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Sammanfattning 

Examensarbete inom lärarutbildningen 

Titel: Tid-lös ensembleundervisning – En kvalitativ studie om hur pedagoger undervisar Time 

i ensemble 

Författare: Hans Pahlén, Per Svensson 

Termin och år: VT-13 

Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund 

Handledare: Mats Gustavii  

Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 

 

Syftet med studien var att få en djupare inblick i hur ensemblepedagoger ser på Time samt hur 

de didaktiskt arbetade med detta. Vi avsåg att få djupare inblick i olika förhållningssätt som 

ensemblepedagoger kan ha till Time i en undervisningssituation, samt vad begreppet Time 

innebär. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med fokus på 

hur människor använder olika redskap för att kommunicera med sin omgivning. 

Vi anser att vi har fått en bredare ingång i ämnet genom att alla pedagoger spelar olika 

instrument. Den gemensamma faktorn är att de undervisar i ensemble på folkhögskola. I 

undersökningen använder vi oss av den kvalitativa forskningsintervjun för att söka svar på 

våra frågor. Resultaten visar att alla pedagoger anser att god Timing är otroligt viktigt i 

samband med musikutövande. Redskapen och de tekniker som pedagogerna använde för att 

undervisa i Time, var varierande och viktiga.  

 

Det visade sig att en syn pedagogerna hade på Time var att det är kopplat till personligheten 

hos musiker. De ansåg det vara känsligt och svårt att gå in som pedagog och försöka ändra en 

elevs Time då det är så starkt kopplat till personligheten.  

 

Nyckelord: Time, redskap, ensembleundervisning och sociokulturellt perspektiv. 
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Abstract 

Degree in Teacher Training 

Title: Timeless Ensemble Teaching 

Semester and Year: VT-13 

Course Coordinator Institution: Ingesund School of Music 

Supervisor: Mats Gustavii 

Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 

The purpose of this study is to acquire a better understanding of ensemble educators’ view of 

the concept of Time and how it was didactically applied. Our intentions were to gain a deeper 

insight in the different approaches in becoming a better ensemble educator regarding teaching 

Time, and what the concept of Time is. The study had its theoretical standpoint in a socio-

cultural perspective, which focuses on how people use different tools to communicate with 

each other’s surroundings.  

In the study we used the qualitative research interview to attain the answers to our questions. 

The result indicates that the educators consider a good sense and feel of Time is important for 

musicians. The fact that the educators who participated in this study played different 

instruments provided a broad perspective regarding the subject. Each employed different tools 

and techniques which varied, yet were all important.  

The study indicated that, accordingly to the educators, one aspect of Time was connected to 

the personality of the musicians. This latter aspect helped show how sensitive and difficult it 

can be for an educator to change a student’s perception of Time, especially when considering 

the close ties between the concept of Time and the musician’s personality.   

Keywords: Time, Tools, ensemble teaching and socio-cultural perspective. 
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Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra pedagoger som har avsatt tid och tanke samt visat ett stort 

engagemang och öppenhet i intervjuerna. Samtalen med er har varit väldigt givande och 

intressanta. 

Ett stort tack går också till vår handledare Mats Bjarki Gustavii. Du har hjälpt oss framåt i 

vårt arbete och alltid tagit dig tid till att svara på våra frågor. Du har också gett oss mer 

förståelse för hur forskning bör gå till. Detta har gett oss kunskap som har varit till stor hjälp 

och som kommer vara värdefull om vi väljer att fortsätta forska i framtiden. Vi vill tacka dig 

för trevliga samtal och dina inspirerande rysningar . 

Vi vill också tacka Catharina Josefsson, Kerstin Ekling och Gustaf Andersson för stöd och 

rådgivning. 

Slutligen vill vi tacka varandra. Under arbetets gång har det uppstått givande samtal och 

intressanta diskussioner. Vi tycker att detta samarbete har varit givande för arbetets 

utveckling och utformning.    
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1 Inledning 
Här presenterar vi våra personbakgrunder samt problemformulering, syfte och 

forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text 

Under denna rubrik kommer en kort presentation av oss som har skrivit detta arbete samt 

varför vi har valt att skriva om Time i ensembleundervisningen. 

1.1.1 Hans Pahlén 

Jag inledde min musikaliska bana med att spela trumpet. I tredje klass började jag i 

kommunala musikskolan där mitt intresse för musik fick växa tack vare inspirerande lärare 

och en god gemenskap. Det är tack vare musikskolan jag är där jag är idag. Jag har växt upp i 

en familj som har haft ena foten i musikvärlden och den andra i sportvärlden. Under mina 

yngre år var jag väldigt aktiv som orienterare och skidåkare men kände att det var dags att 

välja bana när jag började i gymnasiet och fortsatte därför mina studier på Jazzlinjen i Gävle. I 

slutet av gymnasietiden bytte jag till mitt nuvarande huvudinstrument: trummor. 

