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Sammanfattning 

Improvisation är en form av musicerande där musik skapas i stunden utifrån uppsatta regler 

och ramar. Denna form av musicerande ses av flera som ett glädjefullt och intressant sätt att 

musicera då det tillåter spontant musikaliskt uttryck. Det finns dock de som har negativa 

erfarenheter av improvisation då det kan ses som abstrakt och skrämmande på grund av dess 

oförutsägbarhet. Flertalet forskare lyfter de positiva effekter som kunskaper inom 

improvisation kan ge. Denna studie undersöker därför hur ett glädjefullt förhållande till 

improvisationsmusicerande kan skapas och ställer då frågan: Vilka faktorer möjliggör 

upplevelsen av glädje under ett lärande av jazzimprovisation?  

I bakgrunden presenteras olika sätt att definiera improvisation samt belyser teorier kring 

lärarande av improvisation. Bakgrunden lyfter också affektteorier hämtade från 

utvecklingspsykologi och musikpsykologi vilka har använts som teoretiskt perspektiv. 

Studien har skett genom att genomföra kvalitativa intervjuer med tre yrkesverksamma 

jazzmusiker. Intervjuerna har haft för avsikt att undersöka intervjupersonernas upplevelser av 

att lära sig improvisation och därför har följande teman berörts under intervjuerna: 

Intervjupersonernas musikaliska bakgrund, deras erfarenhet av improvisation, deras 

betydelsefulla erfarenheter av improvisation, deras betydelsefulla erfarenheter av lärande av 

improvisation, viktiga egenskaper de ser hos en improvisatör och viktiga egenskaper de ser 

hos den som undervisar i improvisation. I analysen av det insamlade materialet från 

intervjuerna kom fem teman fram som kan ses som möjliggörande faktorer till att improvisera 

glädjefullt vilka är: Tryggt sammanhang, Inspiration, Redskap och nycklar, Utmaningar och 

slutligen Reflektion. De teman som framkom i analysen visade sig också ha skett under 

formella undervisningsformer, i informella former av musicerande och i gränslandet mellan 

det formella och det informella vilket tas upp i denna uppsats diskussionskapitel.   

 

Nyckelord: Improvisation, Jazz, Lärande, Glädje, Affektteori   
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Abstract 

Improvisation is a form of music making where music is created in the moment based on set 

rules and frameworks. This form of musicianship is seen by many as a joyful and interesting 

way of music making as it allows for spontaneous musical expression. However, there are 

those who have negative experiences of improvisation as it can be seen as abstract and 

frightening because of its unpredictability. Most researchers highlight the positive effects that 

knowledge of improvisation can have. This study explores the possibility of creating a joyful 

relationship with improvisation and then asks the question: What factors enable the 

experience of joy during a learning of jazz improvisation? 

The background chapter presents different ways of defining improvisation as well as 

highlighting theories around the learning of improvisation. The background also highlights 

theories on affects derived from developmental psychology and music psychology, which 

have been used as theoretical perspectives. The study was conducted by conducting 

qualitative interviews with three professional jazz musicians. The interviews intended to 

investigate the interviewees’ experiences of learning improvisation, addressing the following 

themes: the interviewees’ musical background, their experience of improvisation, their 

important experiences of improvisation, the important experiences of learning improvisation, 

important characteristics with an improviser and important characteristics they see in the 

person who teaches improvisation. In the analysis, five themes emerged that can be seen as 

enabling factors for improvising with joy: Safe context, Inspiration, Tools and keys, 

Challenges and finally Reflection. The themes that emerged from the analysis also turned out 

to have occurred during formal and in informal forms of learning and in in the borderline 

between the formal and the informal which is discussed in this essay's discussion chapter. 
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1 Inledning 

Improvisation är ett sätt att musicera som jag uppskattar mycket. Den frihet jag känner när jag 

får skapa i nuet, speciellt tillsammans med likasinnade musiker är något jag värdesätter högt. 

Det blir en kommunikation utan ord där det finns väldigt få fel, det är också ett fritt sätt att 

uttrycka sig på och ett tillfälle då vi som musicerar får möjlighet att hänge oss åt nuet. Det 

finns också något vackert i att det som spelas under en improvisation aldrig kommer spelas på 

exakt samma sätt igen, utan att den musik som skapas nu, kommer endast att spelas nu, och 

aldrig igen. Det finns också enligt mig, mer eller mindre inslag av improvisation i nästan all 

form av musicerande. 

Tyvärr är denna positiva upplevelse av improvisation inte alltid en självklarhet. Jag har jag 

allt för ofta sett uttryck av panik och prestationsångest när de som är ovana vid improvisation 

hamnar i situationer där de ombeds improvisera, det kan både vara hos mina kurskamrater 

men även hos yngre musikelever. För många kan dessa tidiga möten med improvisation 

upplevas som panikartat och utelämnande, man blir berövad på tryggheten att i förväg veta 

vad som ska spelas och blir istället ombedd att hitta på musik i stunden. Även i mitt eget 

musicerande har det inte alltid känts helt självklart, ett exempel är ”jam”-kvällarna under 

mina år som jazzstuderande på folkhögskola. Dessa ”jam” kunde i många fall ha den fina 

känsla jag tidigare nämnt, men det fanns tillfällen då dessa kvällar genomsyrades av osäkerhet 

och prestationsångest. 

Som nämnts ovan har jag ett stort intresse för improvisation och som blivande musiklärare har 

jag ambitioner att i framtiden kunna undervisa i detta ämne. Improvisation förekommer både i 

grundskolans centrala innehåll i ämnet musik såväl som inom kursen Ensemble 2 i 

gymnasieskolans musikprogram. Därför är det av vikt att kunskap om improvisation belyses, 

och här i detta fall vad som skapar en känsla av glädje när improvisationsmoment ska 

genomföras i musikundervisning. För att jag som pedagog ska kunna ha dessa kunskaper som 

redskap när jag ska undervisa moment där improvisation förekommer, vill jag därför här i 

denna uppsats som skrivs inom ramen för lärarutbildningen i musik, undersöka vad som 

skapar en glädjefull känsla när vi improviserar.    
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2 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel belyses vad musikalisk improvisation är och kan vara, i detta avsnitt 

redogörs även för frågan om improvisation i musikundervisning. Bakgrundskapitlet i denna 

uppsats lyfter även affektteorier hämtade från utvecklingspsykologi och musikpsykologi 

vilket har använts som teoretiskt perspektiv i denna studie. 

2.1 Improvisation 

Enligt NE (2019) innebär improvisation att hitta på något samtidigt som det utförs, utöver 

detta har många försök gjorts att mer detaljerat definiera vad improvisation är. Bland de 

forskare som gett sig på detta finns det enligt Chandler (2018) ingen gemensamt 

överenskommen definition som är applicerbar på alla de former av improvisation som 

förekommer idag. Både de som utövar och de som forskar om improvisation synes därför 

problematisera fenomenet.   

Gitarristen och improvisatörsmusikern Bailey (1992) menar att alla försök att beskriva vad 

improvisation är blir missrepresenterande på grund av att improvisation till sin natur är icke 

dokumenterbar. Sawyer (2000) som är professor i pedagogik, hävdar på ett likartat sätt att det 

är svårt att definiera improvisation då det inte går att sätta en exakt gräns för vad som är och 

vad som inte är improvisation, utan att det finns ett kontinuum av mer eller mindre 

improvisation i mycket av det vi gör. Nachmanovitch (2010) menar i sin tur att vi alla är 

improvisatörer eftersom vi i vårt vardagliga liv handlar i stundens ingivelse. Vi vet ofta vad vi 

ska göra under en dag, men vi har sällan en exakt utstakad plan över hur alla dessa aktiviteter 

ska utföras. Sawyer (2000) går så långt som att påstå att de som forskar om improvisation står 

inför samma nyckelfrågor som de som forskar på vardagligt socialt liv. Både Sawyer och 

Nachmanovitch (2010) menar att vårt tal utgör ett exempel på vardaglig improvisation. 

Nachmanovitch påpekar att när vi talar vet vi vanligtvis vad vi vill få sagt, men med vilka ord 

och meningar vi använder är något som hittas på i stunden utifrån det gemensamma språk som 

deltagarna i samtalet har. Nachmanovitch lyfter dock även fram improvisation inom konst och 

musik som något unikt, genom att det rör sig om en process där allt sker inom ett och samma 

tidstillfälle. Ett litterärt verk har två tidstillfällen: ett när idén föds och ett när verket skrivs 

ner. En teaterpjäs eller en musikalisk komposition har tre tidstillfällen: ett när idén föds, ett 

när verket skrivs och ett när det framförs inför en publik. Inom improvisation sker istället en 

idé, ett skapande och framförande samtidigt och under samma tidstillfälle. 
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2.1.1 Musikalisk improvisation       

Improvisation inom det musikaliska området är ett fenomen som ofta förknippas med jazz, 

men det är egentligen något som förekommer i nästan alla musikaliska genrer. Musikalisk 

improvisation beskrivs av Hickey (2015) helt enkelt som ett musicerande utan noter. Schenck 

(2006) menar dock att improvisation även kan ske inom noterad musik eftersom noter endast 

representerar en del av den klingande avsikten hos tonsättaren och att noter i vissa fall lämnar 

utrymme för utövarens interpretation. Exempel på olika former där improvisation förekommer 

är jazzmusikern som utifrån en given harmonik improviserar icke förbestämda melodier 

(Kratus, 1995). Ett annat exempel är barockmusikern som improviserar ornamentik på 

förbeststämda melodier (Bailey, 1992).  

En improvisatör skiljer sig enligt Ashley (2016) från en kompositör eftersom en kompositör 

kan omvärdera och ändra på musikaliska val efter att de är gjorda, vilket inte en improvisatör 

har möjlighet till. Ladano (2016) jämför dock kompositören med improvisatören då en 

kompositörs initiala idéer är improviserade. Ett vanligt missförstånd om improvisation är 

enligt Ashley (2016) att en musiker spelar vad som än dyker upp i huvudet och att det går att 

spela vad som helst. Även om improvisation har ett element av spontanitet betyder det inte att 

det inte finns en struktur. Sawyer (2000) menar att precis som med allt musikaliskt 

framförande är improvisation beroende av ramar och struktur och all improvisation oberoende 

av genre, befinner sig i ett spänningsfält mellan kreativitet och struktur. Dessa ramar skapas 

av de konventioner som ryms inom den genre som improvisationen sker inom menar Hickey 

(2015) och det är tack vare dessa ramar som improvisatören har möjlighet att vara kreativ och 

nyansrik menar i sin tur Nachmanovitch (2010). Även den improvisation som sker när vi talar 

är styrd av konventioner där olika sätt att tala och utrycka sig på anpassas efter aktuell 

situation, samma sak gäller när det kommer till improvisation inom musik hävdar Sawyer 

(2000). En struktur som är typisk inom till exempel jazz är att jazzmusiker väver ihop sina 

improviserade solon med ”licks” (korta melodisnuttar som jazzmusikern använder som 

byggstenar). Om en jazzmusiker har en stor repertoar av personliga ”licks” får han eller hon 

en tydligt igenkännbar spelstil. Vanligt bland de som är nybörjare inom jazzimprovisation är 

att kopiera ”licks” från jazzmusiker de ser upp till (Sawyer, 2000).   

Inom musikpsykologi är jazz den genre där improvisation är utforskad menar Ashley (2016). 

En anledning till detta kan vara att improvisation är ett av jazzens främsta element vilket leder 

till att jazzmusiker har hög improvisationsförmåga. Jazzmusiker har vanligtvis en förmåga att 

under snabba tempon göra musikaliska val, men också att improvisera variationer på enkla 

balladmelodier. Jazz är i huvudsak en genre grundad i ensemblespel där improvisationen har 

en kollaborativ natur där alla är med och bidrar med idéer. Sawyer (2000) har jämfört detta 

givande och tagande av idéer med improvisationsteater. I båda genrer drivs den konstnärliga 

processen av att ta in andras idéer och utifrån dessa komma med egna idéer som driver scenen 

eller musiken framåt vilket skapar en unik kreativ process menar han. Inom denna form av 
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kollaborativ improvisation skapas strukturer av de val som görs. När ett val görs öppnas 

möjlighet att ta vissa vägar och andra vägar stängs.  

