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Titel: Have You Met Miss Jones? – En studie av en konkret metod för att utveckla 
jazzimprovisation. 
 
Title in English: Have You Met Miss Jones? – A study of a concrete method for the 
development of jazz improvisation. 
 
Denna uppsats berör jazzimprovisation i en pedagogisk omgivning. Mer specifikt undersöks 
en metod för att jobba med vokabulär som mer friställt från teoretiska uppställningar. Snarare 
än att ge eleven komplexa teoretiska ramar för improvisation utvecklar jag en metod för att 
spela efter andra ramar. Uppsatsen centreras kring tre lektioner med två gymnasieelever och 
hur vi arbetade med ett fast urval fraser och spelade utifrån dessa i olika övningsetyder. Målet 
med övningarna är att ha en ryggrad av licks eller fraser man kan använda sig av och bygga 
sin improvisation på. Studien är förankrad i litteratur i form av både undervisningsmaterial 
och mer filosofiska texter om spontanitet och improvisation. 
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FÖRORD 
 
Jag vill rikta ett stort tack till flera personer som varit centrala för den här uppsatsen; först och 
främst de två elever som utöver sina gymnasiestudier valde att ställa upp på ett par extra 
lektioner för min räkning; den lärare som har förmedlat kontakt till elever; till sist alla de 
lärare och musiker jag spelat med och lärt mig av, som format min syn på improvisation och 
dess pedagogiska natur genom åren.  
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INLEDNING	
Jag har improviserat nästan så länge jag spelat mitt huvudinstrument; gitarr. Det dröjde nog 
ett tag innan jag ens kategoriserade mitt spel som improvisation. Jag prövade bara, eller lekte. 
Improvisation tänkte jag var en musikaliskt medveten handling jag ännu inte kunde, men ville 
lära mig. Under de senare årens mer medvetna strävan att utveckla mina improvisatoriska 
färdigheter har jag efterhand urskönjt två olika förhållningssätt till vad improvisation är. 
Musiker och lärare verkar ha inställningar till improvisation som bekänner sig till, i breda 
ordalag, två olika fack. Sanningen är säkert att många känner igen sig i båda dessa fack, men 
att de flesta har en större tonvikt på, ger en större sanningsroll till, en av dem. Jag ska i denna 
uppsats inte i detalj definiera och särskilja dessa två fack, men beröra vad jag ser som två 
olika metoder för att improvisera och utveckla sitt improviserande. 
 
I många år tedde sig improvisation svåråtkomligt, närmast mytiskt, för mig. Detta berodde på 
flera saker, som min uppfattning om vad som var improvisation och vad som inte var det, men 
även metoderna jag använde för att lära mig konsten. En lärare och hans metod blev dock 
förlösande, och öppnade upp ett nytt sätt att se på och lära mig att improvisera, vilket sen dess 
även stärkt mitt gehör och min känsla för tajming på vissa sätt och inom vissa genrer. Därför 
baserar jag min metod på den som fungerade så bra för mig. Jag ska försöka vidareutveckla 
den och pröva på egna elever. Detta ger mig även möjlighet att problematisera, hitta svagheter 
eller eventuella fallgropar, och därmed bli än mer medveten om hur jag själv kan jobba med, 
och lära andra, att improvisera. Jag avgränsar mig här till förhållandevis traditionell jazz för 
att lektionsmaterialet och studien inte ska bli oöverskådligt omfattande. 
 
Att lära sig att spela skalor och ackord är självklart viktigt för vilken musiker som helst. Men 
mycket undervisning kring improvisation går ut på att lära ut dessa teoretiska applikationer 
som ett slags ramverk. Synen på improvisation som något andligt och med en härkomst ur ens 
själ gör att man sedan ska improvisera inom dessa ramar, eller ur detta omfattande teoretiska 
grundmaterial. Att inte göra det uppfattas som problematiskt därför att: om man inte förhåller 
sig till några ramar alls är det svårt att få mottagaren – medmusiker eller publik – att förstå 
och relatera till det man gör, om man förhåller sig till alltför snäva ramar blir improvisationen 
banal, eller inte improvisation alls.  
 
Trots detta mytologiseras enskilda improvisatörers vokabulär. Många värdesätter de 
byggnadsblock, klichéer, återanvändningsbara figurer – licks, ofta kallade – som musiker 
bygger sina improvisationer av som en yrkeshemlighet. På grund av det ser man ett alltför 
kraftigt användande av igenkännbara licks som idéfattig och billig improvisation. Huruvida 
detta stämmer och för vem är en alltför stor och komplex fråga att utreda här, men klart är att 
ovanstående inställning kan ställa till med problem för undervisningen som rör improvisation. 
En del av anledningen till det är att själva akten improvisation som sådan inte går att lära ut. 
Improvisation är ju att göra något oförutsett i stundens ingivelse. Metoden jag diskuterar och 
använder mig av i denna studie går ut på att sätta andra ramar än jag själv upplevt är vanligt 
för att lära sig jazzimprovisation. 

Syfte	och	disposition	
Syftet med studien är att undersöka och pröva en konkret metod för att arbeta med 
jazzimprovisation i undervisningssyfte. Metoden baseras på ett praktiskt applicerande av 
musikaliska fraser utan att en teoretisk förankring föregår det. Målen med lektionerna är 
trefaldiga; att fritt kunna improvisera med hjälp av de fraser vi jobbat med över en typisk 
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jazzstandard; att få eleverna att förstå tillvägagångssättet för att kunna jobba vidare på egen 
hand; att för mig själv visa svagheter och styrkor med min metod och relatera mina didaktiska 
val till litteratur rörande improvisation. 
 
Innan metoden och dess resultat presenteras närmare kommer jag att diskutera hur 
improvisation definierats och beskrivits i litteratur. Först kommer jag diskutera detta i ganska 
breda ordalag, och sedan lite mer konkret och specificerat för den traditionella typ av 
improvisation som är starkt förknippad med jazz. Detta för att ge en plattform att diskutera 
och problematisera min egen metod och dess resultat senare. Jag måste sätta in mina lektioner 
i en större kontext för att de ska ha något att säga. Detta betyder att jag även kommer 
diskutera hur improvisation lärs ut. Då tar jag stöd av pedagogiskt material kring 
jazzimprovisation. Diskussionen är på intet sätt uttömmande, utan endast ett perspektiv som 
belyser mina egna metoder.  
 
Metoden jag använder för att jobba med improvisation går ut på att bygga upp en liten bank 
av melodier eller fraser som man sedan jobbar med. Detta musikaliska grundmaterial kan 
komma varthelst ifrån. Den bank jag presenterar för eleverna i denna studie är en kombination 
av egenpåhittade fraser och sådana tagna från mycket kunniga och etablerade improvisatörer. 
Dessa används som byggnadsblock i etyder vars harmonik är baserade på jazzstandarden 
Have You Met Miss Jones?. På så sätt improviserar man först inte utefter en tonart, skalor, det 
harmoniska förloppet eller helt fritt. Snarare improviserar man endast ordningen och så 
småningom fraseringen av på förhand givna musikaliska brottstycken. I steg för steg närmar 
man sig sedan alltmer fri men idiomatisk improvisation som förknippas med traditionell jazz. 
En aspekt som ibland åsidosätts när man spelar instrumentell jazz är texten och dess betydelse 
för sången. I mitt fall blir Miss Jones en metafor för den, för mig, en gång så mystiska och 
svåråtkomliga jazzimprovisationen. Mitt mål blir i någon mening att låta eleverna möta denna 
Miss Jones och bli bekanta med henne. 
 
Resultaten av lektionerna utgör en grund för den påföljande analysen och diskussionen. Här 
försöker jag sakligt framställa hur lektionerna gick samt vilka pedagogiska faktorer jag 
utvärderar lektionerna och materialet från. Jag fokuserar på hur elevernas utveckling från 
första till sista speltillfälle såg ut, vilka jämförelser man kan göra mellan de två elever studien 
innefattar samt hur mitt eget material och min egen metod tedde sig i en verklig 
undervisningssituation. 
 
På detta följer sedan en analys som återkopplar resultaten till den teoretiska diskussion kring 
improvisation och improvisationspedagogik som presenteras efter inledningen. Resultaten av 
studien ligger här till grund för en utvärdering av pedagogiska faktorer som belyser hur väl 
min metod fungerar, hur eleverna svarade mot metoden och vad som skulle kunna göras 
bättre. Jag kommer även att försöka belysa fallgropar och aspekter som min metod eventuell 
kan missa, samt etiska överväganden. Den avslutande diskussionen handlar om en vidare 
applicering av min metod över längre tid och för flera olika elevnivåer. Slutligen 
sammanfattar jag hela studien och min upplevelse av den. 
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TEORI	

Vad	är	improvisation?	
Improvisation är viktigt att definiera om man ska få en elev att improvisera. Icke desto mindre 
är begreppet flytande, och som nämnts tidigare, i viss mening omöjlig att lära ut. Stephen 
Nachmanovtich (1990) hävdar att utlärandet av improvisation går att likställa med 
uppmaningen att vara spontan. Spontaniteten finns där och går inte att lära ut, behöver inte 
läras ut. Men man måste locka fram den genom att ta bort allt det som hindrar oss från att vara 
kreativa och spontana; ”det skapande arbetet består inte i att få utsagan att framträda, men att 
undanröja hinder för dess naturliga flöde” (1990, s. 17). Detta betyder i sin tur dock inte att 
improvisation eller spontanitet betyder att man är fri från att förhålla sig till regler, 
konventioner eller överenskommelser. Dessa hindrar inte, utan ledsagar kreativiteten. 
Nachmanovtich (1990) förtydligar: ”Det antas ibland att man i improvisationen kan göra 
vadsomhelst. Men bristen på medveten plan betyder inte att vårt arbete är slumpartat eller 
godtyckligt. Improvisationen har alltid sina regler, även om de inte är a priori-regler” (s. 31). 
Alltså finns det alltid några typer av ramar att förhålla sig till. Dessa kan ha att göra med 
instrumentets utformning, genre, plats där improvisationen utförs eller något annat. Själva 
notvalen har också ramar och ett notval påverkar ett nästa. På detta sätt strukturerar en 
improvisation sig själv; ”De första urvalen av toner är mycket fria, men fortsättningsvis 
kommer de första tonerna att styra valet av de följande” (Nachmanovitch 1990, s. 103). För 
detta krävs träning och vana, vilket inte nödvändigtvis förutsätts av alla. Derek Bailey (1993) 
menar att det finns ett visst motstånd bland musiker att använda termen improvisation på 
engelska; ”due to its widely accepted connotations which imply that improvisation is 
something without preparation and without consideration, a completely ad hoc activity, 
frivolous and inconsequntial, lacking design and method” (s. xii).  
 