Musikstudierna fortsatte på folkhögskola och slutligen Musikhögskolan Ingesund. Mitt 

intresse för Time väcktes under tiden på MHI. Vid denna tidpunkt började jag reflektera kring 

min tidigare musikaliska utbildning och upptäckte att Time var ett begrepp som sällan 

förekom. Jag hade självklart stött på begreppet Time i tidigare 

musikundervisningssammanhang, dock utan djupare förståelse för innebörden. Varför hade 

mitt intresse för Time inte väckts under tidigare utbildning då Time är ett så centralt begrepp i 

musiken? Vad Time är, hur blir man bra på Time och hur förhåller man sig som lärare till 

Time i undervisningen? Extra intressant är lärarrollen i denna frågeställning, dels på grund av 

att, i skrivande stund, går en lärarutbildning i musik men också för jag upplevt en saknad av 

detta begrepp i min tidigare utbildning.  

1.1.2 Per Svensson 

Min musikaliska bana startade under mina år på högstadiet då jag bestämde mig, med hjälp av 

en nära vän, för att jag skulle välja musik som elevens val. Under denna tid fick jag 

upplevelser som jag inte varit i kontakt med tidigare. Jag testade piano, trummor, gitarr och 

slutligen bas, där jag kände mig som mest hemma. Jag började spela i olika band och fick nya 

vänner genom musiken. Efter det började jag på kulturskola och plötsligt hade jag helt bytt 

bana i mitt liv till att bara syssla med musik. Efter högstadiet gick jag estetiska programmet 

på Heleneholm i Malmö. Efter det sökte jag sedan vidare till folkhögskola och hamnade till 

sist där jag är nu, på Ingesunds Musikhögskola. Intresset för Time växte under min tid på 

Ingesund då jag för egen del insåg hur stor del av musiken som handlar om Time. Jag började 

själv reflektera över begreppet Time och insåg att jag inte hade fått någon vidare utbildning i 

ämnet. Jag började fundera på varför jag, som har studerat musik sen jag var 15, inte tidigare 

hade hört talas om begreppet Time. (I alla fall inte på det sättet som skulle ha 

medvetandegjort ämnets betydelse för musiken.) Det enda jag kan komma på är att lärarna har 

sagt att jag ska spela tight, alltså spela sina rytmer samtidigt som de andra spelar sina rytmer. 

Detta säger dock ingenting om vad Time är för något. Frågor som har väckts under denna tid 

på Musikhögskolan är: Varför har jag inte fått någon vidare undervisning i Time och hur ska 

jag kunna lära ut Time till mina elever för att de ska inse vikten av den?  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
En sak som har slagit oss är hur lite det har talats om Time i ensemblesammanhang under vår 

studietid. Vi upplever att skalor, ackord, val av toner ofta tas upp i undervisningen men att 
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Time sällan nämnts eller behandlats. Vad kan detta bero på, är det svårt att lära ut Time? Vi 

har själva funderat mycket kring Time under vår tid på MHI och vi tycker det är minst lika 

viktigt i slutändan som de andra elementen i undervisningen. Vår erfarenhet är att en solist 

kan spela de rätta tonerna i ett solo och ändå få det att låta ointressant. Solisten kan 

transkribera ett solo och spela tonerna rätt, men det låter ändå inte lika bra eftersom solisten i 

originalet har en annan känsla för hur denne placerar tonerna i förhållande till rytmsektionen 

som inte framgår i transkriptionen.  

Vi ser det som angeläget att forska kring kopplingen mellan Time och ensembleundervisning 

då Time är en extremt viktig del i musiken och ensembleundervisning.  

Då Time är viktigt i musiken vill vi ta reda på hur ensemblepedagoger jobbar med Time i 

ensembleundervisning. Dessutom vill vi undersöka hur ensemblepedagoger ser på ämnet 

Time och vad Time innebär för dem. Vi vill även veta pedagogernas egna erfarenheter vad 

gäller undervisning av Time i ensembleundervisning under deras egen studietid.   

Syftet med arbetet är att få en djupare inblick i vad ensemblelärare har för syn på begreppet 

Time samt hur de didaktiskt arbetar med detta. 

För att uppnå syftet är följande frågor ställda: 

 Vad är ensemblelärarnas egna erfarenheter av undervisning i Time under deras egen 

studietid?  

 Vilken syn har ensemblelärarna på Time? 

 Hur arbetar dessa lärare med timing i sin ensembleundervisning och vilka pedagogiska 

verktyg används? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenterar vi några relevanta begrepp för läsaren samt hur 

undervisningsmaterial och tidigare forskning behandlar Time. Slutligen presenteras det 

sociokulturella perspektivet som är vår teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Begreppsbeskrivning 
Under denna rubrik följer en förklaring på relevanta begrepp som är centrala i denna studie 

för att förstå de frågor och resonemang som uppkommer kring Time.  