2.1.2 Improvisation i musikundervisning 

Schenck (2006) är lektor i musikmetodik på musikhögskolan i Göteborg och beskriver 

improvisation som en musikalisk skattkista som kan öppnas av alla, men att för mycket 

musikundervisning tyvärr sker utan spontant skapande. Han är av åsikten att improvisation 

bör utgöra en självklar del i all musikundervisning på grund av att improvisation utgör en 

viktig del av nästan alla musikgenrer.  

Schencks uppfattning delas av Scott (2007) vid Southern Methodist University i Texas, som i 

sin forskning lyfter att improvisation bör utgöra en stor del av musikundervisningen på grund 

av att den har en betydelse för elevers utvecklande av musikaliskt uttryck. Scott menar att 

unga elever som lär sig improvisera tidigt får en närhet till att spontant uttrycka sig och på så 

vis skaffar sig en musikalisk identitet. Detta är något som medför att elever kan finna stolthet i 

sin musikaliska identitet, men också att det ger läraren möjlighet att se elevers musikalitet på 

nya sätt. Scott lyfter också fram att improvisation har en positiv effekt på elevers sociala 

interaktion. När elever får improvisera i grupp stärks deras gruppidentitet, de blir bättre på att 

ta kollektiva beslut och föredrar då samarbete framför konkurrens. Musikaliska färdigheter 

som instrumentteknisk skicklighet och gehör, anses också stärkas av improvisation. 

Improvisation har också enligt Scott ett historiskt och kulturellt värde. Kratus (1991) som är 

professor i musikpedagogik, anser att det finns en allmän uppfattning om att improvisation 

endast kan introduceras till elever som nått en högre nivå av musikalisk färdighet. Denna 

uppfattning motsätter han sig då han hävdar att det är möjligt att introducera improvisation för 

unga och musikaliskt oerfarna och att det kan vara en betydelsefull del av 

musikundervisningen om improvisationsundervisningen är utformad på rätt sätt.   

Det som Schenck (2006) anser är viktigt för att improvisationsundervisning ska upplevas som 

glädjefull och ohämmad är att det finns tydliga ramar för hur improvisation ska ske. Detta är 

också något som påpekas av Friedmann (1977) som menar att ju tydligare spelregler och 

ramar det finns, ju tryggare kommer en elev som lär sig att improvisera bli. Två andra viktiga 

faktorer som Schenck (2006) anser är viktiga för att improvisation ska kännas glädjefulld är 

tillit till gruppen och en tillåtande kultur. Om deltagare i en grupp är trygga med varandra 

kommer också improvisationen att kännas lättare och mer obehindrad. Det är också av vikt att 

etablera att överskridande av uppsatta ramar är något ofarligt.  

För att undervisning i improvisation ska ske på stimulerande och givande sätt, menar Kratus 

(1995) att det är viktigt att en pedagog är medveten om vilken erfarenhet en elev har av just 

improvisation. Han lyfter fram att det finns element av improvisation som utförs av alla som 

improviserar oberoende genre och erfarenhet, men att det också finns tydliga skillnader 

mellan den vana och den ovana improvisatören. Vad alla improvisatörer har gemensamt med 
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all annan form av musicerande är att den som improviserar skapar, med intention och utan 

slump, musikaliska ljud under en viss tidsperiod. Gemensamt för alla som improviserar är 

också att improvisatörer väljer fritt vilka tonhöjder och rytmer som kan användas inom en viss 

given ram. Dessa ramar kan härledas från en improvisatörs konstnärliga val, instrumentets 

naturliga begränsningar eller stilistiska konventioner inom den genre som improvisationen 

sker inom. Slutligen har all improvisation gemensamt att den inte har intention eller möjlighet 

att gå tillbaka och ändras, eller framföras igen vid ett senare tillfälle. Detta är vad alla som 

improviserar har gemensamt, men det finns också sådant som skiljer den vana improvisatören 

från den ovana menar alltså Kratus. Den vane improvisatören improviserar för att skapa en 

musikalisk produkt medan den ovane improviserar för improviserandets skull utan att ha en 

musikalisk produkt i åtanke. Den vane improvisatören har också en förmåga att lyssna inåt 

och i förväg höra vad denne ska göra för musikaliska val. Improvisatörer med längre 

erfarenhet har ett större vokabulär av musikaliska ljud att producera från sitt instrument och 

använda i improvisation och de har även en bredare repertoar av stilistiska konventioner som 

de kan anpassa sig till än de med lite eller ingen erfarenhet. En sista viktig skillnad är att den 

vane improvisatören har strategier för att forma sin improvisation över tid menar Kratus. 

Exempel på detta är att en jazzmusiker vet vilka toner som passar över en given ackordföljd 

eller har förmåga att bygga upp en improvisation så att det finns en tydlig början, en mitt och 

ett slut. Enligt Kratus (1995) är det viktigt att en pedagog som undervisar i improvisation är 

medveten om dessa skillnader för att undervisningen ska formas på ett sätt som är givande för 

eleverna.  

Scott (2007) ger med en personlig anekdot ett exempel på när en lärare inte tagit hänsyn till 

erfarenheten hos någon som ombeds improvisera. Hon berättar om en ensemblelektion där 

hon som ovan improvisatör på high-school blir ombedd att improvisera ett pianosolo i en låt 

varpå hon efter lektionen gömmer sig gråtandes på en toalett. Tio år efter denna incident fick 

hon lära sig att improvisera steg för steg i grupp istället för att improvisera individuellt. Scott 

lyfter här fram just sin senare erfarenhet av improvisationsundervisning i grupp som en mer 

positiv upplevelse och att detta även givit upphov till en glädje i att improvisera. Med dessa 

erfarenheter förordar Scott oss att följa Kratus (1991) sju steg för improvisationsundervisning: 

1. Utforskande 2. Process-orienterad improvisation 3. Produkt-orienterad improvisation 4. 

Flytande improvisation 5. Strukturerad improvisation. 6. Stilistisk improvisation 7. Personlig 

improvisation. De tre första stegen är enligt Scott (2007) fördelaktiga att använda med 

grundskoleelever som är ovana vid improvisation. Det första steget innebär att eleven fritt får 

utforska sitt instrument genom att experimentera med ljud och kombinationer av ljud på 

instrumentet. Detta kan ses som en förberedelse för att improvisera. I det andra steget, 

process-orienterad improvisation, får eleven lära sig att använda musikaliska ljud för att skapa 

musikaliska mönster och strukturer i en improvisation. Eleven improviserar utan någon 

musikalisk kontext men får möjlighet att skapa musikalisk mening av de ljud eleven kan 

producera på sitt instrument. Under det tredje steget, produkt-orienterad improvisation, får 

eleven med hjälp av de mönster och ljud denne införskaffat sig under steg ett och två, att röra 

sig inom en musikalisk kontext. Eleven lär sig här att förhålla sig till begränsningar som 
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tonart och taktart. Scott (2007) tillägger att eleven kan här börja föreställa sig den musik 

denne får skapa med hjälp av improvisation och att stilistiska element från olika musikaliska 

genrer kan börja användas.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Då syftet med detta arbete är att belysa frågan om vad som skapar glädjefull improvisation har 

affektteorier hämtade från utvecklingspsykologi och musikpsykologi valts som teoretiskt 

perspektiv. Inom dessa forskningsfält använder sig olika forskare av antingen ordet affekt 

eller emotion när känslor diskuteras, i denna studie har ordet affekt valts att användas 

genomgående.   

2.2.1 Affektteori 

Grunden till den moderna affektteorin lades av biologen Darwin som är mest känt för att ha 

presenterat evolutionsteorin. Utöver sin forskning om evolution arbetade Darwin också på 

teorier om affekter vilket fick erkännande långt senare. Darwins teori om affekter gick ut på 

att alla människor oberoende av kultur och ursprung föds med en grundläggande uppsättning 

affekter som är genetiskt nedärvda och universella. Den affektlära som Darwin la grund till 

har sedan plockats upp och förstärkts av psykologer som Tomkins, Ekman och Izard under 

mitten av 1900 talet (Havensköld & Mothander, 2009). Ekman (2003) visar på att det finns 

karakteriserande drag för vad som definierar en affekt. Till skillnad från en sinnesstämning 

varar en affekt endast en kort stund, ibland bara några sekunder, medan en sinnesstämning 

varar under en längre period. En affekt handlar också om sådant som är viktigt för oss och 

uppstår automatiskt.  

Inom affektteorin ryms enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) vad som kallas 

appraisalteorin som grundar sig på att varje affekt är initialt baserad på en individs värdering 

av en händelse eller objekt. Inom appraisalteorin är en affekt upplevelsen av strävan mot 

något som utifrån individens värderingar är önskat eller fjärmandet från något oönskat. Ett 

annat sett att betrakta affekter på har utvecklats av Tomkins, professor inom psykologi. 

Utifrån Darwins ursprungliga teorier om affekter utvecklade Tomkins idéen om 

affektprogram. Teorin beskriver hur affekter utlöses av olika stimuli. Affekter kan därför 

länkas till alla möjliga fysiska objekt, personer eller symboler. Tomkins menade att olika 

stimuli kan aktivera nio olika grundaffekter indelade i tre kategorier: positiva, neutrala och 

negativa affekter. De positiva affekterna är välbehag/extas och intresse/iver, den neutrala 

affekten är förvåning/häpnad och de negativa affekterna är ilska/raseri, rädsla/skräck, 

ledsnad/förtvivlan, avsmak, avsky och skam/förödmjukelse (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009). Det påpekas av Havnesköld och Mothander att begreppen positiva och 

negativa affekter kan vara missvisande och tolkas som bra och dåliga affekter vilket inte är 

tanken. Istället syftar begreppen på vad affekterna signalerar till oss. Positiva affekter 

signalerar fortsätt och negativa affekter signalerar att något bör förändras. 
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De grundaffekter som har relevans för föreliggande arbete är: Glädje och intresse, skam och 

skuld samt rädsla och ångest. 

Glädje och intresse 

De positiva affekterna glädje och intresse betraktas som två viktiga drivkrafter. Forskning på 

dessa har tidigare försummats till förmån för negativa affekter men har på senare tid fått mer 

uppmärksamhet på grund av deras betydelse för den psykiska utvecklingen. De positiva 

affekterna kan kopplas till strävan efter något önskvärt. Ett exempel på detta är strävan efter 

bemästrande, att bemästra något ger upphov till glädje och ses som en stark drivkraft redan 

hos spädbarn. Detta har skapat ett annat begrepp; kompetensglädje, som ses som en förelöpare 

till stolthet.  

Mål sätts upp genom intresse och följs av glädje i form av stolthet som uppstår när målet 

nåtts. Stolthet fungerar också som social förstärkning när vi lever upp till vår egen och andras 

förväntningar på oss själva (Havensköld & Risholm Mothander, 2009). 

Skam och skuld    

Affekterna skam och skuld uppstår när positiva affekter hejdas eller reduceras och har som 

funktion att reglera vårt risktagande så vi inte gör misstag på grund av positiva affekter. Skam 

och skuld är nära besläktade men anses av flera forskare att de bör skiljas åt då skam handlar 

direkt om vår självbild och skuld handlar om yttre faktorer. Förödmjukelse skiljer sig från 

skam genom att det uppstår när vi har blivit felaktigt behandlad av någon som sitter i en 

maktposition gentemot oss själva. Ett exempel på när skam kan uppstå är när ett barn som 

gjort något otillåtet förväntar sig ett leende hos modern men istället ser en sträng min och hör 

ett skarpt ”nej!”. Vi kan också uppleva skam i form av en blygselreaktion när vi råkar får 

ögonkontakt med en främling och vänder bort blicken. Detta gör att skam ses som en viktig 

förstärkare av självmedvetenhet. Skam brukar kallas den primära sociala känslan som agerar 

osynligt i all form av socialisering. Affekten skam kan delas in i yttre och inre skam. Inre 

skam behandlar vår bild av oönskade beteenden hos oss själva medan yttre skam innebär att 

försöka undvika dessa oönskade beteenden. Affekter som relaterar till skam är ilska, förakt 

och avund som kan fungera som försvar mot skamkänslor (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2009). 