Ett annat sätt att se på improvisation är att valet av fraser sätts ihop för att bilda en större 
enhet. Peter Bastian (1987) liknar detta vid språkets funktion, något vi skall återkomma till. 
Bastian (1987) använder meningen Jag vet var det finns ett lärkbo, och menar att en 
bandspelare upplever denna mening additivt, ord för ord. Men en person uppfattar de sju 
orden utanför tid, som en helhet. Endast när orden förstås tillsammans som en helhet betyder 
de något. Ännu intressantare är att sedan lägga till Jag säger inget mer. Denna fras ger den 
första nya innebörder, och helheten kan få vitt skilda innebörder beroende på hur det två 
fraserna kombineras med olika tonfall, accenter, pauser osv. Språkmetaforen är applicerbar på 
improvisation, dels hur fraser och toner påverkar varandra därför att det är helheten vi tar in, 
dels därför att den visar på graden av möjlig improvisation trots att en hel uppsättning 
förutbestämda regler åtföljs. Båda de språkliga fraserna kan vara förutbestämda, och är inte 
skapade ur intet. De är var för sig knappast unika uttryck. Men i kombination och med en 
individs unika uttryckssätt blir de en improviserad helhet. 
 
Nachmanovitch (1990) vänder på metaforen och hävdar att när ”vi talar och lyssnar, nyttjar vi 
en uppsättning byggklossar (ett ordförråd) och regler för hur man kombinerar dem (en 
grammatik)” (s. 23). Han menar att varje mening vi uttalar kanske aldrig kommer igen och att 
”varje konversation är en form av jazz” (s. 23). Språket är en väldigt användbar metafor för 
improvisation. En viktig poäng är att man inte improviserar fram nya ord för att göra sig 
förstådd, eller ens unika meningar eller meningssatser, men kombinationen av gemensamt 
bestämda ord och meningar skapar unika uttryck. I musiken handlar improvisation på samma 
vis inte om att skapa en serie toner som aldrig spelats i den följden förut, utan att kombinera 
större fraser efter gemensamma regler så att de kan förstås. Vilken uppsättning regler och 
strukturer som gäller eller som man kan bryta mot för effekt, är precis som i språket 
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dynamiskt och föränderligt. Bastian (1987) understryker att ”vår frihet till personlig tolkning 
eller interpretation har ålagts sådana regler, att vi kan göra i stort sett vad vi vill så länge vi 
inte våldför oss på strukturen” (s. 103). 
 
Den själv-strukturerande aspekten av improvisation, samt de regler man förhåller sig till, 
innebär i sin tur inte att de skapande kvalitéerna försvinner ur improviserandet. Kreativiteten 
behöver inte få stryka på foten enkom för att man inte kan göra vad som helst; ”kreativitetens 
fria lek är inte förmågan att godtyckligt manipulera livet. Det är förmågan att uppleva livet 
som det egentligen ter sig… Kreativitet innebär alltid ett visst mått av disciplin, 
återhållsamhet och uppoffring” (Nachmanovitch 1990, s. 183). Improvisation handlar heller 
inte om att skapa något som in i minsta detalj är unikt i den bemärkelsen att det aldrig 
uttryckts eller spelats förut. Det unika ligger i den unika individens genomförande av 
improvisationen, och improvisationens unika karaktär och struktur. Bastian (1987) hävdar att 
spelreglerna för improvisation bygger på en balansgång mellan det som är fastlagt och det 
som är fritt. En metafor som Bastian (1987) använder sig av är att för att nå sin käresta i en 
annan by kan man runda berget eller går över det, men man kan inte gå igenom det; oavsett 
vägval måste man följa landskapets förutbestämda former. 
 
Lek beskrivs av Nachmanovitch (1990) som en attityd – ett sätt att utföra något på. Spel å sin 
sida är en aktivitet med regler. Improvisation skulle enligt mig kunna beskrivas som en 
blandning av dessa två. En aktivitet med regler, där man har den fria, lustfyllda och kreativa 
attityd som kallas lek. Detta stämmer oavsett om improvisationen sker musikaliskt eller i 
något annat sammanhang. Vi ska nu titta lite närmare på improvisation i sammanhanget 
jazzmusik. 
 
Som nämnts innan är improvisation svårdefinierat. Det paradoxala är hur närvarande detta 
svårfångade begrepp är under musikens historia. Bailey (1993) skriver: 
 

Improvisation enjoys the curious distinction of being both the most widely practised of all musical 
activities and the least acknowledged and understood. While it is today present in almost every 
area of music, there is an almost total absence of information about it. Perhaps this is inevitable, 
even appropriate. Improvisation is always changing and adjusting, never fixed, too elusive for 
analysis and precise description; essentially non-academic (Bailey 1993, s. xi). 

 
Men trots denna påstådda avsaknad av både information och beskrivning, och till och med 
möjligheten till information och beskrivning, finns det idag närmast oändligt med 
undervisningsmaterial och litteratur om improvisation i allmänhet, och jazzimprovisation i 
synnerhet. En del av svaret på denna paradox är att mycket lite av denna litteratur säger sig ge 
ett helt och uttömligt svar på frågan vad improvisation är. Med denna brasklapp ska jag ringa 
in ett par nyckeldrag i jazzimprovisationen och problematisera dem ur ett konstnärligt och 
pedagogiskt perspektiv. 
 
Bailey (1993) beskriver improviserat solospel inom konventionell jazz som ”based on tunes in 
time” (s. 28). Alltså behöver man (konventionellt sett) en låt med någotsånär fastlagt 
harmonik och melodi samt en puls. ”The simple mechanics are that the improvisation is 
derived from the melody, scales and arpeggios associated with a harmonic sequence of a set 
length played in regular time” (Bailey 1993, s. 48). Vidare poängterar Bailey (1993) att detta 
inte säger något om det djup och komplexitet improvisationen kan nå. Mekaniken i ett 
jazzsolo kan bli än mer inskränkt än i citatet ovan. I och med jazzens fastslagna idiomatiska 
uttryck och allt mer akademiserade historia blir ”the whole point of a jazz player’s 
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improvisation [to work] within a clearly accepted and circumscribed idiom” (Bailey 1993 p. 
114). Utmaning är att balansera mellan idiomets föreskrifter och ens personliga uttryck.  
 
En fara med att förhålla sig till improvisation genom ”a clearly accepted and circumscribed 
idiom” är att det man spelar blir ett alltför tydligt derivat – urvattnad imitation.  
 

The tendency to derivativeness and the prevalence of imitative playing in all idiomatic 
improvisation seems to have produced in jazz a situation where increasingly the music became 
identified with the playing of a handful of musicians (Bailey 1993, s. 52-53). 

 
Bailey (1993) citerar en indisk musiker som diskuterar den stil han är aktiv i, men citatet är 
applicerbart på jazz och egentligen all musik; ”the enemy is mere imitation without imbibing 
the inspiration which makes the art a living thing” (s. 52). Det viktiga i aspekten som inte får 
glömmas bort när man utvecklar sina improvisatoriska färdigheter är alltså den genuina 
inspirationen, det egna uttrycket, som tillåter din röst att vara unik. Nachmanovtich (1990) 
beskriver det som att ”om konst skapas med hela personen kommer verkets gestaltas helt” (s. 
172). Angående pedagogiken säger han att  
 

Det fattas uppenbarligen någonting i böcker och andra undervisningsmetoder som betonar 
tillvägagångssätt och information, även om de må innehålla knep och steg som är värdefulla…den 
romantiska eller mystiska aspekten, som ser kvalitet som ett symptom på den Ene som skiner 
igenom, är i sig inte möjlig att reducera till steg eller kvaliteter; den stiger i stället ur den hela 
kroppens och den hela själens resonans med den konst som vi eftersöker eller åstadkommer 
(Nachmanovitch 1990, s. 172-173). 

 
Denna studie fokuserar främst på de steg och tillvägagångssätt som aldrig kan vara nog utan 
musikerns, elevens, konstnärens egen röst, inspiration och uttryck. Denna del har blott varit 
en introduktion till att se på improvisation, och den synen ligger till grund för resonemang, 
didaktiska val och reflektioner som presenteras nedan. Med detta i åtanke ska jag nu titta 
närmare på ett litet urval av undervisningsmaterial för jazzimprovisation som ytterligare 
belyser mina val och tillvägagångssätt i studien. Urvalet är för litet för att dra allmänna 
slutsatser kring undervisningslitteratur, vilket ligger utanför denna studies omfång. 

Hur	lär	man	sig	improvisation?	
Som nämnts ovan hävdar en del att själva akten av improvisation inte går att lära ut något mer 
än att lära ut spontanitet. Vi har möjligheten att kreativt skapa och reagera inneboende inom 
oss. Men musikalisk improvisation både följer och bryter fortfarande mot en myriad 
konventioner och regler. För att locka fram sin egen kreativa förmåga måste man fortfarande 
tränas i kunskap av någon sort. Nachmanovitch (1990) uttrycker det som att ”lärandets konst 
är att koppla samman, i realtid, elevernas levande kroppar med kunskapens levande kropp” (s. 
26). I ett exempel om improvisationens omfång och relevans utanför musiken beskriver 
Nachmanovitch (1990) hur en doktor snarare än att se en patient som en samling symptom 
istället både använder sig av och bortser från sin skolning. Han låter den inte förblinda honom 
utan överskrider sin kompentens genom att ”handla i det närvarande” (författarens 
kursivering, s. 26), något som kräver att man på impuls reagerar på sin miljö och nya 
omständigheter på ett oförutsägbart sätt. Alltså innefattar även doktorns praktik 
improvisation.  
 