2.1.1 Puls och underdelning 

Puls kan beskrivas som ett konsekvent flöde av betoningar eller markeringar. Den kan också 

liknas vid hur hjärtat pulserar blodet ut i kroppen. På samma sätt pulserar pulsen i musiken. I 

musikteoriboken Stora musikguiden beskriver Roine Jansson (2007) att pulsen har viktig roll i 

musiken då en gemensam puls är en förutsättning för att musiken ska hålla ihop. I populär- 

och jazzmusik kallas pulsen oftast för fjärdedelspuls. Puls har en central betydelse i denna 

studie då följande aspekter av Time som redogörs för är sammanhängande med detta begrepp. 

Det finns två huvudkategorier inom underdelningar: rak underdelning och triolbaserad 

underdelning. I den raka underdelningen är två åttondelar och fyra sextondelar lika långa som 

en fjärdedel medan i triolunderdelning är tre åttondelar och 6 sextondelar lika lång som en 

fjärdedel. I trumboken Rhythmic Illusions beskriver Gavin Harrison (1996) att underdelning 

är små pulser som går parallellt med den stora fjärdedelspulsen. Han menar också att 

underdelning beskriver vilken rytmisk känsla en låt ska ha. 

You might think of this as the ’quantise’ or small ’pulses’ the make 

up a bar. For example there are 16 semi-quavers, and 8 quavers ’8th 

notes’ and so on. The subdivision indicates to the drummer what 

kind feel the music is going to have. (Harrison, sid.7) 

2.1.2 Förtydligande av Jazzmusik 

Jazz är en musikstil som började växa fram i New Orleans i början av 1900-talet. Genom åren 

har en mängd stilar inom jazzen utvecklats, till exempel Ragtime, Swing, Be-bop, Hard-bop, 

Fusion, Latinjazz, Frijazz med flera. Jazz kännetecknas bland annat av improvisation, 

avancerad melodi, harmonik, rytmik och intrikat samspel (Sohlmans musiklexikon, 1976). 

Jazz har varit och är fortfarande, tillsammans med klassisk musik, den vanligaste musikstilen 

som det undervisas i vid musikhögskolor. Den har således en akademisk stämpel i många 

sammanhang. Jazz är ett återkommande begrepp i denna studie då pedagogerna ofta 

undervisar i ämnet, det är även relevant eftersom studierna i 2.2 (tidigare forskning) 

analyserar Time i denna genre. I fortsättningen när vi nämner jazzen kommer vi att skriva 

jazzmusik. 

2.1.3 Time 

I en artikel på sin hemsida skriver Liebman (2013) om rytm i jazzmusik. Han beskriver något 

han kallar för ”time feel”
1
 och att detta fenomen kan vara svårt att beskriva med ord. Han 

menar dock att det är lättare att tydliggöra de olika element som utgör begreppet ”time feel”, 

som vi i fortsättningen kommer att kalla för Time. De fem elementen han redogör för är 

artikulation, ” the space between”, nyanser, dynamik och ”beat placement”
2
. Det senaste 

begreppet kan beskrivas som placering av puls i förhållande till en annan puls. Vidare menar 

                                                           
1 Time feel – känsla med att förhålla sig i Time.  
2 Beat placement – placering av slag. 
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han att en solist i jazzmusik kan välja att placera sin puls i förhållande till rytmsektionens 

gemensamma puls antingen lite efter, på, eller före.  

Gary Chester (1985) redogör också för dessa tre grundläggande förhållningssätt att förhålla 

sig i Time: 

On top of the beat (framför pulsen): Denna känsla genererar mest energi och kan upplevas 

stressande. Musikern spelar med en känsla av att vara före själva kärnan i beatet
3
. 

On the beat (på pulsen): Känslan av att spela mitt i beatet. 

Behind the beat (bakom pulsen): Känslan av att ligga efter beatet. 

Chester (1985) menar att för att ett band ska svänga måste musikerna ha samma typ av Time. 

Han betonar särskilt relationen mellan trummor och bas men även rytmsektionen som helhet. 

Citatet nedan är taget från en inspelad intervju på cd-skiva som medföljer boken. 

If a bass player have on top time and a drummer have on time…that´s like murder! 

It´s like having a scab and someone scratching you constantly. But if two or three 

people have the same concept of time, that´s what we had in the sixties. We had a 

rhythm section with the same concept of time and that´s why everything cooked.  

(Chester, 1985) 

Vidare menar Liebman (2013) att denna färdighet endast är förekommande hos erfarna 

musiker. En solist kan välja att placera sin Time i förhållande till kompets, antingen före eller 

efter när denne så önskar. Detta sker oftast undermedvetet hos en solist men det är också en 

färdighet som kan övas upp. Vanligast är att en musiker har en personlig Time, ett eget sätt att 

förhålla sig till de element som Liebman beskriver. ”The space between” menar han har att 

göra med hur en solist förhåller sig i avståndet mellan två åttondelar i jazzmusik. Detta hänger 

till viss del ihop med placering av den egna pulsen till en annan puls, det är dock ett 

vedertaget begrepp inom jazzmusiken som beskriver hur en solist fraserar åttondelar.     

