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Abstrakt 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur fri improvisation fungerar i gruppsångundervisning. 
Fokus låg på eventuella förändringar inom tre områden; synsätt på musik/musicerande, 
initiativförmåga samt uttrycksförmåga. Studien innebar observation av en sånggrupp som 
utövade fri improvisation under fyra tillfällen. Jag agerade både sångpedagog och observatör. 
Gruppen hade en sångpedagog sedan tidigare, som parallellt med min studie undervisade och 
observerade dem. Resultatet har baserats på mina och hennes observationer. Även gruppen 
har bidragit med reflektioner. Resultatet visar på förändringar inom de tre områdena, och jag 
utvecklat en modell för att visa hur dessa områden påverkar och förstärker varandra. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fri improvisation, synsätt på musik/musicerande, initiativförmåga, 
uttrycksförmåga, kommunikation, improvisation. 



 

Förord 
 
När jag påbörjade musikaliska pånyttfödelse då jag upptäckte den fria improvisationen anade 
jag inte att undersökandet av den skulle få göra plats åt ännu en födelse. Vår dotters ankomst 
ställde hela tidsplanen på ända, och datorskärmen har fått stå ut med en hel del kladdiga 
barnfingrar under året. Men nu är jag klar. Detta tack vare min finaste Emil, min hängivna 
familj och särskilt Åsa som tacklat allt från blöjbyten till metoddiskussioner, och så min 
fantastiskt uthålliga handledare Cecilia. Tack. 
 
Umeå Juni 2008 
 
 
 
 
Linn Hentschel 
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Inledning 
 
Jag har undervisats i olika former av musik och musicerat under större delen av mitt liv. Allt 
ifrån att som 7-åring sjunga i min morfars byakör i den västerbottniska bygdegården, till en 
flerårig musiklärarutbildning på Musikhögskolan i Piteå. Under utbildningsåren har jag ibland 
känt mig begränsad av synsättet ”rätt och fel” som jag stött på hos musiklärare och 
medmusikanter. Allteftersom började jag sträva efter ett friare, mer tillåtande rum där musik 
inte mäts utan hellre nyttjas som ett verktyg för uttryck och kommunikation. Inte förrän jag 
fick prova på fri improvisation som moment i musikundervisningen samt i musicerande blev 
detta rum tillgängligt för mig.  
 
Jag blev introducerad i improvisation genom att sjunga afroamerikansk musik (huvudsakligen 
jazz) under mina sånglektioner på musikgymnasiet. Jag har sedan dess arbetat med de olika 
verktyg som vanligen används som utgångspunkt för improvisation som skalor och ackord, 
melodiska/rytmiska fraser och ”scat” för att utveckla min improvisatoriska bredd. Men även 
här upplevde jag begränsningarna i att improvisera efter rätt skala eller ackord.  
 
När jag några år senare för första gången mötte den fria improvisationen upplevde jag det 
nästan provocerande. Det kändes ovant att utelämna sig till att improvisera utan verktyg. Jag 
insåg först senare hur närande det kunde vara att utöva fri improvisation, och att det har blivit 
viktigt för mitt musicerande. Nu har jag även fått uppleva nöjet i att leda elever i fri 
improvisation i musikundervisning.  
 
Uppsatsen fokuserar på att undersöka hur fri improvisation kan fungera i sånggrupp. Jag gör 
det för att skänka detta ämne en uppmärksamhet jag upplever att det saknar. Är det inte som i 
mitt fall, på tok för sent att efter så många års musicerande och musikundervisning inte blivit 
introducerad i improvisation förrän på högskolenivå? Genom erfarenhet har jag också sett att 
många sångare inte ens får möjlighet att prova improvisation överhuvudtaget, då det allmänt 
setts som en ”instrumentalisternas arena” och helt enkelt inte släppts in. Detta fenomen håller 
tacksamt nog på att släppa taget.  
 
Som elev erfor jag pressen av att sätta för höga krav på mitt musicerande, och som pedagog 
har jag ofta mött elever med samma problem. Inför mitt yrkesval känner jag starkt inför att 
fortsätta arbetet många pedagoger redan satt igång, nämligen att kräva samma tillgång till 
kunskap och lika utrymme i musikutövande för sångare som instrumentalister inom jazz och 
rock-genren.  
 
Mitt intresse och min nyfikenhet för ämnet har varit den största drivkraften genom hela detta 
arbete. Jag har begränsat mitt undersökande till ett syfte och fyra problemställningar vilket är 
det som ryms inom ramen för denna uppsats. Dessa problemställningar har vuxit fram genom 
mitt eget arbete med fri improvisation. 



 2

Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur fri improvisation kan fungera i sångundervisning i en 
mindre grupp med vuxna sångelever med viss kunskap på sitt instrument.  
 
Problemställningar  
 
Förändras elevens synsätt på musik och musicerande, och i så fall hur? 
 
Hur påverkas elevens initiativförmåga? 
 
Hur utvecklas elevens musikaliska uttrycksförmåga? 
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Bakgrund 
 
Definition och historik 
 
Det går att betrakta improvisation ur flera olika perspektiv och jag upplever att så väl 
faktabaserade uppgifter som poetiska beskrivelser är intressanta. Här redovisar jag Svenska 
akademiens ordboks förklaring till begreppet improvisation, definierar ”scat” samt visar på 
skillnader mellan att uppföra ett komponerat verk, improvisera och improvisera fritt. Jag 
citerar Sawyers (2000) texter om improvisation som källa till kreativitet samt ger en bild om 
hur länge människan använt improvisation. 
 
Ett komponerat verk, en improvisation eller fri improvisation? 
 
Huvudsakligen används improvisation och fri improvisation av musiker som en form av 
musicerande, och förekommer i flera genrer. Utövandet innebär att musikern skapar till 
exempel ny melodi, rytm och form, till skillnad från ett uppförande av ett komponerat verk 
där musikern strävar efter att följa notbilden. Saob betonar att improvisation sker i nuet utan 
förberedelser; ”Improvisera; Etymologi: av lat. in-provisus, oförutsedd, oväntad. Betydelse: 
utan förberedelse under själva framförandet författa, komponera, äv. omn fantiserande på ett 
instrument (http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 2007-05-03).” När sångare improviserar använder 
de sig av ”scat”, ett musikaliskt språk. ”Scat singing is the vocalization of sounds and 
syllables that are musical but have no literal translation (Stoloff, 1996). Skillnaden mellan att 
spela ett komponerat verk, improvisera och improvisera fritt ligger i strukturen och 
förberedelserna.  
 
Sawyer (2000) talar om detta i en artikel om improvisation och kreativa processer. Han 
beskriver skillnaden mellan att musicera utifrån ett komponerat verk med förberedelse och att 
musicera utan noter eller förberedelse i nuet. Han benämner dem som product creativity och 
improvisational creativity; 
 

Psychologists who study creativity have likewise focused on product creativity, creative 
domains in which products are created over time, with unlimited opportunities’ for revision by 
the creator before the product is displayed. …Unlike product creativity – which involves a long 
period of creative work leading up to the creative product – in improvisational creativity the 
process is the product (s. 149).   

 
Product creativity innebär i musikaliska sammanhang att utövaren har oändliga möjligheter att 
gå tillbaka och förändra sin produkt innan den spelas upp, till skillnad från utövaren av 
improvisational creativity som skapar i nuet och produkten blir det som spelas i den sekund 
tonen tar form. Uppförandet av det komponerade verket hamnar under product creativity och 
improvisation samt fri improvisation under improvisational creativity. Jag kan se en parantes i 
detta, då improvisation ibland kan innehålla moment av product creativity där musikern 
använder sig av viss struktur. Det kan till exempel innebära att använda sig av rätt skala till 
ackorden i musiken, eller att formen på en jazzlåt innebär att ”byta fyror”, där en eller flera 
musikanter improviserar enskilt i fyra takter var.  
 
Även om alla musiker inte praktiserar improvisation medvetet har de flesta någon gång varit 
tvungna att använda sig av den. Många kan känna igen situationen då noterna ramlat ner från 
notstället mitt under en låt. Då faller det sig naturligt för att rädda situationen att musikern 
börjar improvisera, utan noter. Det kommer naturligt, och det kanske beror på att vi är vana 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob
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vid improvisation. Enligt Sawyer (2000) improviserar vi människor nästan jämt i våra 
vardagliga konversationer. ”My primary research interest is everyday conversation, and I 
began to study aesthetics and the psychology of creativitiy after I observed that everyday 
conversation is creatively improvised – there is no script that guides a conversation (s. 149)”. 
Sawyer menar att eftersom det inte finns något manus till en konversation så improviserar vi 
den.  
 