Rädsla och ångest 

Rädsla är en affekt som aktiveras vid fara och hot och är därför med sannolikhet en av våra 

viktigaste och äldsta affekter. När vi upplever rädsla agerar vi genom att göra oss beredda på 

att fly eller frysa (stå still). Att frysa är ett evolutionärt utvecklat beteende som kommer från 

att undvika rovdjur genom att spela död. Ångest, vilket är förknippat med rädsla kan uppstå 

som en effekt av oförlöst rädsla eller en rädsla för att något farligt kommer att hända. Freuds 

syn på ångest är att det är en affekt som signalerar att jaget är hotat. På så vis menar Freud att 
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ångest skiljer sig från rädsla i att det inte varnar för ett yttre hot utan ett inre (Havensköld & 

Risholm Mothander, 2009).    

2.2.2 Motivationssystem  

Teorier om motivation har varit nödvändiga för att länka ihop affektprogram med 

grundläggande mänskliga behov menar Havnesköld och Risholm Mothander (2009). 

Psykoanalytikern Lichtenberg (1989) har därför listat fem stycken behovssystem som är 

baserade på observerbara mänskliga beteenden. De fem motivationssystemen är följande:  

1. Behovet av psykisk reglering av fysiologiska funktioner: Vi motiveras att agera efter 

våra fysiska drifter genom affekter. Vi drivs av negativa affekter t.ex. för att göra 

något åt vår hunger och belönas med positiva affekter när vi har ätit.  

2. Behovet av anknytning och tillhörighet: Vi är motiverade genom våra affekter att ha 

social tillhörighet eftersom människan är en flockvarelse 

3. Behovet av nyfiket undersökande och bemästrande: Vi har en medfödd strävan efter 

att bemästra olika färdigheter och att uppleva kompetens. Ett barns lek är en 

grundläggande process för denna typ av motivation.  

4. Behovet att agera aversivt genom antagonism eller undvikande: Detta är ett 

motivationssystem som grundar sig i överlevnadsinstinkt. En fara undviks genom 

kamp eller flykt. 

5. Behovet av sensuell njutning och sexuell upphetsning. Sensuell lust och sexuell 

upphetsning är två aspekter av samma behovssystem.  

Behov är enligt Lichtenberg förstärkta av affekter och flera behov kan vara involverade i 

samma beteende. När behov inom motivationssystemen uppfylls ges en vitaliserande 

erfarenhet som bidrar till ett sammanhållet själv.  

2.2.3 Att utveckla färdigheter 

Forskning om affekter kopplat till utvecklandet av färdigheter har bedrivits Nathanson (1992) 

som är både praktiserande psykolog och professor i psykologi vid Jefferson Medical College. 

Han har forskat på spädbarns utvecklande av färdigheter och anser att skam och stolthet är två 

viktiga affekter i vårt utvecklande av färdigheter. Nathanson lyfter fram skam som en social 

affekt men anser att den har fler funktioner än så. Skam triggas när vi misslyckas med att 

utföra en uppgift vilket vi ofta tolkar som genans och förvirring. Som tidigare nämnts är det 

affekten intresse som sätter upp våra mål. När vi misslyckas med våra mål försöker vi på nya 

sätt, men om vi gör upprepade misslyckanden triggas skam som reducerar vårt intresse för 

vårt mål. När vi lyckas med våra uppsatta mål triggas stolthet över våra framsteg vilket gör att 

vårt intresse för det vi försöker bemästra ökas. Denna stolthet över vårt bemästrande är enligt 

Nathanson grunden till en komplex känsla hos vuxna som kallas hälsosam stolthet.  
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2.2.4 Affekt och musik 

Inom musikens estetiska uttryck representeras olika känslor menar Hallam (2010). Forskning 

har genomförts på musikelevers förmåga att känna igen känslor i musik, mindre forskning har 

dock enligt Hallam genomförts på elevers relation till de känslor som porträtteras i och genom 

musik. Forskning om människors känslomässiga förhållande till musik har dock bedrivits av 

Zatorre & Salimpoor (2013) som visar på ett samband mellan musik vi uppskattar och 

hjärnans belöningssystem vilket gör att musik kan väcka starka känslor av välbehag. Zatorre 

& Salimpoor menar att vi människor är unika i det att vi kan finna välbehag i musik och att 

detta utgör en del av vår höga kognitiva kapacitet att socialisera oss. Bland de känslor av 

välbehag som kan väckas av att lyssna på musik eller musicera finns det upplevelser som kan 

tolkas som transcendentala (Gabrielsson 2008). Detta begrepp kommer enligt Gabrielsson 

(2008) från latinets transcendere vilket betyder att överskrida något, här syftande på 

upplevelser som överskrider normala vardagliga upplevelser. Personer som beskriver 

upplevelser av transcendens i samband med musik beskrivs av Gabrielsson i form av 

upplösande av tid och rum, att bli förflyttat till nya världar eller upplevelser av att vara en del 

av musiken snarare än att bara framföra eller lyssna till den. Gabrielsson påpekar att bland de 

som berättat om transcendentala musikupplevelser finns en stor variation av musikens 

karaktär och under vilka former musiken har framförts. Därför är det enligt Gabrielsson svårt 

att peka på specifika faktorer som utlöser dessa upplevelser. Ett liknande tillstånd som enligt 

Hytönen-Ng (2013) diskuteras av jazzmusiker är ”flow”. Detta tillstånd beskrivs som 

upplevelsen av att prestera på hög nivå med minimal ansträngning i kombination med känslan 

av upprymdhet. Hytönen-Ng menar vidare att ”flow” ger jazzmusiker en möjlighet till 

spirituella upplevelser under sitt musikutövande viket kan förklara varför flera jazzmusiker 

har visat intresse för meditation och östasiatisk tro.      

Viktigt för undervisning i musik är att elever bör finna glädje i undervisningen genom att lära 

sig att uttrycka sig musikaliskt hävdar Hallam (2010). Idén med en glädjefull 

musikundervisning blir dock lidande i ett klimat där undervisning har en stark målinriktning 

för att behålla landets ekonomiska ställning menar hon vidare. Att låta elever lära sig 

komponera och improvisera ser hon som ett bra redskap för att få elever att uttrycka känslor 

och genom detta skapa identitet genom musik. Forskning på undervisning i komposition och 

improvisation har dock fokuserat mer på kreativa egenskaper än på elevers personliga uttryck 

i musik uppger hon vidare. Personligt uttryck är också något som både lärare i musik och 

musikstuderande ser som en av de viktigaste musikaliska egenskaper, trots detta har 

musikundervisning idag fokus främst på tekniska element på bekostnad av uttryck hävdar 

Hallam. Musikundervisningens fokus på tekniska egenskaper blir också på bekostnad av 

elevers känslomässiga engagemang i musik. Hallam visar att det som framgångsrika 

musiklärare har gemensamt är ett känslomässigt engagemang till musik och en förmåga att 

relatera och visa empati till elever. Elever som har en negativ bild av musikundervisning har 

berättat om lärare som gett icke konstruktiv feedback och ägnat sig åt undervisningsstrategier 
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som skapat rädsla. Detta är trots att läraren har nått höga resultat hos sina elever berättar 

Hallam (2010).    

En av de vanligaste former av ångest som musiker och musikstuderande upplever är vad som 

kallas ”Music performance anxiety” (Ladano 2016). Detta defieras enligt Ladano på olika sätt 

av olika forskare men lyfter en definition som beskriver ”Music performance anxiety” som en 

affekt som skapar ångestkänslor och panik, kognitiva störningar som resulterar i problem med 

att memorera musik eller läsa en notbild, instrumenttekniska problem genom till exempel 

darrningar. ”Music performance anxiety” kan även skapa problem som hög puls och 

andningssvårigheter. Ladano menar att detta är ett komplext problem som växer under tid och 

kan skapa stora problem för musikstuderande då de förväntas att prestera musikaliskt på en 

hög nivå för att nå utbildningens förväntningar på dem. Behandlingarna för detta varierar men 

vanliga varianter innefattar psykoterapi, meditation och medicinering. Dessa behandlingar kan 

hjälpa men en ytterligare behandling på detta problem kan ske genom just musicerande då 

musiker reagerar på musik annorlunda än icke-musiker. En variant på musicerande som 

behandling för ”Music performance anxiety” som Ladano lyfter som framgångsrik är att den 

som behandlas får praktisera fri improvisation. Ladano lyfter att studier som har undersökt fri 

improvisation som terapiform för ”Music performance anxiety” har resulterat i att deltagarna 

har fått en större självsäkerhet vid musikframföranden men också visat på ett större 

musikaliskt uttryck.   

2.3 Syfte och frågeställning 

Improvisation lyfts av flera källor som ett värdefullt musikaliskt redskap och är också något 

som förekommer i många former av musik. Då ramarna för hur improvisation sker skiljer sig 

inom olika traditioner och genrer avgränsar sig den här uppsatsen till den form av 

improvisation som sker inom jazzgenren. I denna uppsats bakgrundskapitel beskrivs även hur 

Scott (2007) erfor negativa känslor vid sitt första möte med improvisation, något som senare 

dock vändes till glädje, lust och intresse.   

Syftet med detta arbete är därför att belysa frågan om vad som skapar en känsla av glädje i 

lärandet av jazzimprovisation. Frågeställningen lyder: Vilka faktorer möjliggör upplevelsen 

av glädje under ett lärande av jazzimprovisation? 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter samt dess design.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

Då föreliggande studie utforskar upplevelser av glädjefull improvisation anas studiens 

kvalitativa ansats. Kvalitativ forskning fokuserar enligt Patel och Davidsson (2010) på 

tolkande analyser av till exempel intervjuer eller text till skillnad från den kvantitativa 

forskningen som fokuserar på att mäta och bearbeta insamlad information. Bryman (2011) 

menar att det som tydligast skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ är att den kvalitativa 

forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. Bryman lyfter även att kritik har riktats mot 

kvalitativ forskning i att den blir för subjektiv och att antalet deltagare i kvalitativa studier är 

för små för att resultatet ska kunna generaliseras. Kvalitativ metod har valts för denna uppsats 

då den undersöker subjektiva upplevelser av improvisation. För att kunna analysera det 

material som föreliggande studie bygger på har analys gjorts ur ett interpretativististiskt 

perspektiv. Ett sådant perspektiv går enligt Bryman (2011) ut på tolkande förståelser av 

sociala handlingar och verkligheter då dessa inte kan förstås genom naturvetenskapliga 

forskningsmetoder. 

3.2 Design av studien  

I detta avsnitt beskrivs studiens design; kvalitativa intervjuer, urval, datainsamling, 

bearbetning och analys. Avsnittet avslutas med ett resonemang om studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer  

Studien ställer frågan om vilka faktorer som möjliggör upplevelsen av glädje under ett lärande 

av jazzimprovisation. För att erhålla svar på denna fråga har kvalitativa intervjuer använts 

som forskningsmetod. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) lämpliga 

då en studie har för avsikt att undersöka intervjupersoners upplevelser och subjektiva 

uppfattningar. Denna form av intervju skiljer sig enligt Bryman (2011) från den mer 

strukturerade kvantitativa intervjun som är snävare för att på så sätt ge tydliga svar på 

specifika frågor. Kvalitativa intervjuer föredrogs i detta fall för att ge intervjupersonerna friare 

utrymme för reflektion kring deras upplevelser. I intervjuerna som har genomförts i 

föreliggande studie har några musikers upplevelser och subjektiva uppfattningar av 

improvisation varit av intresse. För att kunna ta del av intervjupersoners erfarenheter och 

upplevelser menar Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuer av halvstrukturerad form där 

teman tas upp och diskuterats är lämpligt. Detta föredrogs i detta fall framför ostrukturerad 
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intervju då den förstnämnda enligt Bryman (2011) rör en huvudfråga som intervjupersonen 

får associera fritt kring. Inför genomförandet av intervjuer gjordes en intervjuguide där teman 

för intervjuerna ställdes upp tillsammans med frågor tillhörande varje tema (se bilaga 1). De 

teman som tagits upp i intervjuguiden och som ligger till grund för intervjuerna i denna studie  

har tagits fram med avsikt att ge en bild av deras musikaliska utveckling med fokus på deras 

roll som improvisatörer och är: Intervjupersonernas musikaliska bakgrund, deras erfarenhet av 

improvisation, deras betydelsefulla erfarenheter av improvisation, deras betydelsefulla 

erfarenheter av lärande av improvisation, viktiga egenskaper de ser hos en improvisatör och 

viktiga egenskaper de ser hos den som undervisar i improvisation.   

