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Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  se	  hur	  jag	  som	  trumslagare	  arbetar	  –	  och	  upplever	  arbetet	  –	  med	  att	  
förbättra	  min	  förmåga	  att	  improvisera	  med	  en	  tydlig	  röd	  tråd.	  Under	  cirka	  tre	  månader	  
video-‐	  och	  loggboksdokumenterade	  jag	  min	  övning	  för	  att	  se	  vilka	  metoder	  och	  
strategier	  som	  användes	  för	  att	  utveckla	  det	  solistiska	  improvisationsspelet.	  I	  resultatet	  
framgår	  att	  begräsningar	  är	  ett	  viktigt	  och	  flitigt	  använt	  verktyg	  under	  övningen.	  Genom	  
att	  sätta	  upp	  ramar	  för	  improvisationen	  ökade	  min	  förmåga	  att	  bli	  medveten	  om	  vad	  
som	  spelades	  och	  jag	  hade	  därför	  större	  kontroll	  över	  mitt	  spel	  vid	  speltillfället.	  I	  de	  fall	  
då	  något	  tekniskt	  svårt	  övades	  användes	  två	  metoder,	  att	  öva	  en	  längre	  figur	  långsamt	  
eller	  en	  del	  av	  figuren	  snabbt.	  	  Båda	  dessa	  användes	  framgångsrikt.	  I	  diskussionen	  
ställer	  jag	  mina	  egna	  resultat	  i	  relation	  till	  annan	  litteratur	  och	  forskning	  på	  området.	  Jag	  
analyserar	  även	  delar	  av	  mitt	  resultat	  ur	  ett	  fenomenologiskt	  perspektiv.	  
	  
Nyckelord:	  Improvisation,	  trummor,	  fenomenologi,	  övning	  
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Abstract	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  Mean	  what	  you	  play	  –	  A	  self-‐study	  on	  practicing	  improvisation	  
Author:	  Erik	  Rosengren	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  term	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  how	  I,	  as	  a	  drummer,	  practice	  in	  order	  to	  
improve	  my	  ability	  of	  improvising	  a	  clear	  idea.	  During	  approximately	  three	  months	  I	  
videotaped	  and	  kept	  a	  logbook	  of	  my	  practice	  to	  find	  which	  methods	  and	  strategies	  were	  
used	  to	  improve	  my	  improvisational	  solo	  performance.	  The	  result	  shows	  that	  the	  use	  of	  
limitations	  is	  a	  powerful	  and	  frequently	  used	  tool	  during	  the	  practice.	  By	  implementing	  
restrictions	  on	  the	  improvisation,	  my	  awareness	  of	  what	  I	  played	  increased	  granting	  me	  
greater	  control	  of	  my	  performance.	  When	  something	  technically	  challenging	  was	  
practiced	  two	  methods	  were	  used,	  to	  practice	  a	  longer	  passage	  slowly	  or	  a	  part	  of	  the	  
passage	  fast.	  Both	  were	  used	  successfully.	  In	  the	  discussion	  I	  compare	  my	  own	  results	  
with	  those	  of	  other	  literature	  and	  research	  on	  the	  subject.	  I	  also	  analyze	  parts	  of	  my	  
result	  from	  a	  phenomenological	  point	  of	  view.	  	  
	  
Keywords:	  improvisation,	  drums,	  phenomenology,	  practice	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  alla	  dem	  som	  på	  olika	  sätt	  hjälpt	  mig	  igenom	  detta	  arbete.	  Både	  genom	  
synpunkter	  på	  texten	  och	  som	  stöd	  då	  arbetet	  med	  texten	  varit	  motigt.	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  min	  tidigare	  bakgrund	  och	  de	  erfarenheter	  från	  min	  tidigare	  
övning	  som	  jag	  låtit	  ligga	  till	  grund	  för	  arbetsprocessen	  i	  denna	  studie.	  Här	  presenteras	  
även	  problemformuleringar,	  syfte,	  forskningsfrågor	  och	  på	  vilka	  sätt	  studien	  kan	  tänkas	  
vara	  av	  intresse	  för	  läsaren.	  

1.1	  Min	  tidigare	  bakgrund	  
Musik	  finns	  som	  en	  central	  del	  i	  de	  flesta	  kulturer.	  I	  vårt	  samhälle	  möter	  vi	  musik	  på	  
radio	  och	  i	  tv,	  på	  konserter	  samt	  i	  och	  utanför	  hemmet.	  En	  del	  musik	  komponeras	  så	  att	  
den	  vid	  framförandet	  styrs	  av	  de	  ramar	  som	  kompositören	  satt	  upp	  –	  någon	  eller	  några	  
skriver	  musik	  som	  en	  eller	  flera	  musiker	  sedan	  lär	  sig	  och	  försöker	  spela	  på	  det	  sätt	  som	  
kompositören	  tänkt	  sig.	  Annan	  musik	  lämnar	  större	  utrymme	  för	  musikerna	  att	  själva	  
forma	  och	  skapa	  musik	  vid	  själva	  framförandet	  –	  det	  vill	  säga	  improvisera.	  	  
	  
När	  jag	  som	  trumslagare	  reflekterat	  över	  mitt	  eget	  solistiska	  improvisationsspel	  har	  jag	  
kunnat	  konstatera	  att	  jag	  upplever	  att	  mina	  improviserade	  solon	  ofta	  saknar	  struktur	  
och	  helhet.	  Mina	  solistiska	  improvisationer	  har,	  i	  min	  mening,	  ofta	  haltat	  därför	  att	  jag	  
alltför	  ofta	  spelat	  ”fel”.	  Det	  kan	  i	  ett	  improvisationssammanhang	  låta	  konstigt	  att	  
använda	  begrepp	  som	  rätt	  och	  fel	  eftersom	  ingen	  exakt	  noterad	  eller	  klingande	  förlaga	  
finns	  att	  följa,	  men	  med	  fel	  menar	  jag	  här	  att	  det	  rytmiska	  flödet	  haltat	  därför	  att	  jag	  
spelat	  ”otajt”,	  kommit	  ur	  den	  musikaliska	  perioden1	  eller	  vänt	  på	  takten	  på	  något	  sätt.	  
Även	  i	  de	  fall	  då	  jag	  inte	  spelat	  regelrätta	  fel,	  har	  jag	  upplevt	  hur	  mina	  improviserade	  
solon	  saknar	  ”röd	  tråd”	  och	  att	  improvisationen	  till	  stor	  del	  består	  av	  olika	  idéer	  som	  
inte	  nödvändigtvis	  har	  något	  med	  varandra	  att	  göra,	  ungefär	  som	  att	  olika	  ord	  från	  
ordboken	  slumpvis	  sätts	  ihop	  till	  meningar.	  Vissa	  av	  orden	  kanske	  är	  vackra	  eller	  ger	  
känslomässiga	  reaktioner	  hos	  läsaren,	  men	  meningarna	  skulle	  i	  sin	  helhet	  förmodligen	  
inte	  bli	  betydelsefulla	  och	  hela	  historien	  tämligen	  ointressant	  att	  läsa.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  mitt	  improvisatoriska	  spel	  har	  jag	  även	  upplevt	  att	  framställningen	  av	  de	  
idéer	  jag	  spelar	  inte	  motsvarar	  mina	  önskemål.	  För	  att	  fortsätta	  hålla	  oss	  till	  liknelsen	  
med	  språk,	  så	  är	  nog	  de	  flesta	  överens	  om	  att	  en	  muntlig	  framställning	  av	  en	  historia	  kan	  
påverka	  hur	  ett	  innehåll	  uppfattas.	  Vilka	  ord	  i	  en	  mening	  som	  betonas,	  hur	  snabbt	  den	  
sägs	  och	  var	  uppläsaren	  tar	  pauser,	  synes	  ha	  stor	  betydelse	  för	  det	  intryck	  en	  åhörare	  
får.	  På	  samma	  sätt	  kan	  säkert	  en	  improvisation	  upplevas	  olika	  beroende	  på	  hur	  den	  
framställs,	  även	  om	  tonalt	  och	  rytmiskt	  innehåll	  är	  detsamma.	  	  
	  
Att	  öva	  improvisation	  är	  något	  som	  jag	  själv	  ofta	  upplevt	  har	  varit	  svårt	  att	  göra.	  Det	  har	  
för	  mig	  funnits	  en	  svårighet	  i	  hur	  jag	  ska	  utforma	  övningar	  så	  att	  de	  på	  bästa	  sätt	  
utvecklar	  min	  förmåga	  att	  improvisera.	  Med	  denna	  studie	  vill	  jag	  därför	  titta	  djupare	  på	  
fenomenet	  övning	  i	  improvisation,	  det	  vill	  säga,	  utforska	  mitt	  improvisatoriska	  spel	  så	  
att	  mina	  solon	  känns	  mer	  sammanhängande	  med	  en	  tydlig	  röd	  tråd.	  

1.1.2	  Studiens	  utgångsläge	  
När	  jag	  reflekterat	  över	  varför	  jag	  så	  ofta	  spelar	  fel	  eller	  på	  ett	  oönskat	  sätt	  i	  mina	  
improvisationer	  har	  jag	  identifierat	  två	  problemområden	  som	  tillsammans	  bidrar	  till	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Musikalisk	  period:	  ”En	  period	  omfattar	  vanligen	  en	  sluten	  enhet	  på	  åtta	  takter.	  Dess	  inre	  hierarki	  vilar	  på	  
fyra	  tvåtaktsfraser	  som	  parkopplade	  utgör	  periodens	  försats	  respektive	  eftersats.	  Denna	  hierarkiska	  
modell	  kan	  vidare	  i	  sin	  tur	  projiceras	  på	  avsnitt	  avsevärt	  längre	  än	  åtta	  takter”	  (NE,	  2014).	  
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solistiska	  tillkortakommanden	  som	  jag	  tycker	  att	  jag	  har.	  Slutsatsen	  jag	  dragit,	  och	  som	  
utgör	  utgångspunkten	  för	  detta	  arbete,	  är	  att	  när	  jag	  spelar	  på	  ett	  för	  mig	  oönskat	  sätt,	  
beror	  det	  på	  att	  jag	  antingen	  saknar	  teknisk	  förmåga	  att	  utföra	  det	  jag	  vill	  spela	  –	  
bristande	  teknik	  –,	  eller	  på	  att	  min	  inre	  bild	  av	  det	  som	  skall	  spelas	  inte	  är	  tillräckligt	  
tydlig	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  åstadkomma	  ett	  önskat	  klingande	  resultat	  på	  trummorna	  –	  
bristande	  idé.	  	  
	  
Den	  första	  punkten	  handlar	  om	  situationer	  där	  jag	  inte	  kan	  spela	  en	  sak	  ”tajt”	  eller	  på	  
det	  sätt	  jag	  vill	  trots	  att	  jag	  är	  väldigt	  medveten	  om	  hur	  det	  egentligen	  skall	  låta,	  då	  min	  
egen	  tekniska	  färdighet	  och	  koordination	  begränsar	  spelet.	  För	  att	  kunna	  spela	  vissa	  
idéer	  och	  fraser	  behöver	  jag	  enligt	  mitt	  eget	  resonemang	  först	  ”detaljöva”	  dessa	  specifikt	  
innan	  jag	  kan	  förvänta	  mig	  att	  kunna	  spela	  liknande	  fraser	  i	  en	  improvisation.	  
Sammanfattningsvis	  skulle	  denna	  bristande	  teknik	  kunna	  sägas	  vara	  ett	  motoriskt	  
problem.	  
	  
Den	  andra	  punkten	  handlar	  om	  när	  en	  idé	  egentligen	  ligger	  inom	  ramen	  för	  min	  
tekniska	  förmåga	  men	  att	  under	  tiden	  som	  det	  improviserade	  solot	  pågår	  är	  den	  
melodiska	  och/eller	  rytmiska	  förlagan	  i	  mitt	  huvud	  så	  otydlig	  att	  händer	  och	  fötter	  inte	  
vet	  eller	  förstår	  vad	  de	  skall	  göra.	  Stannar	  jag	  upp	  och	  funderar	  över	  vad	  jag	  egentligen	  
tänker	  spela,	  klarar	  jag	  av	  det	  så	  fort	  jag	  kommit	  på	  vad	  det	  är.	  Sammanfattningsvis	  
skulle	  detta	  kunna	  sägas	  vara	  ett	  kognitivt	  problem.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Detta	  arbete	  utgörs	  av	  en	  självstudie.	  Målet	  med	  studien	  är	  att	  jag	  skall	  utveckla	  min	  
förmåga	  att	  spela	  solon	  som	  känns	  sammanhängande	  och	  som	  uppvisar	  en	  röd	  tråd.	  
Studien	  tar	  avstamp	  ur	  antagandet	  att	  mina	  felspelningar	  antingen	  beror	  på	  motoriska	  
eller	  kognitiva	  problem	  och	  jag	  kommer	  därför	  att	  föra	  ett	  parallellt	  arbete	  med	  att	  
förbättra	  det	  som	  rör	  de	  motoriska	  respektive	  kognitiva	  aspekterna	  av	  mitt	  
improvisatoriska	  spel.	  I	  fokus	  står	  hur	  jag	  erfar	  de	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  jag	  
använder	  mig	  av	  för	  att	  utveckla	  mitt	  solistiska	  spel	  samt	  hur	  mina	  upplevelser	  påverkar	  
arbetet	  och	  de	  val	  jag	  gör.	  