Libman (2013) beskriver också förhållandet i Time som en elastisk och flexibel företeelse. 

Detta förhållningssätt till Time, som kan visa tendenser på att öka eller sjunka i tempo, menar 

han ger en mänsklig karaktär till musiken.  

After all, how many people’s heartbeat stays exactly the same from minute to minute? 

As we live and breathe in real life, our heartbeat and pulse are constantly changing 

according to our activity, emotion, reaction to the environment, etc. This flexibility of 

beat placement musically heightens the very human quality. (Liebman, 2013) 

Nyanser menar Liebman (2013) innefattar en musikers förmåga att använda expressiva 

verktyg för att till exempel förmedla känslor genom musiken. Artikulation har att göra med 

hur musiker sätter an en ton och sammanlänkar tonerna. Begrepp som används för detta är 

”staccato”
4
 och ”legato”

5
. Slutligen beskriver han att användandet av dynamiska effekter i 

form av accenter
6
 och ”ghost notes”

7
 har en inverkan på Time.  

Dessa fem element som Liebman (2013) redogör för ingår i begreppet Time. Vi kommer i 

fortsättningen inte att behandla dessa element enskilt då de verkar tillsammans och utgör 

Timen hos en musiker. Han menar också att det är Time är den största faktorn som utgör en 

personlig spelstil. 

                                                           
3 Beatet - här betraktas beatet vara den gemensamma puls vilket musikerna förhåller sitt spel till. 
4 Staccato – kort ton. 
5 Legato – toner som är ihop bundna motsats till staccato. 
6 Accent – stark betoning av en ton i ett flöde av toner. 
7 Ghost note – en svagt spelad ton i ett flöde av toner. 
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2.2 Undervisningsmaterial 
I detta avsnitt har vi valt att presentera undervisningsmaterial som behandlar begreppet Time. 

Materialet utgår inte från ett ensembleperspektiv, men är ändå relevant då vi anser att denna 

information kan appliceras i andra forum inom musikundervisning som till exempel 

ensemblespel.    

Gary Chaffee (1976) har skrivit en övningsbok för trumset som behandlar underdelning, 

polyrytmik
8
 och metrisk modulation9. Han menar att innehållet i denna bok är mycket relevant 

för att utveckla en stark känsla för Time, underdelning och puls. Att etablera en referenspuls i 

form av ”stampa takten” menar han är ett begränsat verktyg för att åstadkomma detta. Istället 

rekommenderar han användandet av metronom för att kolla sin Time. Målet är att förstärka 

den ”inre klockan”10 så att inga yttre faktorer som till exempel ”stampa takten” behövs för att 

musicera. 

Dinkins (2003) har också skrivit en övningsbok för trumset som behandlar Time. Övningarna 

fokuserar på att förbättra känslan för underdelning och puls, det vill säga den inre klockan. 

Med övningarna ger han flera exempel på hur man kan använda sig av ett ”click track” 11eller 

metronom, men han understryker samtidigt vikten av att inte bli beroende av dessa yttre 

faktorer för att musicera. För att utveckla den inre klockan presenterar han ett koncept han 

kallar för ”The Fifth Limb” som går ut på att vokalisera och räkna under övning. 

The first step to build you independence vocabulary is developing what I like 

to call the Fifth Limb. In a fun way, your ability to vocalize while playing can 

be considered an additional ”limb” to your hands and feet, simply by counting 

the subdivisions out loud while you play each exercise. Though this may seem 

weird to do at first, do not take it lightly. Counting out loud will assist you in 

developing an internal clock and will help build a foundation for your 

independence vocabulary. (Dinkins, 2003, s. 13) 

Dunscomb och Hill (2002) visar i sin bok hur lärare kan undervisa i jazzmusik. Boken 

beskriver bland annat instrumentens olika funktioner i en jazzensemble. Till exempel 

beskriver de att en trummis kan spela ett shufflekomp12 på olika sätt. Det kan spelas tight
13

, 

straight ahead14, in the pocket15, loose and freely 16 eller laidback17. Det sättet en trummis 

väljer att spela på kommer att påverka resten av bandet och hur de kommer att spela. Det är 

således viktigt för en trummis att känna till och förstå skillnaden mellan dessa sätt att spela. 

De beskriver vidare om ett koncept med tre timing-zoner där den första är att spela något före 

slaget, den andra är på slaget och den tredje zonen är något efter slaget. För att öva på sin 

Time föreslår Dunscomb och Hill metronomen som ett bra redskap.  