3.2.2 Urval 

Sju musiker i Stockholmsområdet verksamma som jazzmusiker på professionell basis har 

tillfrågats att bli intervjuade i denna studie. De tillfrågade har valts på grund av att deras 

huvudsakliga musikaliska praktik fokuserar på improvisation och att de kan sägas ha bred 

erfarenhet från olika sammanhang inom jazz och improvisation. För att få en bredd av 

erfarenheter har frågan om medverkan ställts till både män och kvinnor, olika typer av 

instrumentalister samt sångare. Frågan om att ställa upp på intervju har ställts via sociala 

medier, antingen genom en artistsida eller ett privat mailkonto. Tre av de tillfrågade har tackat 

ja och ställt upp på intervju. De som tackat ja har alla samtyckt till att framgå med sina namn 

och på grund av deras etablering på den svenska jazzscenen presenteras de här med namn:  

1. Jonas Kullhammar: Saxofonist med en lång karriär som musiker och ett av de mer 

välkända namnen inom den svenska jazzscenen som figurerar med egna grupper men 

också som musiker i andras grupper.  

2. Elin Forkelid: Saxofonist som vunnit priser för sitt sätt att spela och figurerar i både 

egna och andras konstellationer och är även verksam som lärare inom jazzgenren.  

3. Christopher Cantillo: Trumslagare som figurerar i flera olika grupper på den svenska 

jazzscenen med ett primärt fokus på modernare former av jazz och afroamerikansk 

musik. 

3.2.3 Datainsamling 

Två av intervjuerna gjordes i intervjupersonernas hem på initiativ av intervjupersonerna 

själva, en intervju gjordes på ett café på Götgatan i Stockholm. Intervjuerna har varit mellan 

tjugofem och trettio minuter långa och spelats in med en ZOOM H2n Handy Recorder. 

Samtliga intervjuer var avslappnade med ett trevligt bemötande från intervjupersonerna som 

var till synes entusiastiska i att få reflektera kring de teman som togs upp under intervjuerna.  
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3.2.4 Bearbetning och analys 

För att kunna göra en analys av det inspelade intervjumaterialet har intervjuerna skrivits ut i 

ordbehandlingsprogrammet Word. Det nedskriva materialet har sedan kodats genom en 

tematisk analys. Bryman (2011) nämner tematisk analys som ett av de vanligaste sätten att 

analysera kvalitativt material. Inom tematisk analys tas teman och subteman som uppkommer 

i materialet fram genom att noggrant läsa igenom materialet ett flertal omgångar. Från teman 

som har tagits fram bildas sedan kärnteman. Från de teman som kodats i denna studies 

material har fem kärnteman framkommit. Kärnteman har tagits fram utifrån forskningsfrågan 

så att varje kärntema kan ses som en möjliggörande faktor för ett glädjefullt improviserande. 

Utöver dessa teman har även ett kärntema framkommit som behandlar intervjupersonernas 

relation till glädje i improvisation.         

3.2.5 Etiska överväganden 

För att denna studie skulle kunna genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt för de 

intervjuade har Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav för god forskningsetik respekterats. 

Det första är informationskravet vilket innebär att intervjupersonerna har blivit informerade 

om studiens syfte, ställt upp frivilligt och gjorts medvetna om att de kan avbryta intervjun om 

de skulle så önska. Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att intervjupersonerna har 

samtyckt till att intervjuerna spelats in och att vad de säger kommer att citeras i denna 

uppsats. Samtliga intervjupersoner har även fått ta ställning till om de vill framgå med sina 

namn eller vara anonyma varpå samtliga har godkänt att presenteras med sina namn. Det 

tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att etiskt känslig information om 

intervjupersonerna hålls konfidentiellt. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att 

den information som insamlas under intervjuerna kommer endast användas för denna studie 

och inte lämnas ut åt annat håll eller användas kommersiellt.    

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet  

För att garantera denna studies giltighet har resultatet av genomförda intervjuer presenterats i 

form av citat i denna uppsats resultatkapitel. För att ge de intervjuade rättvisa har citaten 

endast korrigerats i syfte att förtydliga det som sagts under intervjuerna. De kommentarer som 

följer varje citat är förtydning av vad som uttrycks i citaten. I enlighet med Trost (2010) har 

samma intervjuguide med samma teman tagits upp och diskuterats under varje intervju för att 

garantera att den skillnad som finns i intervjupersonernas svar endast bygger på deras egna 

skillnader i upplevelser och tankar. Teman och frågor har ställts på ett så fritt sätt som möjligt 

i en strävan efter att intervjupersonerna getts möjlighet att få resonera fritt utan att bli ledda 

till önskade svar.      
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4 Analysresultat 

Analysen av intervjuerna har gett sex teman. Det första temat berör intervjupersonernas 

relation till glädje i improvisation och de fem följande kan ses som möjliggörande faktorer för 

en glädjefull improvisation. Varje tema presenteras under var sin rubrik: Tryggt sammanhang, 

Inspiration, Redskap och nycklar, Utmaningar och slutligen Reflektion. Avsnittet om 

Inspiration har delats in i fyra underkategorier: Nya upptäckter, Transcendentala upplevelser, 

Läraren som inspiratör och Inspiration från referenser.   

4.1 Intervjupersonernas relation till glädje i improvisation 

Att improvisation upplevs som glädjefullt är något som intervjupersonerna anser är av vikt. 

Cantillo nämner glädje i improvisation som en drivkraft som är viktig för att improvisation 

ska kännas som något som är relevant att lägga tid på:  

Jag tycker att för min del är det viktigt att det känns lustfyllt att hålla på med improvisation. 

Jag ser inget självändamål att hålla på med det. Idag gör jag det för att jag tycker att det är 

kul och jag kan också tänka mig att… jag tänker att det viktigaste är spela musik som känns 

engagerande för en själv och att du ska tro på det du gör. Att göra det av en anledning, vad 

är liksom ditt incitament för att hålla på så där. Det går ju att hålla på ändå men för mig 

känns det som att det är helt onaturligt, att det måste handla om någonting, att det måste 

finnas en insats liksom. Det tror jag att jag har blivit mer och mer noga med, med åren också 

att jag måste tycka att det är kul. Sedan kan det vara jättesorglig musik eller musiken kan 

låta hur som helst men den måste vara engagerande enligt mig själv liksom så jag tänker att 

det kan vara en bra sak för folk att tänka på liksom vad… känna efter vad är det liksom som 

får igång mig. (Cantillo)   

Att uppleva glädje och lust i sin musikaliska praktik ser Cantillo alltså som nödvändigt för att 

musicerandet ska kännas relevant för honom som utövare. Kullhammar nämner också glädje 

som drivkraft att improvisera:  

Jag vet inte men jag tycker än idag så är det som är det som jag tycker är roligast av med 

musik, det som jag njuter mest av, det som ger mig mest, jag vill att det ska va… för att det 

ska vara så roligt som möjligt för mig så ska improvisationsmomentet vara en stor del av 

musiken. Inte nödvändigtvis hundra procent, det är ok de också men… det är det jag tycker 

är roligast. (Kullhammar) 

För att få ut maximal glädje ur sitt musicerande beskriver Kullhammar ett behov av att 

improvisationen ska få en så stor del som möjligt av musicerandet. Om glädjefull relation till 

improvisationsspel är väckt kan strävan efter denna glädje bli till en drivkraft att fortsätta trots 

upplevelser av musikaliska misslyckanden. Som svar på en fråga från mig som intervjuare om 

hur han tar sig igenom känslan av misslyckanden lyfter Kullhammar glädjen i improvisation 

som en stark drivkraft till att fortsätta när det känns motigt:  
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Alltså, det är ju också nästan dagligen att jag känner att man misslyckats att man inte får till 

det och man hittar inte in eller spelar dåligt helt enkelt det kan ju bara vara det. 

(Kullhammar) 

Intervjuare – Men det finns ändå någonting som får dig att jobba vidare trots dom 

här ibland nästan dagliga misslyckanden vad tror du ligger bakom det?  

Ja, men, jag tror det är kärleken till musik och att jag menar när det är kul så är det så 

fruktansvärt kul. Det är ju oslagbart som sagt. (Kullhammar)    

Det känslor av glädje som Kullhammar känner när musicerandet går bra är så pass starka att 

hans längtan efter att få känna dessa känslor igen övervinner känslan av misslyckande. 

4.2 Tryggt sammanhang  

Att befinna sig i ett sammanhang som upplevs som tryggt är av vikt för att lärande av 

improvisation ska ske ohämmat. Samtliga intervjupersoner lyfter fram att musikaliska 

sammanhang som känts trygga har varit viktiga i deras utveckling som improvisatörer. Dessa 

trygga sammanhang har gett intervjupersonerna en möjlighet att pröva sig fram i en 

musikalisk kontext där de kunde slappna av i att inte bli bedömda utifrån eventuella 

misslyckanden. Kullhammar berättar om en saxofonlärare i den kommunala musikskolan som 

bidragit med ett tryggt musikaliskt sammanhang i form av att ha tagit med honom på 

repetitioner med ett band som han var verksam i där han fick möjlighet att musicera 

tillsammans med andra, men också blev uppmuntrad till att improvisera:  

Alltså, det var det största med honom var att han tog mig under sina vingar, så han drog ju 

med mig på sina repetitioner med dom banden han var med i, så fick jag sitta bredvid och 

dubblera hans stämma och så fort det var solo i hans stämma så sa han ”ta det du Jonas”. Så 

han drog med mig, så att det var det första han sa när jag kom till honom var att varje tisdag 

repar jag med det här bandet då vill jag att du ska hänga med och sitta med mig och 

dubblera min stämma liksom. Och alla i det här bandet var så otroligt generösa, det var 

ingen som så här ´nu kommer en liten snorunge och ska göra att det låter lite surare än vad 

det är´ utan alla var otroligt bjussiga, och det blev ju min ingång till att börja jobba som 

musiker. För att sen blev jag… ja, jag blev bättre och bättre och när dom tyckte att jag var 

tillräckligt bra då fick jag ju börja liksom spela med dom på… ja, i proffssammanhang och 

få betalt, liksom jobba, då var jag väll femton ungefär. (Kullhammar) 

Repetitionerna med saxofonlärarens band har alltså varit viktiga för Kullhammar då läraren 

och de övriga bandmedlemmarnas positiva attityd skapade en trygg miljö där han fick spela 

och blev uppmuntrad till att improvisera solon utan att oroa sig för att bli bedömd för att 

musicera på en lägre nivå än de andra. Kullhammar gavs på så sätt även en ingång till en 

professionell musikmiljö av trygg karaktär. 
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Trygga sammanhang kan också ge möjlighet till musikaliskt utforskande och en möjlighet att 

finna musikalisk identitet. Forkelid berättar att band hon har varit med i har haft stor 

betydelse. Insikten om att det hon tycker är roligast inom musik är att spela improviserade 

saxofonsolon framför andra former av ensemblemusicerande kom i samband med ett band 

under gymnasietiden:  

Jag gick inte musik på gymnasiet utan jag gick samhälle, men jag hade ett band där som 

spelade väldigt mycket blandat, det var ett riktigt gymnasieband lite… lite Sting, lite Real 

Book låtar, lite Steely Dan riktig mish mash, men jag var ju enda blåsaren så jag spelade ju 

alltid saxofonsolo då liksom. Det blev liksom min grej, det var verkligen det jag tyckte var 

roligast, att improvisera och det var tydligt ganska, ganska fort att jag var mer intresserad av 

det än att liksom spela blåssektion. (Forkelid) 

Detta sammanhang bidrog till att Forkelid hittade sin identitet som improvisatör. Som enda 

blåsaren i en grupp med jämnåriga fick hon en tydlig solistroll vilket gav Forkelid glädje i att 

improvisera och genom detta ökade hennes intresse för improvisation. Genom att musicera 

med andra och på så vis få intryck från andras idéer gavs möjlighet till utvecklande av 

musikalisk identitet. Cantillo berättar likt Forkelid, att identitetsskapande skett i sammanhang 

där han fått musicera med likasinnade jämnåriga:   

Jag har försökt spela med folk så mycket som möjligt helt enkelt. Alltså från att jag gick i 

gymnasiet till exempel, bildade olika små band och testade runt liksom, försökte definiera 

vad vi tyckte var kul att göra, vilket sätt vi ville spela på och vilken typ av låtar och så där 

och samma sak hela tiden egentligen, möten, nya möten hela tiden, träffa folk och jamma 

har jag gjort. Det har vart lite dåligt dom senaste åren sen jag fick barn så. Men tidigare 

liksom har alltid… ja… försökt vara öppen för nya möten med nya människor liksom och 

fortfarande, alltså det tycker jag alltid, det är alltid spännande att träffa nytt folk att spela 

med nya människor och se… vad dom har för agenda. (Cantillo)  

Att spela med andra och testa sig fram i tryggt sammanhang har varit viktigt även för Cantillo 

som under sin gymnasietid fick möjlighet att skapa sig en ny musikalisk identitet. Spela med 

andra och ha musikaliska möten är även något som Cantillo utrycker som viktigt för att hålla 

sitt intresse för improvisation vid liv. 