Denna skolning är aldrig uteslutande formell utan involverar musikerns praktik under lång tid. 
”Somliga konstnärer kan arbeta och omarbeta ett stycke under en halv livstid innan de vet att 
det är färdigt. En improvisatör kan behöva öva i åratal innan han eller hon kan utföra en minut 
av spontan musik där varje detalj är den rätta i sitt flyktiga ögonblick” (Nachmanovitch 1990, 
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s. 147). Denna process i sin helhet är unik för varje ”levande kropp” som Nachmanovitch 
(1990) kallar den, och för komplex för att uttömligt beskriva eller föreskriva i en lärobok. 
Bastian (1987) beskriver dock processen övergripande såhär: 
 

Vi måste inleda en process där vi en tid förmodligen mister spontaniteten, men så småningom blir 
tillgodogörelseprocessen åter mera omedelbar. Till slut befinner vi oss där vi började, oskyldiga 
och omedelbara som barn, men med mycket, mycket djupare kompositioner; inte på grund av att 
kompositionerna har blivit bättre, utan för att vi når djupare och uppfattar mer (Nachmanovitch 
1990, s. 103). 

 
Bailey (1993) beskriver mer specifikt själva lärarens roll när han säger att ”teaching concerns 
itself with transmitting a type of proficiency, with imparting a skill, technical ability or know-
how” (s. 121). När det kommer till improvisation handlar det snarare om att ”instil […] 
enough confindence to try to attempt what [the students] want to do before they know how to 
do it. Encouraging them to work empirically, and trusting that they will then learn, with some 
guidance, from the attempted playing experience” (författarens kursivering, s. 121). Här 
handlar det alltså om modet att spela och att med viss guidning få eleven att lära sig från sitt 
spelande. Det jag nu ska titta närmare på är hur ett litet urval undervisningsmaterial erbjuder 
denna guidning i denna process där vi mister spontanitet för att nå djupare omedelbarhet 
senare; denna skolning vi lutar oss mot och bortser från på samma gång för att handla i det 
närvarande. 
 
I boken Jazz Guitar – The Blues av Warren Nunes (1974) presenteras en metod som 
åtminstone på ytan är snarlik den jag använder mig av i min studie. Ett antal nedåtgående 
tonföljder över ca två oktaver presenteras. Dessa är som bluesen påbjuder härrörda ur 
mixolydisk, dorisk och mollpentatonisk skala samt bluesskalan. Efter dessa presenteras en 
standard bluesform om 12 takter, och markerat i noterna är då ett förslag till var man kan 
spela ur vilken nedåtgående tonföljd. Dessa kallas för Lead Patterns och uppmaningen att 
improvisera kan låta som följande: 
 

Play the Basic Blues 1 and attempt to improvise a solo. Begin with Lead Pattern No. 1. This 
position may be maintained throughout the progression. Now try combining Solo Positions No 1 
and 2, etc. Let your ear be the judge (Nunes 1974, s. 10). 

 
Såhär struktureras materialet för improvisation genomgående i boken, med tonartsbyten och 
lägesförändringar på greppbrädan. Tonmaterialet ges som en slags bank av toner som alltid 
presenteras i nedåtgående följd. Sedan är eleven fri att spela vilken ordning av dessa toner 
som helst från en eller två Lead Patterns i ett par takter över bluesformen, innan föreslagna 
Lead Patterns byts ut. Det ges inga instruktioner utöver det här om strukturen på 
improvisationen, om vilka toner som accentuerar, passar in eller färgar olika ackord, eller 
vilka rytmer som är stilenliga, endast uppmaningen att låta elevens eget öra vara den som 
bedömer. Men örat måste då redan vara van vid någon form av referens, vid blues, för att 
avgöra om det egna spelet verkligen är tillfredsställande utifrån bluesens parametrar. 
 
Jerry Bergonzis (1996) instruktionsbok Inside Improvisation Vol. 3 – Jazz Line har en lite 
annan metod. Han går igenom skalor och övningar där man växlar mellan skalor och lägen på 
sitt instrument. Övningarna kretsar kring att bekvämt kunna spela ett stort antal skalor från 
och till vilka skalsteg som helst över diverse ackordföljder hämtade från jazzens 
standardrepertoar. Nästan alla övningar presenteras i åttondelar eftersom det är själva 
tonmaterialet och skaluppbyggnader som ligger i fokus. Noterbart är att det likt Nunes (1974) 
inte förekommer exempel på faktiska improvisationer eller brottstycken ur sådana, utan 
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endast musikteoretiska uppställningar. Sedan kommer, likt Nunes (1974), ackordföljder med 
markeringar över vilka skalor man kan kombinera på olika sätt och ställen i formen. 
 
Mike Pachellis (1983) Modal Mastery for Guitar Improvisation presenterar metodiskt 
samtliga modus, de så kallade kyrkotonarterna, man kan härleda ur durskalan. Det intressanta 
med det här undervisningsmaterialet är dock att varje modus exemplifieras med både 
melodier ur så att säga riktiga låtar, alltså musik som inte komponerats för själva boken, samt 
vanligt förekommande fraser eller klichéer. Detta ger eleven en referens och en chans att 
direkt applicera materialet i sin egen improvisation. Det finns fortfarande uppmaningar om att 
skapa egna fraser, och det ges exempel på låtar där man fritt kan använda någon av de 
presenterade modus som grund för sin improvisation. Den stora skillnaden är att Pachelli 
(1983) inte radar upp alla teoretiska variationer på någon skala och sedan ber eleven 
improvisera fritt utifrån dessa. Han fokuserar snarare på några få, korta men praktiskt 
tillämpbara exempel för varje modus. Detta är inte lika uttömmande som Bergonzis (1983) 
närmast oändliga variationer på tonföljder i olika skalor, men det ger eleven byggnadsblock 
att använda direkt. Pachelli (1983) sätter snävare gränser för spontaniteten, vilket som vi sett 
inte behöver vara hämmande för utvecklingen av jazzimprovisatoriska färdigheter. 
 
Ett sista exempel jag tar upp här på undervisningsmaterial för jazzimprovisation är Ed 
Capuanos (1978) Improvising Jazz Guitar. Här ges en grundläggande teoretisk introduktion 
till skalor, arpeggion och ackordläggningar inom jazzharmonilära. Hela boken är 64 sidor 
lång, och det är inte förrän på sida 53 eleven ges ett första försök att improvisera. En 
ackordfölj i typisk traditionell jazzstil ges med sex steg för att lära sig improvisera. Dessa är 
de sex stegen: 
 

1. Write out a scale or mode for each chord. 
2. Write out an arpeggio for each chord. 
3. Write out runs that melodically take you from one harmony to another. 
4. Combine all the three steps above to create your own improvisation. 
5. Transpose the above to several different keys. 
6. As a regular practice take sheet music, be sure to learn the melody and the chords, then apply 

the above steps one thru five (Capuano 1978, s. 53). 
 
Detta är alltså närmast en kompositionsövning där man helt utifrån teoretiska ramar 
sammanfogar skalor, arpeggion och melodiska fraser efter en ackordföljd. Allt detta görs dock 
utan några referenser eller etablerade exempel. När man lärt sig sin komposition transponerar 
man den till fler tonarter, och över tid ska denna metod ge en chansen att komponera på detta 
sätt i stunden – improvisation. 

Problematisering	
Det finns en distinktion ur både konstnärlig och pedagogisk synvinkel som är viktig att göra. 
Min genomgång av teori och undervisningsmaterial snuddar vid den. Man kan tala om 
improvisation som själva förmågan och akten att skapa fritt i stunden. Improvisation i denna 
breda bemärkelse går att applicera på doktorns, jazzmusikerns, pilotens eller moderns expertis 
eller vem som helst. I tankar och resonemang kring detta finns mycket viktigt att hämta och 
ha med sig. Men man kan även prata om jazzimprovisationen med dess någotsånär fastlagda 
och överenskomna konventioner och strukturer, och de tekniska och musikteoretiska 
färdigheter man, om man vill, kan begagna sig av. Min studie behöver nödvändigtvis ta 
hänsyn till båda dessa sätt, brett och smalt, att se på improvisation. Men min lektionsplanering 
och mitt undervisningsmaterial har mest att göra med det smalare perspektivet. 
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Därför kommer jag problematisera undervisningsmaterialet jag presenterat ovan men även till 
viss del synen på improvisation i bredare bemärkelse, för att ge en grund till den metod och 
planering jag använt mig av för mina lektioner. Ytterligare en viktig distinktion att göra här är 
att medan jag ägnar mig åt lektioner med en metod och planering, är litteraturen jag hittills 
gått igenom uppbyggd på ett annat sätt och med ett annat syfte. Att rakt av jämföra 
instruktionsböcker med mitt lektionsmaterial är inte helt rättvist. Till exempel påpekar de 
flesta instruktionsböcker vikten av att spela med musiker som känner till stilen, och kan 
därför ägna sig mer ensidigt åt teoretiska uppställningar. Dessa måste dessutom presenteras så 
de förstås utan författarens förklaringar, medan mitt material är avsett att kompletteras av mitt 
handledande och undervisande. Det finns såklart inte en ensam, sann metod för att lära sig att 
improvisera. Flera perspektiv och förhållningssätt krävs, men litteraturen och min egen 
erfarenhet säger mig att det finns brister som går att motverka; metoder som är tydliga och 
kommer vara mer användbara för vissa, och mindre för andra. Det är dessa jag vill definiera 
och pröva mot praktik och teori. 
 
Teoretiserande kring improvisation kan vara problematiskt. För att nå det fria flödet av idéer 
som manifesterar sig i ens instrument närmast av sig själv behöver man som nämnts ovan röja 
undan hindren för det flödet. Bastian (1987) blev själv avrådd från att teoretisera eftersom det 
var ”ödeläggande” (s. 105) och istället följa naturmetoden, vilken innebär att du ska ”kopiera 
dina förebilder så noga som möjligt och så småningom får du en inre känsla för vad som 
försiggår” (citerat i Bastian 1987, s. 105).  Detta är en lång och utmanande väg att gå, och den 
används inte som grund för någon utav de nämnda instruktionsböckerna, förutom till viss del 
Pachelli (1983) som faktiskt ger exempel från verklig musik. Det gäller att dessa exempel då 
passar in med ”dina förebilder”. 
 
