få en djupare inblick i ett ämne som jag tror 

musikpedagoger ofta finner svårt att prioritera i undervisning då en uppfattning kan vara att 
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det är svårhanterligt. Pedagoger prioriterar till förmån för områden med mindre abstrakt natur, 

exempelvis hantverksaspekter av musikutövande. Jag anser att inblicken som min studie 

erbjuder avdramatiserar området genom att tala ingående om vad som faktiskt ligger till grund 

för ett personligt uttryck och att det inte behöver handla om så kallad hokus-pokus-

konstnärlighet. Det kan snarare handla om att utveckla de sidor som gemene man redan har i 

form av musiksmak och vilja. 

 

Läsaren som fokuserar på att finna pedagogiska metoder för att undervisa i personligt uttryck 

gör sig få omedelbara fynd. Studien kan snarare ses och verka som underlag för att skapa 

förståelse i vad som kan ligga som grund för undervisning i ämnesområdet. Vilka är de 

faktorer som andra anser är vitala för att utvecklas? Finns det några viktiga utgångspunkter att 

förhålla sig till? Hur kan en generell lärarroll och hållning se ut?   

 

Studien i förhållande till att utvecklas som musiker tror jag har en motiverande och, åter igen, 

avdramatiserande effekt. För min del har den lyst upp ett område som tidigare varit dolt i ett 

mörker, ett mörker skapat av osäkerhet och okunskap kring ämnet. Samma funktion tror och 

hoppas jag att studien kan tillföra den som är i min situation och den som är intresserad av att 

utvecklas som konstnär i musikens form. 

 

5.4 Fortsatt forskning 
 

Allt eftersom jag förkovrat mig i ämnet för studien har ett antal uppslag till fortsatt forskning 

dykt upp. Eftersom tillgången på litteratur inom ämnesområdet är begränsad finner jag att allt 

som tillför något intressant är av godo. Vissa frågeställningar finns med i min forskning men 

skulle vara intressanta att fortsätta forska i, andra är för mig nya. 

 

 Vad har musiker med ett starkt personligt uttryck gemensamt?  

 

 Hur ser musikstudenter på ett personligt uttryck i förhållande till den undervisning de 

deltar i? 

 

 Är ett personligt uttryck viktigt? För vem? 

 

 Vilka metoder använder sig lärare av för att undervisa i personligt uttryck? 

 

 Vilka skillnader eller likheter i personligt uttryck finns det i konstmusik där det finns 

en noterad förebild, jämfört med improviserad musik? Vilka förutsättningar ger dessa 

för undervisning? 

 

 Hur skapas ett personligt uttryck inom improvisationsgenren? Intervjuer skulle här 

kunna göras med informanter utifrån ett så ett så stort spektra som möjligt, 

geografiskt, kulturellt och tidsmässigt med mera. 
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