1.2.1	  Syfte	   	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  fenomenet	  övning	  i	  improvisation	  genom	  att	  se	  hur	  
jag	  som	  slagverksmusiker	  arbetar	  för	  att	  lösa	  de	  problem	  som	  uppstår	  under	  arbetet	  
med	  att	  förbättra	  mitt	  solistiska	  improvisationsspel.	  

1.2.2	  Frågeställningar	  
	  

1. Hur	  erfar	  jag	  arbetet	  med	  att	  lösa	  de	  motoriska	  svårigheter	  som	  uppstår	  under	  
övning	  i	  improvisation?	  	  

2. Hur	  erfar	  jag	  arbetet	  med	  att	  lösa	  de	  kognitiva	  svårigheter	  som	  uppstår	  under	  
övning	  i	  improvisation?	  	  

Förhoppningsvis	  ger	  mig	  analysen	  en	  djupare	  förståelse	  för	  övning	  i	  improvisation	  som	  
kan	  vara	  mig	  till	  nytta	  i	  min	  framtida	  lärarroll.	  Detta	  arbete	  kan	  också	  vara	  av	  vikt	  för	  
andra	  som	  önskar	  förstå	  och	  utveckla	  sina	  improvisatoriska	  uttryck.	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  först	  litteratur	  jag	  finner	  relevant	  och	  därefter	  följer	  en	  
beskrivning	  av	  tidigare	  forskning	  inom	  området,	  avslutningsvis	  presenteras	  studiens	  
teoretiska	  perspektiv	  –	  fenomenologi.	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  

2.1.1	  Upprepning	  av	  rörelsemönster	  
Robert	  Schenck	  (2006)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Spelrum	  om	  övningsstrategier.	  Författaren	  
menar	  att	  upprepning	  utgör	  grunden	  för	  all	  övning	  och	  använder	  sig	  av	  liknelsen	  
”snöstigsprincipen”	  för	  att	  tydliggöra	  sin	  poäng.	  Principen	  innebär	  att	  när	  ett	  nytt	  
rörelsemönster	  skall	  läras	  in	  är	  det	  som	  att	  trampa	  upp	  en	  ny	  stig	  i	  nysnö.	  När	  det	  gjorts	  
en	  gång	  kommer	  det	  vara	  lättare	  att	  gå	  samma	  väg	  igen.	  Varje	  gång	  rörelsen	  upprepas	  
kommer	  stigen	  i	  snön	  bli	  djupare	  och	  rörelsen	  lättare	  att	  utföra.	  Principen	  gäller	  även	  
oönskade	  rörelser	  och	  i	  de	  fall	  då	  en	  sådan	  rörelse	  tränats	  in	  är	  den	  svår	  att	  göra	  sig	  av	  
med	  eftersom	  stigen	  i	  snön	  redan	  blivit	  djup.	  Schenck	  citerar	  Millman	  (1979)som	  i	  sin	  
bok	  The	  Warrior	  Athelete	  skriver:	  ”Därför	  är	  en	  grundläggande	  regel	  för	  inlärning	  
följande:	  upprepa	  aldrig	  samma	  fel”	  (Millman,	  1979,	  s.	  112,	  citerad	  i	  Schenk,	  2006,	  s.	  
172),	  för	  då	  trampar	  man	  än	  mer	  upp	  en	  oönskad	  stig.	  	  
	  
Enligt	  Schenck	  (2006)	  räcker	  det	  med	  tre	  eller	  fyra	  upprepningar	  vid	  ett	  tillfälle	  för	  att	  
befästa	  en	  ny	  rörelse.	  Fler	  upprepningar	  gör	  ingen	  större	  skillnad	  utan	  kan	  till	  och	  med	  
försämra	  inlärningen	  eftersom	  tröttheten	  då	  kan	  slå	  in	  och	  få	  koncentrationen	  att	  svikta.	  
Detta	  ökar	  i	  sin	  tur	  risken	  för	  att	  ett	  oönskat	  rörelsemönster	  tränas	  in	  vilket	  motverkar	  
effekten	  av	  de	  första	  tre-‐fyra	  bra	  upprepningarna.	  Rörelsen	  kan	  fortsätta	  tränas	  om	  den	  
varieras	  en	  aning,	  exempelvis	  genom	  att	  tempo,	  karaktär	  eller	  rytm	  förändras.	  En	  
variation	  i	  träning	  och	  en	  begränsning	  av	  antalet	  repetitioner	  är	  alltså	  viktiga	  
övningsstrategier	  enligt	  Schenck.	  

2.1.2	  Aspekter	  av	  improvisation	  
I	  boken	  How	  to	  Improvise:	  An	  approach	  to	  practicing	  improvisation	  skriver	  
jazztrombonisten	  Hal	  Crook	  (1991)	  om	  sin	  syn	  på	  hur	  improvisation	  skall	  övas.	  Crook	  
menar	  att	  en	  grundläggande	  övningsstrategi	  för	  improvisation	  är	  att	  bryta	  ner	  övningen	  
i	  olika	  aspekter	  och	  öva	  dem	  separat.	  Exempel	  på	  sådana	  aspekter	  kan	  vara	  frasering,	  
rytmisk	  timing,	  motivisk	  utveckling	  eller	  melodik.	  Att	  öva	  på	  detta	  sätt	  gör	  enligt	  Crook	  
att	  utvecklingen	  av	  varje	  aspekt	  går	  snabbare	  än	  om	  alla	  övades	  samtidigt.	  De	  andra	  
aspekterna	  kan	  bli	  lidande	  under	  övningen,	  men	  det	  är	  enligt	  Crook	  inget	  problem	  
eftersom	  att	  de	  kan	  utvecklas	  separat	  senare.	  Han	  påpekar	  också	  att	  detta	  är	  ett	  sätt	  att	  
öva	  improvisation	  och	  inte	  en	  metod	  avsedd	  att	  användas	  vid	  framföranden.	  	  

2.1.3	  Övning	  och	  konst	  
Stephen	  Nachmanovitch	  (2010)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Spela	  fritt:	  Improvisation	  i	  liv	  och	  konst	  
att	  en	  vanlig	  föreställning	  är	  att	  övning	  är	  skilt	  från	  uppförandet	  och	  skall	  fungera	  som	  
en	  förberedelse	  inför	  detta.	  Författaren	  menar	  istället	  att	  vi	  bör	  betrakta	  övning	  på	  
samma	  sätt	  som	  framföranden:	  ”Övningen	  är	  inte	  bara	  nödvändig	  för	  konst,	  den	  är	  
konst”	  (a.a.	  s.	  72).	  Det	  tekniska	  arbetet	  som	  utförs	  i	  övningsrummet	  skall	  alltså	  betraktas	  
som	  konst	  och	  utföras	  med	  samma	  andliga	  närvaro	  som	  på	  en	  konsert,	  istället	  för	  att	  
bara	  leda	  fram	  till	  något	  annat.	  
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Nachmanovitch	  (2010)	  menar	  även	  att	  teknik	  är	  viktigt	  för	  att	  kunna	  skapa,	  att	  det	  är	  
med	  hjälp	  av	  teknik	  som	  vi	  kan	  uttrycka	  oss	  på	  ett	  instrument:	  ”För	  att	  kunna	  skapa	  
behöver	  vi	  både	  teknik	  och	  frihet	  från	  teknik.	  För	  detta	  ändamål	  övar	  vi	  tills	  våra	  
färdigheter	  blir	  undermedvetna”	  (a.a.,	  s.	  77).	  

2.1.4	  Begränsningar	  och	  ramar	  
Nachmanovitch	  (2010)	  talar	  om	  begränsningar	  som	  en	  styrka	  i	  skapande	  och	  
improvisation,	  att	  begräsningar	  till	  och	  med	  skulle	  kunna	  vara	  en	  förutsättning	  för	  
skapande.	  Det	  finns	  inneboende	  begräsningar	  redan	  i	  våra	  instrument	  och	  våra	  kroppar	  
som	  inte	  går	  att	  komma	  ifrån	  och	  de	  finns	  de	  begränsningar	  som	  vi	  själva	  frivilligt	  väljer	  
att	  följa.	  Dessa	  kan	  vara	  att	  improvisera	  över	  en	  skala,	  en	  tonart	  eller	  rytm:	  
	  

Struktur	  tänder	  spontanitetens	  eld.	  Det	  behövs	  bara	  att	  man	  i	  en	  
improvisation	  inför	  en	  lätt	  antydan	  om	  en	  form,	  godtyckligt	  vilken,	  för	  att	  
förhindra	  att	  improvisationen	  förlorar	  riktning.	  […]	  De	  kan	  helt	  enkelt	  erbjuda	  
en	  bestämd	  situation,	  som	  kan	  provocera	  fram	  en	  bestämd,	  om	  än	  
oförutsägbar	  reaktion	  hos	  konstnären.	  (Nachmanovitch,	  2010,	  s.	  85)	  

	  
För	  att	  kunna	  vara	  spontan	  anses	  alltså	  ofta	  en	  struktur	  eller	  form	  krävas	  som	  en	  
improvisation	  kan	  växa	  inom.	  En	  struktur	  för	  improvisation	  kan	  med	  andra	  ord	  enligt	  
författaren	  provocera	  fram	  något	  nytt	  och	  oförutsägbart	  hos	  en	  konstnär.	  
	  
Även	  Schenck	  (2006)	  berör	  improvisation	  i	  sin	  bok,	  bland	  annat	  skriver	  han	  att	  det	  är	  
svårare	  att	  improvisera	  helt	  utan	  ramar	  än	  vad	  det	  är	  att	  improvisera	  inom	  olika	  ramar.	  
Olika	  exempel	  på	  ramar	  är	  enligt	  Schenck	  tonalitetsmässiga	  ramar,	  formmässiga	  ramar	  
eller	  stilmässiga	  ramar.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Mats	  Dimming	  (2013)	  har	  i	  sitt	  examensarbete	  Öva	  fri	  improvisation	  –	  Går	  det?	  
intervjuat	  fyra	  yrkesverksamma	  musiker	  inom	  improvisationsmusik	  för	  att	  ta	  reda	  på	  
hur	  de	  övat	  och	  hur	  de	  övar	  fri	  improvisation.	  I	  sitt	  resultat	  skriver	  Dimming	  att	  flera	  av	  
informanterna	  betonar	  vikten	  av	  en	  mycket	  god	  teknik	  för	  att	  kunna	  vara	  en	  god	  
improvisationsmusiker.	  Med	  hjälp	  av	  en	  god	  teknik	  kan	  musikern	  snabbt	  komma	  åt	  de	  
idéer	  som	  den	  ämnar	  spela.	  Informanterna	  menar	  också	  att	  begränsningar	  är	  ett	  viktigt	  
verktyg	  för	  att	  utveckla	  improvisationer.	  Att	  kunna	  koppla	  bort	  intellektet	  under	  
improvisationen	  framlyfts	  också	  som	  viktigt	  av	  informanterna	  då	  detta,	  i	  motsats	  till	  att	  
bara	  agera,	  går	  mycket	  långsammare	  och	  improvisationen	  blir	  därför	  sämre.	  
	  
I	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology	  har	  Ashley	  (2009)	  sammanfattat	  rådande	  
forskning	  om	  improvisation.	  Ashley	  menar	  att	  det	  krävs	  många	  timmars	  arbete	  för	  att	  
bli	  en	  duktig	  improvisatör	  och	  detta	  bland	  annat	  innebär	  att	  utövaren	  måste	  bli	  
förtrogen	  med	  ett	  musikaliskt	  ordförråd	  eller	  lexikon	  av	  mönster,	  vilka	  utgör	  grunden	  
för	  musikaliskt	  uttryck	  på	  samma	  sätt	  som	  ord	  och	  fraser	  gör	  i	  det	  spontana	  talet	  –	  
vardagligt	  samtal.	  Detta	  ordförråd	  kan	  sedan	  uttövaren	  använda	  sig	  av	  och	  omforma	  i	  
sina	  improvisationer.	  Ashley	  skriver	  att	  det	  främsta	  verktyget	  för	  unga	  improvisatörer	  
som	  lär	  sig	  handverket	  är	  att	  skaffa	  ett	  stort	  förråd	  av	  dessa	  fraser	  som	  sedan	  kan	  
omformas,	  varieras	  och	  förfinas	  över	  tid.	  
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2.3	  Teoretiskt	  perspektiv	  
I	  detta	  arbete	  har	  jag	  valt	  att	  utgå	  från	  fenomenologiskt	  perspektiv.	  Fenomenologi	  har	  
valts	  då	  jag	  som	  improvisatör	  här	  utforskar	  mitt	  eget	  erfarande	  under	  det	  att	  jag	  övar	  
improvisation.	  I	  fokus	  står	  därför	  vad	  jag	  riktar	  mitt	  medvetande	  mot	  när	  jag	  övar.	  	  
	  
Enligt	  Jan	  Bengtsson	  (2005)	  är	  fenomenologi	  inte	  en	  enhetlig	  vetenskap,	  utan	  det	  finns	  
åtskilliga	  variationer	  och	  grenar	  inom	  detta	  perspektiv	  som	  alla	  delar	  en	  gemensam	  
grund	  –	  en	  förutsättning	  för	  att	  begreppet	  fenomenologi	  ska	  vara	  relevant	  att	  använda.	  	  
Därför	  talas	  istället	  ofta	  om	  den	  fenomenologiska	  rörelsen	  för	  att	  täcka	  in	  de	  
gemensamma	  drag	  som	  alla	  grenar	  inom	  fenomenologin	  delar.	  
	  