Även ur motivationssynpunkt poängterar Bastian (1987) och Nachmanovtich (1990) att det är 
viktigt att spela och lyssna på den musik du inspireras och gläds av. Motivation är en 
pedagogisk aspekt man som lärare inte får underskatta. Även om eleven själv inte är så bekant 
med genren jazz och utvecklat en känsla för personliga favoriter bland artister och stilar, kan 
ett undervisningsmaterial som hämtats ur spelad musik, snarare än teoretiska uppställningar, 
ge en mer personlig och direkt ingång till det inspirerande och glädjande. Teori är inte 
”ödeläggande” i bemärkelsen att det är något dåligt, men likt språket måste man behärska en 
viss mängd av praktiken för att ta till sig den teori som förklarar och fördjupar praktikens 
nyanser och sammanhang. Mycket undervisningsmaterial inom jazzimprovisation tenderar att 
vända på detta sammanhang, som synes ovan. 
 
Det går såklart att dra en mer praktikorienterad metodik för långt, eller finna problem. Steve 
Lacy förklarar i Bailey (1993) att jazzen på 1960-talet nådde en återvändsgränd; ”It was like – 
mechanical – some kind of gymnastics. The patterns are well-known and everybody is playing 
them” (författarens kursivering, citerat i Bailey 1993, s. 54). Detta blir en stel form av 
improvisation i sin slutprodukt. Lacy fortsätter; ”A lot of the music that was going on was 
really not improvised. It got so that everybody knew what was going to happen and, sure 
enough, that’s what happened. Maybe the order of the phrases and tunes would be a little 
different every night, but for me that wasn’t enough” (författarens kursivering, citerat i Bailey 
1993, s. 55). Det är skillnad på att diskutera pedagogik och metodik för att en elev ska 
utveckla förmågan att improvisera, och hur en musikscen fylld av professionella musiker ter 
sig under en period på flera år. Men den varning Lacy understryker är viktig att ta med sig in i 
klassrummet. Eleven måste, parallellt med att utveckla en vokabulär, utveckla förmågan att 
uttrycka något med sin improvisation, att ha något att säga, som uttrycket ofta lyder. 
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METOD	

Studiens	mål	
Målen för eleverna var att med viss bekvämlighet kunna improvisera över en typisk 
jazzackordsföljd. De skulle vid lektionernas slut kunna använda det material vi använt som en 
grundplåt eller ram för genretypisk improvisation över låten Have You Met Miss Jones?. Det 
centrala improvisatoriska elementet jag ville åt var att kreativt och fritt använda de 
förutbestämda fraserna – licks – vi övat på under lektionernas gång. Att skapa egna fraser i 
stunden eller komponerat i förväg var inte en del av målet, ej heller att improvisera fritt med 
enbart jazzstandardens harmonik som ram. 
 
I och med att lektionerna var så pass tidsbegränsade var det en prioritet för mig att eleverna 
skulle få ut något av lektionerna i ett större perspektiv. Därför var ett mål att få eleverna att 
förstå arbetsprocessen för att skapa och vidga en vokabulär samt att använda detta, göra den 
personlig. Att förstå vitsen med det perspektivet är centralt för att motivera eleven att fortsätta 
jobba med den metod jag utvecklat, men det fanns inte tid för några djupare teoretiska utlägg 
om varför eller hur denna metod är bättre än andra i olika situationer eller ur olika perspektiv. 
De kommer istället att diskuteras i denna uppsats analysdel.  
 
De mål jag satt upp för mig själv kretsar i stort kring att konkretisera en lös tanke kring hur 
man kan jobba med improvisation. Det var viktigt att genomföra lektionsplaneringarna så 
pass flexibelt men ändå planenligt att jag fick ut ett underlag för studien men ändå tre 
meningsfulla, förståeliga och relevanta lektioner för båda elever. 

Lektionerna	
De yttre omständigheterna för det praktiska genomförandet av studien var så som följer. Två 
elever ställde upp på att ha tre enskilda lektioner vardera under lika många veckor. De två 
eleverna har mycket gemensamt men även en del som skiljer dem åt. Båda två läste vid 
studiens genomförande år två på det estetiska programmet. Den ena, fortsättningsvis kallad 
Fredrik, hade elgitarr som huvudinstrument och en del erfarenhet av improvisation sedan 
tidigare, men då i huvudsak inom rock och blues. Den andra, Johanna, hade klassisk gitarr 
som huvudinstrument sedan tidigare men valde att ha elgitarr på gymnasiet. Hon var inte lika 
bevandrad inom improvisatoriska genrer som Fredrik, och följaktligen inte riktigt lika van vid 
att improvisera själv. 
 
Jag valde att i största möjliga mån förlägga lektionerna till den skola de två studerade vid i 
vanliga fall. Detta för att lektionerna skulle bli så naturliga som möjligt. Vidare baserades 
lektionsinnehållet i huvudsak på skrivet material och spel till mitt komp. Det skrivna 
materialet, som beskrivs närmre nedan, låg till grund för improvisationsmetoden vi jobbade 
med. 
 
Lektionsplaneringarna gjordes i en grov version först för att få en överblick över materialet 
och progressionen över tre lektioner. Senare detaljerades denna grovplanering så att den blev 
tydlig men också flexibel. Eftersom jag inte kände de två eleverna på förhand kunde jag inte 
garantera att den tekniska eller teoretiska nivån på materialet och progressionstakten var 
optimal redan från början, utan var beredd att anpassa mig. Vidare kan man säga att den första 
lektionen innehöll lite mer förklaring och presentation från min sida än den andra, där spel 
och klingande material stod i större fokus. Den sista lektionen var lite av ett mellanting då jag 
i slutet på denna fokuserade på att tydliggöra själva metoden för eleverna. Detta så att de 
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skulle kunna ta med sig själva idén och applicera den på annat än det material jag presenterat 
under lektionernas gång.  

Undervisningsmaterial	
Undervisningsmaterialet är centrerat kring tre etyder och en lista med fraser eller licks i 
jazzstil. Denna lista refereras i denna studie som Jazzvokabulär (Bilaga 7). Etyderna är 
uppdelade i 1a och b, 2a, b, och c samt 3a och b. De siktar till att skapa en stegvis allt friare 
användning av den vokabulär som finns presenterat i Jazzvokabulär, och hämtar sitt 
harmoniska förlopp från jazzstandarden Have You Met Miss Jones?. Materialet i 
Jazzvokabulär är en egen sammanställning av användbara fraser jag snappat upp från lärare 
eller kända jazzmusiker såsom Charlie Parker och Pat Martino. En del är även skapade för 
ändamålet av mig. Materialet som kommer från välkända musiker är så pass små och fritt 
använda att de inte utgör något plagiat eller rättighetsintrång, utan snarare ett användande av 
en väletablerad vokabulär inom stilen som har sitt ursprung i de stil- och genredefinierande 
musiker som skapat jazzen.  
 
Som belysts ovan lärs jazzimprovisation ofta ut genom att man analyserar de teoretiska 
ramarna av erkända jazzimprovisatörers solon och kompositioner. Sedan lär man ut denna 
teori för att eleven ska kunna skapa själv med samma ramar som dessa fullärda mästare. 
Metoden jag prövar i denna studie går snarare ut på att bryta ut brottstycken av musik ur deras 
kontext, och sedan sätta in dem i elevens egen kontext med minimal teoretisk förankring och 
diskussion. Språkmetaforen för improvisation spelar in här. Inga barn lär sig sitt modersmål 
genom att ta till sig de grammatiska reglerna först. Detta är självklart då de grammatiska 
reglerna uttrycks i modersmålet. Snarare kan man efterhand fördjupa barnets förståelse för 
språket med teoretiska verktyg.  
 
På liknande vis vill jag inte fokusera på skalor, arpeggion, harmoniska förlopp såsom II-V-I 
eller andra teoretiska verktyg utan låta eleven pröva en fras i olika sammanhang, sedan olika 
fraser i egna kombinationer, likt ett barn som prövar sina första meningar. Det betyder inte i 
sin tur att teori är förbjudet, eller skadligt. Att göra dessa musikaliska övningar med två elever 
som går sitt andra år på den estetiska linjen med inriktning musik är inte som att lära ett barn 
dess modersmål. Det är kanske snarare att lära ungdomar ett andra eller tredje språk. 
Följaktligen kan man beroende på situation använda teoretiska begrepp för att kontextualisera 
och hjälpa eleven komma ihåg, men poängen är att snarare än att låta eleven hitta på egna ord, 
ge dem orden och låta eleverna forma dem till sina egna meningar, med sina egna accenter 
och dialekter.  
 
Etyd 1 är uppdelad i en a- och b-version. A-versionen (Bilaga 1) är ett helt utskrivet solo som 
använder fyra stycken fraser ur Jazzvokabulär. Dessa binds ihop med utfyllnad. Denna 
utfyllnad är tänkt att vara en modell för elevernas egen utfyllnad. Därför är dessa delar dels 
motiviskt utformade samt lägesmässigt genomtänkta för att guida händerna rätt till nästa 
förutbestämda fras. Etyd 1b (Bilaga 2) är endast en annan presentation av samma etyd. Här 
har all melodisk utfyllnad ersatts av hash marks som indikerar fritt spel. Där de förutbestämda 
fraserna ska vara finns en inringad siffra som korresponderar med samma fras i listan i 
Jazzvokabulär. Vidare är takterna här helt tomma, alltså varken hash marks eller paustecken. 
Detta för att tydliggöra att de här delarna inte är fria – ännu – utan här ska eleven så naturligt 
som möjligt spela den korrekta frasen. 
 