Wier (2001) beskriver olika metoder att öva på att förbättra sin Time och riktar sig till 

jazzsångare/sångerskor och lärare inom musikundervisning i klass och jazzsång. Boken kan 

användas av både nybörjare och mer avancerade. Wier förklarar att huruvida en musikant 

svänger eller inte till stor del har att göra med var musikern väljer att placera rytmer mot en 

                                                           
8 Polyrytm – en systematisk användning av rytmer som går mot varandra 
9 Metrisk modulation – syftar på det engelska ordet ”metric modulation” och är en direktöversättning. Med metrisk 

modulation menas att byta puls och tempouppfattning genom att gruppera likvärdiga notvärden i en annan indelning än den 

tidigare hörda. (Benadon 2004) 
10 Inre klockan – menas här den inre (eller mental) känslan för puls och tempo. 
11 Click track – en förprogrammerad bakgrund som imiterar en metronom. 
12 Shufflekomp – det kan betraktas som en typ av stil eller ett groove. 
13 Tight – rytmiskt synkroniserad 
14 Straight ahead - Hard Bop, mainstream jazz style. 
15 In the Pocket – stabilt och enkelt spel. 
16 Loose and freely – rytmiskt friare spel. 
17 Laidback – bakåtlutad, kan beskrivas som att spela bakom pulsen. 
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konsekvent puls. Vissa tycker att rytmerna ska placeras framför pulsen och andra tycker att de 

ska placeras bakom pulsen för att få det bästa svänget. Wier menar att det första steget för att 

utveckla sin Time och inre känsla för en konsekvent puls är att medvetet försöka förhålla sig 

rytmiskt till den på olika sätt, till exempel före eller efter. Som hjälpmedel rekommenderar 

Wier metronomen. 

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Dessvärre har vi inte funnit forskning som behandlar det pedagogiska arbetet 

i en ensemblesituation. Däremot presenterar forskningen olika aspekter på vad Time är. Vi 

anser att denna forskning är relevant för vår studie. 

I en studie undersöker Benadon (2006) längden på åttondelar i jazz och dess expressiva 

funktion i relation till melodi och harmonik. För att mäta längden på åttondelarna används 

BUR-värdet (beat-upbeat ratio), vilket mäter längden och förhållandet mellan åttondelarna på 

en fjärdedel. Benadon har analyserat solon av fem musiker från post-bop-eran. I studien 

framgår det att solisterna gör skiftningar i BUR-värdet som oftast sammanfaller med ackord- 

och harmoniväxlingar. Det elastiska förhållningssättet i Timen skapar spänningar som 

förstärker låtens struktur. Han undersöker BUR-värdet hos saxofonisten John Coltrane. Detta 

kom han bland annat fram till: 

Coltrane emphasizes this inner structure by differentiate between BUR modes. While 

the middle part of the phrase is characterized by remarkably even eighths, their 

steepness-i.e., the triplet feel – is considerably greater during both the opening and 

final beats of the phrase. During the two pickup beats, the high BURs – that is, the 

more tripletly long-short pairs – help to increase the momentum of dominant harmony 

just prior to the downbeat resolution. The same is true of the final tag, although notice 

how instead of resolving on the beat of the last measure, Coltrane delays the arrival of 

the Eb tonic by extending the Bb7 harmony for an additional two beats. The increase 

in BUR values at the end of the phrase may help Coltrane re-synchronize with the 

rhythm section´s higher BURs. (Benadon, 2006, s.77) 

Benadon (2006) kommer fram till att olika musiker har en tendens att dra åt olika håll i BUR-

värdet. De behandlar underdelningar på olika sätt och att det, tillsammans med artikulation, 

skapar en individuell spelstil. 

Rose (1989) undersöker i sin studie två aspekter av Time. Som underlag har han använt 

inspelningar av tre låtar från tre olika stilar inom jazzen, framfört av en pianotrio. Han har 

mätt det temporala (tidsmässiga) avståndet mellan tonerna hos varje instrument utifrån 

fjärdedelar, åttondelar och åttondelstrioler och sextondelar. Undersökningen består av en 

swinglåt, en jazzballad och en Latin- jazzlåt. Han kommer fram till att fjärdedelarna i 

swingbaserade låtar inte är lika långa. Där avståndet mellan fjärdedelar 2 – 3 och 4 – 1 är 

längre än avståndet mellan 1 – 2 och 3 – 4. Ett konsekvent förlopp av åttondelar hos en solist 

präglas oftast av rakare känsla som förhåller sig mellan triolåttondelar och raka åttondelar, 

medan känslan i en rytmsektion oftast förhåller sig mellan trioler och sextondelar. Åttondelar 

i en jazzballad utförs med nästan exakt lika långt avstånd. Skillnaderna mellan de olika 

stilarna i jazz ter sig på lite olika sätt. I Latinjazz är avståndet lika långt mellan fjärdedelar 1 – 

2 och 2 – 3, medan avståndet mellan 3 – 4 är kortare än avståndet mellan 4 – 1. Betonade slag 

verkar också vara längre än obetonade slag. Med detta kommer Rose fram till att temporala 

avstånd mellan slag i musik utgör skillnader i genrer.   