Den	  fenomenologiska	  rörelsen	  ställer	  sig	  enligt	  Bengtsson	  (2005)	  kritisk	  till	  -‐ismer	  som	  
generaliserar	  beskrivningen	  av	  saker.	  Rörelsen	  ställer	  sig	  även	  kritisk	  till	  färdiga	  
metoder	  för	  hur	  ett	  fenomen	  eller	  sak	  skall	  närmas	  eller	  begripas,	  då	  ett	  sådant	  synsätt	  
riskerar	  att	  leda	  till	  en	  ensidig	  bild	  eller	  förståelse	  av	  det	  som	  utforskas.	  Delar	  som	  hade	  
kunna	  ge	  en	  bredare	  eller	  rikare	  bild	  av	  det	  betraktade	  riskerar	  att	  utelämnas	  som	  en	  
direkt	  eller	  indirekt	  följd	  av	  en	  metod	  eller	  ett	  synsätt,	  istället	  strävar	  fenomenologin	  
efter	  att	  betrakta	  saker	  och	  ting	  förutsättningslöst,	  samtidigt	  som	  subjektet	  –	  den	  som	  
betraktar	  –	  också	  blir	  föremål	  för	  betraktelsen.	  	  	  
	  
Orden	  fenomen	  betyder	  på	  grekiska	  ”det	  som	  visar	  sig”	  och	  den	  fenomenologiska	  
rörelsen	  menar	  att	  ett	  fenomen	  alltid	  visar	  sig	  för	  någon.	  Därför	  finns	  även	  ett	  
ömsesidigt	  beroende	  mellan	  objekt	  och	  subjekt	  –	  det	  som	  visar	  sig	  och	  den	  detta	  visar	  
sig	  för.	  Utifrån	  ett	  fenomenologiskt	  perspektiv	  förutsätts	  alltså	  att	  upplevelsen	  av	  ett	  
fenomen	  är	  personlig	  eftersom	  de	  erfarenheter	  en	  person	  bär	  med	  sig	  påverkar	  dennes	  
upplevelse	  av	  fenomenet	  (Bengtsson,	  2005).	  
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3	  Metodkapitel	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metod.	  Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  studerade	  
situationer	  och	  händelser,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologi	  	  
I	  genomförandet	  av	  denna	  studie	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  videoobservation	  för	  att	  kunna	  
studera	  min	  övning	  och	  progressionen	  i	  denna.	  Parallellt	  med	  detta	  har	  jag	  även	  fört	  
loggbok	  för	  att	  i	  text	  dokumentera	  och	  studera	  hur	  mina	  tankar	  kring	  övningen	  var.	  I	  
detta	  avsnitt	  presenteras	  dessa	  bägge	  metoder.	  

3.1.1	  Videoobservation	  
En	  av	  de	  stora	  fördelarna	  med	  videoobservation	  är	  att	  det	  i	  efterhand	  är	  möjligt	  att	  titta	  
många	  gånger	  på	  en	  och	  samma	  inspelning,	  vilket	  ger	  möjligheten	  att	  skifta	  vad	  som	  
fokuseras	  på	  och	  därför	  studera	  olika	  saker	  av	  en	  och	  samma	  händelse	  (Bjørndal,	  2005).	  
Med	  en	  inspelning	  går	  det	  även	  att	  detaljstudera	  kortare	  partier	  av	  övningen	  samt	  
jämföra	  tidigare	  övningstillfällen	  med	  senare.	  Inspelningen	  kan	  även	  ge	  information	  om	  
situationen	  som	  missades	  vid	  speltillfället	  och	  därför	  inte	  hade	  kunna	  skrivas	  ned	  i	  en	  
loggbok.	  En	  videoinspelning	  ger	  dock	  inte	  hela	  sanningen	  över	  ett	  skeende.	  Kamerans	  
placering	  påverkar	  vad	  som	  dokumenteras	  och	  en	  undermålig	  kvalitet	  på	  inspelningen	  
kan	  till	  och	  med	  göra	  inspelningen	  svåranvänd	  då	  en	  del	  information	  kanske	  inte	  syns	  
eller	  hörs.	  Det	  finns	  även	  en	  risk	  att	  de	  som	  observeras	  påverkas	  av	  att	  en	  kamera	  finns	  i	  
rummet	  och	  därför	  agerar	  annorlunda	  mot	  hur	  de	  annars	  hade	  gjort.	  Det	  är	  främst	  
medvetna	  handlingar	  som	  i	  första	  hand	  påverkas	  medan	  undermedvetna	  handlingar	  
som	  kroppspråk	  påverkas	  i	  mindre	  grad	  (a.a.).	  	  

3.1.2	  Loggboksskrivande	  
En	  loggbok	  kan	  skrivas	  på	  många	  olika	  sätt.	  En	  variant	  är	  den	  som	  av	  Bjørndal	  (2005)	  
kallas	  ostrukturerad	  loggbok.	  Det	  innebär	  att	  loggboken	  skrivs	  fritt	  utan	  att	  följa	  på	  
förhand	  valda	  teman	  eller	  rubriker.	  Inläggen	  i	  loggboken	  skiljs	  endast	  åt	  genom	  sin	  
datering.	  Detta	  kan	  öppna	  för	  möjligheten	  till	  att	  i	  den	  fria	  reflektionen	  få	  nya	  idéer	  och	  
tankebanor	  och	  sedan	  följa	  dem.	  En	  nackdel	  med	  denna	  typ	  av	  loggbok	  är	  att	  den	  kan	  
vara	  svår	  att	  analysera	  i	  efterhand.	  Andra	  former	  av	  loggböcker	  med	  en	  större	  grad	  av	  
struktur	  är	  lättare	  att	  analysera	  men	  kan	  styra	  reflektionen	  i	  större	  grad	  då	  det	  redan	  på	  
förhand	  valts	  ut	  vilka	  parametrar	  som	  skall	  dokumenteras	  (a.a.).	  

3.2	  Metod	  	  
Här	  beskriver	  jag	  de	  val	  jag	  gjort	  och	  hur	  jag	  gått	  till	  väga	  för	  att	  genomföra	  denna	  
studie.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
I	  denna	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  både	  kamera	  och	  loggbok	  som	  
dokumentationsverktyg.	  Kameran	  som	  användes	  var	  en	  Zoom	  Q3	  som	  spelar	  in	  både	  
ljud	  och	  bild.	  På	  kameran	  går	  det	  att	  ställa	  in	  hur	  känslig	  ljudupptagningen	  skall	  vara	  
vilket	  är	  fördelaktig	  i	  den	  starka	  ljudmiljö	  som	  trummor	  kan	  skapa.	  Eftersom	  studien	  går	  
ut	  på	  att	  betrakta	  arbetssättet	  hos	  mig	  själv	  när	  jag	  arbetar	  konstnärligt	  med	  musik	  finns	  
det	  många	  fördelar	  med	  att	  övningen	  finns	  dokumenterad	  med	  ljud	  och	  bild	  då	  mycket	  
information	  annars	  skulle	  kunna	  gå	  förlorad.	  Spelet	  vid	  trummorna	  är	  ett	  ljudande	  
konstnärligt	  uttryck	  och	  att	  dokumentera	  med	  ljud	  ter	  sig	  därför	  naturligt.	  
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Loggboken	  skrevs	  i	  ostrukturerad	  form	  eftersom	  att	  jag	  ville	  vara	  fri	  att	  följa	  de	  tankar	  
jag	  hade	  under	  och	  efter	  varje	  övningspass.	  Den	  enda	  kategorisering	  som	  gjordes	  var	  att	  
inläggen	  i	  loggboken	  skildes	  åt	  genom	  datum.	  Eftersom	  arbetet	  handlar	  om	  hur	  jag	  gör	  
när	  jag	  övar	  improvisation	  ville	  jag	  fritt	  kunna	  skriva	  ned	  precis	  hur	  jag	  hade	  gjort	  vid	  
respektive	  tillfälle.	  

3.2.2	  Val	  av	  dokumenterade	  situationer	  
De	  videodokumenterade	  situationerna	  är	  alla	  från	  när	  jag	  övar	  enskilt	  i	  övningsrummet	  
på	  musikhögskolan	  där	  jag	  går.	  Inspelningarna	  är	  från	  de	  olika	  övningar	  jag	  spelar	  eller	  
då	  jag	  spelar	  en	  längre	  improvisation.	  Loggboken	  är	  också	  skriven	  utifrån	  dessa	  
övningstillfällen	  med	  undantag	  för	  ett	  par	  tillfällen	  där	  jag	  skrivit	  om	  hur	  det	  kändes	  att	  
improvisera	  i	  olika	  ensembler.	  Orsaken	  till	  att	  jag	  valt	  att	  videodokumentera	  min	  
enskilda	  övning	  är	  för	  att	  tydligt	  kunna	  se	  hur	  jag	  gör	  när	  jag	  övar	  improvisation.	  Att	  jag	  
trots	  detta,	  i	  min	  loggbok,	  även	  skriver	  om	  improvisation	  i	  grupp	  beror	  på	  att	  de	  
tankarna	  så	  starkt	  berörde	  mitt	  improvisatoriska	  spel	  och	  påverkade	  det	  arbete	  jag	  
senare	  utförde	  enskilt	  i	  övningsrummet.	  

3.2.3	  Genomförande	  av	  dokumentationen	  	  
Videoinspelningarna	  gjordes	  med	  en	  Zoom	  q3	  och	  den	  stod	  vid	  inspelningstillfällena	  på	  min	  
vänstra	  sida	  i	  huvudhöjd.	  I	  bild	  syns	  mitt	  huvud	  ner	  till	  höften	  samt	  hela	  trumsetet	  och	  det	  
går	  också	  att	  se	  vad	  mina	  händer	  gör	  över	  trummorna.	  Inspelningarna	  är	  en	  till	  tre	  minuter	  
långa	  och	  visar	  hur	  jag	  övar	  en	  speciell	  övning.	  Några	  inspelningar	  är	  längre	  –	  upp	  till	  sex-‐sju	  
minuter	  –	  och	  är	  då	  oftast	  från	  när	  jag	  gör	  en	  längre	  improvisation	  i	  sin	  helhet.	  
Dokumentationskameran	  är	  densamma	  som	  jag	  också	  använde	  som	  verktyg	  i	  själva	  
övningen,	  det	  vill	  säga	  att	  jag	  löpande	  under	  övningstillfället	  tittar	  på	  det	  inspelade	  
materialet	  för	  att	  dra	  slutsatser	  om	  mitt	  spel.	  Inspelningarna	  gjordes	  inte	  med	  några	  på	  
förhand	  bestämda	  intervall	  utan	  gjordes	  istället	  på	  känn	  i	  övningsrummet.	  I	  praktiken	  rör	  
det	  sig	  om	  ett	  par	  tillfällen	  i	  veckan	  under	  hela	  observationsstudien.	  
	  
Loggboken	  skrev	  jag	  på	  dator	  efter	  avlutat	  övningspass	  eller	  på	  kvällen	  i	  så	  nära	  
anslutning	  till	  övningstillfället	  som	  möjligt.	  Där	  skrev	  jag	  vad	  jag	  hade	  gjort	  och	  hur	  det	  
kändes,	  vad	  jag	  tänkte	  kring	  det	  jag	  sett	  på	  det	  inspelade	  materialet	  med	  mera.	  Jag	  skrev	  
även	  reflektioner	  kring	  hur	  jag	  skulle	  kunna	  ta	  övningar	  vidare	  och	  om	  vad	  jag	  tänkte	  på	  
medan	  jag	  övade.	  Inspelningarna	  och	  loggboken	  är	  gjorda	  löpande	  under	  ca	  tre	  månader	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  dokumentationen	  
Eftersom	  att	  jag	  löpande	  studerade	  det	  inspelade	  materialet	  i	  övningsrummet	  under	  
övningspassen	  gjordes	  en	  stor	  del	  av	  bearbetningen	  av	  det	  inspelade	  materialet	  
parallellt	  med	  själva	  studien.	  I	  övningsrummet	  kunde	  jag	  spela	  in	  en	  övning,	  titta	  på	  
inspelningen	  och	  reflektera	  över	  mitt	  spel.	  Tankar	  om	  vad	  jag	  sett	  skrevs	  sedan	  ner	  i	  
loggboken.	  	  
	  