Trygga sammanhang synes vara av stor vikt för lärande och utvecklande av 

improvisationsförmåga då det ger elever möjlighet att praktisera improvisation ohämmat i en 

musikalisk kontext utan rädsla för att bli bedömd. Forkelid berättar om hur olika grupper hon 

spelat med har varit av stor vikt för sitt lärande:  

… men sen är det ju…kanske på sätt och vis ännu mer alla som jag spelade med under den 

tiden som jag lärde mig med tillsammans på något sätt som… mitt band som jag hade länge, 

Elin Larsson Group vi spelade ju i tolv år och spelade ganska mycket och träffades på 

musikhögskolan. Det är ju på sätt och vis den bästa skolan tycker jag. (Forkelid) 
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Att spela med andra och speciellt med ett band som hållit på ett längre tag har enligt Forkelid 

varit ett bra sätt att lära sig av varandra, en av de bästa skolorna menar hon.  

Sammanhang ger också möjlighet att praktisera den information som getts av lärare, men i en 

trygg musikalisk kontext. Forkelid berättar vidare om hur gruppen Elin Larsson Group varit 

av vikt för hennes utveckling som musiker och improvisatör:  

Om man får höra om saker eller får tips eller vad det nu är och får höra om saker man borde 

göra, dom måste man ju ha någonstans att testa det annars blir det ju helt meningslöst, och 

det gjorde jag med, inte bara med den gruppen men framförallt med den gruppen för det var 

mitt huvudsakliga fokus så det var där min inspiration fick… utlopp och inte bara min 

inspiration utan också… liksom allt jag… hela processen allt jag behövde testa och lära mig. 

(Forkelid) 

För att den information och feedback som getts av lärare ska vara meningsfull bör det finnas 

ett sammanhang där detta kan praktiseras menar intervjupersonerna. För att denna information 

ska praktiseras på bästa sett behövs ett sammanhang av avslappnad karaktär där utövaren 

alltså inte behöver oroa sig för att bli bedömd. Denna trygga miljö kan ge möjlighet till 

utveckling genom att pröva olika idéer varav vissa tänjer på musikaliska gränser. Så här 

svarar Forkelid på frågan om hur den trygga miljö som fanns i Elin Larsson Group gav 

möjlighet att pröva idéer som överskred musikaliska regler:     

Ja oh ja, absolut, absolut. Jo men det var, det var mycket så. Dom första åren så hade vi… vi 

repade en gång i veckan på en fast tid oavsett om vi hade spelningar och det är sådant man 

nästan bara kan göra när man går på en skola och sen har man inte tid till det liksom men det 

var ju oerhört värdefullt. Då var det ju framförallt att man tänkte på bandet, att bandet skulle 

bli så bra som möjligt men nu i efterhand så kan jag ju se väldigt många mer fördelar liksom 

bara att testa saker tillsammans i lugn och ro, att det är en trygg miljö och inte någon stress 

och… ja, men en väldigt, väldigt bra skola faktiskt, verkstad kanske man kan kalla det för. 

(Forkelid) 

Den trygga miljön som Forkelid beskriver här ovan, fanns framför allt i Elin Larson Group 

och skapade förutsättningar för Forkelid att pröva sådant som hon ville pröva och även få 

utlopp för att utmana sig själv och tänja på gränser i en trygg miljö. Sammanhang utan stress 

och oro över andras åsikter om ens musicerande skapar således en slags verkstad där nya idéer 

kan prövas och födas.   

I skapandet av trygga musikaliska sammanhang anses läraren ha en viktig roll. Om läraren har 

förmåga att skapa en trygg miljö kan kvalitén på musicerandet öka menar intervjupersonerna. 

Cantillo lyfter fram en lärare från sin folkhögskoletid som genom att skapa trygga 

sammanhang att musicera i, lyfte gruppens prestationer:  

Lärare A som jag nämnde var väldigt bra på det att så här, hade en förlösande kraft för 

många att det… alla som gick där hade liksom redskapen redan för att spela helt fantastisk 
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musik, det blev väldigt uppenbart på hans lektioner att det var många av mina vänner som 

jag aldrig har hört spela så himla fint… innan eller efter utan det var liksom en trygg plats 

för dom helt enkelt att befinna sig i. (Cantillo) 

Hur läraren undervisade gav en positiv effekt på Cantillo och hans studiekamrater genom att 

läraren lyckades skapa en trygg miljö att musicera i vilket gjorde att elevernas redan höga 

hantverksmässiga musikaliska förmågor kunde utnyttjas till fullo.     

4.3 Inspiration 

Denna kategori har ett antal underkategorier: Nya upptäckter, Transcendentala upplevelser, 

Läraren som inspiratör och Inspiration från referenser.      

4.3.1 Nya upptäckter  

Att bli inspirerad till improvisation genom att få förståelse för vad improvisation är, eller 

finna nya områden och möjligheter inom improvisation anses vara av vikt för att väcka och 

behålla intresse för improvisation vid liv. Forkelid berättar om hur hennes val av instrument 

ledde henne in på jazz, vilket in sin tur öppnande upp för att upptäcka vad improvisation är: 

Och sen så när jag hade hållit på ett par år började jag intressera mig för jazz för det ligger 

nära till hands när man spelar just saxofon och liksom… aha hur ska det låta då liksom och 

började kolla in lite skivor och så där och då när jag gjorde det så fattade jag ju grejen med 

improvisation. Just att ah okey man får hitta på vad man vill typ WOW! Det tyckte jag var 

as-ballt verkligen och sen dess har jag hållit på med jazz från femton, sexton års ålder. 

(Forkelid) 

Forkelid beskriver hur ingången till upptäckten av improvisation kom genom att nyfiket 

undersöka genren jazz. Insikten av att mycket av det som spelas i jazz hittas på i stunden, blev 

en stark upplevelse som gav inspiration som ökade hennes intresse för att spela inom jazz-

genren.  

Förmåga att improvisera ger möjlighet till ett fritt musikaliskt uttryck vilket i sin tur kan 

inspirera till att utveckla färdigheter inom improvisation uppger informanterna. Forkelid 

berättar till exempel att det är just möjligheten i att vara fri i sitt musikaliska uttryck som 

väckte hennes intresse för improvisation:  

Framför allt tror jag att det var den här friheten, liksom den här… freedom of speach typ att 

bara… okey man får… nu är det ju kanske inte så enkelt som att man kan spela precis vad 

som helst så… eller kan och kan men ah… men det var i alla fall så jag upplevde det, att 

man får göra precis vad man vill det är… hur häftigt som helst tyckte jag. (Forkelid) 
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Här beskriver Forkelid hur hon upplevde en frihet i improvisation då hon fick möjlighet till ett 

fritt musikaliskt uttryck vilket inspirerade till ett utforskande och lärande av improvisation. 

Kullhammar berättar likt Forkelid själva upptäckten av improvisation som en stark musikalisk 

upplevelse som har varit en stor inspiration för att ägna sig åt musik:  

En avgörande grej för mig var i tidiga tonåren upptäckte improvisation och började lära mig 

det. Och I den vevan så bestämde jag mig för att jag ville bli musiker. […] Jag tyckte det 

kändes så kul och intressant och häftigt och banbrytande för min hjärna att det här ville jag 

ägna mig åt. (Kullhammar) 

Upptäckten av improvisation inspirerade Kullhammar till ett starkt intresse, inte bara för 

improvisation utan för att ägna sig åt musik generellt, då känslan av att upptäckta 

improvisation beskrivs som banbrytande och av stark karaktär. Att upptäcka nya områden 

inom improvisation ger också inspiration och håller intresset vid liv. Kullhammar berättar hur 

nya musikaliska upptäckter ger honom inspiration: 

Jamen det är väl främst dom här… aha-upplevelserna eller liksom... ja vad ska man kalla det 

då, wow-upplevelser, det är liksom… som en dörr som öppnas till någonting nytt […] det 

ger ju inspiration, verkligen… (Kullhammar) 

Nya upptäckter synes ha låst upp nya dörrar för Kullhammar vilket inspirerar honom att 

utforska nya improvisatoriska områden. 

4.3.2 Transcendentala upplevelser 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de erfar olika former av sinnesstämningar och känslor 

medan de improviserar, upplevelser som kan tolkas som transcendentala. Kullhammar och 

Forkelid beskriver upplevelser av att kunna koppla bort tankar. Att nå en sinnesstämning 

under improviserandet där tänkandet kopplas bort beskrivs dels som en behaglig känsla som 

inspirerar till fortsatt utveckling av improvisationsförmågor men också något som kan förhöja 

kvalitén på improviserandet vilket påpekas av Kullhammar:  

Jag tycker att en av dom häftigaste bitarna är ju när man lyckas koppla bort hjärnan helt när 

man improviserar, att det inte blir att man tänker… för jag menar för att det ska bli riktigt 

bra så har man ingen chans att tänka vilken ton ska jag spela efter den här… det går ju så 

fort. (Kullhammar) 

Kullhammar beskriver här att tillståndet av att koppla bort tanken och endast spela på impuls 

inte bara är något han uppskattar, utan också något som är viktigt för att improviserandet ska 

ha hög kvalité. Att nå detta tillstånd av närvaro genom att koppla bort tanken kan också vara 

en stor motivation till att ägna tid åt improvisation. I följande två citat beskriver Forkelid ett 

liknande tillstånd av att koppla bort tankar och uppleva närvaro under improvisationsmoment:  
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Det som jag tycker händer ibland och oftare ju längre man håller på tycker jag är att… att 

det blir en känsla av här och nu liksom att… att jag inte längre tänker så mycket utan att jag 

bara agerar på det som händer i rummet och på… man liksom åker på en våg som man 

skapar tillsammans med dom man spelar med och det är liksom det som är hela grejen 

tycker jag. Det är därför jag vill hålla på med det här. (Forkelid) 

Det är som en känsla av här och nu och att tid och rum upphör lite, det låter ju ganska 

dramatiskt men det behöver det ju inte vara heller utan det kan ju vara liksom bara att man 

att man lyckas vara helt närvarande i korta stunder. (Forkelid) 

Likt Kullhammar beskriver Forkelid hur hon kan uppleva ett tillstånd av att koppla bort 

tänkandet vilket skapar en känsla av här och nu, vilket får extra värde då denna upplevelse 

kan delas med andra. Då dessa upplevelser har ökat i takt med att hennes erfarenhet av 

improvisation har ökat, ges en drivkraft till att försätta att utvecklas som improvisatör. Att nå 

ett tillstånd av närvaro kan också ge behag då möjligheterna till närvaro sällan erbjuds i övrigt 

vardagligt liv: 

För mig är det väl nog kanske därför som jag älskar improvisation så mycket för att det… 

för att det är så komplext och det är här och nu och det är inte så jävla mycket i livet som är 

här och nu, det är liksom alltid vad ska jag ska göra sen, vad ska jag handla, vad händer då 

eller gräma sig för nåt som hände igår men… det är, just det med att vara här och nu det är 

det som är det fantastiska tycker jag för det är… det är svårt i vår tid eller det kanske alltid 

har varit det men det så mycket distraktion och sociala medier och mail och sms som 

plockar uppmärksamhet, men att få vara i någonting som händer här och nu och gärna för 

mig som spelar mest i band att få dela det med en handfull andra människor är, det är ju 

smått magiskt tycker jag när man hittar det där, den där närvaron. (Forkelid) 

En stor del av Forkelids inspiration till improvisation beskrivs här komma från att kunna 

uppleva en sinnesstämning där livets distraktioner och orosmoment får stå åt sidan till fördel 

för närvaro och fokus på vad som händer här och nu. Forkelid menar också att det finns ett 

stort värde i att nå denna sinnesstämning tillsammans med andra. 