I studien mäter Rose (1989) också det temporala avståndet mellan instrumenten vid ett givet 

slag och kommer fram till att oavsett stil så är trummor oftast först där två eller tre instrument 

sammanfaller. Piano hamnar oftast efter trummor men före bas, och bas hamnar oftast efter 
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trummor och piano. Vidare menar Rose att resultatet av studien visar på att det förekommer 

systematiska variationer mellan de representerade stilarna inom jazzen, och att inget av 

instrumenten spelar efter matematiska värden. Trummor var dock det instrument som förhöll 

sig närmast dessa värden och piano var det instrument som spelade med mest variation. 

Friberg och Sundström (2002) undersöker Timingen i ensemblen från fem kända inspelningar 

och en play-along18. Resultatet visar att Timingen hos musiker i en jazzensemble påverkas av 

faktorer som vilken typ av instrument musikern spelar eller vilket tempo låten framförs i. 

Vanligast förekommande hos trummor är att ridespelet19 har ett högre BUR-värde i lägre 

tempi, men att värdet minskar vid högre tempi, åttondelarna blir alltså rakare. Endast en av 

inspelningarna hade en ”triplet feel”20 vilket har en ”swing ratio”21 av 2. I lägre tempi kunde 

ibland riden uppnå ett värde av 3,5, vilket har ett högre värde än sextondelar. ”Swing ratio” 

hos en solist hamnar oftast under 2 vilket gör att åttondelarna blir ”rakare”, vilket har ett 

BUR-värde som sammanfaller mellan åttondelar och åttondelstrioler. Mätning visar också på 

att solisten oftast är efter på down-beat22 men synkar med riden på off-beat23. 

Surprisingly, these findings indicated in some cases a rather large discrepancy 

between common beliefs and ”the physical reality”, as in the case of drummer´s swing 

ratio, which often is believed to be close to 2 (triplet subdivision) whereas the real 

value sometimes exceeded 3 (sixteenth subdivision). (Friberg & Sundström, 2002, s. 

348) 

Författarna beskriver också några olika sätt att öva på sin Time. En metod kan vara att 

medvetet försöka göra små förändringar i spelet. Som exempel nämns att försöka vara sen på 

down-beat men att synka på off-beat, vilket ger en rakare känsla på åttondelarna, menar 

Friberg och Sundström (2002). Som trummis eller annan ackompanjatör kan man öva till 

trummaskin med önskad programmerad ”swing ratio”. Man kan även göra en inspelning av 

sig själv och analysera sitt spel med hjälp av datorprogram som mäter ”swing ratio”. 

Frågan om basen alltid ska driva i rock och bluessammanhang är i fokus i Uvéns (2006) 

studie. I undersökningen använder han fyra olika inspelningar av en låt i blues-shuffle24, som i 

basspelet förhåller sig på fyra olika sätt. Han låter sedan en jury avgöra vilken inspelning som 

svänger mest. I resultatet kommer Uvén fram till att det inte finns några belägg för att basen 

alltid skall driva. Det är alla de involverade musikernas ansvar att etablera bra Time. 

Det handlar om ett mänskligt och musikaliskt samspel. Man kan varken driva eller 

hänga genom en hel låt helt systematiskt, utan man måste lyssna och samspela med de 

andra musikerna. (Uvén, 2006, s. 11) 

Rose (1989) tar också upp basens roll i det temporala samspelet. Han menar att det bland 

lärare och musiker finns en generell inställning att basen alltid ska driva i swingbaserad 

jazzmusik. Istället tyder hans forskning inom jazzmusik på att basen oftast är efter trummorna 

vid ett givet slag. 

According to the results of the present study, the bass does not generally anticipate the 

beat in terms of tone onsets, but instead performs slightly after the tone onsets of other 

rhythm section instruments. (Rose, 1989, s. 112) 

                                                           
18 Play-along – förinspelad bakgrund. 
19 Ridespelet – på ridecymbalen spelas den drivande rytmen från trummorna i jazz. 
20 Triplet feel – triolbaserad underdelning (triolåttondelar). 
21 Swing ratio – grad av sväng som mäts i BUR. 
22 Down-beat – första slaget av två åttondelar. 
23 Off-beat – andra slaget på två åttondelar. 
24 Blues-shuffle – blues är en välkänd musikalisk form. Shuffle kan betraktas som en typ av stil eller ett groove. 
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Vidare menar Rose (1989) att påståendet kan komma från att trummor och piano har ett mer 

distinkt anslag än bas, vilket gör att en basist måste förbereda slaget tidigare för att 

kompensera den längre tid det tar för en baston att färdas genom ett rum.  