En	  större	  skriftlig	  sammanställning	  av	  den	  inspelade	  och	  nedtecknade	  dokumentationen	  
gjordes	  aldrig	  innan	  resultatet	  började	  skrivas.	  Med	  hänsyn	  till	  studiens	  begränsade	  
omfattning	  och	  det	  faktum	  att	  den	  berör	  min	  egen	  övning	  ansåg	  jag	  att	  en	  sådan	  
bearbetning	  ej	  var	  nödvändig.	  Under	  processen	  att	  skriva	  resultatet	  gick	  jag	  dock	  
tillbaka	  till	  både	  videoinspelningar	  och	  loggboksinlägg	  för	  att	  dubbelkolla	  att	  det	  gått	  till	  
som	  jag	  mindes.	  	  
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3.2.5	  Etiska	  överväganden	  samt	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
I	  boken	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  skriver	  Steinar	  Kvale	  och	  Svend	  Brinkmann	  
(2009)	  att	  en	  forskare	  skall	  söka	  uppnå	  hög	  vetenskaplig	  kvalitet	  på	  den	  kunskap	  som	  
publiceras.	  Forskarna	  måste	  eftersträva	  en	  transparens	  i	  redovisningen	  av	  
forskningsprocessen	  och	  resultaten	  måste	  vara	  så	  korrekta	  och	  representativa	  för	  
forskningsområdet	  som	  möjligt.	  Vidare	  skriver	  Kvale	  och	  Brinkmann	  att	  det	  i	  kvalitativ	  
intervjuforskning	  finns	  en	  risk	  att	  forskarens	  oberoende	  äventyras	  då	  forskare	  och	  
intervjuobjekt	  kan	  komma	  varandra	  mycket	  nära	  (a.a.).	  
	  
I	  en	  självobservation	  av	  denna	  typ	  går	  det	  att	  ifrågasätta	  objektiviteten	  i	  studien	  och	  hos	  
författaren.	  I	  genomförandet	  av	  denna	  studie	  har	  jag	  löpande	  analyserat	  mitt	  eget	  spel	  
genom	  hela	  studien.	  Denna	  formativa	  process	  har	  gjort	  att	  gränsen	  mellan	  min	  roll	  som	  
studieobjekt	  och	  som	  forskare	  stundtals	  varit	  väldigt	  utsuddad	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  hade	  
varit	  möjligt	  i	  en	  studie	  där	  forskare	  och	  studieobjekt	  varit	  skilda	  personer.	  Det	  finns	  
alltså	  i	  denna	  studie	  ett	  ännu	  tätare	  band	  mellan	  forskare	  och	  studieobjekt	  än	  i	  det	  som	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009)	  skriver	  om	  kvalitativ	  intervjuforskning.	  Inför	  studien	  
ställdes	  jag	  inför	  valet	  att	  antingen	  samla	  in	  allt	  material	  och	  först	  efter	  att	  
observationsfasen	  tagit	  slut	  göra	  en	  analys,	  eller	  att	  löpande	  studera	  och	  analysera	  
materialet.	  Den	  tidigare	  skulle	  möjligen	  öka	  objektiviteten	  i	  studien	  då	  min	  roll	  som	  
forskare	  och	  studieobjekt	  skulle	  vara	  tydligare	  åtskilda.	  Att	  öva	  utan	  att	  samtidigt	  
reflektera	  över	  mitt	  eget	  spel	  under	  processens	  gång,	  är	  dock	  olikt	  det	  sätt	  jag	  normalt	  
arbetar	  och	  skulle	  därför	  inte	  ge	  en	  representativ	  bild	  av	  hur	  mitt	  övande	  ser	  ut.	  Därför	  
valde	  jag	  att	  löpande	  studera	  och	  analysera	  mitt	  insamlade	  material	  eftersom	  det	  i	  högre	  
grad	  liknar	  den	  arbetsprocess	  jag	  normalt	  använder	  mig	  av	  när	  jag	  övar.	  Genom	  att	  vara	  
tydlig	  med	  att	  arbetsprocessen	  gått	  till	  på	  detta	  är	  min	  ambition	  läsaren	  av	  denna	  text	  
tar	  det	  i	  beaktande	  och	  förhåller	  sig	  till	  texten	  därefter	  samt	  att	  detta	  ökar	  
tillförlitligheten	  på	  forskningsresultaten.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  resultat.	  Det	  redovisas	  med	  hjälp	  av	  tre	  teman:	  Att	  
kalibrera	  sin	  precision,	  Begräsningssätt	  och	  Att	  utveckla	  det	  egna	  lyssnandet	  –	  
medvetenhet.	  

4.1	  Att	  kalibrera	  sin	  precision	  
En	  del	  av	  den	  utforskade	  processen	  i	  denna	  studie	  bestod	  av	  utforskande	  av	  mitt	  eget	  
erfarande	  av	  arbetet	  med	  att	  lösa	  de	  motoriska	  svårigheter	  som	  uppstår	  under	  övning	  i	  
improvisation.	  Under	  detta	  motoriska	  utforskande	  arbete,	  valde	  jag	  dock	  att	  begränsa	  
mig	  till	  två	  handsättningar:	  HFVF	  och	  HVF.	  Dessa	  handsättningar	  var	  bekanta	  för	  mig	  
sedan	  tidigare,	  men	  jag	  hade	  aldrig	  upplevt	  att	  jag	  spelat	  dem	  med	  någon	  rytmisk	  
säkerhet	  och	  precision	  tidigare.	  	  
	  
I	  trumsammanhang	  är	  en	  handsättning	  inte,	  som	  namnet	  antyder,	  begränsat	  till	  just	  
händer	  utan	  den	  kan	  också	  inkludera	  fötter.	  En	  handsättning	  anger	  i	  dessa	  sammanhang	  
ett	  mönster	  för	  i	  vilken	  ordning	  händer	  och	  fötter	  skall	  utföra	  en	  sekvens	  av	  slag	  på	  en	  
trumma	  eller	  ett	  trumset.	  Den	  anger	  dock	  inte	  något	  notvärde	  eller	  vilka	  trummor	  som	  
skall	  spelas	  på.	  De	  handsättningar	  som	  jag	  valt	  att	  arbeta	  med	  här,	  är	  HFVF	  och	  HVF.	  H	  
står	  för	  höger	  hand,	  V	  står	  för	  vänster	  hand	  och	  F	  står	  för	  höger	  fot.	  För	  det	  mesta	  
spelade	  jag	  med	  hjälp	  av	  dessa	  handsättningar	  sextondelar,	  därefter	  spelade	  jag	  oftast	  
till	  metronom,	  men	  ibland	  också	  utan.	  För	  att	  öva	  upp	  min	  koordination,	  höll	  jag	  dock	  
alltid	  pulsen	  på	  hi-‐hatten	  med	  vänsterfot.	  	  

4.1.1	  Teknisk	  kalibrering	  
För	  att	  framgångsrikt	  uppnå	  ett	  resultat	  under	  mitt	  arbete	  med	  att	  lösa	  mina	  motoriska	  
problem,	  fann	  jag	  att	  jag	  behövde	  ”kalibrera”	  min	  teknik.	  Enligt	  Nationalencyklopedin	  
betyder	  kalibrera	  att	  ”fastställa	  sambandet	  mellan	  ett	  mätinstruments	  mätvärden	  och	  
motsvarande	  kända	  värden”	  (NE,	  2015).	  I	  svenska	  akademins	  ordlista	  står	  det	  i	  sin	  tur:	  
”att	  anpassa	  el	  justera	  med	  hänsyn	  till	  mått”	  (SAOL,	  2015).	  Att	  kalibrera	  teknik	  i	  detta	  
övningssammanhang,	  innebär	  en	  justering	  av	  motorik	  och	  teknik	  i	  avsikt	  att	  det	  spelade	  
skall	  utföras	  med	  samma	  rytmiska	  precision	  som	  den	  mentala	  förlaga	  jag	  som	  utövare	  
har.	  För	  att	  uppnå	  önskvärt	  resultat	  krävs	  då	  att	  jag	  har	  en	  rytmiskt	  korrekt	  förlaga	  att	  
jämföra	  det	  spelade	  med.	  Det	  krävs	  också	  att	  jag	  som	  utövare	  uppfattar	  det	  spelade	  på	  
korrekt	  sätt	  så	  att	  jämförelsen	  med	  min	  mentala	  förlaga	  inte	  görs	  med	  en	  förvanskad	  
bild	  av	  det	  spelade.	  Slutligen	  krävs	  också	  att	  jag	  som	  utövare	  lyckas	  göra	  de	  motoriska	  
justeringar	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  det	  spelade	  ska	  låta	  som	  den	  mentala	  förlagan.	  

4.1.2	  Handsättningen	  HFVF	  
Resultatet	  av	  denna	  studie	  har	  visat	  att	  jag	  har	  svårt	  att	  uppnå	  ett	  önskvärt	  resultat	  när	  
jag	  spelar	  antingen	  för	  fort	  eller	  för	  länge.	  Jag	  tycker	  mig	  upplevt	  att	  ju	  snabbare	  tempot	  
är,	  desto	  kortare	  måste	  den	  rytmiska	  figuren	  vara	  för	  att	  jag	  skall	  kunna	  bibehålla	  
koncentration	  och	  framgångsrikt	  kalibrera	  min	  teknik	  för	  att	  förbättra	  den	  rytmiska	  
precisionen.	  Trots	  att	  handsättningen	  HFVF	  var	  avsedd	  att	  upprepas	  i	  en	  lång	  sekvens	  av	  
sextondelar	  när	  jag	  skulle	  öva	  dynamik	  och	  orkestrering	  över	  trummorna,	  insåg	  jag	  att	  
det	  inte	  nödvändigtvis	  var	  det	  bästa	  sättet	  att	  öva	  själva	  handsättningen	  och	  min	  egen	  
rytmiska	  precision	  på.	  Istället	  för	  att	  upprepa	  handsättningen	  HFVF	  under	  lång	  tid	  
spelade	  jag	  därför	  mönstret	  i	  kortare	  perioder	  och	  siktade	  mot	  ett	  speciellt	  taktslag.	  Om	  
jag	  till	  exempel	  valde	  att	  rikta	  min	  uppmärksamhet	  mot	  första	  slaget	  i	  varje	  takt	  spelade	  
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jag,	  vilket	  framgår	  av	  notexempel	  1,	  handsättningen	  HFVF	  som	  sextondelar	  från	  fjärde	  
taktslaget	  i	  takten	  innan	  och	  landade	  sedan	  på	  taktslag	  ett	  i	  nästa	  takt.	  Jag	  tyckte	  det	  var	  
lättare	  att	  höra	  hur	  dessa	  sammanlagt	  fem	  slagen	  förhöll	  sig	  till	  pulsen	  än	  om	  de	  hade	  
varit	  en	  del	  av	  fortlöpande	  sextondelar:	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Notexempel	  1	  	  	  	  	  
	  
När	  jag	  spelat	  den	  här	  övningen	  ett	  par	  gånger	  lade	  jag	  därefter	  till	  de	  sextondelar	  som	  
får	  plats	  på	  tredje	  slaget	  i	  takten.	  Jag	  försökte	  då	  lyssna	  efter	  och	  koncentrera	  mig	  på	  att	  
det	  jag	  spelat	  innan	  skulle	  låta	  likadant	  som	  tidigare,	  trots	  att	  jag	  hade	  lagt	  till	  några	  slag	  
före.	  De	  nya	  tillagda	  slagen	  skulle	  inte	  få	  påverka	  det	  jag	  redan	  spelade.	  Min	  tanke	  med	  
att	  öva	  på	  detta	  sätt,	  var	  att	  jag	  först	  skulle	  bekanta	  mig	  med	  hur	  sextondelarna	  vid	  
taktslag	  fyra,	  förhöll	  sig	  till	  pulsen.	  När	  jag	  sedan	  lade	  till	  sextondelarna	  vid	  taktslag	  tre	  
tänkte	  jag	  att	  jag	  skulle	  ha	  hunnit	  erhålla	  en	  gehörsmässig	  och	  motorisk	  upplevelse	  av	  
det	  jag	  redan	  spelat	  och	  att	  jag	  därför	  skulle	  kunna	  ägna	  mer	  av	  min	  uppmärksamhet	  på	  
de	  nya	  tillagda	  slagen	  och	  hur	  de	  förhöll	  sig	  till	  det	  redan	  spelade.	  Beroende	  på	  hur	  det	  
kändes	  när	  jag	  spelade	  kunde	  jag	  nu	  lägga	  till	  olika	  mycket	  och	  jag	  kunde	  även	  variera	  
genom	  att	  lägga	  till	  slag	  bakom	  eller	  framför	  det	  jag	  redan	  spelat.	  Det	  var	  också	  vanligt	  
att	  jag	  gick	  tillbaka	  till	  det	  jag	  spelade	  först	  och,	  som	  framgår	  av	  notexempel	  2	  nedan,	  
således	  växlade	  mellan	  att	  spela	  till	  exempel	  sextondelar	  över	  taktslag	  tre	  och	  fyra	  med	  
att	  bara	  spela	  sextondelar	  över	  taktslag	  fyra:	  	  
	  
	  

	  
	  

Notexempel	  2	  
	  
Det	  här	  ovan	  beskrivna,	  gjorde	  jag	  för	  att	  uppmärksamma	  mig	  själv	  på	  om	  de	  för	  
övningen	  gemensamma	  slagen	  lät	  likadant	  i	  båda	  fallen	  och	  annars	  kalibrera	  i	  de	  fall	  de	  
inte	  gjorde	  det.	  