Nya upptäckter genom improvisation kan trigga transcendentala upplevelser genom att 

världen upplevs bli större och att bli förflyttat till nya platser beskriver Cantillo:  

Den bästa av känslor när det kommer till improvisation är att världen blir större än vad man 

tidigare har tänkt eller bli förvånad eller upptäcker nya saker, det är väl det som är det 

roligaste tänker jag så där just med improvisationen att gå någon ny stans liksom. (Cantillo) 

Känslan av att världen blir större beskrivs här som en av de känslor som Cantillo uppskattar 

mest med improvisation, detta kombinerat med att göra nya musikaliska upptäckter som 

också de inspirerar.  
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4.3.3 Läraren som inspiratör 

Att läraren kan agera som inspiratör för improvisation ses som viktigt för att finna glädje i 

improviserandet vilket uttrycks av samtliga intervjupersoner. De beskriver upplevelser och 

idéer om att just lärare spelar en viktig roll som inspiratör i lärandet av improvisation. Att ha 

någon som inspirerar med sitt bemötande eller musicerande anses skapa drivkraft för en elev 

att utveckla sina färdigheter vilket här beskrivs av Kullhammar:  

Man får ju inte heller glömma det här med inspiration, jag tog ju mycket privatlektioner i 

gymnasieåldern och så där av sådana som jag såg upp till, alltså idoler och några var ju inte 

alls pedagogiska för fem öre, men bara det att få träffa dom och jamma lite och… få reda på 

att ens superhjältar också är eller också ska man väl inte säga… men är hyfsat normala 

människor också. Alltså dom är inte bara superhjältar, bara det var ju en stor kick och kunde 

inspirera till liksom ett antal timmar i övningsrummet. (Kullhammar)   

Trots avsaknad av pedagogisk förmåga hos de som Kullhammar tog lektioner av, väckte dessa 

möten ett ”driv till att öva” på grund av lektionernas inspirerande karaktär. Att vara just en 

inspiratör som väcker intresse kan ses som en av lärarens främsta uppgifter: 

Min idé av liksom pedagogik är ju att i första hand fånga intresset, få dom att tycka att det är 

kul. Jag tror inte att det är så nödvändigt med något annat egentligen till en början, har man 

väl lyckats fånga det där intresset då kan man göra vad som helst. (Kullhammar) 

Kullhammars syn på pedagogik är att lärarens främsta roll är att agera som inspiratör som 

väcker intresse och glädje hos eleven. Om intresse och glädje är väckt kommer eleven ha en 

stark drivkraft vilket underlättar lärandet.  

Ett av de sätt som en lärare kan inspirera till improvisation på, är att ge improviserandet ett 

värde genom att uppmuntra musikaliska uttryck. Cantillo berättar om sin folkhögskolelärare 

A och hans egenskap av att inspirera genom musikaliska uttryck:   

Ja, men jag tycker att när jag gick på x folkhögskola så var det vissa lärare som tog fasta på 

olika… hade olika infallsvinklar på det här med att improvisera. Hade liksom olika ramar 

eller så där eller olika käpphästar som dom hade för att hitta hem i improvisationen, ge det 

mening eller öppna upp eller så där, till exempel Lärare A som du har haft som lärare också, 

han hade olika idéer på olika liksom saker som han pratar om och tänkte på när han spelade, 

eller liksom ville fylla sina improvisationer med någon slags mervärde. (Cantillo) 

Läraren A upplevs således agera som inspiratör till improvisation genom att uppmuntra till 

musikaliska uttryck i improvisation. Läraren bör också kunna vara närvarande genom att 

kunna lyssna noggrant till elevernas musicerande och släppa sig själv. Cantillo lyfter således 

värdet av läraren som inspiratör men också vikten av närvaro: 

Men… så det är väl dom grejerna, alltså inspirera men och kanske också att vara… vara 

närvarande är väldigt viktigt om man ska hålla på med improvisation framför allt eller med 
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all musik, att lyssna väldigt noga, lyssna på vad, att lära sig split-vision att kunna göra saker 

samtidigt som du lyssnar på vad dom andra gör och reagera på det och förstå hur saker 

samverkar och försöka lära ut det på något sätt, att liksom aktivt lyssna nu, det tror jag, och 

närvaro och att försöka släppa sig själv. (Cantillo) 

Cantillo påpekar vikten av att läraren kan agera som inspiratör, men menar också att en viktig 

egenskap hos en lärare är att kunna vara en närvarande lyssnare som kan interagera med 

eleverna. Ett sätt som läraren kan inspirera på är genom att interagera och musicera 

tillsammans med en grupp och på så sätt lyfta gruppen vilket påpekas här av Cantillo: 

De som jag tyckt varit mest framgångsrika lärare är ju de som har i alla fall när det kommer 

till att spela musik tillsammans… det ju en annan sak att liksom slipa på ett hantverk då kan 

det vara bra om någon håller i trådarna liksom men i dom andra fallen så har det ju varit när 

lärarna har varit deltagande och snarare lyft gruppen genom att vara med och spela själva 

och så där liksom visat vägen. (Cantillo) 

Lärare som kan lyfta och inspirera en grupp genom aktivt deltagande i musicerandet anses på 

så vis kunna vara en vägvisare. En lärare anses också kunna inspirera till improvisation 

genom att förutsättningslöst leda eleverna i och genom fria improvisationer som inte relaterar 

till existerande låtmaterial. Cantillo nämner en lärare från sin gymnasietid som gjort just detta 

och på så vis agerat som vägvisare och inspiratör under improvisationsundervisning:  

Men… några tidiga sådana minnen jag har haft var på x musikgymnasiet där var det en 

pianolärare som hette Lärare B. Han hade ett ämne som kallades för improvisation just, det 

var schemalagt sådär och det var… ja, det var en tidig sådan upplevelse av känslan av att 

improvisera och inte då utifrån att spela på vissa alltså… ackordföljder eller liksom det var 

inte nödvändigtvis det, utan det som han gjorde det var att han började spela bara så fick vi 

hänga på och så slutade det någonstans eller inte liksom ja, så  spelade vi samma låt en hel 

lektion, och ibland så började han sjunga på påhittad ryska mitt i låten eller vad som helst 

liksom. Ja han, han improviserade helt enkelt med det. (Cantillo) 

Genom att visa vägen genom aktivt deltagande i förutsättningslösa improvisationer utan 

förexisterande låtmaterial kunde läraren här inspirera resten av eleverna att improvisera. För 

att hålla inspiration vid liv under ett undervisningstillfälle är det alltså av vikt att läraren 

bidrar med energi genom att vara aktivt närvarande. Forkelid lyfter i sin tur fram närvaro i 

form av energi som något som hon fokuserar på i sitt eget sätt att undervisa:  

Alltså vad jag själv ofta fokuserar på när jag undervisar är ju energi och samspel om man då 

snackar om en grupp… just energi är… det tycker jag är… att det återkommer jag själv ofta 

till att det måste liksom puttra, det måste kännas som att det händer någonting att man vill 

någonstans och det behöver inte betyda att spela snabbt eller mycket eller starkt men det 

måste kännas som att det finns ett flöde, det kanske är ett bättre ord… det inkluderar mer att 

det också kan vara långsamt och böljande och ja… ja men energi och flow. (Forkelid) 
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Att ha flöde och energi i undervisningen är alltså något som Forkelid värdesätter i sin 

undervisning för att eleverna ska känna riktning i undervisningen. 

4.3.4 Inspiration från referenser    

För att inspiration till att improvisera ska hållas vid liv anses det vara av vikt att större 

mängder musik konsumeras för att ge intryck och inspiration, men också för att ge historiska 

referensramar inom den genre som improvisationen sker inom. Forkelid menar att det är 

viktigt att ta inspiration från flera vinklar genom att konsumera mycket musik:  

Men… om man håller på med jazz och det, nu är det ju det perspektivet som jag har då, då 

tycker jag det är viktigt att veta var man kommer ifrån, vissa vill hoppa över den biten men 

det blir inget bra utan man måste… man måste lyssna på massa musik tycker jag. Man 

måste ta in och sedan vad man gör med det, det har jag inte så mycket åsikter kring det är 

inte så här att man måste inte hålla på och planka massa fraser… vissa trivs jättebra med det 

men vissa har liksom aldrig plankat en enda fras och är grymma på att improvisera. Men 

man måste ändå ha… känner mig som en gammal surpuppa (skrattar) jag tycker att man 

måste ha med sig det historiska, men sedan vad som kommer ut det kan ju vara … ah… det 

blir ju vad det blir men det är liksom man tar in och så kokas det ihop någonting ihop med 

alla ens andra referenser. Så jag tycker man ska göra det… jag tycker man ska ut och gå på 

massa konserter, gå på… alltså egentligen alla möjliga konserter inte bara på jazz och impro 

konserter, jag tycker att man ska… ta in vad som… vad som varit tidigare och vad som 

händer nu. (Forkelid) 

För att fortsätta inspireras och ha referenser för den musikaliska kontext som improviserandet 

sker inom, menar Forkelid här alltså att det är av stor vikt att konsumera större mängder 

musik både inom och utanför improvisationens musikaliska kontext.  

4.4 Redskap och nycklar 

Genom att erbjuda redskap som en elev kan använda sig av för att improvisera kan läraren 

låsa upp nya områden inom improvisation menar intervjupersonerna. Det är även genom att 

erbjuda redskap som en lärare kan få en elev att med enkla medel ägna sig åt improvisation på 

ett sätt som känns greppbart för en elev vilket i sin tur ger upphov till glädje. Kullhammars 

upptäckt av improvisation kom igenom att bli erbjuden ett redskap för att kunna improvisera 

under en repetition med ett storband på den kommunala musikskolan:  

Första repet med det här storbandet så kom jag dit och så var jag med och spelade, vi 

spelade vi nån låt, jag minns inte riktigt vad den hette men så var det andra som började 

spela solo och jag tyckte dom var skitbra, att det var skithäftigt och allting… och jag gillade 

den här låten också som jag inte riktigt kommer ihåg vad den hette tyvärr. Och sen helt 

plötsligt så pekade bandledaren på mig, som att det var min tur och jag skakade på huvudet 

bara och sa nej, jag har paus i mina noter. För jag visste bara att man kunde spela efter noter, 

man kunde så klart lära sig saker utantill men improvisation var det ingen som hade berättat 
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för mig att det fanns utan jag… jag hade bara tagit för givet att allting är i utgångspunkt 

skrivet, eller påhittat men inövat. Men, så då sa han spela! spela! Så då började jag spela och 

så lät det för jävligt för jag hade ingen koppling till det över huvud taget. Och sen så när 

låten var slut så kände jag mig skitdum och värdelös för det lät ju så jävla illa. Och då var 

det en lärare där då som hette Lärare C, hon var blockflöjtslärare men hon var med och 

spelade altsax i det här storbandet. Så skrev hon ner en blues-skala till mig i den noten som 

var i samma tonart. Så sa hon kör, kör låten igen, kör den igen. Så fick jag fick jag spela 

igen och så sa hon testa att spela kring dom här tonerna och spelade jag kring dom tonerna 

och så tänkte jag wow! Det låter ju skitbra! Jag blev helt… det var som en religiös 

upplevelse, jag tyckte det var så jävla häftigt. (Kullhammar) 

Efter att ha misslyckats med att spela ett solo blev Kullhammar uppmuntrad att göra ett nytt 

försök men han blev också erbjuden ett redskap i form av en blues-skala. Detta redskap blev 

en nyckel till att förstå vad improvisation är, vilket öppnade en ny musikalisk värld för 

honom. Läraren kan också driva en elev framåt genom att uppmuntra till att utveckla egna 

redskap menar han. Kullhammar berättar om en lärare under sin gymnasietid som erbjudit 

honom att utveckla egna redskap:  

Han var helt fantastisk… på alla sett… alltså som lärare. Dels var han ju jättebra på att lära 

ut instrumentet saxofon. […] Men sedan han hade ett helt fantastiskt sätt att liksom gå in i 

det här med ackord och… som var i stort sätt helt gehörsbaserat att jag fick lära mig låtar, 

oftast standardlåtar och så här. Då gick vi igenom låtarna vid pianot, ackord för ackord och 

så fick jag spela mig fram till vad jag tyckte lät bra och alltså skalmässigt och sånt. 