Collier och Collier (2002) resonerar i sin studie runt jazztrumpetaren Louis Armstrongs 

Timing.  De menar att det finns olika uppfattningar om hur Armstrong fraserar och spelar 

åttondelar i swing. En del anser att Armstrong växlar mellan att spela före och efter pulsen 

medan andra anser att han enbart spelar efter pulsen. Syftet med studien var att ta reda på 

exakt hur han spelar åttondelar. De valde ut två av hans mest kända solon som återfinns i 

låtarna Cornet Chop Suey och Potato Head Blues. De genomförde mätningarna i så kallade 

stop-time25 passager, då dessa lämpade sig bäst för ändamålet. De använde sig av elektronisk 

mätutrustning och anser att de har kommit fram till hur Armstrong spelar åttondelar. 

It seems to us, then, that Armstrong, rather than playing ahead, behind, or around 

the beat as has so often been suggested, was attempting to place these downbeat 

notes exactly on the beat as he perceived it, and did so with remarkable accuracy. 

[…]and played his off-beat notes swing at a ratio of about 1,6, or about 30-40 ms 

later than even eights would dictate, but with considerable variation. (Collier & 

Collier, 2002, s. 481)  

I motsats till Collier och Collier (2002) har Dahl (2005) i sin avhandling forskat om Timing i 

allmänhet. Undersökningen omfattar tre olika aspekter av musicerande: hur en 

tempoförändring som sker gradvis uppfattas, vad som sker med en trumslagares anslag och 

rörelse när en accent spelas, och hur emotionella intentioner kommuniceras och uppfattas 

genom musikframträdanden. Hon menar att musik, melodi och rytm kan ses som en serie 

händelser där dessa sker i en specifik ordning. Många av dessa händelser blir oviktiga eller 

obetydliga om det inte hade varit för Timingen i dessa händelser. Dahl (2005) menar att ”If 

striking a drum is easy, doing so at the right moment is not” (s. 4). 

Vi anser att forskningen som presenteras i detta avsnitt ger en bred bild av vad Time kan, 

samt att detta är relevant underlag som vi kan använda oss av i diskussionskapitlet.   

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi använder oss av i 

studien. Nedan följer en förklaring av det sociokulturella perspektivet och dess syn på redskap 

och lärande.  

2.4.1 Mediering 

För att beskriva hur kunskap överförs mellan människor använder Säljö (2005) begreppet 

mediering. Han menar att mediering sker via fysiska och språkliga redskap. Tillsammans 

bidrar detta till att kunskap och erfarenhet lever vidare i samhället.  

De medierande redskapen är tecken eller symboler som gör att vi inte bara 

reagerar på signaler, utan de innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till 

den och handla på olika sätt. (Säljö, 2005, s. 27) 

Säljö (2005) beskriver oftast mediering som ett begrepp i positiv bemärkelse i den mening att 

det för kunskaper vidare. Men det finns även tillfällen då mediering inte alltid underlättar 

förmedlandet av kommunikation och förståelse. För att ta till sig det medierande budskapet 

måste mottagaren vara införstådd med redskapens kontext, det vill säga hur redskapet skall 

användas. Det kan till exempel vara att mottagaren ska läsa en instruktionstext på spanska, då 

bör den vara bekant med det spanska språket för att kunna förstå vad som står i texten. I 

musikundervisningen kan det vara att förstå noter eller begrepp. 

                                                           
25 Stop-time – En solobakgrund i låten där rytmsektionen spelar förutbestämda markeringar. 
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2.4.2 Redskap 

Säljö (2005) förklarar att det traditionellt sett finns en uppdelning mellan två kategorier av 

redskap. Som vi skrev ovan rör det sig om fysiska och språkliga redskap. Fysiska redskap är 

föremål som kommer av mänsklig tillverkning, som till exempel bilar, flygplan, knivar och 

datorer. Dessa kallas artefakter. Språkliga redskap, även kallade intellektuella, kan vara 

kommunikativa, mentala och diskursiva
26

. Vidare menar Säljö att uppdelningen av dessa 

redskap är missvisande, att de i själva verket inte går att skilja åt, att de samverkar i en faktisk 

situation. 

I mänskliga praktiker är de olika aspekterna oupplösligt förenade med 

varandra. Om man använder en måttstock för att mäta längden på en bräda 

eller karta för att hitta vägen när man kör, använder man fysiska artefakter. 

Men de fysiska artefakterna förutsätter måttsenheter, tecken och konventioner 

som är symboliska och språkliga. (Säljö, 2005, s. 34) 

Genom historien har användandet av redskap spelat en avgörande roll. De har gett människan 

möjligheten att utmana de begränsningar som naturen har givit henne.  