Etyd 2 använder sig av samma ackordföljd som Etyd 1a & b, nämligen A-delen ur Have You 
Met Miss Jones?. 2a (Bilaga 3) är utformad på samma sätt som Etyd 1b, alltså har den 
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hashmarks och vissa takter utan dessa med inringade siffror. Det som skiljer är var dessa 
siffror, alltså förutbestämda fraser, dyker upp, samt vilka fraser som skall spelas här. Detta 
innebär att eleven måste variera sin utfyllnad från Etyd 1b, och ta till sig andra fraser. Etyd 2b 
(Bilaga 4) listar samtliga fraser från Jazzvokabulär på respektive platser i det harmoniska 
förloppet. Den etyden tillåter eleven själv att fritt kombinera fraser och själv välja att spela 
dem eller ej, när de är naturliga och invanda i elevens eget spel. Etyd 2c (Bilaga 5) är 
densamma som 2a, fast transponerad en stor ters upp. Syftet med den etyden är att eleven ska 
kunna transponera fraserna från Jazzvokabulär och så småningom kunna spela dem i vilken 
tonart och i vilket läge på greppbrädan som helst. 
 
Etyd 3a och 3b (Bilaga 6) använder sig av två kortare fraser från Jazzvokabulär, men till 
skillnad mot tidigare transponeras dessa till olika ackord över B-delen från Have You Met 
Miss Jones?. Detta ställer en samma typ av krav på eleven som Etyd 2c, och illustrerar även 
vad som borde göras med de tidigare fraserna; att spela dessa i alla möjliga tonarter, i flera 
olika lägen på gitarren. När eleven tillgodogjort sig dessa etyder har allt material i 
Jazzvokabulär använts och eleven har tydliga verktyg för att improvisera över jazzstandarden 
som använts. Processen härifrån täcks inte in i de tre lektionerna som ingår i den här studien, 
men kretsar kring att utvidga listan i Jazzvokabulär från alla möjliga olika källor. 
Företrädelsevis borde dessa komma från inspelningar av erkända musiker, och eleven bör 
applicera dessa fraser på samma sätt i nya harmoniska sammanhang, och göra dem till sina 
egna genom variationer.  
 

Analysmetod	
Analysmetoden för den här studien bygger inte på någon specifik teoriansats, utan jag 
försöker relatera mina resultat till den litteratur jag diskuterat ovan. Härigenom grundar jag 
mina observationer och slutsatser i teori och kan säga något konkret om min metod och mitt 
undervisningsmaterial. Det finns inte så tydliga rätt och fel metoder för att lära ut hur man 
improviserar, men det finns metoder som har styrkor och svagheter, fallgropar eller 
potentiella luckor. Dessa försöker jag i analysen att identifiera och problematisera. Vidare ska 
analysen tjäna som grund för att vidareutveckla metoden till andra tekniska och teoretiska 
nivåer, samt större omfattning för hela terminer eller läsår. 

Etiska	överväganden	
Denna studie berör inte känsliga, personliga spörsmål lika mycket som själva begreppet 
improvisation och dess pedagogiska natur. Man ska dock inte underskatta hur mycket 
självkänsla och identitet som kan ligga i musikers förmåga att improvisera. Namnen på de två 
eleverna har fingerats för att skydda deras identitet, och mina resonemang och kommentarer 
kring dem sträcker sig endast till det jag kunnat observera inom ramen för mina lektioner. De 
känner i enlighet med etiska krav på vetenskapliga studier till att de deltar i en studie och vad 
den studien i breda ordalag syftar till att diskutera.  
 
I min analys av de två elevernas klingande resultat och prestation under lektionerna försöker 
jag att enbart jämföra de aspekter som direkt berör min metod och undervisningsmaterialet. 
Alltså har jag inte så mycket att säga om deras förmåga att improvisera eller musicera i stort, 
endast hur dessa lektioner verkar ha påverkat denna förmåga. 
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GENOMFÖRANDE	&	RESULTAT	
Resultaten av lektionerna kommer belysas utifrån flera olika perspektiv. Först kommer 
lektionerna och progressionen från första till sista lektion att presenteras. Detta kommer 
utgöra en grund för jämförelser emellan eleverna. Resultaten av lektionerna ställs mot mål jag 
satte upp för vad jag ville åstadkomma med eleverna, men även vad jag ville åstadkomma 
själv. Denna del tas upp i det avslutande resultatstycket. 
 
De första lektionerna jag genomförde med respektive elev gick till så att jag presenterade mig 
själv, studien och innehållet lite grann, och bad sedan eleverna säga något om deras egen 
erfarenhet av att improvisera oavsett genre och instrument. Sedan prövade de 
förutsättningslöst och så kravlöst jag kunde göra det att improvisera över ackordföljden som 
används för de första etyderna. Denna initiala improvisation syftar dels till att ge mig en slags 
grundreferens för att kunna bedöma nivå och vilken utveckling eleverna gör. Den syftar även 
till att ge dem själva en känsla av att de redan kan improvisera, men att jag ger dem en 
specifik metod att jobba på och med en ny vokabulär.  

Elevernas	resultat	
Ursprungsnivån på Fredriks och Johannas spel och kunnande bedömdes under den första 
lektionen med respektive elev dels på elevens egna improvisationsförsök samt hur snabbt och 
väl de lärde sig fraser ur Jazzvokabulär. Båda visade en förståelse för pentatoniska skalor, 
arpeggion och tonkännedom på greppbrädan som var fullt tillräcklig för att tillgodogöra sig 
mitt material. Större delen av lektionen kunde som planerat läggas på Etyd 1b, som innehåller 
takter med fri improvisation, uppblandat med förutbestämda fraser på förutbestämda platser.  
 
Fredriks improviserande karaktäriserades av ganska sökande spel. Att hitta enskilda toner som 
passade harmoniken ledde till att han ofta sökte grundtonen i ett ackord och mer sällan 
utvecklade fraser över längre harmoniska förlopp än enskilda ackord. Detta upplever jag är 
ganska vanliga karakteristika för gitarrister som är vanare vid skalbaserade improvisationer i 
mer modal musik där man förhåller sig mindre till ackordsväxlingar och mer till en 
övergripande oförändrad tonalitet. Ett typexempel på vad jag menar är att improvisera ur en 
och samma pentatoniska skala över en bluesform eller en rocklåt där man inte tar hänsyn till 
ackordsväxlingarna i sin improvisation. 
 
Under de inledande, förutsättningslösa improvisationsförsöken över ackordföljden som 
används i etyder 1-2 visade Johanna prov på ett gott gehör där hon korrigerade tonval efter 
harmonik. Dock utvecklade hon, likt Fredrik, inte fraser över flera ackord. Jag uppmanade 
henne att pröva att spela utifrån F-durs skala som utgångspunkt vilket gav henne lite fler idéer 
än tidigare. Denna skala passar dock inte över hela ackordföljden så korrigeringar krävdes. 
Dessa gjorde hon delvis framgångsrikt på gehör. I stort var hon i behov av riktning och idéer 
för att hantera det omväxlande harmoniska förloppet. 
 
Jazzens omväxlande harmonik ställer stora krav på att ställa om toncenter i hög hastighet. 
Mycket av utmaningen för gitarrister som börjar med jazz är att kunna hantera omväxlande 
harmonik i högt tempo. Under den första lektionen presenterades själva idén och de första 
etyderna, vilka spelades med framgång. Jag uppfattade det som att eleverna behövde 
musikaliska idéer och orientering i formen för att tydliggöra sin improvisation. Detta skulle 
fraserna utgöra en bra grund för. 
 
Under den andra lektionen övade eleverna på att transponera fraserna ur Jazzvokabulär för att 
bekanta sig med dem i vilken tonart som helst, över hela greppbrädan. Detta var inga större 
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problem, och båda började befästa vissa av fraserna som melodiska paket, redo att användas i 
rätt tillfälle utan eftertanke kring skalor eller tonaliteter. Ytterligare fraser ur Jazzvokabulär 
introducerades så att eleven vid den andra lektionens slut spelat alla utom den sista. Etyd 2a 
användes på samma sätt som 1b. Eleverna spelade inte så mycket mellan fraserna i våra 
övningar. Det sökande spelet med långa noter visade sig direkt hos både Fredrik och Johanna, 
och båda närmast väntade in nästa förutbestämda fras. Ibland hamnade hen då i så pass fel 
läge på greppbrädan att det var svårt att hitta till nästa fras. Detta innebar att improvisationen 
var förhållandevis frånvarande från spelet, men poängen var att befästa ramarna för 
improvisationen väl nog för att möjliggöra större frihet. Ramarna låg i de förutbestämda fraser 
som skulle spelas över specifika ackord. Mycket energi och fokus gick åt till att orientera sig 
och komma ihåg vilken siffra i etyderna som motsvarade vilken fras i Jazzvokabulär. 
Eleverna behövde ha listan i Jazzvokabulär framför sig som referens, allt medan de följde 
med i formen i någon av etyderna, detta orsakade förståeligt en viss splittring i 
koncentrationen. 
 
Den sista lektionen gick till stor del ut på att befästa metoden och visa poängen med den, så 
att eleven själv kan jobba vidare med den. Därför visade jag Etyd 2c som är densamma som 
2a men transponerad en stor ters. Jag spelade aldrig igenom den med Fredrik på grund av 
tidsbrist, men Johanna hann pröva. Hon kunde inte hitta fraserna i nya lägen flytande, utan det 
krävdes pauser för att hitta rätt band på gitarren. Vi la sedan mer tid på att kombinera olika 
fraser ur Jazzvokabulär. Detta gjorde vi med Etyd 2b som stöd, och sammanlänkade olika 
kombinationer av fraser över samma ackordföljd som använts i samtliga etyder så långt. 
Poängen med denna övning är att en parameter eller ram för improvisation kan vara – och är 
även hos mästarna – kombinationen av längre fraser snarare än av enskilda noter.  
 