(Kullhammar) 

Denna lärare erbjöd Kullhammar en möjlighet att utveckla sitt gehör som ett redskap för 

improvisation, genom att via sitt gehör pröva sig fram till vad som lät bra över en given 

ackordföljd. Som tidigare påpekats kan lärarens erbjudande av redskap till synes låsa upp nya 

områden inom improvisation för en elev. Dock kan också de redskap som en lärare erbjuder 

fungera som en nyckel som eleven själv kan lära sig att använda för att låsa upp nya områden 

och möjligheter. Kullhammar redogör vidare att lärarens bidrag till hans lärande har främst 

bestått i att erbjuda nycklar:  

Det är inte alltid lektionerna i sig som har öppnat dörrarna, men det kanske har gett mig 

nycklarna och sedan så har jag behövt öva som en häst för att kunna låsa upp dörrarna med 

dom där nycklarna så jag menar många aha-upplevelser har ju kommit efter att jag övat på 

saker länge. (Kullhammar) 

Att låsa upp nya dörrar i form av att erövra egenskaper är således något som Kullhammar har 

behövt jobba på själv för att uppnå. Dock har nycklarna till dessa dörrar erbjudits av lärare i 

form av redskap.  

För att en elev ska känna glädje i improvisation bör denne vara bekväm i de redskap som 

används menar de intervjuade. Då improvisation kan upplevas som något abstrakt för en elev 

som är ovan bör en lärare vara så konkret som möjligt i erbjudandet av redskap vilket ger en 
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trygghet i improviserandet. Forkelid lyfter värdet av en lärare från hennes folkhögskoletid 

som erbjöd redskap genom att vara konkret i sin undervisning: 

På skola x hade jag en lärare som blev väldigt viktigt för mig som hette lärare D som var 

sax-lärare och linje ledare där och han… han var väldigt bra just då för han var väldigt 

tydlig och var liksom… inget abstrakt alls utan det var bara… det här ska göras och liksom 

fraser och tajming och sound och ja, men hantverk så… och liksom fick det på 

improvisation på något sätt. Han var väldigt viktig för mig där jag var just då. (Forkelid) 

Läraren under Forkelids folkhögskoletid uppfattades som konkret gällande vilka redskap som 

behövdes och hur de skulle användas och skapade därmed en tydlighet och trygghet i lärandet 

av improvisation.  

4.5 Utmaningar 

För att intresset och glädjen i att improvisera ska hållas vid liv är det av vikt att 

improvisatören håller sig utmanad på en nivå som känns greppbar framkommer under 

intervjuerna. Intervjupersonerna ger olika berättelser för hur drivkraft uppkommer ur olika 

sätt att utmana sig själv. Kullhammar berättar att han drivs av att spela med musiker som är på 

en högre nivå än han själv: 

Det är ju att jag tycker själva utmaningen är det roligaste. Och när det liksom, när det 

klickar och blir bra. Det är nästan oslagbart... Och det förutsätter ju så klart att man spelar 

ihop med folk som är bra också… så ju bättre folk man spelar med desto roligare är det. […] 

det är ju det jag strävar mot, jag vill ju spela med folk som är bättre än mig själv hela tiden, 

absolut. (Kullhammar) 

Att bli utmanad genom att spela med musiker som är på en högre nivå än en själv, driver 

Kullhammar till att spela på en högre nivå och på så sätt finna glädje i musicerandet. Att 

utmanas genom att fortsätta utveckla sina egenskaper som improvisatör är även det av vikt 

och håller intresset vid liv. Forkelid beskriver i sin tur hur hon utmanar sig själv för att 

utvecklas kreativt:  

Eftersom jag verkligen älskar improvisation så vill jag ju helst inte göra samma sak två 

gånger det gör jag ju ändå som alla men i så fall är det omedvetet, jag vill gärna hitta nya 

vägar... och anstränger mig för att försöka göra det och jag vill ju alltid reagera på den jag 

spelar med också det blir avgörande för vad som kommer ut. (Forkelid) 

Forkelids höga uppskattning av att improvisera driver henne till att ständigt utmana sig själv 

kreativt genom att undvika upprepande och på så vis finna nya vägar i sina improvisationer. 

Cantillo utmanar sig i sin tur kreativt genom att försöka överföra inre ljudbilder till sitt 

instrument: 
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Just om man tänker på improvisation så tänker jag nog att det bästa eller liksom det jag 

strävar efter är att inte ha filter emellan att kunna göra… alltså gå på en impuls i realtid att 

så här jag hör, att höra något eller känna något och att göra det och att det kan vara ett mål 

att jobba, att vilja kunna spela det man hör inom sig. Det har alltid varit min drivkraft jag 

vill kunna göra den här grejen, det ska låta så här (Cantillo gör en muntlig imitation av ett 

trum-fill) eller någonting då får jag se till att lösa det liksom. Eller om jag vill att det ska gå 

jättefort, att jag vill kunna spela jättefort för att jag tycker om hur det låter eller tvärtom eller 

jätteglest eller jätte… alltså… öva utifrån lust att vilja utrycka något. (Cantillo) 

För vara fri i sitt musikaliska uttryck under improvisation utmanar Cantillo sig själv genom att 

öva på att vara kapabel att överföra de musikaliska idéer som uppstår i hans inre samtidigt 

som de uppstår.  

4.6 Reflektion 

För att eleven ska hitta sin musikaliska identitet i improvisation och för att utveckling ska ske 

bör en lärare uppmuntra till reflektion över hur improvisationerna känns och låter när 

improvisationsundervisning sker menar de intervjuade. Detta ger elever möjlighet att skapa 

sina egna strukturer för improvisation istället för att läraren presenterar ramar med rätt och fel. 

Forkelid lyfter fram dialog och reflektion som en fördel framför att ge ett färdigt recept på rätt 

och fel i improvisation, något som hon värdesätter i sin egen undervisning:  

Det blir väldigt konstigt tycker jag om man, om man kör det här det här är rätt och det här är 

fel, det… man måste hela tiden ha en dialog varför, varför låter… varför låter det här bra, 

varför låter det här inte bra eller vad tycker du vad… vad tycker jag, det är ju så mycket 

svårare… det är ju lättare att bara säga det här är rätt och det här är fel men det blir inte så 

bra tycker jag. För mig är det… det är en ständig process liksom, ständigt lärande. För mig 

när jag undervisar blir det väldigt mycket så här reflekterande utifrån att vad var det med det 

egentligen, det var någonting med det här som kändes konstigt, vad var det och så tar man 

reda på det tillsammans med studenterna. (Forkelid) 

Istället för att ge elever tydligt rätt och fel i hur improvisation går till värdesätter Forkelid 

således en dialog med eleverna. I denna dialog får elev och lärare tillsammans komma fram 

till vad som känns bra och inte, och på detta sätt trigga igång en lärande process. Kullhammar 

berättar om en lärare under sin gymnasietid som bedrev denna form av dialog: 

Han sa aldrig att han sa några sanningar, aldrig ´så här är det Jonas, det här måste du, så här 

är det´. Det var aldrig så utan han lämnade det väldigt mycket upp till mig, la ut ett ackord 

så här (slår handflatan i bordet) hur tycker du att det här låter? Och om jag spelade något 

helt out så var han så här ´aah tyckte du det?` (Kullhammar) 

Med enkel vägledning och reflektion fick Kullhammar själv komma fram till vad han tyckte 

lät bra över de ackord som läraren spelade.   
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en resultatdiskussion där detta arbetes resultat diskuteras mot 

uppsatsens bakgrund. Detta följs sedan av en metoddiskussion där för- och nackdelar av vald 

metod diskuteras.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen börjar med ett resonemang om affektteorierna som lyfts i 

bakgrundskapitlet och hur dessa har använts i diskussionen. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågan diskuteras sedan i detta avsnitt hur och under vilka former 

intervjupersonerna har upplevt glädje under sitt lärande av improvisation vilket här benämns 

som glädjefullt lärande. Innehållet är tematiserat under fyra rubriker: Affekter och emotioner, 

Glädjefullt formellt lärande, Glädjefullt informellt lärande och slutligen Glädjefullt informellt 

formellt lärande.    

5.1.1 Affekter och emotioner 

Då denna uppsats har undersökt de känslor, affekter och emotioner som varit kopplade till 

intervjupersonernas lärande om improvisation visade sig affektteorier erbjuda användbara 

begrepp för att tolka intervjupersonernas svar. Det visade sig i resultatet att positiva känslor 

har varit en stark drivkraft för intervjupersonerna att lära sig improvisation, därför blev också 

affektteorier ett intressant perspektiv att använda i en uppsats som handlar om lärande.  

5.1.2 Glädjefullt formellt lärande  

I resultatet framgår det hur intervjupersonerna talar om sina erfarenheter av glädjefullt lärande 

i formella undervisningsformer. Ett exempel är Kullhammars första möte med improvisation 

vid en storbandsrepetition på den kommunala musikskolan. Kullhammars beskrivning av sin 

upplevelse av sin första riktigt stora glädje i improvisation i samband med en 

storbandsrepetition, uppvisar likheter med Scotts (2007) beskrivning av hennes upplevelse av 

att oförberedd och utan erfarenhet av improvisation, bli ombedd att improvisera ett solo under 

en ensemblelektion. I båda fallen fanns ingen tidigare erfarenhet av improvisation och båda 

upplevde det första försöket till improvisation som ett misslyckande. Historierna har dock två 

olika utgångar. I Kullhammars fall väcktes positiva känslor och ett intresse för improvisation 

och hos Scott väcktes negativa känslor. Det som skiljer dessa historier åt är att Kullhammar 

dels var inspirerad av kamrater som han såg upp till. Viktigt var också att efter ett första 

misslyckande blev han uppmuntrad till att göra ett nytt försök av en lärare som 

uppmärksammade honom och gav honom ett redskap i form av en blues-skala. Risholm och 

Mothander (2009) beskriver att mål som sätts upp av intresse och glädje, triggas när målet 

uppnåtts. Intresset väcktes här således både av inspiration från kamrater såväl som glädje av 
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att bemästra improvisation i en specifik situation tack vare ett givet redskap. Detta väckte 

sammantaget ytterligare intresse för att bemästra och fortsätta att improvisera.  

De redskap som intervjupersonerna beskriver att de blivit erbjudna av lärare kan ses som olika 

sätt för lärarna att skapa strukturer och ramar, vilket enligt Sawyer (2000) beskrivs som 

nödvändigt för improvisation. Nachmanovitch (2010) påpekar också att det är just ramar som 

tillåter en improvisatör att vara kreativ, även Friedman (1977) och Schenck (2006) menar att 

tydligt uppsatta ramar är av vikt för att givande improvisationsundervisning ska ske. De 

redskap som lärare till synes ha erbjudit intervjupersonerna här i denna studie beskrivs ha gett 

dem möjligheten att bemästra improvisation vilket i sin tur gett upphov till glädje i form av 

vad Nathanson (1992) kallar för hälsosam stolthet.  

Att ha en lärare som engagerar sig i elevers musicerande är enligt Hallam (2010) av vikt för 

att elever ska få en positiv bild av musikundervisningen. Ett exempel på detta från 

intervjupersonernas berättelser är Cantillo som berättar att de lärare som varit mest 

framgångsrika hos honom har varit just lärare som visat på ett musikaliskt engagemang. 

Lärarnas engagemang har i dessa fall tagit form genom att bland annat inspirera till 

musikaliskt uttryck vilket lyfts av Hallam (2010) som något som värdesätts av både lärare och 

musikstuderande. Engagemang från lärare har också skett genom närvaro gentemot elever. 

Forkelid berättar i föreliggande studie hur hon praktiserar just detta genom att dels arbeta för 

att få ett flöde i form av energi i sin undervisning samt att ha en konstant dialog med sina 

elever om hur improviserandet upplevs. Denna typ av dialog lyfts fram av både Forkelid och 

Kullhammar, som en dialog att föredra framför att presentera tydliga rätt och fel. En annat sätt 

för läraren att visa sitt engagemang är genom att skapa ett tryggt sammanhang. Detta påpekas 

av Schenck (2006) som något nödvändigt för att improvisation ska kunna ske ohämmat och 

därmed kännas kul för utövaren. Ett exempel på detta från föreliggande studie är Cantillos 

berättelse av hur en lärare skapade en trygg atmosfär genom att vara empatisk med sina 

elever, vilket är något som även Hallam (2010) lyfter fram som något som ger elever en god 

relation till musikundervisning. Denna trygga atmosfär hade positiv effekt på Cantillo och 

hans studiekamrater då den lyfte deras musikaliska prestationer berättar han.   