4.1.3	  Handsättningen	  HVF	  
När	  jag	  övade	  den	  andra	  handsättningen,	  HVF,	  gjorde	  jag	  på	  ett	  liknande	  sätt,	  men	  
eftersom	  figuren,	  som	  är	  tre	  slag	  lång	  när	  den	  spelas	  som	  sextondelar,	  inte	  går	  jämt	  ut	  på	  
varje	  taktslag	  uppstår	  fler	  möjligheter	  för	  hur	  figuren	  kan	  ligga	  i	  takten.	  Ofta	  spelade	  jag	  
figuren	  i	  tretakt	  för	  att	  den	  då	  skulle	  gå	  jämt	  ut	  på	  en	  takt.	  Sedan	  övade	  jag	  delar	  av	  en	  
sådan	  takt	  där	  jag	  siktade	  mot	  olika	  slag	  på	  samma	  sätt	  som	  jag	  gjort	  tidigare.	  En	  sådan	  
takt	  ser	  ut	  som	  i	  notexempel	  3:	  	  
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Notexempel	  3	  
	  
I	  notexemplet	  ovan	  går	  att	  se	  hur	  handsättningen	  förskjuts	  för	  varje	  fjärdedel	  i	  takten.	  
När	  handsättningen	  spelas	  i	  tretakt	  innebär	  det	  att	  den	  kommer	  att	  börja	  om	  från	  början	  
i	  varje	  ny	  takt.	  Hade	  handsättningen	  spelats	  i	  fyrtakt	  hade	  det	  tagit	  tre	  takter	  innan	  
handsättningen	  började	  om	  på	  en	  ny	  etta.	  
	  
I	  Notexempel	  4	  visas	  hur	  en	  sådan	  övning	  skulle	  kunna	  se	  ut:	  	  
	  

	  
	  

Notexempel	  4	  
	  
Varje	  takt	  upprepades	  här	  ett	  obestämt	  antal	  gånger	  tills	  figuren	  kändes	  bra.	  Varje	  figur	  
är	  också	  en	  del	  av	  hela	  takten	  så	  när	  jag	  sedan	  spelade	  en	  hel	  takt	  hade	  jag	  redan	  övat	  på	  
alla	  delar	  av	  takten	  separat.	  
	  
Det	  blev	  ganska	  vanligt	  förekommande,	  framför	  allt	  längre	  fram	  i	  processen,	  att	  jag	  
spelade	  HVF	  hela	  takten,	  många	  takter	  i	  rad	  men	  att	  jag	  varje	  gång	  jag	  upplevde	  en	  
felspelning	  av	  något	  slag	  spelade	  den	  delen	  av	  takten	  ett	  par	  gånger	  för	  att	  reda	  ut	  
svårigheten	  och	  sedan	  spelade	  alltihop	  igen.	  	  
	  
Lite	  längre	  fram	  i	  utforskandet	  av	  dessa	  handsättningar	  började	  jag	  experimentera	  med	  
att	  byta	  ut	  höger	  och	  vänster	  hand	  mot	  varandra	  på	  olika	  sätt.	  Detta	  gav	  fler	  melodiska	  
möjligheter	  på	  trumsetet,	  eftersom	  att	  det	  går	  att	  spela	  utan	  att	  vänster	  och	  höger	  hand	  
behöver	  korsa	  varandra.	  Istället	  skapades	  nya	  koordinationsmässiga	  utmaningar.	  Därför	  
behövde	  jag	  öva	  de	  olika	  möjliga	  handsättningar	  som	  fortfarande	  behöll	  samma	  
rytmiska	  struktur	  som	  de	  ursprungliga.	  Dessa	  övade	  jag	  på	  samma	  sätt	  som	  innan	  och	  
jag	  började	  med	  att	  spela	  den	  spegelvända	  versionen	  av	  båda	  handsättningarna	  dvs.	  
VFHF	  och	  VHF.	  	  

4.1.4	  Slutsats	  
Den	  första	  slutsats	  jag	  dragit	  av	  detta	  arbete	  med	  handsättningarna	  är	  att	  ju	  kortare	  
sekvens	  jag	  spelade	  desto	  lättare	  kunde	  jag	  uppleva	  och	  ”kalibrera”	  precisionen	  i	  de	  slag	  
som	  ingick.	  Min	  upplevelse	  är	  också	  att	  ju	  snabbare	  tempot	  var	  desto	  kortare	  behövde	  
denna	  sekvens	  av	  slag	  vara	  för	  att	  jag	  fortfarande	  skulle	  kunna	  bibehålla	  min	  
koncentration	  på	  alla	  slag.	  Genom	  att	  spela	  endast	  en	  kort	  sekvens	  av	  de	  slag	  som	  
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föregick	  ett	  på	  förhand	  utvalt	  taktslag,	  kunde	  jag	  alltså	  uppleva	  precision	  i	  dem	  alla	  och	  
därför	  lättare	  kalibrera	  min	  teknik	  för	  att	  spela	  dem	  med	  ett	  bättre	  rytmiskt	  flöde.	  Var	  
tempot	  långsammare	  kunde	  jag	  spela	  en	  längre	  sekvens	  än	  om	  tempot	  var	  snabbt,	  och	  
var	  tempot	  långsamt	  kunde	  jag	  spela	  flera	  takter	  och	  ända	  tycka	  mig	  kunna	  uppleva	  och	  
kalibrera	  min	  precision.	  Detta	  sätt	  att	  spela	  på	  gjorde	  både	  att	  jag	  tyckte	  mig	  få	  en	  
tydligare	  bild	  av	  var	  de	  spelade	  slagen	  placerades	  i	  förhållande	  till	  pulsen	  samt	  ökade	  
min	  förmåga	  att	  påverka	  var	  slagen	  skulle	  komma	  att	  placeras.	  Både	  medvetenheten	  om	  
min	  rytmiska	  precision	  och	  möjligheten	  att	  påverka	  förbättrades	  alltså	  av	  detta	  sätt	  att	  
öva.	  	  
	  
En	  annan	  upptäckt	  var	  att	  när	  jag	  försökte	  föreställa	  mig	  och	  spela	  fraserna	  med	  legato	  
lät	  de	  bättre	  och	  de	  blev	  också	  mer	  rytmiskt	  korrekta.	  Jag	  tror	  det	  berodde	  på	  att	  slagen	  
upplevdes	  mer	  som	  en	  rytmisk	  helhet	  istället	  för	  som	  enskilda	  slag	  som	  bara	  passar	  in	  
på	  olika	  ställen	  i	  en	  takt.	  	  

4.2	  Begränsningssätt	  	  
Den	  andra	  delen	  av	  den	  utforskade	  processen	  i	  denna	  studie	  bestod	  av	  utforskande	  av	  
mitt	  eget	  erfarande	  av	  arbetet	  med	  att	  lösa	  de	  kognitiva	  svårigheter	  som	  uppstår	  under	  
övning	  i	  improvisation.	  För	  att	  kunna	  fokusera	  på	  denna	  del	  av	  mitt	  spel	  började	  jag	  
fundera	  på	  att	  sätta	  upp	  begränsningar	  för	  vad	  jag	  skulle	  improvisera	  med	  –	  det	  vill	  säga	  
att	  improvisera	  inom	  ramar.	  	  Jag	  utgick	  ifrån	  resonemanget	  att	  om	  jag	  är	  helt	  fri	  ifråga	  
om	  rytmik,	  dynamik,	  orkestrering	  med	  mera,	  kan	  det	  göra	  att	  det	  finns	  för	  många	  val	  
samtidigt.	  Att	  medvetet	  eller	  undermedvetet	  behöva	  ta	  ställning	  till	  alla	  val	  parallellt	  
med	  att	  solot	  spelas	  kunde	  vara	  en	  bidragande	  orsak	  till	  den	  stora	  mängden	  
felspelningar.	  
	  
På	  framför	  allt	  tre	  olika	  sätt	  övade	  jag	  improvisation	  under	  studiens	  gång.	  Den	  första	  
övningen	  gick	  ut	  på	  att	  begränsa	  vilken	  rytmik	  och	  handsättning	  jag	  fick	  använda	  och	  
istället	  bara	  improvisera	  med	  dynamik	  och	  melodi.	  Tanken	  med	  begränsningen	  var	  att	  
en	  större	  del	  av	  min	  uppmärksamhet,	  då	  rytmik	  och	  handsättning	  redan	  var	  given,	  
skulle	  kunna	  riktas	  mot	  just	  dynamik	  och	  melodi.	  En	  improvisation	  med	  för	  många	  val	  
skulle	  kunna	  halta	  eftersom	  att	  hjärnan	  inte	  hinner	  ta	  alla	  beslut	  i	  realtid.	  
Begränsningarna	  skulle	  också	  kunna	  göra	  att	  jag	  blir	  tvungen	  att	  spela	  på	  ett	  annat	  sätt	  
än	  vad	  jag	  normalt	  gör	  och	  därför	  hittar	  nya	  vägar	  och	  nya	  möjligheter	  –	  chansen	  att	  
spelet	  går	  på	  ”autopilot”	  minskar.	  	  
	  
Den	  andra	  var	  en	  imitationsövning	  som	  jag	  hört	  en	  trummis	  vid	  namn	  Benny	  Greb2	  
rekommendera.	  Den	  handlar	  om	  att	  improvisera	  en	  takt	  och	  sedan	  upprepa	  takten	  
likadant	  igen.	  Övningen	  går	  att	  göra	  mer	  avancerad	  genom	  att	  förlänga	  perioden	  dvs.	  
hur	  många	  takter	  som	  skall	  improviseras	  och	  upprepas.	  Benny	  Greb	  menar	  att	  övningen	  
utvecklar	  medvetenheten	  om	  vad	  som	  spelas	  och	  att	  det	  i	  sin	  tur	  utvecklar	  förmågan	  att	  
uttrycka	  sig	  på	  sitt	  instrument.	  Han	  jämför	  med	  hur	  svårt	  det	  skulle	  vara	  att	  föra	  en	  
konversation	  med	  någon	  om	  man	  hela	  tiden	  glömmer	  vad	  man	  precis	  har	  sagt.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Benny	  Greb:	  Tysk	  trumslagare	  född	  1980.	  Greb	  är	  också	  trumlärare	  på	  Hamburg	  School	  of	  Music.	  (Benny	  
Grebs	  hemsida,	  2015)	  
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Den	  sista	  övningen	  var	  en	  övning	  som	  jag	  sett	  trumslagaren	  Peter	  Erskine3	  
rekommendera.	  Övningen	  går	  ut	  på	  att	  spela	  ett	  ostinato	  i	  fötterna	  och	  sedan	  
improvisera	  med	  händerna.	  Reglerna	  är	  att	  det	  inte	  får	  spelas	  några	  ”licks”,	  det	  vill	  säga	  
snabba	  rytmiska	  och	  melodiska	  figurer	  som	  tidigare	  övats.	  Det	  får	  inte	  heller	  spelas	  
några	  snabba	  dubbelslag	  –	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  snabbt	  få	  en	  figur	  att	  låta	  snabbare	  och	  mer	  
rytmiskt	  komplex.	  Tanken	  med	  övningen	  är	  alltså	  att	  spela	  enkla	  och	  intressanta	  
melodier	  på	  trummorna	  utan	  att	  förlita	  sig	  på	  inövade	  licks	  samt	  att	  försöka	  skapa	  
någon	  unikt	  för	  just	  det	  tillfället.	  

4.2.1	  Given	  rytmik	  och	  handsättning	  
En	  av	  de	  övningar	  jag	  gjorde	  mest	  var	  att	  bestämma	  en	  handsättning	  och	  en	  rytmik	  för	  
vilka	  improvisationen	  skulle	  bygga	  på.	  De	  improviserade	  momenten	  skulle	  då	  endast	  
handla	  om	  dynamik	  och	  orkestrering	  på	  trummorna,	  dvs.	  vilka	  trummor	  jag	  skulle	  spela	  
på.	  Med	  handsättning	  och	  rytmik	  given	  skulle	  en	  större	  del	  av	  min	  uppmärksamhet	  
kunna	  riktas	  till	  att	  utveckla	  improvisationen	  dynamiskt	  och	  melodiskt	  –	  om	  val	  av	  
trumma	  ses	  som	  en	  sorts	  melodiskapande.	  	  
	  
De	  handsättningar	  som	  jag	  valde	  var	  de	  samma	  som	  jag	  utforskade	  under	  den	  motoriska	  
delen	  av	  arbetet,	  det	  vill	  säga	  HFVF	  samt	  HVF,	  vilka	  båda	  spelades	  huvudsakligen	  som	  
sextondelar.	  Under	  dessa	  övningar	  spelade	  jag	  även	  pulsen	  med	  vänsterfoten	  på	  Hi-‐
hatten,	  vilket	  lade	  till	  ett	  koordinationsmoment	  till	  övningen	  samtidigt	  som	  det	  blev	  
tydligt	  var	  rytmen	  låg	  i	  förhållande	  till	  pulsen.	  
	  
När	  jag	  begränsade	  min	  rytmik	  till	  sextondelar	  och	  handsättningen	  till	  någon	  av	  de	  ovan	  
nämnda	  kunde	  jag,	  både	  när	  jag	  spelade	  och	  när	  jag	  senare	  tittade	  på	  den	  första	  
videodokumentationen,	  konstatera	  att	  den	  generella	  ljudvolymen	  var	  lägre	  än	  vad	  jag	  
vanligtvis	  spelar.	  Det	  dynamiska	  spannet	  mellan	  starkast	  och	  svagast	  var	  även	  det	  större	  
än	  vad	  jag	  vanligtvis	  spelar.	  	  
	  