En gammal tradition 
 
Improvisation förekommer även i teatervärlden. Där finns åsikten att improvisation är en 
mycket tidig företeelse. Backas, Sarling (1994); ”Alla konstformer antas ha börjat som 
improvisationer. Sång, dans och tidiga dramatiska ritualer kom att formaliseras efter långa 
tider av improvisation (s.64)”. Eftersom människan i vardagliga livet ofta improviserar, är inte 
steget långt till att anta att improvisationens födelse och människans födelse går hand i hand. 
Utövandet kan ha lett till medvetet musicerande, dansande och skådespelande. Utifrån detta 
synsätt borde alla människor kunna praktisera improvisation. Men kan vi det?  
 
 
Vikten av ett eget kravlöst musikaliskt uttryck 
 
Detta avsnitt tar upp problematiken kring synsättet rätt/fel, om hur fri improvisation kan verka 
som ett forum där virtuositet inte spelar roll samt att växa som elev. Det behandlar också de 
känslomässiga uttryck elever och pedagoger kan möta i samband med fri 
improvisationsundervisning och frågan om varför de vill konfronteras med dessa uttryck. 
 
Synsättet rätt/fel   
 
Överallt i vårt samhälle möter vi budskap om hur vi ska vara och bete oss. Nachmanovitch 
(1990) säger;  

 
Vi behöver inse att varje del av vår kultur är en skola; vi begåvas från ögonblick till ögonblick 
med bekräftelse på vissa realiteter och förnekande av andra. Utbildning, affärer, media, politik 
och framför allt familjen, just de institutioner som skulle kunna vara instrument för att utvidga 
mänsklig uttrycksfullhet, låter, i maskopi med varandra, saker och ting fortgå på en enahanda 
nivå (s.115). 

 
Skolan som en del i vår kultur bidrar till att visa riktlinjerna för vad som är ”acceptabelt” och 
inte för sina elever, och eleverna får dagligen information om hur något ska se ut, uppfattas, 
behandlas, vad som är rätt eller fel. Fri improvisationspedagogen Gary Verkade (i Sundberg 
2006) uttrycker: ”[…] det handlar inte om att göra rätt eller fel, det handlar egentligen bara 
om att lyssna(s. 29).” Han anser att den musik som uppstår i fri improvisation inte ska 
värderas som rätt eller fel. Men hur bedöms då framgång, går det att bli bra eller en virtuos på 
att improvisera fritt?  
 
Virtuositet?  
 
Nunn (1998) har skrivit en omfattande bok om fri musikalisk improvisation, där han bland 
annat intervjuat ett tjugotal utövare och pedagoger. Här har Mike Hovancsek, musiker och 
Director samt Counselor för ett shelter-care facility för utstötta/misshandlade barn i USA 
uttalat sig om instrumental teknik och virtuositet; ”Whether or not virtuosity is important in 
free improvisation really depends on how you define virtuosity (Nunn s. 72b).” Hovancsek (i 



 5

Nunn 1998) syftar på frågan om huruvida virtuositet egentligen är viktigt i fri improvisation, 
och menar att det beror på hur virtuositet definieras. I Nationalencyklopedien (www.ne.se) 
definieras en virtuos som en ”tekniskt enastående skicklig konstnär”. Men kan man bara 
växa som människa och musiker genom teknisk skicklighet? Enligt den amerikanske 
psykologen Abraham Maslow skulle utopin för människans växande vara självförverkligande. 
1943 presenterade sin modell behovstrappan där självförverkligande är det översta trappsteget 
och målet.  
 
Att växa 
 
Maslows behovstrappa (Bengtsson 1982, s. 40) utgår ifrån att varje steg av behov på trappan 
måste tillfredställas innan du kan nå nästa trappsteg;  
 
 

Självförverkligande; Behov av att efter 
anlag och förutsättningar få utveckla 
sig själv i maximal utsträckning. 

 
Behov av uppskattning; Såväl från sig själv som från 
omgivningen, behov av ett visst anseende 

 
Kontaktbehov; Gemenskap med andra, tillhörighet till en grupp, 
vänner och socialt nätverk 

 
Trygghetsbehov; Materiell och känslomässig trygghet, behov av livsåskådning, 
auktoritet, tro. 

 
Fysiologiska behov; föda, sömn och adekvat fysiologisk miljö  
 
De två första stegen kan för eleven representeras av hemförhållanden, samhälle och skolmiljö. 
De utgör grunden eller förutsättningarna för hur eleven är i skolan, och det kan variera väldigt 
från elev till elev. Sundberg (2006) benämner det som ”bagage”; ” … att man som utövare bär 
med sig ett bagage, musikalisk och/eller kulturellt, som påverkar ens reaktioner och den 
improviserade musiken i stunden., (s. 30)” De två första stegen går att påverka till viss del i 
skolan, men det är de övriga stegen som är riktigt intressanta. Hur kan musikundervisningen 
hjälpa eleven uppåt?  
 
Att kommunicera  
 
En förutsättning för att pedagogen ska kunna hjälpa eleverna är en fungerande 
kommunikation där eleven kan verbalisera sina känslor och tankar om sina behov, och i 
musikundervisningen finns även den musikaliska kommunikationen som verktyg.  
Musikterapeuten Margareta Forss Wärja (i Grönlund et. al., 1999) säger; ”Via musiken kan 
jag samtala med både min inre värld och i dialog med andra. Att kommunicera musikaliskt 
har andra förutsättningar än en verbal interaktion (s. 94).” Utifrån Wärjas åsikt borde eleven 
kunna uttrycka sina behov och känslor genom musik. Här kan kanske eleven även kunna träna 
sig på att våga ta mer initiativ? Den musikaliska kommunikationen kan skapa ett utrymme där 
eleven får plats att våga och växa.   
 
 

http://www.ne.se


 6

Att ge utrymme för känslorna i gruppen 
 
Används fri improvisation som uttrycksmedel i musikundervisningen bör elever så väl som 
pedagog vara beredda på både positiva och negativa känsloyttringar. De kan manifestera sig 
som olika sorters rollfunktioner i gruppen. Johansson (2005) talar om ”instrumentella, 
socioemotionella och självcentrerade rollfunktioner” (s. 33), med utgångspunkt från 
gruppundervisning. Rollfunktionerna kan kortfattat sammanfattas såhär;  
 
Instrumentella rollfunktioner; fokuserar på att lösa uppgifter, vara logisk och rationell, hålla 
ordning. 
 
Socioemotionella rollfunktioner; fokuserar på det sociala och psykiska klimatet i gruppen. 
 
Självcentrerade rollfunktioner; fokuserar mer på det individuella före det kollektiva, kan 
blockera och hindra gruppen. 
 
Johansson anser att eleven i grupp behöver känna sig accepterad av gruppen för att inte ta på 
sig de självcentrerade rollfunktionerna. ”Osäkerheten inför att inte bli accepterad och erkänd 
av gruppen är sannolikt den största orsaken till uppkomst av de självcentrerade 
rollfunktionerna. Den människa som känner sig accepterad, välkommen och upplever sig som 
önskad i gruppen har då ingen anledning att ta på sig någon av de destruktiva rollfunktionerna 
(s. 36)”. Maslows behovstrappa (Bengtsson 1982, s. 40) visar på ett liknande synsätt, där både 
kontaktbehov (tredje steget) och behov av uppskattning (fjärde steget) krävs för att kunna 
växa. Hur skapar då pedagogen en plats där eleverna får hjälp och utrymme att växa? 
 
Konfrontationen med det inre 
 
Wärja (Grönlund, et. al., 1999) beskriver ett rum där alla känslor får finnas, utan att de 
bedöms;  
 

Musikens viktigaste egenskap är dess förmåga att skapa känslomässiga upplevelser hos 
lyssnaren eller musikutövaren. Musiken kan forma ett slags ”rum” som gör det möjligt för 
människan att möta tillstånd som annars är för smärtsamma och farliga. Man kan uttrycka det så 
att musiken ger trygghet, eftersom den skapar ett utrymme för distans och utforskande (s. 92). 

 
Om eleven vågar kan improvisationen fungera som ett medium för det som kan vara svårt att 
formulera med ord, i trygghet av det musikaliska rummet Wärja skriver om. Hovancsek (i 
Nunn 1998) anser att fri improvisation är användbart i arbetet med åsikter och fördomar;  
 

One of the things that´s most important to me about free improvisation is... the idea of forcing 
people to redefine things and abandon their preconcieved notion about things, and reaching that 
purest state of the mind where you´re scrambling, scrambling to explain something (s. 77b). 