5.1.3 Glädjefullt informellt lärande 

En del av intervjupersonernas lärande av improvisation som upplevts som glädjefull synes ha 

skett under informella former. Forkelid berättar hur hennes band Elin Larsson Group fungerat 

som en skola och en verkstad för henne där utvecklandet av färdigheter kunde ske ohämmat. 

Bandet beskrivs som en trygg miljö där idéer och inspiration fick fritt flöde då affekter som 

ångest i form av stress inte var närvarande. I gruppen fanns också en strävan efter 

bemästrande av färdigheter och ett aktivt undersökande vilket är något som också lyfts fram 

av Lichtenberg (1989)  som ett av människans motivationssystem. Då bandet bestod av en 

grupp som musicerat tillsammans under en längre tid fanns också en social tillhörighet som 

också det beskrivs av Lichtenberg (1989) som ett annat motivationssystem. Både Forkelid och 
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Cantillo beskriver också hur upplevelser av musikalisk identitet bidrar till glädje i 

musicerande, vilket överensstämmer med Hallams (2010) slutsatser av forskning om att spela 

med andra. Forkelid beskriver till exempel hur ett band under gymnasietiden gav henne en 

identitet som solist och improvisatör medan Cantillo berättar hur han sökte musikalisk 

identitet genom att spela med jämnåriga under sin gymnasietid. På detta sätt synes både 

Cantillo och Forkelid finna musikalisk identitet genom informellt musicerande och på så vis 

finna en glädje i sin identitet som improvisationsmusiker. Detta visar också hur Forkelid och 

Cantillo hittade personligt uttryck i ett tidigt stadium av deras utveckling som improvisatörer. 

Detta går emot Kratus (1995) som med sina sju steg för improvisation menar att personlig 

improvisation endast kan ske under den absolut högsta nivån av improvisation.   

Flera av de starka musikupplevelser som intervjupersonerna har återgett synes också ha skett 

vid tillfällen utanför formell musikundervisning. Forkelid beskriver hur hon upptäckte 

improvisation genom att på egen hand utforska genren jazz. Detta väckte ett intresse vilket 

enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) kan ses som det första steget i strävan efter 

bemästrande. Samtliga intervjupersoner beskriver även sinnesstämningar av att koppla bort 

tänkandet och att förflyttat sig till nya inre platser. Dessa sinnesstämningar beskrivs av 

intervjupersonerna som kopplade till känslor av välbehag som både inspirerar till fortsatt 

praktiserande av improvisation och till ett förhöjande av kvalitén på improvisationen. Dessa 

upplevelser stämmer också överens med vad Hytönen-Ng (2013) beskriver som vad 

jazzmusiker beskriver som ”flow” vilket också lyfts av Forkelid som något hon vill uppnå i 

sitt eget undervisande. Både Zatorre & Salimpoor (2013) och Gabrielsson (2008) beskriver 

också musikupplevelser kopplade till välbehag. Zatorre & Salimpoor (2013) menar att dessa 

upplevelser är kopplade till våra belöningssystem och att människor är unika i att uppleva 

detta genom musik. De upplevelser som intervjupersonerna beskriver kan även förstås som 

vad Gabrielson (2008) beskriver som transcendentala upplevelser, vilka kan upplevas av att 

både utöva och att lyssna till musik.  

Intervjupersonerna berättar hur de på olika sätt utvecklats i sitt lärande genom att ställas inför 

olika former av utmaningar. Det finns dock inga berättelser i det insamlade intervjumaterialet 

gällande dessa utmaningar som synes uppstått vid undervisning tillsammans med lärare. 

Istället verkar intervjupersonerna ha funnit egna vägar till att utmana sig själva. Kullhammar 

utmanar sig till exempel genom att musicera tillsammans med sådana som är på en högre nivå 

än han själv då detta utmanar honom till att förbättra sig. Forkelid och Cantillo beskriver olika 

sätt för att kreativt utmana sig själva för att på så vis utveckla sig som improvisatörer. Dessa 

utmaningar synes ge intervjupersonerna en känsla av att bemästra nya kompetenser inom 

improvisation, något som i sin tur, synes ge upphov till den av Nathanson (1992) beskrivna 

hälsosamma stoltheten. 

 

Inspiration är något som samtliga intervjupersoner påpekar ha stor vikt för lärandet av 

improvisation. Märkbart är också att en stor del av de tillfällen som inspirerat dem verkar ha 



30 

 

skett under informella former. Denna inspiration synes vara det som gett upphov till ett 

intresse för improvisation och det som håller intresset vid liv vilket får intervjupersonerna att 

fortsätta söka glädje i form av bemästrande av improvisation. Forkelid lyfter också faktiskt 

fram att det är av vikt att elever hämtar inspiration just utanför formella undervisningsformer, 

genom att till exempel närvara vid konserter av olika slag. På så sätt kan den som lär sig 

improvisera ta in nya intryck vilket i sin tur kan skapa en musikalisk identitet, vilket är något 

som också Hallam (2010) lyfter som viktigt för en positiv upplevelse av musiklärande. 

5.1.4 Glädjefullt informellt formellt lärande 

Intervjupersonerna beskriver även upplevelser av lärande som synes ha befunnit sig i 

gränslandet mellan formellt och informellt lärande. Ett exempel är att Kullhammar på egen 

hand söker upp idoler som han tar privatlektioner av. Dessa möten har enligt Kullhammar gett 

upphov till en drivkraft till ytterligare bemästrande då de är av inspirerande karaktär. Vikten 

av inspiration är något som lyfts av intervjupersonerna som en viktig faktor i lärandet av 

improvisation, vilket är något som stöds av Havnesköld och Risholm Mothander (2009) som 

menar att det är viktigt att finna glädje i bemästrande och på så vis känna kompetensglädje.    

I denna studies analysresultat ger Cantillo exempel på hur lärare under formella former suddat 

ut gränsen mellan det formella och informella lärandet. Detta har skett genom att läraren har 

deltagit i musicerandet och på så vis blivit en del av gruppen. Cantillo beskriver detta som ett 

sätt för läraren att lyfta och vägleda gruppen. Detta kan ses som ett exempel på en lärares 

musikaliska engagemang för sina elever vilket Hallam (2010) påpekar är viktigt för en positiv 

upplevelse av musikundervisning.  

Ett ytterligare exempel från föreliggande analysresultat där lärande skett i gränslandet mellan 

det formella och det informella, är Kullhammars beskrivning av lärare som tagit med honom 

på repetitioner med ett band läraren är verksam i. Kullhammar tar lektioner för en lärare vid 

den kommunala musikskolan vilket är en formell undervisningsform men läraren tar med 

honom till ett sammanhang utanför formell undervisning. Detta sammanhang beskrivs av 

Kullhammar som ett tryggt sammanhang där han också blev uppmuntrad att improvisera. 

Kullhammar menar att det fanns en välkomnande och uppmuntrande atmosfär i detta band 

vilket också Schenck (2006) menar är nödvändigt för att improvisation ska ske ohämmat.  
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5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt lyfts för och nackdelar med den metod som valts för arbetet. Detta lyfts under 

de två rubrikerna: Intervjuform och analysform. 

5.2.1 Intervjuform 

Valet av halvstrukturerad intervju visade sig vara användbart då en struktur behövdes för att 

rikta intervjuns innehåll men samtidigt ge intervjupersonerna möjlighet till fri reflektion. 

Utifrån förbestämda teman kunde intervjupersonerna reflektera fritt och följdfrågor kunde 

ställas anpassat till det som intervjupersonerna valde att lyfta fram och valda teman kunde 

därför fördjupas. Vid genomläsning av det transkriberade materialet framstår dock att djupare 

följdfrågor kunde ha ställts av mig som intervjuare för att ytterligare tydliggöra det som togs 

upp av intervjupersonerna. Valet av att intervjua yrkesverksamma jazzmusiker visade sig vara 

användbart då de hade en lång erfarenhet av improvisation och ett antal upplevelser bakom 

sig gällande lärande av improvisation, påpekas bör också att samtliga intervjupersoner hade 

en positiv relation till improvisation. Antalet intervjupersoner kunde dock ha varit större och 

uppvisat en större variation i både genus och instrument för att en bredare bild av ämnet och 

ett mer giltigt resultat skulle uppnås. Det var dock dessa tre som valde att ställe upp av sju 

tillfrågade och antalet intervjupersoner visade sig vara ett bra antal för att en väl 

genomarbetad analys av det insamlade materialet skulle kunna göras under arbetets 

begränsade tidsram. Den begränsade tidsramen blev också till viss del styrande för valet av 

metod. Andra metoder som kunde gett tydligare och mer pålitligt svar på forskningsfrågan 

kunde ha praktiserats om mer tid fanns. Exempel på detta är att utifrån teorier om lärande av 

improvisation utforma workshops som testas och utvärderas av elever med låg erfarenhet av 

improvisation. Detta kunde ha genomförts om mer tid funnits att tillgå men inom den 

begränsade tidsram som fanns visade sig den valda metoden fungera väl.        

5.2.2 Analysmetod 

Då intervjupersonernas svar främst bestod av olika former av livsberättelser blev en tematisk 

analys att föredra framför en kategorisk analys. En kategorisk analys hade blivit för snäv då 

det insamlade materialet visade sig vara av narrativ karaktär. För att därför kunna göra en 

tolkning och analys av det insamlade materialet var en tematisk analys att föredra. Analys 

genom grundad teori kunde ha gjorts för att ge en mer noggrann analys av materialet, detta 

var dock inte möjligt på grund av en begränsad tidsram.  
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5.3 Vidare forskning 

Föreliggande analysresultat visar på att glädje har varit en stark drivkraft i intervjupersonernas 

lärande av improvisation. Resultatet stämmer också väl överens med de affektteorier som lyfts 

fram som konstaterar att glädje och intresse spelar stor roll i bemästrandet av kunskaper. Trots 

detta är det få av de källor som hittats till denna uppsats som lyfter vikten av glädje, inte bara i 

undervisning av improvisation, utan även i musikundervisning överlag. Det bör också 

påpekas att mängden teoretisk information om vikten av glädje i musikundervisning har varit 

liten under den lärarutbildning som denna uppsats görs inom ramen för.  

Vidare forskning gällande glädje i musikundervisning och hur en lärare kan utforma sin 

undervisning för att väcka detta hos eleverna kan få en stor betydelse för musikundervisning. 

Detta blir tydligt när former av musicerande som improvisation som till synes kan verka 

skrämmande och komplext, ska undervisas. Scott (2007), Schenck (2006) och Hallam (2010) 

lyfter alla tre fram positiva effekter av improvisation, vilket torde göra detta till en viktig del 

av all musikundervisning. Det är därför av vikt att lärare ges kunskap om hur improvisation 

kan läras, på glädjefulla sätt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Musikalisk bakgrund utbildning på olika nivåer, eller liknande, självlärda? 

Kan du berätta lite om din musikaliska bakgrund? 

Vilka typer av musikutbildning har du gått eller är du självlärd 

Hur och när väcktes ditt intresse för musik? 

Fanns det mycket musik i ditt hem under din uppväxt, kommer du från en musikalisk familj? 

Erfarenheter av improvisation 

Kan du berätta om dina erfarenheter av specifikt improvisation? 

När i under din musikaliska resa dök improvisation upp för första gången? 

Kan du berätta om vilka sammanhang du brukar improvisera i? 

Kan du berätta om hur du ser på dig själv som improvisatör? 

Betydelsefulla erfarenheter 

Vilka upplevelser av betydelse skulle du vilja lyfta fram? Vilka känslor gällde det? 

Finns det erfarenheter som påverkat/format dig som improvisatör på ett eller annat sätt? 

Finns det erfarenheter som känts extra bra/dåliga? 

Betydelsefulla erfarenheter av lärande slag 

vilka upplevelser av betydelse har du av att lära dig improvisera och vilka känslor är 

kopplade till detta? 

Positiva/negativa erfarenheter 

Någon speciell lärare som varit viktig och vad var speciellt med denna lärare? 

Har ditt lärande om improvisation skett mest under olika former av musikutbildning eller vid 

andra tillfällen? 

Värdefull kunskap att föra vidare 

Vilken kunskap anser du är värdefull att äga som improvisatör? 

Vad skulle du vilja att jag tar med mig som blivande lärare i musik? 

Avslutande ord 

Finns det någonting du skulle vilja lyfta angående det vi har pratat om som du inte fått 

tillfälle att nämna? 