Vi spelade under den sista lektionen även Etyd 3a och b som utgör en harmoniskt mer 
komplex B-del av Have You Met Miss Jones?. Både här och i friare övningar över A-delen av 
låten försökte jag ge exempel på vad man kan fylla ut takterna mellan förutbestämda fraser 
med. Dessa bestod företrädelsevis av pentatoniska skalor eller generell riktning på 
greppbrädan för att hamna i rätt läge. Exemplen gavs för att motverka ett avvaktande vilande 
på långa toner inväntandes nästa fras som varit vanligt tidigare. Detta gjordes med viss 
framgång och Fredrik hittade en del naturliga ingångar till fraser vilket gav ett mer 
sammanhängande spel, och än mer av Johanna som dessutom transponerade och med viss 
frihet använde de fraser som stod till buds. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga dessa saker om båda elevernas tre lektioner; materialet 
lärdes in grundligt, metoden förstods av eleven och kan ligga till grund för vidare studier men 
det improviserades förhållandevis lite. Återkopplat till målen för lektionerna kan man 
konstatera att eleven behövde mer tid på sig för att med viss bekvämlighet kunna improvisera 
över en typisk jazzackordsföljd. Fredrik var fortfarande väldigt bunden av mina arrangemang 
av fraser och kunde inte använda dessa med någon större frihet i sin improvisation. Johanna 
uppnådde en lite större frihet och kunde applicera materialet i sina egna improvisationer under 
lektionstid. Det är min uppfattning att lektionerna gav både Fredrik och Johanna 
förutsättningarna att jobba vidare med materialet och med den metod jag presenterat under de 
tre lektionerna. Båda eleverna uttryckte att materialet varit användbart och hjälpsamt för dem 
vid lektionens slut. Med tanke på att jag bara gjorde ett nålstick i deras bildning med tre 
lektioner i deras andra år på gymnasiet ska man inte underskatta deras egen utsago om 
upplevelsen av lektionernas relevans och användbarhet. Mer om detta i analysen. 
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Jämförelser	
Förutsättningarna för lektionerna försökte jag hålla så lika mellan eleverna som möjligt. Jag 
valde att genomföra lektionerna på deras egen gymnasieskola i de lokaler de vanligtvis hade 
ensemble och instrumentlektioner. Lektionerna skedde på deras fritid, utöver deras ordinarie 
studier, och jag aldrig haft dem i något ämne tidigare. Trots detta ville jag att 
lektionssituationen i så stor grad som möjligt skulle likna en för dem vanlig instrumentlektion. 
 
På grund av schematekniska skäl var en av lektionerna med Fredrik tvunget att förläggas till 
Musikhögskolan. En ytterligare skillnad mellan lektionerna som är intressant och kan ha 
påverkat resultat, är att jag varje vecka hade lektion med Fredrik först, och sedan efter en eller 
två dagar med Johanna. Detta gjorde att jag genomgående hade prövat lektionsplaneringen 
och kunde justera detaljer, framförallt i tidsupplägg på olika moment och etyder inför 
Johannas lektion. Eftersom studien är så pass kort så kan jag dock inte dra några säkra 
slutsatser om hur mycket resultatet påverkades av att ha samma elev före den andra varje 
vecka. 
 
Progressionen från lektion till lektion fungerade i stort sett lika mellan de två eleverna. Jag var 
beredd på att behöva ändra takt och fokusera olika mycket på olika moment. De fick dock i 
stort samma uppgifter till nästa lektion och spelade igenom samma etyder under respektive 
lektioner. Etyd 3a och b var ett sista komplement till de tidigare etyderna. Syftet med den var 
att höja svårighetsgraden något då den innefattar fler tonartsfrämmande ackord och en högre 
harmonisk takt. Den utgör även b-delen av standarden Have You Met Miss Jones? vilket gör 
att eleverna fick material för att improvisera över hela den låten. Men den spelades inte lika 
mycket som de andra och etyderna. Även Etyd 2c spelades ganska lite. Denna innebär ett 
tonartsbyte mot de andra etyderna och är en viktig del av metoden för att tillgodogöra sig 
materialet. Men tiden fanns inte riktigt till för att fokusera på alla etyder i lika stor grad, så 
denna fick mindre speltid. Jag uppmanade dock eleverna att själva transponera fraserna så att 
de kunde spela Etyd 2c. 

Min	egen	prestation	
Angående min egen prestation tog det lite tid att bli bekväm i min egen planering. Den 
reviderades ett par gånger innan den första lektionen hölls, men även mellan lektionerna. 
Huvudanledningarna till revideringarna av lektionsplanering som gjordes innan lektionerna 
börjat genomföras var att jag klargjorde mitt eget syfte efter hand och därmed kunde utforma 
lektionerna för att i högre grad motsvara det syftet. Revideringarna under veckorna jag höll 
lektioner hade mer att göra med att anpassa mig efter vad som fungerat bra och mindre bra. 
Anpassningen bestod av att dels lägga mer tid på sådant jag upptäckte kräva mer tid, men 
även sådant jag inte fann produktivt och därför minskade fokus på eller tog bort. 
Grundplanering med vilken etyd som skulle spelas när och med vilket syfte var dock i stort 
intakt från första lektion till sista. 
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ANALYS	
Analysen av lektionerna kommer klargöra i vilken utsträckning jag mötte målen med 
lektionerna samt hur väl målen var utformade. Jag kommer även analysera hur själva 
genomförandet av lektionerna påverkade resultaten. Litteraturen och diskussionen om 
improvisation som presenterats ovan spelar in i vad jag lärt mig av studien om metoden för att 
arbeta med jazzvokabulär samt hur jag kan gå vidare och applicera metoden och dragna 
lärdomar i ett större sammanhang.  

Målens	uppfyllande	
Ett av de centrala målen för eleverna var att fritt kunna improvisera med hjälp av de fraser vi 
jobbat med över en typisk jazzstandard. Som nämnts i resultatdelen nåddes inte det målet fullt 
ut. Johanna nådde en större frihet i sina avslutande improvisationsförsök men hämmades 
fortfarande av valet av fraser, att spela fritt emellan fraserna och att få dem på rätt ställe.  
Fredriks spel karaktäriserades i ännu större utsträckning av ett avvaktande spel. 
Improvisationsförsöken liknade de övningar vi gjorde i och med etyderna. Den största faktorn 
som påverkade detta var tidsbrist. Eleverna behövde mer tid för att bekanta sig med 
materialet. Slutmålet är att dessa fraser ska utgöra en naturlig del av deras vokabulär, och att 
de likt ett schema kan välja att starta en fras i vilket läge och vilken tonart som helst. Hur 
tidsbristen kunnat åtgärdas kommer jag närmare in på i delen om planering och genomföring. 
 
Just för att tidsspannet för lektionerna var så pass kort var det centralt att eleverna förstod 
metoden i sig för att kunna arbeta vidare själva. Detta mål anser jag uppnåddes helt. En viktig 
faktor för detta var etydernas tydlighet i utformning och syfte. Deras titlar i siffror 
tydliggjorde progressionen dem emellan, medan de olika varianterna med samma siffra men 
olika bokstäver tydliggjorde olika syften på samma nivå. De viktigaste momenten i metoden 
är att kunna använda fraserna fritt i olika tonarter, samt att kunna blanda, sätta ihop och 
variera fraserna själv för att göra det en del av ens egen vokabulär. Dessa moment gick fram 
till eleven, men vi övade inte momentet att själv variera fraserna metodiskt. Det gjordes 
endast i den bemärkelsen att eleven spelade avvikande rytm eller noter från de noterade 
fraserna. Snarare än att kalla detta att spela fel uppmuntrade jag variationer oavsett varför 
eller hur de blev till, men underströk för tydlighetens skull hur de noterade fraserna skulle 
låta. 
 
Det sista övergripande målet med hela studien rör mig själv och ett konkretiserande av en 
tanke jag haft kring improvisationspedagogik. Studien har hjälpt mig visa svagheter och 
styrkor med min metod och relatera mina didaktiska val till litteratur rörande improvisation. 
Jag kommer in på didaktiska lärdomar närmare här nedan, men målet får anses uppfyllt. 

Improvisation	i	ett	pedagogiskt	sammanhang	
Nachmanovitch (1990) menar att improvisation inte kan läras ut mer än spontanitet kan läras 
ut. Man kan endast plocka fram den ur eleven. I vägen för eleven står hinder som självkänsla, 
tekniska svårigheter och musikalisk inspiration. Min metod har i första hand fokuserat på det 
sistnämnda, som sedan samspelar med de andra. Musikaliskt grundmaterial är en del av 
inspirationen; att veta vad man ska eller kan spela. Detta i sin tur leder till ett större mod att 
spela något, och en tydlig ribba för vilken ens tekniska färdighet måste häva sig över. Jag har 
visat hur Bailey (1990) pratar om att lära eleven att göra något före hen vet hur, och att få hen 
att arbeta empiriskt. Detta går att tolka på olika sätt, men jag relaterar det till min metod i och 
med att jag inte lär ut teoretiska redskap. Istället fokuserar jag på empiriskt belagda, praktiskt 
omedelbart applicerbara musikaliska brottstycken och ett metodiskt kombinerande av dessa. 
Eleven behöver inte till en början veta hur man använder altererade skalor, ackordmåltoner 
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eller substitutharmonisering men kan spela de fraser som använder sådana metoder ändå. 
Både teori och praktik behövs, men praktiken förutsätter tvärt emot mycket 
undervisningsmaterial inte teorin, utan tvärt om. Efterhand som språket lärs in, kan 
grammatiken följa efter för att kontextualisera och fördjupa kunskapen. Eftersom ”varje 
konversation är en form av jazz” (Nachmanovitch 1990, s. 23) måste man ju dock ha något att 
säga först. 
 
Det är till synes problematiskt att tre lektioner om jazzimprovisation endast innehåller en 
begränsad del av fritt skapande; spel av eleven som inte kunnat förutses av mig. Mitt 
huvudmål med lektionerna var att visa på en metod med vissa ramar för att öva improvisation, 
och denna metod godtogs av eleverna. Nachmanovitch (1990) skiljer på spel och lek där lek 
är en attityd eller utförandesätt inom vilket område som helst, och spel är en aktivitet med en 
uppsättning regler. Jag menar att improvisation är en blandning av lek och spel i de 
bemärkelserna. Kreativitet innebär som nämnts ovan alltid ett visst mått av disciplin och 
uppoffring, och min studie är ett tydligt exempel på det. Den fria, förutsättningslösa 
improvisationen offras för en tydligt styrd lek där vissa fraser ska spelas vid vissa tidpunkter 
eller i viss ordning i ett stycke. Om man återkommer till språkmetaforen för musik och 
improvisation har dessa lektioner befäst ett antal ord och av dem möjliga kombinationer – 
meningar. Det är upp till eleven att i nästa steg använda dessa för fritt skapande – 
improvisation.  
 