 
Hovancsek säger att bland det viktigaste i fri improvisation för honom är möjligheten att 
kunna överge gamla tankesätt och definiera om dem. Han menar att människan i processen 
möter sitt ”renaste mentala tillstånd”. Kan frukten av detta bli att eleven växer som människa, 
kliver upp på det översta steget på Maslows trappa och börjar utveckla sitt 
självförverkligande? Kanske en utopi, men att aktivt ifrågasätta sina värderingar kan vara 
nyttigt ibland, och vore det inte passande att en pedagog genom sin undervisning kan hjälpa 
sina elever att få göra just detta?      
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Fri improvisation i musikundervisning 
 
I fri improvisationsundervisning går det att urskilja fyra pedagogiska grepp som presenteras 
under rubrikerna Metodik, Struktur och flexibilitet, Pedagogens förhållningssätt och 
Kommunikation och reflektion. Här berörs även gruppundervisning i musik samt momentet 
att sjunga i grupp. 
 
Metodik 
 
Valet av metodik verkar generellt variera från pedagog till pedagog. Sundberg (2006) anser 
att metodiken till stor del är kopplad till den definition av fri improvisation pedagogen har. 
Han har sammanställt en sammanfattning;  
 

Metoderna som används inom fri improvisationsundervisning är många och varierade men 
huvudsakligen baserade på att eleven, dels ska bygga upp ett förråd av konventionella och icke 
konventionella speltekniker. Samt att eleven ska öva upp sin reaktionsförmåga och associativa 
sida som används på det som sker i nuet. Detta är en paradox mot den erfarenhet som eleven har 
i sitt material/kunskapsstoff, vilket den bör bli medveten om genom reflekterande och 
ifrågasättande av det den gör (s. 35). 

 
Sundbergs (2006) sammanställning ger en bred bild av olika kategorier som kan ingå. Han 
ringar in områdena i tio olika kategorier (s.11); 
 
Musikaliska parametrar (tonhöjd, rytm, dynamik osv.) 
Ensembleinteraktion 
Sound (ljud)/Klang 
Kompositionsmetoder 
Lyssnande 
Handling/Reaktion 
Kreativitet/Nyskapande/Bryta mönster 
Kritik/Utvärdering/Reflektion 
Soloövningar/Solospel 
Instrumentet/Instrumentkännedom 
 
Kategorierna omfattar både verktyg för utövandet under själva improvisationen (som 
Musikaliska parametrar, Sound/Klang) och bearbetningsprocessen efter (som 
Kritik/Utvärdering/Reflektion), yttre element som kan påverka eleven (som 
Ensembleinteraktion) samt kunskap som till viss del spelar in i hur fri eleven känner sig under 
utövandet (som Instrumentet/Instrumentkännedom). Under både kategori 1 och 2 tar 
Sundberg upp sinnesstämning/känsla/mood.  
 
Samtidigt finns det pedagoger som verkar utveckla sin metodik i nuet, utifrån elevens 
reaktioner. Verkade (i Sundberg 2006) säger;  
 

Som lärare måste man ofta vänta på ögonblicket då eleven är öppen för någonting. Vilket inte är 
lätt, för ibland vet man inte vad man sagt, och ibland vet man inte vilket ögonblick det var som 
eleven var mottaglig. Men det finns ögonblick då man säger något som tränger in (s. 28).    

 
Det som går att utläsa som gemensamt mellan de olika fri improvisationspedagogerna är 
vikten av att följa upp det som sker i realtid, i nuet i undervisningen.   
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Pedagogens förebildande och förhållningssätt 
 
Johansson (2005) säger; ”Ensemblespel med en medveten ledare lär inte bara ut musikaliska 
färdigheter utan fostrar även till kunskap i lagarbete med andra människor ( s. 127)”. Han 
menar att pedagogen även har ansvar för elevernas sociala utbildning, och skriver om hur 
pedagogen kan förebilda detta som god ledare. Johansson har gjort en lista på den kompetente 
ledarens kvalitéer; 
 
Ledarens personliga kvalitéer 
 
Självkännedom    Tolerans 
Intresse för människor   Strukturerad, flexibel 
Öppenhet    Empati  
Engagemang    Integritet   
Positiv inställning 
 
Även pedagogens synsätt på musik och musicerande att spelar roll. Om pedagogen delar 
Verkades (i Sundberg 2006) synsätt om att värderingen av improvisation är onödig och 
lyssnandet det viktiga behöver pedagogen kunna hantera nuet, vara flexibel och spontan.  
Även Bjørkvold (1991) talar om spontanitet hos pedagogen;  

 
Spontanitet; fabuleringsförmåga; musisk energi; ögonblicksimprovisationer på fjärilsvingar; 
lekfullhet; klokhet och värme; ämneskompetens och naiv nyfikenhet; förtroendeskapande och 
förtroendeingivande; begeistring och förmåga att begeistra – allt detta borde vi kunna önska oss 
mera av för att stärka och utveckla skolans musiska intelligens, hos läraren i klassrummet (s. 
152). 

 
Nachmanovitch (1990) talar om undervisning i realtid; ”Lärarens konst är att kunna koppla 
samman, i realtid, elevernas levande kroppar med kunskapens levande kropp (s. 26).”  Det 
som verkar vara gemensamt för dessa tre är att det är pedagogens ansvar att vara lyhörd för 
det som händer i nuet och kunna anpassa undervisningen efter det, med viss struktur. 
Johansson (2005) menar att både struktur och flexibilitet behövs för en fungerande 
musikundervisning. Han betonar att planering som görs i förväg ger riktlinjerna, men att 
pedagogen även ska vilja och kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov (s. 130).  
 
 
Kommunikation och reflektion 
 
Jag gör skillnad på kommunikation och reflektion i improvisationsundervisning då jag syftar 
till kommunikation som samtal och småprat mellan elever och lärare under lektionerna som 
inte hör direkt till undervisningen, och reflektion som arbetsmoment där elever och lärare 
samtalar om improvisation, till exempel efter en genomförd övning som en slags analys eller 
ett förtydligande. 
 
Johansson (2005) säger;  
 

För att kunna upprätta en bra allmän dialog, så väl som ett förtroligt samtal, krävs det att båda 
personerna upplever att motparten lyssnar och tar in vad den andra säger och menar. Som 
professionella pedagoger måste man kunna föregå med gott exempel i praktiken, eftersom man 
som ledare är en förebild för hur gruppens kommunikationsnormer utvecklas (s. 52). 
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Han anser vidare att nyckeln till god kommunikation i grupp är att ledaren förebildar ett aktivt 
lyssnande. Det visar eleverna hur de kan kommunicera med varandra och ledaren. I ett 
stödjande klimat där kommunikationen fungerar, där upplevs stämningen som mer harmonisk.  
 
 I Sundbergs (2006) arbete blir det tydligt att reflektionen är viktig. Han uttrycker att då 
eleven och pedagogen diskuterar improvisationen efteråt skapas en förståelse för den, 
speciellt då den inte haft ett förutbestämt mål. Eleven chans att förtydliga vad han eller hon 
ville förmedla. Stackenäs (i Sundberg 2006) konstaterar; ”… det är viktigt att bara spela och 
sen diskutera det man spelade (s. 23).” Även Verkade (i Sundberg 2006) uttrycker; 
”Beskrivandet hjälper också till för att lära sig höra. Ord är inte musik, men man hör musiken 
en gång till när man måste beskriva den (s. 25).”  
 
Gruppundervisning i musik 
 
Att musicera i grupp i undervisningssyfte är välanvänt och kan fungera mycket bra. Johansson 
(2005) säger; 

Alla kroppens muskler samverkar för att vi ska kunna röra oss. Om vi använder en muskel åt 
gången blir det snabbt problem med att få väl koordinerade och smidiga rörelser. Men genom ett 
samspel mellan de olika muskelgrupperna får vi en följsam rörelse som smidigt utför det arbete 
vi tänkt oss. På samma sätt kan man säga att processen, samspelet mellan gruppens deltagare, är 
det som får gruppen att fungera smidigt ( s.47). 

 
Johansson (2005) liknar i sitt exempel elever i en grupp som olika muskler i en kropp. När 
någon i gruppen inte samarbetar uppstår det lätt problem, och kroppen blir osmidig och dåligt 
koordinerad. Med problem menas till exempel de destruktiva rollfunktioner som kan uppstå i 
ett otryggt gruppklimat (s. 36). När gruppklimatet fungerar och eleverna samarbetar blir de 
starkare tillsammans.  
 
Gruppundervisning i sång 
 
Vanligtvis förekommer tre undervisningsformer i sångundervisning; individuell, 
sångensemble samt kör. I en sångensemble kan det finnas runt 5-10 personer, i en kör kanske 
20-40 personer. Den norska sångpedagogen Nanna-Kristin Arder (2001) berättar om de 
positiva erfarenheter hon fått som pedagog i nybörjarsånggrupper; ”I sangøvelsene sang 
elevene først sammen. Etter hvert som de ble tryggere på hverandre, ble det som regel helt 
naturlig og ”ufarlig” å synge èn og èn mens resten av gruppen hørte på (s. 84)”. Hon talar om 
hur ”ofarligt” och naturligt eleverna tillslut upplevde det att sjunga inför de andra i gruppen, 
då de först sjöng tillsammans. Då den enskilda elevens röst inte hörs lika mycket i 
gruppsångövningar kan nybörjaren känna sig tryggare med att till exempel sjunga ut mer, då 
ljudet inte blir lika isolerat som i en soloövning. 
 