Under	  genomspelningarna	  gick	  dynamiken	  ofta	  upp	  och	  ner	  många	  gånger	  men	  hölls	  
generellt	  ganska	  lågt	  trots	  att	  enstaka	  accenter	  ofta	  blev	  starka.	  I	  de	  fall	  då	  något	  slag	  
spelades	  otajt	  var	  det	  oftast	  just	  då	  en	  accent	  skulle	  spelas	  och	  här	  var	  det	  tydligt	  för	  mig	  
att	  det	  var	  svårare	  att	  spela	  tight	  med	  vänsterhandens	  accenter	  än	  med	  högerhandens.	  
När	  jag	  spelade	  dessa	  otajta	  slag	  var	  det	  vanligt	  att	  jag,	  när	  jag	  egentligen	  hade	  avsikten	  
att	  öva	  det	  improvisationsmässiga,	  stannade	  upp	  eller	  saktade	  in	  tempot	  för	  att	  
motoriskt	  reda	  ut	  det	  som	  inte	  gick	  bra	  att	  spela,	  det	  vill	  säga,	  när	  jag	  inom	  ramen	  för	  
övningen	  ändå	  stötte	  på	  ett	  motoriskt	  problem	  försökte	  jag	  lösa	  detta	  för	  att	  sedan	  
fortsätta	  med	  improvisationsövningen.	  
	  
På	  inspelningarna	  blir	  det	  tydligt	  att	  jag	  ofta,	  då	  jag	  skall	  improvisera	  längre	  stunder	  
med	  en	  given	  handsättning,	  efter	  ett	  tag	  börjar	  gå	  ifrån	  den	  och	  spela	  även	  andra	  saker.	  
För	  det	  mesta	  går	  jag	  tillbaka	  till	  den	  eller	  de	  ursprungliga	  idéer	  jag	  hade	  först.	  I	  en	  
analys	  har	  jag	  beskrivit	  detta	  som	  att	  jag	  tappar	  koncentrationen	  efter	  ett	  tag	  och	  
”autopiloten”	  börjar	  spela.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Peter	  Erskine:	  Amerikansk	  trumslagare	  född	  1954	  som	  spelat	  på	  över	  600	  album.	  Erskine	  är	  också	  
Professor	  of	  Practice	  and	  Director	  of	  Drumset	  Studies	  på	  the	  Thornton	  School	  of	  Music,	  University	  of	  
Southern	  California.	  (Peter	  Erskines	  hemsida,	  2015)	  
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4.2.2	  Imitationsövning	  
I	  utforskandet	  av	  imitationsövningen	  märkte	  jag	  tidigt	  hur	  mycket	  svårare	  det	  var	  att	  
minnas	  och	  upprepa	  vad	  jag	  spelat	  om	  jag	  spelade	  två	  takter	  istället	  för	  en.	  För	  att	  
komma	  ihåg	  vad	  jag	  spelade	  var	  jag	  också	  tvungen	  att	  spela	  betydligt	  enklare	  fraser	  än	  
vad	  jag	  normalt	  gör,	  även	  om	  jag	  bara	  spelade	  och	  upprepade	  en	  takt,	  och	  att	  spela	  så	  
pass	  enkelt	  var	  för	  mig	  svårt.	  Ofta	  spelade	  jag	  enkelt	  till	  en	  början	  men	  kunde	  efter	  ett	  
tag	  spela	  en	  snabbare	  rytmiskt	  figur	  vilket	  gjorde	  att	  jag	  kom	  av	  mig.	  Detta	  gjordes	  för	  
det	  mesta	  omedvetet	  när	  jag	  spelat	  övningen	  ett	  tag	  och	  jag	  fick	  påminna	  mig	  själv	  om	  
att	  spela	  enklare	  figurer.	  	  
	  
För	  det	  mesta	  gjorde	  jag	  denna	  övning	  i	  tretakt,	  mycket	  på	  grund	  av	  att	  en	  låt	  som	  jag	  
skulle	  ”sola”	  över	  i	  ett	  annat	  sammanhang	  gick	  i	  tretakt.	  När	  jag	  spelade	  tretakt	  upplevde	  
jag	  att	  det	  uppstod	  en	  svårighet	  i	  att	  veta	  var	  i	  takten	  jag	  var	  ibland.	  Normalt	  brukar	  det	  
inte	  vara	  ett	  problem	  att	  veta	  var	  i	  en	  tretakt	  jag	  är,	  men	  inom	  ramen	  för	  övningen,	  när	  
en	  fras	  skulle	  spelas	  och	  sedan	  upprepas	  kunde	  det	  vara	  svårt	  ibland,	  och	  då	  speciellt	  vid	  
de	  tillfällen	  då	  jag	  inte	  började	  en	  fras	  på	  första	  taktslaget	  i	  en	  takt.	  För	  att	  lösa	  detta	  
problem	  var	  jag	  till	  en	  början	  tvungen	  räkna	  högt	  för	  att	  lyckas	  börja	  på	  samma	  ställe	  av	  
upprepningen,	  till	  skillnad	  från	  när	  övningen	  spelades	  i	  fyrtakt	  och	  det	  var	  lättare	  att	  
orientera	  sig	  i	  takten.	  	  

4.2.3	  Ostinatoövningen	  	  
Med	  denna	  övning	  märkte	  jag	  precis	  som	  i	  de	  tidigare	  två,	  att	  den	  generella	  ljudvolymen	  
var	  lägre	  än	  vad	  jag	  vanligtvis	  spelar	  när	  jag	  improviserar	  utan	  ramar.	  Det	  som	  
upplevdes	  som	  svårt	  med	  denna	  övning	  var	  att	  spela	  intressanta	  melodier	  med	  långa	  
notvärden.	  Om	  jag	  tappade	  koncentrationen	  kunde	  jag	  lätt	  börja	  spela	  snabbare	  saker	  
jag	  redan	  övat	  på	  eller	  snabba	  saker	  jag	  inte	  övat	  på	  så	  att	  jag	  spelade	  fel.	  En	  del	  av	  de	  
felspelningar	  som	  uppstod	  kom	  till	  av	  att	  ostinatot	  som	  spelades	  med	  fötterna	  skapade	  
koordinationsmässiga	  svårigheter.	  Vid	  en	  del	  tillfällen	  tog	  jag	  om	  de	  partierna	  tills	  jag	  
spelade	  rätt,	  det	  vill	  säga	  att	  jag	  en	  stund	  under	  övningen	  började	  arbeta	  med	  ett	  
motoriskt	  problem	  för	  att	  sedan	  återgå	  till	  övningen.	  Ibland	  fortsatte	  jag	  bara	  med	  
övningen	  utan	  att	  lägga	  något	  vikt	  vid	  felspelningen.	  	  
	  
På	  en	  inspelning	  då	  jag	  inte	  spelade	  tillsammans	  med	  metronom	  märks	  hur	  tempot	  ökar	  
relativt	  mycket	  allt	  eftersom	  att	  övningen	  pågår.	  Varför	  det	  blev	  så	  är	  svårt	  att	  säga,	  men	  
vid	  inspelningstillfället	  märkte	  jag	  det	  inte	  förrän	  efter	  ett	  tag	  när	  tempot	  blivit	  ganska	  
mycket	  snabbare	  och	  jag	  valde	  då	  att	  börja	  om	  och	  spela	  med	  metronom	  för	  att	  öva	  på	  
att	  hålla	  nere	  tempot.	  	  

4.2.4	  Slutsatser	  
Begränsningarna	  upplevdes	  som	  en	  hjälp	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  solospelet.	  I	  
loggboken	  har	  jag	  skrivit	  att	  jag	  ofta	  vid	  spel	  utan	  begränsningar	  upplever	  mitt	  eget	  spel	  
som	  dåligt	  men	  att	  begränsningarna	  fungerar	  som	  en	  hjälp	  till	  att	  spela	  bättre.	  Efter	  att	  
under	  studiens	  gång	  ha	  utforskat	  dessa	  begräsningssätt	  tycker	  jag	  mig	  spela	  bättre	  än	  
tidigare	  även	  i	  de	  fall	  då	  medvetna	  begränsningar	  inte	  används.	  
	  
Gemensamt	  för	  alla	  tre	  övningar	  är	  att	  den	  generella	  ljudvolymen	  blev	  lägre	  än	  då	  jag	  
normalt	  improviserar	  utan	  ramar	  och	  begränsningar.	  Jag	  tycker	  också	  att	  
improvisationerna	  fick	  en	  längre	  form	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  det	  tog	  längre	  tid	  för	  
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intensiteten	  i	  improvisationen	  att	  byggas	  upp.	  Medvetenheten	  om	  det	  egna	  spelet	  ökade	  
under	  alla	  tre	  övningar.	  
	  
De	  övningar	  som	  faller	  in	  under	  det	  kognitiva	  arbetet	  var	  för	  mig	  betydligt	  svårare	  att	  
spela	  under	  en	  lång	  tid	  än	  de	  motoriska.	  Det	  var	  lätt	  att	  tappa	  koncentrationen	  och	  
”bryta	  mot	  reglerna”	  i	  respektive	  övning.	  När	  jag	  tappade	  koncentrationen	  blev	  min	  
egen	  medvetenhet	  av	  spelet	  lägre	  och	  skillnaden	  i	  upplevelse	  mellan	  spel	  och	  inspelning	  
större.	  I	  grupp	  och	  framför	  allt	  på	  konsert	  hade	  jag	  lättare	  att	  hålla	  koncentrationen	  och	  
tyckte	  mig	  därför	  få	  bättre	  improvisationer.	  
	  
Det	  var	  lätt	  att	  övningarna	  kunde	  växla	  mellan	  att	  vara	  en	  improvisationsövning	  för	  att	  
gå	  in	  i	  ett	  moment	  av	  motorisk	  övning	  och	  sedan	  gå	  tillbaks	  igen.	  Jag	  kunde,	  trots	  att	  mitt	  
fokus	  för	  tillfället	  var	  improvisation,	  känna	  mig	  tvungen	  att	  ta	  om	  motoriskt	  svåra	  
partier	  tills	  jag	  tyckte	  att	  de	  förbättrats.	  

4.3	  Att	  utveckla	  det	  egna	  lyssnandet	  –	  medvetenhet	  
Eftersom	  att	  jag	  lyssnade	  på	  inspelningar	  från	  min	  övning	  redan	  i	  övningsrummet	  kunde	  
jag	  regelbundet	  få	  feedback	  på	  mitt	  spel	  direkt	  på	  plats.	  Jag	  upplevde	  ofta	  en	  stor	  
skillnad	  på	  hur	  en	  improvisation	  lät	  när	  jag	  spelade	  den	  och	  hur	  den	  lät	  när	  jag	  i	  
efterhand	  lyssnade	  på	  den:	  
	  

Mycket	  av	  att	  få	  en	  röd	  tråd	  i	  spelet	  handlar	  nog	  om	  att	  utveckla	  sitt	  lyssnande	  
på	  det	  som	  händer	  när	  man	  spelar.	  Att	  bli	  bättre	  på	  att	  höra	  sitt	  eget	  spel.	  Ofta	  
upptäcker	  man	  jättemycket	  saker	  med	  sitt	  spel	  när	  man	  i	  efterhand	  lyssnar	  på	  
en	  inspelning.	  Men	  om	  man	  kan	  minska	  gapet	  mellan	  hur	  man	  hör	  musiken	  
när	  man	  spelar	  den	  och	  när	  man	  i	  efterhand	  lyssnar	  på	  den	  tror	  jag	  också	  att	  
man	  blir	  bättre	  på	  att	  spela	  med	  en	  röd	  tråd.	  (Ur	  loggboken	  den	  29/10-‐2013)	  

	  
En	  slutsats	  som	  drogs	  av	  detta	  var	  att	  mitt	  spel	  skulle	  förbättrats	  om	  skillnaden	  i	  
upplevelse	  mellan	  speltillfället	  och	  lyssningstillfället	  kunde	  jämnas	  ut	  mer.	  
	  
Min	  upplevelse	  är	  att	  de	  begräsningar	  som	  användes	  för	  att	  öva	  improvisation	  även	  
förbättrade	  det	  egna	  lyssnandet	  under	  spel.	  I	  vissa	  fall	  när	  jag	  spelade	  helt	  utan	  
förbestämda	  ramar	  kunde	  jag	  känna	  att	  jag	  spelade	  på	  det	  jag	  kallar	  ”autopilot”.	  I	  det	  
fallet	  spelade	  händerna	  över	  trummorna	  utan	  att	  jag	  var	  särskilt	  medveten	  om	  vad	  som	  
spelades	  och	  hur	  det	  lät.	  När	  jag	  spelade	  med	  begränsningar	  upplevde	  jag	  i	  högre	  grad	  
att	  jag	  visste	  hur	  jag	  spelade,	  och	  min	  upplevelse	  av	  improvisationen	  skilde	  sig	  mindre	  
mellan	  inspelning	  och	  inspelningstillfälle	  i	  de	  fall	  begräsningar	  användes.	  Denna	  skillnad	  
i	  upplevelse	  från	  inspelning	  och	  inspelningstillfälle	  minskade	  dock	  succesivt	  under	  
studiens	  gång.	  Det	  var	  dock	  vanligt,	  som	  jag	  skrivit	  ovan,	  att	  jag	  tappade	  
koncentrationen	  då	  jag	  övade	  improvisation	  i	  övningsrummet.	  I	  de	  fallen	  blev	  jag	  också	  
mindre	  medveten	  om	  vad	  och	  hur	  jag	  spelade.	  
	  