Som undervisningsmaterial ska min samling etyder vara tydliga, lättillgängliga och öppna för 
egna infall. Man ska kunna möta dem med Nachmanovitchs (1990) lek-attityd, och se dem 
som hans spel-aktivitet. De skiljer sig från Nunes (1974), Bergonzis (1996) och Capuanos 
(1978) undervisningsmaterial genom att inte ställa upp teoretiska ramverk före det praktiska 
genomförandet. Pachellis (1983) material erbjuder en intressant likhet. Hela den boken kretsar 
kring modal improvisation – alltså en teoretiskt avgränsad typ av improvisation; ett spel med 
tydliga regler. Det hindrar dock inte Pachelli från att presentera och exemplifiera 
modaliteterna med melodier och fraser hämtade från publicerad och spelad musik, snarare än 
konstruerade från teoretiska ramverk. Pachelli erbjuder direkta musikaliska byggstenar att 
forma sin improvisation kring.  
 
En annan intressant likhet är graden av improvisation i Capuanos (1978) material och i min. 
Det är signifikativt för den teoritunga framställan av improvisation utifrån skalteori och andra 
begrepp att improvisation dyker upp först i de sista sidorna av en bok som heter Improvising 
Jazz Guitar. Som nämnts ovan förekom det ganska lite ren, oförutsägbar improvisation även i 
min studie, och den dök upp ganska sent (undantaget ett inledande improvisationsförsök som 
inledning av mina lektioner). Skillnaden mellan mig och Capuano är att jag fyller upp studien 
med spel och praktiska exempel, och ber sedan eleven improvisera utifrån det och utveckla 
det. Capuano ställer upp ändlösa tabeller med ackord och skalor för att ge en komplett 
teoretisk helhet och ber sedan eleven improvisera fritt utifrån det. Jag kan här inte uttala mig 
om hur effektiv Capuanos metod är men styrkan i min metod är att spel redan ägt rum när vi 
väl kommit fram till uppmaningen att improvisera. 
 
Ett varningens finger har höjts för jazzens deriverande natur och stelheten i förutsägbara 
upprepningar av fraser som ett substitut för sann improvisation. Den varningen är relevant i 
min studie. Ett viktigt steg som inte innefattas i den här studien men som måste följa är 
elevens förmåga att uttrycka känsla och sin röst; ”imbibing the inspiration which makes the 
art a living thing” (Bailey 1993, s. 52). Personlighet och uttryck i musicerande är ett stort och 
komplext ämne, för stort för den här studien. Men det jag vill framhäva här är att 
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undervisningsmaterial som ger närmast ändlösa variationer på skalor, harmoniska förlopp och 
andra teoretiska uppställningar inte nödvändigtvis lockar fram en mer personlig röst ur 
elevens eller musikerns spel och improvisationsförsök. Det materialet ställer bara upp andra 
regler i spelet än vad jag gör. Som Bastian (1987) visat ovan är improvisation alltid en balans 
mellan något fastlagt och något fritt, och detta gäller även i pedagogiska sammanhang. Min 
studie ska ses som en komplementär metod till annan litteratur, eller som en huvudsaklig 
metod som kräver annan, komplementär, litteratur. Bailey (1993) citerar brittiska 
jazzmusikern Ronnie Scott som säger att ”I’m also convinced that there are as many attitudes 
and conceptions of, and manners of, improvisation, and ways of working towards 
imrpovisation, as there are people” (författarens kursivering, s. 51). Noterbart är att Scott inte 
begränsar antalet förhållningssätt till improvisation med antalet musiker som finns, utan 
antalet människor, en god poäng att ta med sig som musikpedagog. 
 
Allt undervisningsmaterial har varit notbundet i den här studien. Jag har kompat eleverna som 
spelat med etyder och listan på fraser framför sig. En skillnad mellan de två elevernas 
förutsättningar som jag inte kontrollerat för är notläsningsförmågan. Johanna har en bakgrund 
av klassisk gitarr som Fredrik saknar, men om det föreligger en reell skillnad i 
notläsningsvana och -förmåga vet jag inte. Johanna lyckades dock i stort ta till sig materialet 
och agera lite friare med det under sina avslutande improvisationsförsök under den sista 
lektionen. Det är möjligt att notläsningen gav henne en liten större chans att på bara tre veckor 
ta till sig mina övningar. Det var dock tydligt att båda eleverna korrigerade sitt spel både på 
gehör och genom att titta på mina fingrar på greppbrädan. Notläsning var alltså inte direkt 
avgörande.  

Planering	och	genomföring	
Som identifierats ovan stod tiden inte riktigt i proportion till lektionsinnehållet. Det är inte 
säkert att längre lektioner hade behövts, men kanske hade eleverna kunnat ha lite längre tid än 
en vecka mellan lektioner. Att ha strax under en timme långa lektioner en gång i veckan 
skulle simulera gymnasielektioner. Alltså var det detta samt studiens omfattning och tidsram 
som avgjorde lektionernas tidsram. Vad man skulle kunnat ändra på givet samma tidsramar är 
lektionsinnehållet. 
 
Etyderna 3a och 3b tillförde inget nytt metodiskt, utan endast mer material att utgå från. De 
utgjorde B-delen av jazzstandarden etyderna var baserade på, och erbjöd eleverna en 
harmoniskt utmanande ackordföljd med snabba ackordbyten i olika tonarter. Etyderna tjänade 
dessa syften, men hade kunnat offras för mer tid på de tidigare etyderna. En central aspekt av 
övningarna var memoriserande av fraserna så att eleverna ledigt kunde använda dem fritt i 
improvisation. På grund av lektionsplaneringens raska takt och förhållandevis stora antal 
etyder gavs inte alltid adekvat tid för detta. Å andra sidan var de olika etyderna utformade för 
att som helhet ge en bild av ett arbetssätt, och det är denna metod eller arbetssätt som jag ville 
förmedla med tydlighet till eleverna. Som nämnts ovan är det mycket arbete kvar för dem.  
 
Resultatet av studien blir här lite otydlig. Jag nämnde att eleverna verkar ha godtagit min 
metod, men detta kan jag inte säkerställa utan lite mer långsiktig uppföljning, vilket är utanför 
ramen av denna studie. Hade jag valt ett än mer centrerat, avgränsat och kärnfullt 
lektionsinnehåll hade det varit svårare att förmedla metoden i dess helhet så eleverna kan 
använda sig av den även fortsättningsvis. Å andra sidan hade mer tid kunnat läggas på en 
mindre mängd material för att lära sig det grundligare. Det hade gått att planera annorlunda 
för att stärka vissa resultat, medan andra då riskerat bli otydligare. 
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Vidare	applikation	av	metod		
De vidare applikationerna av metoden som prövats i denna studie kan röra samma nivå men 
med mindre strikta tidsramar, samt applicerat på en annan nivå. Ytterligare en aspekt att vrida 
på är genreavgränsning. Jag begränsar mig här till samma genre som den här studien rör.  
 
Det mest självklara steget för att utveckla den här metoden är att expandera vokabulären. De 
fraser som metodiskt appliceras i etyderna behöver reflektera många olika stilar. De borde 
hämtas från många olika instrumentalister från jazzens olika epoker och stilar. Kategoriserade 
kanske både efter ursprung och generell teknisk svårighet skulle det dokumentet kunna utgöra 
ett enormt bibliotek att hämta material ifrån för elever på olika nivåer.  
 
Nästa steg blir att kunna applicera ett mycket större urval av fraser metodiskt. Följaktligen 
skulle fler etyder som involverar mer komplicerade harmoniska situationer som mediantik, 
substitutdominanter, modal harmonik och mer oortodoxa ackordföljder krävas. Dessa skulle 
dock kunna se ut ungefär som Etyd 2 i dess olika varianter och använda sig av olika 
uppsättningar av fraser beroende på nivå. 
 
En kategorisering efter svårighet skulle kunna ta hänsyn till rytmisk komplexitet i fraser, men 
även harmonisk komplexitet. Fraser som enbart grundar sig på ackordstoner och mycket 
upprepning skulle vara ett bra ingångssteg. Improvisationen kan lätt låta förutsägbar, men att 
använda sådana fraser skulle tydliggöra de mest grundläggande ackord och dess arpeggion i 
lika lägen på gitarren. Sedan skulle man öka mängden ackordsfrämmande toner, kromatiska 
passager och större intervall för mer utmanande fraser. Kanske skulle det även vara en poäng 
att börja med fraser som också hämtats av andra gitarrister, för att senare introducera 
vokabulär från piano och sedan andra instrumentgrupper som trä- och bleck-blås. Dokumentet 
Jazzvokabulär som används i den här studien är anpassat för det korta lektionsspannet och är 
inte på något sätt tillräckligt för en improviserande gitarrists vokabulär. Men metoden håller 
för ett mycket större material, så länge tydligheten i valfrihet och det fastlagda finns kvar. 
Min poäng är att ett oöverskådligt stort förråd fraser eleven inte kan hjälper inte hen så 
mycket tillsammans med uppmaningen att använda dem fritt. De behöver kombineras, 
transponeras och appliceras metodiskt och i mindre uppsättningar i taget. 
 