 
Metod 
 
Undersökningsgruppen 
 
För att hitta en lämplig undersökningsgrupp kontaktade jag en sångpedagog som undervisade 
en sånggrupp på fyra elever. Eleverna undervisades både individuellt och i grupp av 
pedagogen. Jag hade viss kännedom om tre av eleverna då jag både auskulterat och undervisat 
lektioner med dem under det gångna året. Tre av eleverna hade jag tidigare undervisat vid två 
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tillfällen i fri improvisation i större grupp om cirka 12 personer. Den fjärde eleven var för mig 
helt okänd. Gruppen bestod av fyra kvinnor, vilket gav undersökningen ett kvinnligt 
genusperspektiv. Jag vill dock poängtera att studien inte fokuserar på genusperspektiv. 
 
Gruppen bestod av vana sångare vilket gav en naturlig avgränsning för mina studier då 
gruppen redan var trygg i att sjunga inför och med varandra. Viss kunskap om sångteknik 
fanns redan hos eleverna, vilket gav att de kunde förtydliga sin utveckling. Gruppens storlek 
var lagom då alla fyra medverkade fick utrymme att ”komma fram” med sina röster, men 
ändå kunde hålla sig i utkanten av ljudbilden om de ville det. Jag begränsade träfftillfällena 
till 4 gånger 60 minuter. 
 
Benämningar 
 
Eleverna benämns som A, B, C och D, och sångpedagogen kallar jag pedagogen. Eleverna 
hade blandad erfarenhet av sångundervisning, där både kommunal musikundervisning som 
”garageband-skolan” ingick. Elev A, B och C hade studerat tillsammans på en 2-årig 
musikskola för vuxna, inriktad på att bredda musikaliska kunskaper samt förbereda inför 
folkhögskole- samt högskolestudier med musikinriktning. Elev C hade även studerat en 
period vid en antroposofisk musikutbildning där det förekommit viss fri improvisation. Elev 
D hade inte studerat musik tidigare, men sjungit mycket.  
 
I kontakt med eleverna, pedagogen samt i min loggbok benämner jag undersökningen för 
gruppträffar och/eller grupptillfällen, jag kommer fortsättningsvis även här att göra det. 
Benämningen grundar sig på min uppfattning om att i den form jag valde att låta eleverna 
prova fri improvisation fanns inget ”undervisande”, utan den var ett möte mellan deltagarna i 
gruppen. 
 
 
Informationsinsamling 
 
För att ha möjlighet att fokusera på processen i gruppen bedömde jag att observation och 
loggboksförande skulle fungera bäst. Jag samlade intryck under gruppträffarna och skrev 
direkt efteråt ner dem i loggboken. Jag använde mig inte av någon slags inspelningsutrustning 
eller liknande. Detta dels för att jag ansåg att det som ”låter” bara visar hälften av det som 
händer i processen och en analys av enbart det kunde bli missvisande, men även på grund av 
risken för att eleverna känt sig hämmade av att de skulle spelas in. Jag ville låta det 
improviserade i nuet bara få vara just det, och inte något som bevaras och analyseras i 
efterhand. Jag lät intryck och intuition stå som förtecken i mina observationer, samt 
fokuserade på de tre problemställningarna i syftet. 
 
Pedagogen fick observera eleverna med samma fokus. Hon genomförde 
sångensemblelektioner parallellt med undersökningen och delgav mig sina observationer vid 
ett möte efter den sista gruppträffen. Hon hade i huvuduppgift att observera utifrån, då hon 
inte visste vad vi jobbade med i gruppen kunde på så sätt vara mer objektiv. Hon fick vid vårt 
första möte tillgång till syftet och problemställningarna att utgå ifrån, samt ett blad med 
frågeställningar baserat på dessa som hjälp för att kunna avgränsa sitt observerande (se bilaga 
4). 
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Genomförande 
  
Innan gruppträffarna satte igång fick eleverna ett informationsblad vid ett kortare möte där de 
tillfrågades om medverkan i undersökningen. Jag höll ett informellt möte då undersökningen 
var genomförd där de fick chansen att tillägga sina åsikter och utvärdera, men utan krav på att 
göra så. Jag höll även ett informationssamtal med pedagogen.  
  
Gruppträffarna pågick under fyra veckor, en gång i veckan. De två första gångerna träffades 
vi i lokalen där eleverna brukade ha sångensemble, men bytte sedan mötesplats till mitt hem 
på grund av att lokalen redan var upptagen. Tidsramen var satt till 60 min, men varierade 
beroende på sena ankomster samt förlängda träffar på gruppens egna initiativ ibland.  
 
Min ambition var att låta gruppen få komma i kontakt med fri improvisation utan för mycket 
regler och förhållningssätt, att de skulle få chans att själva och tillsammans bilda sin egen 
uppfattning om utövandet. Jag valde därför att inte själv medverka i improvisationerna under 
gruppträffarna. Det var ett aktivt val då jag hade erfarenhet av att elever lätt ser pedagogens 
exempel som förebildande. Jag ville att eleverna så mycket som möjligt skulle lyssna inåt och 
ge av sig själva och hoppades på att slutligen som pedagog och ledare bli mindre viktig, att 
gruppen skulle bli mer eller mindre självgående.  
 
Formatet på träffarna planerade jag utifrån samma skiss varje gång, där en och samma 
grundövning (se bilaga *) fanns som stomme att ”luta sig tillbaka på”, med olika fokusämnen; 
 
Gruppträff  
  
Reflektioner från förra träffen, introduktion i dagens ämne   
 
Uppvärmning 
  
Improvisation 1  
 
Reflektion 
  
Improvisation 2  
 
Reflektion  
 
Avslut 
 
 
Fokusämnen  
 
Allmän introduktion   
 
Teman  
 
Känslouttryck   
 
Text  
 
Eleverna i gruppen fick ta del av förslag på olika redskap att använda i deras improvisationer, 
men med betoning på att de var helt frivilligt att använda dem, och jag valde att inte ge för 
mycket instruktioner under träffarna. Det för att eleverna själva skulle få bilda sin egen 
uppfattning om ämnet, och även för mycket instruktioner kunde upplevas som förebildande. 
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Informella samtal mellan mig och eleverna fördes såväl före som efter själva gruppträffarna, 
till exempel i korridoren utanför lokalen eller i hallen på väg hem. Jag har ej fört loggbok på 
dessa samtal men har oundvikligen tagit intryck av deras åsikter, som speglas i resultatet. De 
kan ses som kompletterande uppgifter till observationerna. Då eleverna förmedlat en positiv 
upplevelse av undersökningen och fri improvisation i dessa informella samtal, har det 
onekligen förstärkt min uppfattning om att den information jag behövde till resultatet var 
omfattande trots relativt få gruppträffar. 
 
Elev D medverkade endast de två första gångerna, då hon fick förhinder samt var sjuk de två 
efterföljande gångerna. Hon medverkade på informationsmötet, men ej på det informella 
mötet i slutet. Elev A medverkade inte på informationsmötet, men delgavs informationen 
genom de andra eleverna. Vi hade även telefonkontakt då hon fick information och godkände 
sin medverkan i undersökningen. 
 
Resultat 
 
Under denna rubrik lyfter jag fram några exempel på händelser som utspelat sig i gruppen 
under undersökningen med fokus på syftet och problemställningar, och kommenterar dem. 
Här beskriver jag även den information pedagogen observerat, vikten av reflektion och ger en 
bild av hur eleverna upplevt sin resa. Jag avslutar med en analys. 
 
Kan ett fult ljud bli fint? 
 
Vid den allra första träffen fick eleverna göra en övning i fri improvisation (M-O-M-
övningen, se bilaga 2) för första gången. Jag förklarade hur de skulle göra, men lämnade 
medvetet ute för detaljerade instruktioner på hur det skulle ”låta” eller ”kännas”. Jag ville att 
de skulle få chansen att hitta sitt eget språk redan från första början.  
 
Improvisationen lät trevande, med låg ljudbild. Vyssande, trevande röster. Vi reflekterade 
efteråt; 
 

Jag; Hur kändes det där? 
Elev B; Jag vet inte vad jag ska göra! Det känns så nytt... 

 
Jag betonade att det var helt normalt och att det får vara så när man provar något nytt. Elev C 
berättade att hon själv börjat experimentera med att våga sjunga och låta ”fint och fult”. 
Gruppen pratade med varandra, vad är egentligen fint och fult? 
 