Under	  arbetets	  gång	  tyckte	  jag	  mig	  uppleva	  att	  mina	  improvisationer	  var	  bättre	  de	  
gånger	  jag	  spelade	  i	  grupp,	  framför	  allt	  vid	  framföranden,	  än	  i	  övningsrummet.	  I	  min	  
loggbok	  har	  jag	  skrivit:	  
	  

Jag	  tycker	  mig	  spela	  med	  en	  bättre	  röd	  tråd	  när	  jag	  spelar	  med	  andra	  eller	  på	  
konsert.	  Kanske	  är	  det	  inbillning,	  men	  om	  det	  inte	  är	  det	  så	  kanske	  det	  beror	  
på	  att	  jag	  koncentrerar	  mig	  mycket	  mer	  när	  jag	  spelar	  med	  andra.	  Sitter	  man	  
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länge	  i	  övningsrummet	  tappar	  man	  fort	  koncentrationen.(Ur	  loggboken	  den	  
11/11-‐2013)	  

	  
Det	  skulle	  alltså	  kunna	  vara	  så	  att	  närvaron	  av	  andra	  gör	  att	  koncentrationen	  blir	  högre	  
än	  då	  övningen	  sker	  individuellt	  och	  att	  denna	  ökade	  koncentration	  bidrar	  till	  att	  
förbättra	  improvisationen.	  
	  
Även	  om	  det	  finns	  färre	  inspelningar	  från	  de	  tillfällen	  då	  jag	  improviserat	  i	  grupp	  än	  i	  
enskilt	  i	  övningsrummet	  går	  det	  att	  se	  att	  jag	  i	  gruppsituationer	  ofta	  har	  en	  längre	  röd	  
tråd	  och	  fullföljer	  idéer	  i	  högre	  utsträckning.	  Under	  inspelningarna	  från	  övningsrummet	  
ses	  ofta	  hur	  jag	  lämnar	  det	  improvisatoriska	  för	  att	  reda	  ut	  ett	  motoriskt	  problem	  som	  
uppstått	  i	  spelet	  vilket	  inte	  skedde	  på	  konserter.	  På	  konsert	  och	  i	  grupp	  upplevde	  jag	  
oftare	  att	  jag	  var	  mer	  medveten	  om	  mitt	  spel	  och	  bättre	  på	  att	  höra	  vad	  jag	  själv	  spelade	  
än	  vad	  jag	  var	  stundtals	  i	  övningsrummet.	  
	  
Det	  skall	  nämnas	  att	  när	  sammanställningen	  av	  det	  inspelade	  materialet	  gjordes	  tyckte	  
jag	  dock	  att	  mina	  improvisationer	  från	  övningsrummet	  var	  bättre	  än	  vad	  jag	  tyckte	  vid	  
respektive	  inspelningstillfälle.	  Här	  fanns	  det	  alltså	  en	  skillnad	  mellan	  hur	  jag	  upplevde	  
mina	  improvisationer	  när	  det	  gått	  en	  tid	  från	  då	  de	  spelades.	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  resultatet	  utifrån	  den	  litteratur	  som	  presenterats	  i	  
bakgrundsdelen	  av	  arbetet.	  Här	  kommer	  jag	  även	  att	  skriva	  några	  egna	  reflektioner	  
kring	  arbetet	  och	  arbetets	  betydelse	  samt	  resonera	  kring	  eventuella	  framtida	  
forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten.	  
	  
5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Här	  belyses	  resultatet	  utifrån	  den	  litteratur	  som	  presenterats	  i	  bakgrundsdelen	  av	  
arbetet.	  Först	  diskuteras	  mina	  erfarenheter	  med	  att	  lösa	  mina	  motoriska	  problem	  och	  
därefter	  mina	  erfarenheter	  med	  att	  lösa	  mina	  kognitiva	  problem.	  Sist	  belyses	  lyssnande	  
utifrån	  ett	  fenomenologiskt	  perspektiv.	  	  

5.1.1	  	  Det	  motoriska	  arbetet	  
Redan	  i	  min	  inledande	  reflektion	  planerade	  jag	  att	  öva	  mycket	  på	  min	  teknik.	  Tekniken	  
såg	  jag	  som	  grunden	  i	  att	  kunna	  spela.	  Med	  att	  utveckla	  god	  teknik	  menar	  jag	  i	  detta	  
avseende	  förmåga	  att	  kunna	  manipulera	  trumstockar	  och	  bastrummepedal	  med	  sådan	  
precision	  att	  den	  förlaga	  som	  finns	  i	  huvudet	  också	  låter	  så	  på	  trummorna.	  Att	  kunna	  
spela	  med	  rytmisk	  övertygelse	  utan	  att	  det	  låter	  ”otajt”	  för	  att	  till	  exempel	  
underdelningen	  är	  ojämn.	  	  
	  
Informanterna	  i	  Mats	  Dimmings	  (2013)	  examensarbete	  betonar	  vikten	  av	  god	  teknik	  för	  
att	  snabbt	  kunna	  komma	  åt	  de	  idéer	  som	  skall	  spelas	  –	  teknik	  får	  inte	  stå	  i	  vägen	  för	  
tanken	  menar	  de.	  Detta	  var	  dels	  ett	  antagande	  som	  jag	  tog	  med	  mig	  in	  i	  studien	  när	  jag	  
bestämde	  mig	  för	  hur	  jag	  skulle	  arbeta	  med	  improvisation.	  Det	  fanns	  även	  stunder	  i	  mitt	  
utforskande	  av	  begränsningssätt	  för	  improvisation	  där	  jag	  åter	  blev	  påmind	  om	  hur	  
motoriska	  problem	  kan	  uppstå	  och	  komma	  i	  vägen	  för	  improvisationen.	  Dessa	  problem	  
störde	  flödet	  i	  improvisationen	  och	  ibland	  till	  den	  grad	  att	  jag	  kände	  mig	  tvungen	  att	  
lösa	  dem	  innan	  jag	  kunde	  gå	  vidare.	  I	  mitt	  eget	  arbete	  har	  jag	  alltså	  fått	  liknande	  
erfarenheter	  som	  informanterna	  i	  Dimmings	  examensarbete	  –	  att	  min	  teknik	  kunde	  vara	  
ett	  hinder	  för	  mina	  improvisationer	  och	  att	  det	  var	  något	  jag	  behövde	  träna	  på	  för	  att	  
förbättra.	  Det	  framgår	  dock	  inte	  hur	  Dimmings	  informanter	  gått	  till	  väga	  för	  att	  öva	  sin	  
teknik,	  bara	  att	  detta	  arbete	  har	  ansetts	  som	  viktigt.	  Även	  Nachmanovitch	  (2010)	  skriver	  
om	  vikten	  av	  teknik	  för	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  på	  sitt	  instrument.	  	  
	  
Mina	  erfarenheter	  från	  den	  här	  studien	  är	  att	  den	  motoriska	  övningen	  blev	  mer	  
framgångsrik	  om	  jag	  först	  lät	  avgränsa	  vad	  som	  skulle	  övas	  –	  de	  olika	  handsättningarna	  
–	  och	  sedan	  öva	  en	  längre	  fras	  i	  ett	  mycket	  långsamt	  tempo	  eller	  en	  mycket	  kort	  fras	  i	  ett	  
snabbt	  tempo	  –	  ju	  längre	  fras	  desto	  långsammare	  tempo	  och	  vise	  versa.	  Spelade	  jag	  en	  
för	  lång	  fras	  snabbt	  hade	  jag	  svårt	  att	  kalibrera	  mina	  slag	  och	  fick	  därför	  svårt	  att	  spela	  
rytmiskt	  exakt.	  Schenck	  (2006)	  skriver	  i	  boken	  Spelrum	  om	  vikten	  av	  att	  spela	  rätt	  från	  
början	  eftersom	  att	  kroppen	  lär	  sig	  alla	  rörelser	  som	  upprepas,	  önskade	  som	  oönskade.	  
Jag	  försökte	  genom	  att	  spela	  mycket	  korta	  sekvenser	  öka	  mina	  chanser	  att	  spela	  helt	  rätt	  
även	  om	  tempot	  gick	  fort	  vilket	  överensstämmer	  med	  Schencks	  syn	  på	  övning.	  Däremot	  
spelade	  jag	  en	  given	  figur	  betydligt	  många	  fler	  gånger	  i	  följd	  än	  de	  tre	  till	  fyra	  som	  
Schenck	  menar	  är	  optimalt.	  I	  Spelrum	  skriver	  Schenck	  att	  det	  efter	  cirka	  fyra	  
repetitioner	  är	  lätt	  att	  koncentrationen	  börjar	  svikta	  vilket	  gör	  följande	  repetitioner	  
mindre	  effektiva	  eller	  rent	  av	  kontraproduktiva.	  Huruvida	  min	  progression	  hade	  gått	  
fortare	  om	  jag	  använt	  detta	  arbetssätt	  istället	  för	  det	  jag	  nu	  använt	  är	  svårt	  att	  säga,	  men	  
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det	  finns	  en	  tydlig	  skillnad	  i	  upplägg	  eftersom	  att	  jag	  spelade	  en	  figur	  så	  många	  fler	  
gånger	  i	  rad.	  
	  
Den	  modell	  jag	  arbetade	  efter	  i	  denna	  studie	  byggde	  på	  att	  jag	  skilde	  det	  
improvisatoriska	  arbetet,	  som	  kanske	  skulle	  kunna	  kallas	  det	  konstnärliga,	  från	  det	  
tekniska	  och	  motoriska	  arbetet.	  I	  det	  avseende	  skiljer	  sig	  mitt	  arbetssätt	  mycket	  från	  
Nachmanovitch	  (2010)	  syn	  på	  övning.	  Även	  om	  Nachmanovitch	  framhåller	  teknik	  som	  
viktigt	  så	  menar	  han	  att	  teknik	  inte	  skall	  ses	  som	  något	  att	  tränas	  för	  att	  sedan	  användas	  
till	  konst.	  Istället	  menar	  han	  att	  den	  tekniska	  övningen	  skall	  betraktas	  som	  konst	  och	  
övas	  därefter.	  

5.1.2	  Det	  kognitiva	  arbetet	  
Både	  Schenck	  (2006)	  och	  informanterna	  i	  Dimmings	  examensarbete	  (2013)	  talar	  om	  
begränsningar	  som	  verktyg	  för	  att	  träna	  improvisation.	  I	  Spelrum	  skriver	  Schenck	  att	  det	  
kan	  vara	  svårare	  att	  improvisera	  helt	  utan	  ramar	  än	  inom	  dem.	  Några	  exempel	  på	  ramar	  
som	  Schenck	  tar	  upp	  är	  formmässiga,	  stilmässiga	  och	  tonalitetsmässiga	  ramar.	  Detta	  var	  
en	  erfarenhet	  även	  jag	  fick	  under	  arbetets	  gång	  då	  jag	  upplevde	  att	  mina	  
improvisationer	  blev	  bättre	  när	  de	  utfördes	  med	  begränsningar.	  Däremot	  var	  det	  
samtidigt	  en	  stor	  utmaning	  att	  inte	  gå	  utanför	  de	  ramar	  som	  ställts	  upp	  för	  en	  
improvisation.	  Så	  i	  viss	  mån	  var	  det	  för	  mig	  även	  svårare	  att	  improvisera	  med	  
begränsningar	  än	  utan,	  även	  om	  resultatet	  blev	  bättre.	  
	  
I	  How	  to	  Improvise:	  An	  approach	  to	  practicing	  improvisation	  skriver	  Crook	  (1991)	  	  om	  de	  
fördelar	  han	  ser	  med	  att	  öva	  varje	  aspekt	  av	  improvisation	  för	  sig	  och	  i	  någon	  mån	  går	  
det	  att	  se	  Crooks	  synsätt	  som	  en	  sorts	  begränsningsstrategi	  för	  improvisationsövning,	  
även	  om	  Crook	  tydligare	  betonar	  att	  begränsningen	  är	  till	  för	  att	  utveckla	  varje	  aspekt	  
av	  improvisation	  separat	  för	  att	  sedan	  sätta	  ihop.	  Mitt	  eget	  resonemang	  kring	  hur	  
begränsningar	  kan	  användas	  liknar	  till	  viss	  del	  det	  Crook	  beskriver	  i	  sin	  bok.	  Den	  
tydligaste	  likheten	  kanske	  går	  att	  hitta	  i	  övningen	  där	  jag	  bestämde	  en	  handsättning	  och	  
rytmik	  som	  improvisationen	  skulle	  bygga	  på.	  Jag	  upplevde	  att	  jag	  kunde	  fokusera	  mer	  på	  
den	  dynamiska	  och	  tonala	  aspekten	  av	  mina	  improvisationer	  med	  rytmik	  och	  
handsättning	  given.	  	  
	  