Som redan berörts saknar den här studien fokus på det egna uttrycket. Skulle denna metod 
användas över en längre tid behöver den aspekt som Nachmanovitch (1990) kallar ”mystisk” 
komma med. Bailey (1993) menar att det steget är det svåraste och också vanligast 
bortglömda; ”It is clear that the three stages – choosing a master, absorbing his skills through 
practical imitation, developing an individual style and attitude from the foundation – have a 
tendency, very often, to be reduced to two stages with the hardest step, the last one, omitted” 
(s. 53). Det kanske mest handfasta verktyget att jobba med är egna variationer och tolkningar 
av fraserna. De ska ses som byggstenar färdiga att användas, men hur de används och exakt i 
vilken form är inte hugget i sten. Eleven behöver variera rytm, frasering och harmoniskt 
sammanhang i fraserna. Eleven måste då också använda sitt gehör. ”Let your ear be the 
judge” som Nunes (1974) uttrycker det här ovan, dock utan att erbjuda något material att låta 
öronen bedöma, utan endast teoretiska uppställningar att skapa sitt eget material ifrån. Att 
utveckla en ”individual style and attitude” vill jag understryka är centralt för musikerns eget 
spel, men faller utanför ramen för den här studien. Det är dock inte särskilt från arbetet att 
utveckla sin egen jazzvokabulär, och bör därför få en central och integrerad roll i en vidare 
applikation av den här studiens metod. 
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En sista aspekt att vrida på i en vidare applikation av den här metoden skulle vara 
notbundenheten. Det finns stora fördelar med att ha fraserna samlade i ett skrivet dokument 
som Jazzvokabulär. Det utgör en lättåtkomlig referens för ens undervisning. Men för att ge 
fler exempel och skapa en mer dynamisk framställan av vad man kan göra med alla fraser 
skulle inspelningar av dem vara användbara. Även digitala hjälpmedel som programmerbara 
kompgeneratorer skulle vara användbara. Där kan man skapa sina etyder och låta programmet 
generera ett ackompanjemang. Det går då också att skapa varianter som markerar att en viss 
fras ska spelas, och utan sådana markeringar för ett mer fritt spel. 

Didaktiska	lärdomar	
Att lära ut improvisation handlar om att inge tillräckligt med självförtroende för att eleven ska 
våga improvisera, snarare än att lära ut en färdighet (Bailey 1993). Även Nachmanovitch 
(1990) poängterar att själva förmågan att improvisera, i bred bemärkelse, redan finns hos oss 
alla. Jag uppfattade själv hur svårt det var för eleverna att bara spela och att min metod gav 
ett stöd att luta sig mot. Jag kan även, som nämnts i inledningen, relatera till den känslan 
själv. Den svårigheten vissa känner behöver dock inte vara universal. Men en didaktisk 
lärdom att ta med sig är stödet man kan bygga upp bit för bit runt elevens improvisation, och 
börja skala av när elevens bygge står stadigt självt.  
 
Min metod har alltså en del gemensamt med begreppet scaffolding. Begreppet som är hämtat 
ur Lev Vygotskijs pedagogik betyder följande; ”inledningsvis ger den kunnige mycket stöd, 
men efterhand kan stödet avta för att så småningom helt upphöra då den lärande behärskar 
färdigheten i fråga” (Säljö 2014, s. 306). Att min metod har detta drag är ingen slump, då den 
tillhör synen på samspel och lärande som är centralt för det sociokulturella perspektivet på 
lärande (Säljö 2014). Roger Säljö (2014) varnar för att läraren kan komma att göra allt för 
mycket av arbetet, och att den professionella pedagogen måste vara aktsam på att ”eleven 
succesivt får ett allt större ansvar för hur aktiviteten fortskrider” (s. 306). I den här studien var 
det svårt att lämna över ett allt för stort ansvar för aktiviteten då metoden skulle presenteras 
och förklaras på endast tre lektioner. En konsekvens av det, som tidigare har berörts, var att 
väldigt lite spel som inte kunde förutsägas av mig och som skapades i stunden faktiskt skedde. 
I den här avgränsningen hade metoden kunnat simplifieras. Till exempel hade man kunnat 
lägga mindre tid på transponering och kanske använt sig av ett än mindre urval fraser. Tiden 
hade då räckt till fler och längre improvisationsförsök från eleverna, med ännu snävare regler 
för spelet. Resultatet hade man kunnat tänka sig vara en än mer tydlig applicering av fraser i 
elevens eget improvisatoriska spel, men, som också berörts ovan, en otydligare progression 
efter lektionernas slut. Jag valde helt enkelt att bygga desto högre byggnadsställningar – 
scaffoldings – under lektionstiden. I en annan situation med andra ramfaktorer hade balansen 
kunnat se annorlunda ut. 
 
Elevernas rum att pröva och känna in musiken är viktig. Detta rum utvidgades från den första 
till den sista lektionen. Detta berodde antagligen på flera faktorer. Dels blev jag mer och mer 
bekväm i mitt material, eleverna blev även de mer och mer bekväma med mig och med 
materialet, men deras tillgodogörande av materialet tillät även ett allt vidare svängrum. Trots 
att dessa studier ska beröra improvisation har jag hela tiden känt att jag fått eleverna att 
musicera och improvisera, trots att de ofta varit nödgade att spela exakt den fras jag 
föreskrivit vid någon specifik takt. Jag låter Bastian (1987) belysa mitt perspektiv: 
 

Även om det är osportsligt så är det principiellt möjligt att avlossa en improvisation som inte 
innehåller en enda ny vändning. Det har nämligen inte någon avgörande betydelse. Ofta när vi 
spelar notbunden musik med blåsarkvintetten upplever jag en förnimmelse av att improvisera 
musiken på stället. Alla toner och vändningar upplevs som nyfödda, som om de uppstod av sig 
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själva i luften. Detta kan inte förvåna oss, för oavsett hur noggrant kompositören har nedtecknat 
sin komposition på notpapperet är och förblir notmaterialet en öppen spelformel, ett erbjudande 
om en lek. Noterna besjälas först genom musikerns tillgodogörande av den bakomliggande koden 
som inte kan noteras i hans noter (s. 106). 

 
Denna uppfattning är central även för den här studien. Det är speciellt intressant att Bastian i 
citatet ovan kallar notmaterialet till ”ett erbjudande om en lek”. Leken är som vi tidigare sett 
en attityd fylld av lust och glädje, som appliceras i ett spel – en aktivitet med regler. Hela mitt 
material ska i första hand ses som ett erbjudande till lek – ”en öppen spelformel”. 
 
En nybörjargitarrist lär sig ofta ackord som grafiska diagram applicerade på greppbrädan med 
fingrarna. De ackord som använder sig av lösa strängar är enklast att ta och är därför de första 
som lärs in. När eleven kan dessa som informationsblock kan man lära sig kombinationer av 
dem, och så småningom teori som kan guida en i valet av ackordföljder. Denna process 
behöver inte förändras så mycket på en högre nivå. Bastian (1987) beskriver sitt 
professionella klarinettspel såhär; ”ofta dyker det upp en helt färsk och ny vändning från 
klarinetten, och om jag kommer ihåg den efteråt glider den in på hyllorna tillsammans med de 
övriga färdigvarorna” (s. 106). Detta är en process som bör styrkas under elevens utveckling, 
och som kan hotas av undervisningsmaterial som är allt för fokuserade på att genom diger 
teoretisk skolning ge improvisatören chansen att skapa något helt nytt, unikt och tidigare 
ospelat vid varje improvisation. Det är viktigt att man har de där färdigvarorna ståendes på 
hyllorna. 
 
Vad jag, i lite bredare ordalag, menar att min metod försöker åstadkomma är att ta ett steg 
tillbaka och se improvisation i ett vidare perspektiv än att spela något tidigare ospelat i varje 
stund.  
 

”Improvisation i liv och konst innebär ett oupphörligt flöde från ett ögonblick till nästa, att uppleva 
och skapa vart ögonblick allteftersom det uppträder; men motsatsen är också sann. Det är lika 
viktigt att ta ett steg ut ur tiden och betrakta livet och konsten på stort avstånd, i ett perspektiv som 
överblickar vidsträckt rymd och tid (Nachmanovitch 1990, s. 145). 

 
Att arbeta med sådana motsättningar är ett ambitiöst projekt. Läraren behöver ha stor respekt 
för elevens progression och undertagande i att lära sig det som inte går att lära ut – att 
improvisera. Den här studien har varit ett försök att skala bort teori och bygga upp en annan 
typ av stöd för att röja undan hindren för det naturliga flödet Nachmanovitch (1990) inledde 
min teoridel med.  
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SAMMANFATTNING	
Både pedagogik och improvisation är fylld av olika perspektiv. Många av dem är inte 
förenliga utan skapar motsättningar. Min studie må kanske inte ha löst några sådana 
motsättningar, men den har visat, för mig själv åtminstone, hur jag som lärare kan jobba med 
improvisation. Jag har belyst improvisation ur flera olika perspektiv, som kan vara både 
väldigt vida och väldigt snäva. Ur detta har jag tydliggjort en metod att arbeta med en 
vokabulär av musikaliskt material att bygga sin improvisation runt.  
 
Studien genomfördes i tre mer eller mindre likadana lektioner med två olika elever. Resultatet 
var positivt, om än något ofullständigt. Min metod förstods och användes framgångsrikt av 
båda eleverna. Dock hade jag ett så pass stort lektionsmaterial kombinerat med en så pass 
snäv tidsram att vi inte hann fördjupa studierna riktigt så långt jag hoppats. Eleverna 
bekantade sig inte med materialet i den utsträckningen att längre improvisationer med mitt 
material som grund nåddes i den grad jag initialt hoppats på.  
 
En av eleverna uttryckte vid det sista lektionstillfället det överväldigande i att närma sig jazz. 
En musikalisk genre man inte är van vid men som utgör en stor del av musikutbildningens 
verksamhet idag kan kännas oöverstigligt, och eleven gjorde en svepande rörelse med 
händerna och sa att ”jazz är ju ett berg!”. Men i samma mening hade dessa tre lektioner 
utgjort en stig vid foten, uppåt. Jag använde mig istället av metaforen Miss Jones, denna 
mystiska personifiering av jazzimprovisationen, och hur eleverna skulle ges chansen att 
bekanta sig med henne. Klart var att de båda redan träffat henne, men kanske inte haft ord att 
uttrycka sig med. Nu har de i alla fall några ord, och därmed chansen att säga henne något.  
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