Elev B; Man kanske ska prova göra ett fult ljud och se vad som händer, då kanske någon annan 
får en impuls av det, följer upp det och så börjar det låta fint? 
 

Vidare frågade jag gruppen om de skulle kunna pröva att göra om övningen och utveckla sina 
idéer lite till, kanske försöka gå ifrån sina ”trygga ljud” och våga prova något annat, till 
exempel ett ”fult ljud”, som elev B föreslog?  
  
PANG! Allt kom på en gång. Ljudstyrkan ökade ordentligt, helt andra ljud visade sig och 
tonomfånget breddades. Improvisationen pågick under dubbelt så lång tid. Jag gav dem 
beröm, sa att det var stor skillnad mellan den första och andra improvisationen och frågade 
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gruppen vad de tyckte. En av eleverna sa att hon upplevde att hon fick bra respons av de andra 
i gruppen på det hon gjort i improvisationen; 
 

Elev A; Jag sjöng så starkt, det brukar jag aldrig våga göra. Kände inte ni likadant, att ni fick 
stöd av varandra? 

 
 
Kommentar: 
 
Redan här under första gruppträffen tog gruppen ett stort steg. När de uppmanades att 
utveckla sina improvisationer och våga lite till gjorde de just det, i stället för att backa och 
göra mindre. Det berodde mycket på att eleverna i gruppen redan var trygga med varandra. 
Det verkade självklart för dem att ta större initiativ, i den här gruppen fanns det inga dömande 
röster. Elevernas reflektioner över vad som hänt kom fram spontant som beröm till varandra, 
de bekräftade varandra och skapade en mer trygg miljö att fortsätta arbetet i. När en av 
eleverna gav förslaget om att prova ett ”fult ljud” provade alla i gruppen det stället för att dra 
sig tillbaka och bli tystare.  
 
Diskussionen om huruvida ett ljud är fint eller fult, rätt eller fel följde med under alla 
gruppträffar. Gruppen vred och vände på begreppen flera gånger om, och jag upplevde att de 
gemensamt fann en omvärdering av fenomenen musik och musicerande. En slags lättnad 
spred sig över gruppen, första gången var avklarad, ”så farligt var det ju inte”. Eleverna 
började hitta en möjlig form för vad som skulle kunna vara ett eget sätt att improvisera fritt 
på. Att jag inte gav dem för mycket instruktioner i början av gruppträffen verkade generera en 
självständighet hos eleverna, de tog plats redan från början.  
 
Måla ett landskap inuti 
 
Under gruppträff 2 fick gruppen övningar där strukturen var relativt tydlig, de skulle beskriva 
teman, bland annat ”den första isen i vattenpölarna på hösten” (se bilaga 2). Gruppen var 
redan uppvärmd då de hade sjungit för varandra på en gemensam uppsjungning med sin 
sångpedagog. Innan de provade att improvisera över is-temat fick de använda M-O-M-
övningen och den här gången startade alla utom elev C tydligt.  
 
Klart, starkt och rytmiskt. Det hela avslutades med en sekvens som bollades mellan eleverna. 
Elev C höll sig i periferin, svår att urskilja. Efter improvisationen uttryckte alla utom elev C 
att det varit lättare denna gång. Jag var nyfiken på varför elev C som tidigare varit så självklar 
nu inte alls tog plats. Hon var dessutom den enda av eleverna som hade längre bakgrund i fri 
improvisationsutövande. 
  
 Jag (till elev C): Hur upplevde du den här övningen? 

Elev C; Just idag var det svårt att komma in i mitt ”rum” där jag befinner mig när jag 
improviserar. Det är inte något negativt, det bara känns så idag.   
Elev A; Men prova att bara göra någonting typ ”aaaAAAAArrrGGG!” (ett starkt ljud) så 
kommer du in i det, det handlar om att ta för sig och ta plats och komma in i det! 

 
Alla i gruppen verkade överens om att det handlade om just det, men att det samtidigt finns 
vissa dagar då man inte riktigt får tillgång till det där ”rummet”. Jag sa att det var helt okej att 
känna som elev C och att det var positivt att hon ville dela med sig av det till gruppen. 
Eleverna höll med. 
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När gruppen sedan fick prova att improvisera över det angivna is-temat gav jag dem relativt 
omfattande instruktioner. Improvisationen var blev också väldigt tydlig och strukturen gick att 
urskilja. ”Det här var första gången jag faktiskt kunde måla upp ett landskap inuti”, sa elev A. 
De samsades om att sköta olika ”funktioner” i landskapet de målade upp, någon knirkade 
alltid, någon susade alltid. Hela gruppen var överens om att det här var enklare än den första 
övningen. Därför ville jag pröva att på nästa gruppträff att släppa på instruktionerna mer än 
tidigare för se vad som hände. 
 
Kommentar:  
 
När gruppen sågs för andra gången var de lite varmare i kläderna. De hade dessutom sjungit 
för varandra stunden innan de kom till mig och var lite uppsluppna, stämningen var hög och 
tillåtande trygg. Elev C som hade svårigheter att komma in i sitt musikaliska ”rum” kunde 
utan problem berätta om det för gruppen, med positivt resultat. Det blev tydligare denna gång 
att reflektionen är viktig då eleverna ventilerade sina spontana reaktioner och bekräftade 
varandra.  
 
Övningen med tydliga instruktioner fick gruppen att slappna av lite, då de för första gången 
fick beskriva någonting utifrån istället för inifrån sig själva. De målade upp ett ljudlandskap 
tillsammans, där de delade på ”ansvaret” för ljud som hörde till bilden. Intressant var att de 
alla valde så liknande ljud på den sprakande vinande isen, speciellt i tonhöjd och längd. Med 
strukturen verkade ett lugn följa, flera av eleverna gjorde nya ljud och tog sig an större 
utmaningar i sina improvisationer än tidigare.   
 
Att låta ett ljud på en känsla komma ut 
 
Vid det tredje tillfället var vi hemma hos mig då lokalen vi tidigare använt var bokad. 
Eleverna fick arbeta med känslouttryck i övningen ”Uttryck vad du kände klockan 19 igår 
kväll?” (se bilaga 2), och jag gav inga mer instruktioner än så. Jag var nyfiken på om gruppen 
upplevde skillnaden mellan att beskriva något utifrån eller uttrycka något fritt från sitt inre. 
Jag visste dessutom om att elev A och elev C varit på en gemensam teaterrepetition kvällen 
innan, och var nyfiken på om det skulle höras. 
 
Improvisationen lät ganska spretig och olika eleverna emellan. De möttes inte på samma sätt 
som de brukade, det dök upp fler nya idéer och mer tydligt sammanhängande linjer hos var 
och en av eleverna, som att var och en av dem berättade sin berättelse utan större 
kommunikation med varandra. Under reflektionen efteråt var alla i gruppen överens om att 
övningen varit svår.      
 

Elev A; Den här övningen var svårare än de andra övningarna vi gjort, det var svårt att känna sig 
fri. För mig är det lättare att känna mig fri om jag får tydligare ramar! 

 
Gruppen pratade om hur fascinerande det är att det kan vara så, trots att det låter som en 
motsägelse, att ramar ger frihet. Alla i gruppen kände igen sig själva i det elev A tyckte, men 
var överens om att det var individuellt hur stor roll det spelade för dem. Elev B beskrev hur 
hon upplevde övningen; 
 

Ett ljud är så mycket mer äkta, naket, ärligt och ”rent” än vad ett ord på en känsla kan vara. Det 
är som att öppna dörrar inuti, och att man ibland kan vara lite rädd för det som kan komma ut ur 
dem. 
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Hon berättade vidare om att hon varit och handlat på stormarknaden klockan 19 kvällen 
innan, och att hon ibland blir stressad och får ångest av att göra det. Hela gruppen sammanslöt 
runt henne i samtalet och jag upplevde hur väldigt trygga de var med varandra. Även elev A 
delade elev B:s upplevelse av svårigheten av att sätta ljud på känslor. Hon sa: ”Jag har inte 
svårt för att vara i känslor, utan för att ge dem ljud.” 
 
Vid den fjärde gruppträffen valde jag att ge gruppen en övning där både struktur utifrån (en 
bestämd text) och frihet att uttrycka inifrån (deras relation till texten) fick utrymme, 
”gissningsleken” (se bilaga 2). Resultatet blev överhängande positivt, allt verkade falla på 
plats. Gruppen avslutade till och med en av övningarna ”själva”, vid ett tillfälle då de 
egentligen inte färdigställt hela strukturen! Jag blev glatt förvånad över detta självständiga 
steg och frågade dem om det var medvetet. ”Jamen, improvisationen kändes som slut där!, sa 
gruppen stolt.   
 
Kommentar: 
 
Under gruppträff 3 var gruppen som mest sköra inför varandra. Alla påverkades av 
reflektionen om rädslan för att öppna dörrar inuti. De samtalade om att finna mod till att våga 
det, och konstaterade att det var något positivt att sträva efter. 
 