Ett	  av	  resultaten	  i	  min	  studie	  var	  att	  det	  dynamiska	  omfånget	  blev	  större	  i	  mina	  
improvisationer	  när	  jag	  begränsade	  den	  rytmiska	  komplexiteten.	  Utifrån	  Crooks	  (1991)	  
synsätt	  blev	  min	  möjlighet	  att	  utveckla	  den	  dynamiska	  aspekten	  av	  spelet	  större	  när	  de	  
andra	  faktorerna	  valdes	  bort.	  Mina	  erfarenheter	  från	  studien	  stämmer	  alltså	  här	  överens	  
med	  de	  som	  Crook	  delar	  med	  sig	  av	  i	  sin	  bok.	  Det	  är	  inte	  riktigt	  lika	  lätt	  att	  se	  ett	  
samband	  mellan	  mitt	  arbetssätt	  och	  Crooks	  idéer	  i	  till	  exempel	  imitationsövningen.	  Även	  
om	  jag	  upplevde	  att	  den	  övningen	  förbättrade	  mina	  improvisationer	  så	  bygger	  den	  inte	  
lika	  tydligt	  på	  att	  välja	  bort	  vissa	  musikaliska	  parametrar	  till	  förmån	  för	  andra.	  Istället	  
kan	  det	  kanske	  sägas	  vara	  en	  övning	  som	  ökar	  medvetenheten	  om	  vad	  som	  spelas	  utan	  
att	  ange	  exakt	  vilka	  musikaliska	  aspekter	  som	  skall	  fokuseras	  på.	  
	  
Nachmanovitch	  (2010)	  belyser	  aspekten	  begräsningar	  från	  två	  håll	  och	  talar	  om	  de	  
begränsningar	  som	  finns	  inneboende	  i	  instrumentet	  eller	  kroppen	  samt	  de	  
begränsningar	  en	  musiker	  frivilligt	  väljer	  att	  följa.	  I	  mitt	  fall	  skulle	  mina	  motoriska	  
begränsningar	  kunna	  ses	  som	  inneboende	  i	  min	  kropp.	  Det	  är	  dock	  en	  form	  av	  
begränsning	  som	  jag	  eftersträvar	  att	  bli	  av	  med	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  det	  går.	  
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Nachmanovitch	  säger	  också	  att	  skapande	  förutsätter	  teknik	  och	  frihet	  från	  teknik.	  I	  det	  
sista	  avseendet	  har	  jag	  fått	  liknande	  erfarenheter	  i	  mitt	  eget	  arbete	  då	  jag	  upplevde	  att	  
mina	  improvisationer	  med	  given	  handsättning	  blev	  bättre	  allt	  eftersom	  min	  förmåga	  att	  
motoriskt	  utföra	  handsättningarna	  blev	  bättre.	  
	  
I	  två	  av	  de	  övningar	  som	  användes	  för	  att	  förbättra	  mina	  improvisationer	  –	  
imitationsövningen	  och	  ostinatoövningen	  –	  så	  var	  målet	  delvis	  att	  inte	  förlita	  sig	  på	  
tidigare	  inövade	  fraser	  utan	  att	  istället	  försöka	  skapa	  något	  nytt.	  Detta	  arbetssätt	  skiljer	  
sig	  från	  det	  som	  Ashley	  (2009)	  beskriver	  i	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology	  där	  
utgångspunkten	  snarare	  handlar	  om	  att	  bygga	  upp	  ett	  stort	  förråd	  av	  fraser	  som	  sedan	  
kan	  tillämpas	  i	  improvisation.	  Kanske	  går	  det	  att	  betrakta	  dessa	  två	  olika	  strategier	  –	  öva	  
in	  fraser	  eller	  skapa	  nya	  fraser	  –	  som	  ett	  sätt	  att	  utforska	  improvisation	  från	  två	  håll	  där	  
Ashleys	  modell	  att	  öva	  in	  fraser	  berör	  den	  motoriska	  dimensionen	  –	  att	  lära	  kroppen	  
nya	  rörelsemönster	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  dessa	  skall	  vara	  åtkomliga	  i	  realtid	  vid	  ett	  
improvisationstillfälle	  –	  medan	  det	  andra	  sättet	  berör	  mer	  av	  en	  kognitiv	  dimension	  av	  
improvisation	  –	  att	  arbeta	  med	  att	  skapa	  tydliga	  melodier,	  träna	  medvetenheten	  om	  det	  
egna	  spelet	  med	  mera.	  Det	  går	  möjligtvis	  att	  hitta	  både	  en	  kognitiv	  och	  motorisk	  
dimension	  i	  Ashleys	  modell	  om	  man	  ser	  arbetet	  med	  att	  lära	  in	  nya	  fraser	  som	  en	  
motorisk	  process	  medan	  förmågan	  att	  tillämpa	  fraserna	  och	  variera	  dessa	  under	  
improvisationen	  ses	  som	  en	  kognitiv	  process.	  De	  två	  övningarna	  imitationsövningen	  och	  
ostinatoövningen	  kan	  då	  användas	  i	  den	  andra	  fasen	  av	  Ashleys	  modell	  för	  att	  träna	  på	  
att	  tillämpa	  de	  fraser	  som	  motoriskt	  övats	  in.	  

5.1.3	  En	  fenomenologisk	  aspekt	  av	  lyssnande	  
Den	  fenomenologiska	  rörelsen	  menar	  att	  upplevelsen	  av	  ett	  fenomen	  är	  förbundet	  med	  
den	  som	  det	  visar	  sig	  för.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  betrakta	  även	  den	  som	  betraktar	  
fenomenet	  eftersom	  att	  en	  persons	  erfarenheter	  påverkar	  hur	  denne	  upplever	  ett	  
fenomen	  (Bengtsson,	  2005).	  Min	  upplevelse	  av	  mitt	  spel	  kunde	  skilja	  sig	  mycket	  från	  när	  
jag	  spelade	  och	  när	  jag	  i	  efterhand	  lyssnade	  på	  inspelningen.	  Utifrån	  ett	  fenomenologiskt	  
synsätt	  går	  det	  möjligtvis	  att	  tänka	  sig	  att	  mina	  erfarenheter	  delvis	  skiljer	  sig	  åt	  då	  jag	  
spelar,	  och	  när	  jag	  i	  efterhand	  lyssnar.	  Allt	  eftersom	  att	  studien	  fortlöpte	  tyckte	  jag	  mig	  
minska	  skillnaden	  mellan	  hur	  jag	  upplevde	  att	  spela	  en	  improvisation	  och	  att	  i	  efterhand	  
lyssna	  på	  den.	  De	  nya	  erfarenheter	  jag	  fick	  under	  utforskandet	  av	  fenomenet	  
improvisation	  förändrade	  min	  upplevelse	  av	  mitt	  spel.	  	  
	  
I	  slutet	  av	  studien	  upplevde	  jag	  mina	  inspelade	  solon	  väldigt	  annorlunda	  från	  hur	  jag	  
hade	  upplevt	  samma	  solon	  när	  jag	  tittat	  på	  inspelningarna	  i	  nära	  anslutning	  till	  
inspelningstillfället.	  Det	  är	  tänkbart	  att	  tiden	  som	  förflutit	  förändrat	  min	  relation	  till	  
inspelningarna	  och	  givit	  mig	  nya	  erfarenheter	  som	  därför	  ändrade	  min	  upplevelse	  av	  
dem.	  Inom	  fenomenologi	  eftersträvas	  att	  betrakta	  fenomen	  förutsättningslöst	  
(Bengtsson,	  2005).	  Möjligen	  är	  det	  svårt	  att	  förutsättningslöst	  titta	  på	  och	  bedöma	  en	  
inspelning	  av	  ens	  eget	  spel	  i	  nära	  anslutning	  till	  inspelningstillfället.	  Tiden	  som	  förflutit	  
till	  ett	  senare	  tillfälle	  kan	  tänkas	  öka	  möjligheten	  att	  betrakta	  inspelningen	  så	  objektivt	  
som	  möjligt.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Att	  sätta	  upp	  begränsningar	  i	  mitt	  spel	  har	  utvecklat	  mina	  improvisationer	  mer	  än	  något	  
annat	  jag	  tidigare	  gjort.	  Framför	  allt	  har	  begränsningarna	  hjälpt	  mig	  att	  öka	  
medvetenheten	  om	  mitt	  spel	  och	  jag	  erfar	  spelet	  på	  ett	  annat	  sätt	  nu	  när	  jag	  spelar	  än	  
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vad	  jag	  tidigare	  gjort.	  Den	  förändrade	  sättet	  att	  lyssna	  på	  vad	  jag	  spelar	  har	  även	  följt	  
med	  till	  det	  spelet	  som	  inte	  är	  improviserat.	  De	  improvisationsövningar	  jag	  gjort	  i	  
studien	  anser	  jag	  alltså	  har	  förbättrat	  alla	  aspekter	  av	  mitt	  spel	  eftersom	  mitt	  lyssnande	  
blivit	  bättre.	  	  
	  
Gällande	  teknisk	  och	  motorisk	  utveckling	  var	  det	  en	  stor	  förbättring	  som	  skedde	  när	  jag	  
insåg	  att	  jag	  inte	  nödvändigtvis	  behövde	  öva	  långsamt	  för	  att	  öva	  med	  kvalitet.	  Att	  det	  
gick	  att	  öva	  i	  ett	  snabbt	  tempo	  om	  en	  tillräckligt	  kort	  del	  av	  en	  rytmisk	  figur	  spelades.	  
Med	  dessa	  två	  metoder	  kunde	  jag	  angripa	  en	  teknisk	  svårighet	  från	  fler	  än	  bara	  ett	  håll	  
och	  upplevde	  därför	  att	  jag	  lärde	  mig	  snabbare.	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Detta	  arbete	  har	  breddat	  min	  förståelse	  av	  mitt	  eget	  övande.	  Genom	  att	  se	  noggrannare	  
på	  hur	  jag	  själv	  övar	  och	  arbetar	  med	  improvisation	  finns	  möjligheten	  att	  jag	  synliggjort	  
mina	  arbetsmetoder	  för	  mig	  själv	  på	  ett	  tydligare	  sätt	  och	  därför	  lättare	  kan	  dela	  med	  
mig	  av	  dem	  till	  andra.	  I	  framtida	  situationer	  där	  jag	  kan	  komma	  att	  handleda	  andra	  i	  
deras	  arbete	  med	  improvisation	  har	  jag	  nu	  en	  del	  tydliga	  och	  konkreta	  exempel	  på	  hur	  
jag	  har	  gjort	  som	  jag	  därför	  kan	  dela	  med	  mig	  av.	  Alla	  människor	  lär	  sig	  inte	  på	  samma	  
sätt,	  men	  att	  kunna	  utgå	  från	  hur	  jag	  själv	  gjort	  och	  mina	  upplevelser	  ger	  nog	  en	  större	  
möjlighet	  att	  hitta	  något	  som	  fungerar	  för	  en	  framtida	  elev	  än	  att	  inte	  ha	  några	  konkreta	  
exempel	  alls.	  Min	  förhoppning	  är	  även	  att	  personer	  som	  läser	  detta	  arbete	  kan	  komma	  
att	  ta	  till	  sig	  innehållet	  och	  sedan	  tillsammans	  med	  sina	  egna	  erfarenheter	  hitta	  sätt	  att	  
utveckla	  egna	  och	  sina	  elevers	  improvisatoriska	  förmåga.	  	  

5.4	  Fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  	  
Mycket	  av	  den	  litteratur	  jag	  har	  hittat,	  både	  gällande	  improvisation	  och	  teknik,	  har	  
baserats	  på	  beprövad	  erfarenhet	  och	  personliga	  upplevelser.	  I	  min	  studie	  tyckte	  jag	  mig	  
utvecklas	  snabbare	  tekniskt	  om	  jag	  övade	  både	  långsamt	  och	  snabbt.	  Det	  är	  en	  
erfarenhet	  jag	  tillägnat	  mig	  och	  förmodligen	  kommer	  använda	  mig	  av	  mig	  min	  egen	  
undervisning.	  Andra	  personer	  jag	  hört	  talas	  om	  har	  förespråkat	  att	  aldrig	  öka	  tempo	  
förrän	  tekniken	  i	  det	  lägre	  tempot	  är	  perfekt.	  Det	  flesta	  av	  dessa	  strategier	  som	  tagits	  
fram	  genom	  olika	  musikers	  erfarenheter	  är	  förmodligen	  mycket	  bra	  eftersom	  att	  
musikerna	  nått	  en	  hög	  nivå	  genom	  att	  arbeta	  efter	  dem.	  	  
	  
Undervisningen	  i	  skolan	  skall	  idag	  dock	  vila	  på	  vetenskaplig	  grund	  och	  därför	  vore	  det	  
intressant	  om	  det	  gjordes	  randomiserade	  kontrollstudier	  där	  olika	  strategier	  testades	  
mot	  varandra.	  Även	  om	  många	  sätt	  kan	  fungera	  bra	  så	  måste	  det	  vara	  tänkbart	  att	  olika	  
metoder	  trots	  allt	  fungerar	  mer	  eller	  mindre	  bra.	  Interventionsstudier	  för	  att	  jämföra	  
olika	  sätt	  att	  öva	  teknik	  eller	  förbättra	  improvisation	  kan	  dock	  vara	  svåra	  att	  genomföra	  
i	  praktiken,	  speciellt	  på	  området	  improvisation	  då	  det	  är	  frågan	  om	  ett	  konstnärligt	  
uttryck	  som	  kan	  vara	  svårt	  att	  kvantifiera	  eller	  värdera,	  men	  om	  det	  går	  skulle	  det	  kunna	  
ge	  värdefull	  insikt	  om	  hur	  arbetet	  med	  att	  utveckla	  dessa	  kvalitéer	  skulle	  kunna	  utföras	  
på	  bästa	  sätt.	  
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