Gruppen kommunicerade mer än någonsin, det var som en propp gått ur! Alla verkade väldigt 
entusiastiska över sammanhanget, att det gav så mycket mer än bara att få sjunga ihop. Det 
verkade som att inte bara den musikaliska kommunikationen utan även den verbala fått luft 
under vingarna då de vågat uttrycka sig djupare i sina improvisationer. Reflektionen hade 
aldrig varit så viktig som denna gång. Så tydligt var det att vi drog över med nästan en 
halvtimme då det fanns så mycket mer att tala om än det som rymdes inom min undersökning.   
 
Jag hörde ingen tydlig röd tråd mellan elev A och elev C:s improvisationer (de som repeterat 
teater tillsammans kvällen innan), men elev A uttryckte att hon kunde spegla sig mycket i elev 
C:s improvisation. De var nyfikna på varandras upplevelser, då det senare visade sig att det 
varit en ganska jobbig repetition de varit på tillsammans. De kunde samtala om repetitionen 
och verkade lättade över att de kunnat vara uppriktiga mot varandra, då de båda under 
repetitionen gått på var sitt håll och irriterat sig på en tredje part.  
 
Under den sista gruppträffen pratade gruppen om viljan att fortsätta improvisera tillsammans, 
men att då själva dela på ledarskapet vilket jag haft ansvar för hittills. En av mina personliga 
frågor runt undersökningen var just detta; huruvida en sådan grupp kan bli självgående, 
väldigt intressant att de tog upp detta själva! Överhuvudtaget upplevde jag att gruppen blivit 
intresserad av fri improvisation, då de började uttrycka fördelar de upplevt under träffarna. Då 
de dessutom vid det sista tillfället tog steget att våga välja bort mina instruktioner och 
kommunicera genom med sina röster till varandra att improvisationen skulle sluta vid ett 
annat valt tillfälle, vilket tyder på att de vuxit i sina roller som improvisatörer. 
 
Ur pedagogens synvinkel 
 
Jag mötte gruppens sångpedagog vid ett tillfälle innan gruppträffarnas start för att få en bild 
av de olika elevernas röster och roller i gruppen. Eftersom jag auskulterat lektioner hon hållit 
med tre av de fyra eleverna, samt undervisat dem själv vid flera tillfällen hade jag hög grad av 
förhandsinformation. Elev D däremot hade jag aldrig träffat eller hört tidigare, fokus låg där 
med till viss del på henne. Jag ville också veta mer om hur eleverna fungerade som grupp, då 
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jag aldrig mött dem denna konstellation förut. Pedagogen upplevde gruppen som stabil och 
mer trygg än många andra grupper, detta i och med att alla utom elev D studerat och 
musicerat tillsammans tidigare. Elev D hade dock personlig anknytning till de andra i gruppen 
genom ett syskon. Pedagogen upplevde henne som intresserad och motiverad med god 
kännedom om sin röst. De andra eleverna i gruppen var även de enligt pedagogen väl bekanta 
med sina röster.    
 
Ett problem var tidsaspekten. Undersökningen utfördes under en begränsad tid på hösten 
2007, och pedagogen samt eleverna hade ett schema som inte riktigt synkroniserade med min 
tidsplan. Pedagogen hann därför bara ha lektion med gruppen vid ett tillfälle och en av 
eleverna (elev B) vid ett tillfälle då jag var klar med undersökningen och behövde 
uppgifterna. Jag valde att samtala med pedagogen vid ett senare tillfälle under hösten för att få 
lite mer information om hennes observationer.  
 
Den information pedagogen och jag lyckades utvinna ur det lilla underlag som fanns, var 
detta;  
 

• Elev B:s röst känns mer fri och hon verkar vara mer ett med sitt instrument. Det var 
intressant då elev B var den elev som påverkats mest av övningarna att sätta ljud på 
känslor, och uttryckt att hon upplevt det som svårt. Elev B nämnde även själv flera 
gånger för mig hur hon upplevde sin nyvunna frihet i rösten som positivt. 

 
 

• Elev A verkar ha hittat kärnan i huvudklangen. Det här var något elev A och 
pedagogen arbetat med under en längre tid innan undersökningen startade, men 
förändringen skedde under undersökningsperioden. Enligt mina observationer under 
gruppträffarna använde successivt elev A sin huvudklang mer och mer, och jag 
upplevde att hon kände sig bekväm med den. 

 
 

• Gruppen som helhet har gått från trygg till ännu mer trygg. De vågar prova på mer 
nya saker. Det var den stora förändringen. Både pedagogen och gruppen verbaliserade 
detta gång på gång, och jag såg det under varje gruppträff. 

 
 
Vikten av reflektion    
 
När jag planerade gruppträffarna lade jag inte så stor vikt vid reflektionen som arbetsmoment. 
Jag antog att gruppen skulle samtala om sina improvisationer till viss del eftersom jag visste 
att eleverna var uttalat kommunikativa, men inte att reflektionen skulle bli så användbar för 
processen. Då den första improvisationsövningen var genomförd samtalade eleverna spontant 
om sina upplevelser. När de sedan gjort den andra improvisationsövningen och även då 
reflekterat spontant efteråt frågade jag dem om hur de upplevde reflektionen. Elev A sa; ”då 
kunde alla säga att det var lite jobbigt och svårt, och då var det liksom sagt!”. Reflektionen 
fungerade som en slags isbrytare i början av undersökningen, där eleverna kunde 
kommunicera att de alla var lite nervösa och osäkra. Successivt blev reflektionen efter 
improvisationerna ett verktyg för förtydligande, förståelse och bekräftelse. 



 17

Ett helt nytt språk 
 
När gruppen själva fick sammanfatta sin upplevelse av undersökningen gav de ett mycket 
positivt uttryck. Det tongivande budskapet var att de alla vuxit i processen de gått igenom 
som musiker, improvisatörer, människor. De upplevde att formatet på lektionerna fungerat 
mycket bra, där varje övning baserats på ett visst bestämt format (M-O-M-övningen, se bilaga 
2), samt att tiden för träffarna varit lagom lång. Däremot hade de gärna träffats fler gånger, 
åtminstone fyra gånger till. Att jag som ledare inte medverkade i improvisationerna var hela 
gruppen positiva till. Då eleverna var mer eller mindre ovana improvisatörer var de lätta att 
påverka och risken var stor att de skulle ha sett mitt sätt att improvisera på som förebildande 
om jag medverkat.  
 
Gruppen upplevde att få beröm och bekräftelse av mig och varandra efter improvisationerna 
var skönt att få, då det gav en känsla av att allt de gjorde var rätt och inget var fel och det 
genererade i sin tur en känsla av att våga mer. Det här tyckte de var viktigast speciellt i början 
av undersökningen. De är helt eniga om att tryggheten i gruppen varit mycket viktig. Stödet i 
gruppen har hjälpt dem att våga tillsammans. Gruppen trodde också att de varit ännu tryggare 
med mig som ledare än med en helt för dem okänd person (undantaget elev D som ej träffat 
mig innan). Lokalen verkar också spelat viss roll för trygghetskänslan. De första två gångerna 
var vi i en dåligt isolerad lokal med olåst dörr med människor i omlopp utanför till skillnad 
från de två sista gångerna då vi var i min låsta lägenhet mitt på dagen utan grannar eller andra 
som störde. Avslutningsvis formulerade elev B, som även pedagogen uppmärksammat för sin 
nyfunna förankring i rösten sin resa genom undersökningen;  
 

”De här träffarna har varit en plats där jag fått kraft. Jag har varit som ett skört grässtrå i blåsten 
men här har jag fått växa mig starkare och större. Jag har hittat ett helt nytt språk.” 

 
Analys 
 
Jag redovisar här en sammanfattning av svaren på mina problemställningar. 
 
Samtliga elever i gruppen har växt i sitt musicerande, och verkar förhålla sig till sitt 
musicerande och instrument på ett mer avslappnat sätt. Undersökningen visar på att gruppen 
blivit mer sammansvetsad, då de kunnat möta varandra mer ”på djupet” i sitt kreativa uttryck 
än tidigare. Då gruppen även umgåtts utanför gruppundervisningsformatet antar jag att de 
kunnat fördjupa sina sociala relationer med varandra. I och med att var och en av eleverna 
vågat öppna sig så pass mycket i improvisationsövningarna inför gruppen har individ- och 
grupptryggheten stärkt. 
 
Mina och pedagogens observationer tillsammans med gruppens reflektioner och respons har 
gett ett tillfredställande resultat, trots relativt få undersökningstillfällen (4 gånger 60 minuter). 
Jag kan urskilja framsteg både inom ramen för den enskilda gruppträffen både övergripande 
och genom hela undersökningen. Varje gruppträff har innehållit nya moment där eleverna mot 
slutet av träffen visat sig växa med uppgiften. 
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Förändras elevens synsätt på musik samt musicerande, och i så fall hur? 
 
Synen på musik diskuterades flitigt under hela undersökningen av eleverna, och jag såg hur de 
successivt ifrågasatte sina olika ståndpunkter. Alla i gruppen var när undersökningen var slut 
överens om att de på ett eller annat sätt omvärderat begreppet rätt/fel i musik.    
 
Hur påverkas elevens initiativförmåga? 
 
När jag jämför resultaten från den första och den andra gruppträffen kan jag se hur 
initiativförmågan ökat hos eleverna, vilket fortsatte under hela undersökningen. Pedagogen 
har även uppmärksammat detta under sina senare möten med gruppen, då hon formulerar att 
gruppen nu vågar prova på mer nya saker. Gruppens eskalerande initiativförmåga var 
tillsammans med den ökande musikaliska uttrycksförmågan de tydligaste resultaten. 
 
Hur utvecklas elevens musikaliska uttrycksförmåga? 
 
I jämnt flöde under gruppträffarna vågade eleverna individuellt samt som grupp ta större och 
större steg i sitt kreativa uttryck. Då det alltid var någon som vågade lite till kunde någon 
annan få skjuts av det och våga själv, det blev gruppens motor. Gruppens gemensamma 
uppfattning var att de alla fått fler sätt att uttrycka sig på musikaliskt. Den verbala 
uttrycksförmågan verkade gå hand i hand med detta, då reflektionerna alltid tog mer fart efter 
att gruppen tagit ett större steg i sin musikaliska kommunikation. 
 
 
Diskussion  
 
Metod och upplägg 
 
Innan jag genomförde studien undrade jag om fyra gånger 60 minuter verkligen skulle räcka 
som underlag, men i och med att jag fann just denna grupp med dess speciella förutsättningar 
fick jag tydlig information att tillgå. De fyra vuxna kvinnorna var bekanta med sina röster 
som instrument, de var trygga med varandra redan innan undersökningen både enskilt och 
som grupp, med mig som lärare och med sångpedagogen som studerade dem. Resultatet blev 
på många sätt kopplat till gruppens sammansättning och klimat, samt förhållandet till mig och 
den andra pedagogen. Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att se fler resultat från 
andra slags grupper för att eventuellt kunna skönja likheter i processerna. 
 
På grund av diverse lov och ändrade scheman kunde pedagogen som studerade gruppen tyvärr 
inte träffa dem mer än två gånger under hela studien. Pedagogen skulle ha haft större 
möjlighet att bidra med information till resultatet om hon träffat gruppen vid fler tillfällen. 
Informationen hon hade samlat in fick tyvärr en mindre plats i resultatet än väntat på grund av 
detta. Hade undersökningen pågått under en termin hade pedagogen haft möjlighet att träffa 
gruppen fler gånger och då kunnat samla mer information, samt mer tydligt kunna se de 
enskilda elevernas eventuella resultat.  
 
I undersökningen valde jag att inte medverka i improvisationerna redan innan jag mött 
gruppen för att jag kände till dess sammansättning och förmågor. I en annan grupp hade detta 
kanske inte varit möjligt. I just denna grupp hade min medverkan i improviserandet blivit 
onödigt förebildande, medan den i en annan grupp kanske fungerat som en ”dragkrok” för 
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gruppen att komma igång själva. Om gruppen varit okänd för mig skulle jag under 
lektionsplaneringen ställts inför valet att medverka eller inte, utan att veta hur det skulle 
fungera i just den gruppen. 
 
Gruppen bestod av enbart kvinnliga deltagare. Det är svårt att säga om det påverkat resultatet 
eftersom uppsatsens utgångspunkt har varit att behandla deltagarna som individer och grupp 
oberoende kön. För fortsatt forskning skulle det dock vara intressant att inkludera faktorer 
som exempelvis genus, klass eller etnicitet. 
 
Formatet och innehållet lektionerna (gruppträffarna) var uppbyggt på min egen metodik. Jag 
använde enbart eget material och undervisade efter min pedagogik med mitt förhållningssätt 
till musicerande och musik. Jag antog att det skulle påverka resultatet så jag betonade ofta att 
det här är ”mitt sätt” att förhålla mig till improvisation, och uppmuntrade att de själva skulle 
utforska vad som var deras eget sätt. Det hade varit intressant att studera gruppen under 
ledning av en annan improvisationspedagog, både för att få studera gruppens utveckling i en 
annan metodik, men också för att för resultatet påverkas av att min roll både fungerat som 
ledare och som observatör. Jag har inte upplevt någon större problematik i att sammanföra 
dessa två roller, men det skulle kanske ha gett en annorlunda bild av resultatet då det 
dokumenterats mer utifrån. 
 
Det förekom en viss problematik med mitt val av att inte använda inspelningsutrustning. Då 
jag efter varje gruppträff satte mig ner för att föra in mina observationer i loggbok kunde jag 
inte återge exakt allt som hänt. Det var något jag räknat med från början, men i efterhand ser 
jag att informationsinsamlingen antagligen blivit mer komplett om jag spelat in 
gruppträffarna. Det väcker dock frågan om vad för information som är viktigast att samla in i 
en kvalitativ studie? I detta fall var observation och loggboksförande som insamlingsverktyg 
tillräckliga då jag funnit att jag bevarat mitt syfte och mina problemställningar.  
 
Gruppen visade tydligt att de använde kommunikation och reflektion genomgående i hela 
undersökningen. Jag la inte så stor vikt vid reflektion som arbetsmoment vid planeringen då 
jag redan kände till att gruppen var bra på kommunikation. Hade gruppen varit ny för mig 
skulle jag fått hålla i en träff med gruppen för att få en tydligare bild av hur undervisningen 
skulle anpassas för gruppens behov, till exempel en tyst grupp skulle kanske behöva mer 
betoning på kommunikation.  
 
Frånvaron var för en av eleverna hög, då hon endast medverkade vid två av fyra tillfällen. Det 
var problematiskt att ge en tydlig bild av hennes utveckling, då hon var den enda elev jag inte 
träffat på tidigare. Hon deltog i de två första träffarna, och gruppen verkade inte påverkas 
nämnvärt av vare sig hennes närvaro eller frånvaro. Jag tror att det beror på att gruppen sällan 
varit intakt flera gånger i rad då de sjungit hos den andra pedagogen, de var vana vid att 
gruppens storlek ändrades då och då. En av eleverna jag redan kände lite medverkade inte på 
informationsmötet innan undersökningen, men hon delgavs informationen från en av de andra 
eleverna, samt kontakt med mig per telefon.  
 
Resultat 
 
Med utgångspunkt i att processen är produkten (Sawyer 2000), blev resultatet en 
sammanfattning av elevernas och gruppens individuella resa under studien. Av mina fyra 
problemställningar markerade tre en tydlig förändring, och den fjärde gav ett ganska litet 
resultat på grund av tidsbegränsningen. De tre problemställningarna om synsätt, 



 20

initiativförmåga och uttrycksförmåga visade sig vara beroende av varandra, och jag har 
konstruerat en modell för att tydligare visa detta. 
 

 
 Fig. 1 
 
Modellen visar på hur de tre områdena leder vidare in i varandra. När eleven vågar ta nya 
initiativ blir hennes uttrycksförmåga större vilket leder till ett nytt öppnare synsätt på 
musik/musicerande, som gör att hon tar fler och större initiativ och så vidare. 
 
I gruppen vittnade alla elever om sin vidgade syn på musik/musicerande när undersökningen 
var klar. Diskussionen om ljud och musik kunde vara rätt eller fel dök ofta upp i 
reflektionerna. Stackens (i Sundberg 2006) säger att musiken (fri improvisation) dör om den 
benämns som rätt eller fel, och resultatet av undersökningen visar att gruppen delar hans åsikt 
om synsättet på musik/musicerande. Gruppen var enig om att de strävade efter att kunna 
släppa tankarna på om det lät fult eller fel när de improviserade, och de uttryckte även en 
lättnad när de ibland lyckades. I och med att alla i gruppen kände sig trygga med varandra 
fann eleverna ingen anledning att ta på sig några destruktiva rollfunktioner (Johansson 2005), 
vilket gav en ännu mer stabil grupp. Det lade grunden för gruppen att ta mer initiativ. 
 
Redan vid den andra gruppträffen noterade jag hur gruppen samlade mod och vågade mer. 
Även gruppen och pedagogen såg den här successiva förändringen i initiativförmåga, den 
bara eskalerade under processen. Det handlade till en början om att våga gå utanför sina ramar 
för hur de brukade sjunga, men allt eftersom blev initiativen mer inriktade på att våga möta 
upp och ge ljud åt känslor, och slutligen de känslor de kändes svåra. Wärja (i Grönlund, et. 
al., 1999) anser att det här är musikens viktigaste egenskap, att kunna skapa känslomässiga 
upplevelser i ett musikaliskt rum där människan kan möta dem. Gruppen var så trygg att de nu 
tog initiativ till att uttrycka sina känslor musikaliskt.  
 
Slutligen möttes gruppen i sina improvisationer där de kunde utveckla sin uttrycksförmåga. 
Det gav upphov till öppna reflektioner, och diskussioner om vad som var rätt eller fel, fint 
eller fult dök upp på nytt. Hovancsek (i Nunn 1998) talar om ”konfrontationen med en 
förutbestämd uppfattning och omdefineringen av den” är en av de viktigaste vinsterna med fri 
improvisation, och det var precis det som hände i gruppen.  
 
Eleverna hittade ett nytt synsätt på musik och sitt eget musicerande när de övergav gamla 
invanda mönster och vågade sig ut på ny obeprövad mark. Genom deras nyfunna synsätt 
föddes nya initiativ i gruppen, som ledde till nya uttryck som gav eleverna möjlighet att ännu 
en gång vända och vrida på sitt sätt att se på musik och sitt musicerande. Processen förstärktes 

 
Initiativ- 
förmåga 

 
Uttrycks- 
förmåga 

 
Synsätt på 
musik/ 
musicerande
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för varje varv den gick runt, som en fågel Fenix som föds, lever och dör, reser sig ur askan 
starkare och starkare för varje gång. Jag önskar att fler vågar uppleva den process som fri 
improvisation sätter igång. Oavsett om det är genom vidare forskning, musicerande, eller 
undervisning är fri improvisation ett fantastiskt medium för utmaningar 
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Bilaga 1. 
 
Innehåll Gruppträffar 
 
Gruppträff 1 
  
Introduktion Samtal om undersökningen, fri improvisation - vad är 

det för något? Kan något låta rätt eller fel? 
 
Uppvärming Klappa med händerna på hela kroppen. Ljuda fritt på 

S, M, O. 
 
Improvisation 1 M-O-M-övningen. 
 
Reflektion Öppet samtal om improvisation 1. Hur kändes det? 

Kan man förändra något? Kan man ta i lite till? 
 
Improvisation 2 M-O-M. 
 
Reflektion Hur kändes det? Vad blev annorlunda? 
 
Avslut Sammanfattning av dagens träff. Att fundera på till 

nästa gång; hur var det att improvisera fritt idag? Var 
det skillnad mellan första och andra gången du/ni 
improviserade och i så fall varför? Kort info om 
nästa träff och ämne. Tid för nästa träff. 

 
Gruppträff 2  
 
Inledning Sammanfattning av förra träffen samt tankar som 

uppstått sen dess. Introduktion av dagens ämne; 
teman. 

  
Uppvärmning 
 
Improvisation 1 M-O-M  med fokus på det du känner just nu. 
  
Reflektion    
 
Improvisation 2 M-O-M med fokus på temat; ”den första isen i 

vattenpölarna på hösten”.  
 
Reflektion    
 
Improvisation 3  Tonbyten. 
 
Avslut    
 
 



 

Gruppträff  3    
 
Inledning Sammanfattning av förra träffen samt tankar som 

uppstått sen dess. Introduktion av dagens ämne; 
känslouttryck. 

 
Uppvärming  
 
Improvisation 1 M-O-M med fokus på hur du känner just nu. 
 
Reflektion 
 
Improvisation 2 M-O-M med fokus på känslor; ”Uttryck vad du 

kände kl. 19 igår kväll?”  
 
Reflektion 
 
Improvisation 3 Gissningsleken (se bilaga *) 
 
Avslut 
 
 
Gruppträff 4 
 
Inledning Sammanfattning av förra träffen samt tankar som 

uppstått sen dess. Introduktion av dagens ämne; text.  
 
Improvisation 1 M-O-M med fokus på text utan fras.  
 
Reflektion  
 
Improvisation 2 M-O-M med fokus på text med fras. 
 
Reflektion     
 
Improvisation 3 Som Improvisation 2. 
 
Reflektion 
 
Avslut Sammanfattning av dagens träff. Att fundera på till 

det avslutande samtalet, reflektioner av medverkan i 
undersökningen. 



 

Bilaga 2. 
 
Övningar  
 
1.  M-O-M (grundövningen) 
 
M…   …O…   ...M. 
Välj ton och variera…   Byt till O när det känns bra,  Samlas i ett  
(tonhöjd, rytm, ljudnivå osv.)  variera…   M. 
 
Den här övningen går att variera. Prova något av dessa redskap, eller hitta på egna!  
 
Redskap 
 
Fler/andra vokaler/konsonanter att landa på  
Tystnad, viskningar  
Nyanser, starkt/svagt  
Rytmer  
Monotont  
Teman (se nedan)  
Bestämda toner  
Text, fraser ur kända melodier 
 
 
2. Tonbyten 
 
Alla i gruppen får varsin ton. Från denna ton får du byta ett halvt tonsteg upp eller ner. Försök 
att byta samtidigt som de andra i gruppen!  
 
3. Tema 
 
Improvisera fritt över ett eller flera teman.  
 
Exempelvis ”den första isen i vattenpölarna på hösten”. Beskriv! Hur låter den? Har den en 
ton, doft, färg, är den högljudd eller tyst? Försök bygga upp en så tydlig bild av temat som 
möjligt inom dig, och uttryck det i din improvisation. Fler exempel;  
 
Färgen röd 
Mjuk kattpäls 
Blöta vinterhandskar 
Kall sommarnatt 
Tulpaner 
 
4. Känslouttryck 
 
Välj en känsla och uttryck den i din improvisation. Gruppen kan enas om en känsla som alla 
ska uttrycka, eller så väljer du din egen. Om det underlättar när du bygger upp din inre bild 
kan du tänka på en situation då du upplevde denna känsla.  
  
Exempelvis ”Vad kände du kl. 19 igår kväll?” Var du glad, ledsen, ensam, med din familj, 
trött, hungrig osv. Uttryck och beskriv detta i din improvisation. 
Fler exempel; 



 

 
Första gången jag var kär  
Då jag var stolt över mig själv  
När mamma var arg  
Sist jag kände mig vacker 
Igår morse 
När jag åker tåg 
 
5. Text 
 
Utan textfras; låt ljuden du gör forma ord om du vill. Låna ljud, ord av varandra. Improvisera 
över ord som börjar på till exempel bokstaven S. 
 
Med textfras; improvisera med den som utgångspunkt. Hur många olika sätt kan du säga 
denna fras på? Gruppen kan dela upp frasen så att alla deltagare har ansvar för några ord i 
frasen var, och låta meningen ”gå runt”. Man kan låta alla säga hela frasen men vänta in 
varandra efter varje ord, dvs. ingen får ta nästa ord förrän alla i gruppen är klara med det 
förra. Lek med nyanser, snabbt/långsamt tal, viskningar/rop, unisont, monotont. 
 
Exempelvis frasen; ”när jag ser dig blir jag varm”. Prova att kasta om orden i meningen, 
enbart fokusera på ett ord, repetera vissa ord. Fler exempel; 
 
”idag mår jag bra” 
”på den kalla havsbotten ligger en hemlighet” 
”vita moln flyger tätt över mitt huvud” 
”jag är tung och trött” 
”ser du mig?”    
 
6. Gissningsleken 
 
En i gruppen får gå ut en stund medan resten av gruppen bestämmer ett tema att improvisera 
över, och gör det när personen kommer tillbaka. Personen som inte vet temat får efter 
improvisationen gissa vad det var. 



 

Bilaga 3.  
       
Fundera på detta (grupp);     
 
 
Musikaliskt initiativ;  
 
Tar jag mycket eller lite initiativ när jag sjunger i grupp? Vågar jag göra det jag känner för att 
göra med min röst?  
 
Musikaliskt uttryck;  
 
Kan jag uttrycka det jag känner med min röst när jag sjunger?   
 
Förmåga att musicera; 
 
Hur ser jag på musicerande? Finns det tydliga ramar i min bild av detta, t.ex. vad som är 
bra/dåligt, vackert/fult? 
 
Vilka funktioner kan Fri improvisation fylla i sångundervisning? 



 

Bilaga 4. 
       
Fundera på detta (sångpedagog); 
 
 
Musikaliskt initiativ;  
 
Hur fungerar initiativförmågan hos individen/gruppen?  
 
Musikaliskt uttryck;  
 
Upplever du att eleverna kan uttrycka sig fritt musikaliskt tillsammans? 
 
Förmåga att musicera; 
 
Hur upplever du individens/gruppens syn på musicerande? 
 
Vilka funktioner kan Fri improvisation fylla i sångundervisning? 
 