Dessa redskap, som vuxit fram i historien, är avgörande för hur vi använder 

vårt intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med andra. (Säljö, 2005, s. 24) 

Säljö (2005) anser att språket är det viktigaste av alla verktyg. Det är genom språket vi 

kommunicerar och lär oss att använda andra redskap. Ur ett biologiskt perspektiv är vi samma 

människor idag som för tiotusen år sedan, men vårt samhälle och våra erfarenheter ser helt 

olika ut. Med språket som redskap kan kunskap överföras, medieras från generation till 

generation, och på så vis formas människan av det kollektiva minnet. 

En grundtanke är att vi formas som tänkande varelser genom att vi tar till oss 

de sätten att tänka, kommunicera och agera i övrigt genom interaktion. (Säljö, 

2005, s. 41) 

Vidare skriver Säljö (2005) att språket fungerar på två sätt för människan. Han redogör för 

Vygotskijs idé att språket först fungerar som en resurs för att kommunicera med andra 

människor, och därefter som en resurs för att tänka. Vidare menar Säljö att fenomenet att 

tänka i en sociokulturell bemärkelse innebär att människan använder kulturella och språkliga 

resurser för att fantisera och föreställa sig världen. 

2.4.3 Lärandets Utveckling 

Samhället idag kräver en bred expertis inom olika områden vilket innebär ett stort behov av 

specialisering. Säljö (2005) menar att sättet att hantera det hela tiden expanderande kollektiva 

minnet och alla nya kulturella redskap sker genom ökad arbetsfördelning och specialisering.  

Vi har inte längre bara en sorts sjuksköterska och läkare för att ta några 

exempel. I vården finner vi istället specialister på anestesi, allergi, geriatrik 

och så vidare. (Säljö, 2005, s. 192) 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet skulle kunna sägas att musikundervisningen 

har en liknande utveckling där pedagoger specialiserar sig inom olika områden. Pedagoger är 

inte bara fördelade mellan instrument, det kan även förekomma en uppdelning mellan stilar på 

samma instrument. Vi kan också se en uppdelning vad gäller olika moment i undervisningen, 

till exempel musikteori, gehör och ensemble, och så vidare.  

Vidare menar Säljö (2005) att kunskaper kan gå förlorade i utvecklingen av nya. Det finns 

flera exempel på detta genom historien, till exempel utdöda språk och byggtekniker 

                                                           
26 Diskursiva - föra logiskt resonemang i tankeverksamhet 
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innehållande erfarenheter vi inte längre kan ta till oss. En annan aspekt av utvecklingen kan 

vara att kunskap förflyttas mellan olika kategorier i samhället. Det som tidigare varit allmän 

kunskap medieras nu endast av ett fåtal specialintresserade eller hobbyutövare.  

Kunskaper om hur man brukar jorden, jagar och fiskar har i stor utsträckning 

gått från att vara generella basfärdigheter till att bli fritidssysselsättningar. […] 

Jakt har på samma vis blivit en hobby.  Men det betyder inte att kunskaperna 

som hör till dessa olika aktiviteter är förlorade, de återskapas istället i andra 

och mer specialiserade sammanhang. (Säljö, 2005, s. 193) 

Med detta utvecklingsperspektiv kommer vi i kommande diskussionskapitel att diskutera 

effekten av mediering av artefakter och språkliga redskap som påverkas av miljö och 

efterfrågan. Vi kommer också att diskutera vilken funktion dessa redskap kan ha i 

undervisningen. Det är också utifrån det sociokulturella perspektivet vi kommer att analysera 

resultatet. 
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3 Metodologi och metod 
I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod, pedagogerna som ingår i studien samt vårt 

tillvägagångssätt i undersökningen. Vidare reflekterar vi över studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
För att få en djupare förståelse av vårt forskningsområde valde vi i vår undersökning den 

kvalitativa intervjun. Vi ville ha ett öppet samtal där pedagogen kunde känna sig avslappnad 

och bekväm och efter bästa förmåga svara och resonera kring våra frågor. 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på ett samtal runt ett gemensamt intresse där 

intervjuaren försöker extrahera den intervjuades syn på ämnet. För att få ut så mycket som 

möjligt av de informanter som ingår i en studie kan en semistrukturerad intervjuform vara 

lämplig, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att den som intervjuar förbereder 

följdfrågor för att hjälpa informanterna att resonera kring huvudfrågorna. Detta kan innebära 

att följdfrågorna ska leda informanterna på rätt spår ifall de går ifrån ämnet.  

En svårighet, som intervjuare, kan vara att han eller hon påverkar informanten med sina egna 

värderingar om ämnet. Detta kan således påverka deras sätt att svara och resonera. Eftersom 

vår undersökning syftar till att ge ökad kunskap inom området har vi valt ett explorativt 

förhållningssätt, som av Patel och Davidson (2003) beskrivs som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att inhämta mycket information inom ett problemområde. Genom ett 

sådant förhållningssätt är avsikten i denna studie att försöka öka kunskapen inom området 

Time. Patel och Davidson menar också att ett explorativt förhållningsätt innebär att 

intervjuaren använder olika former för att samla in informationen.  

3.1.1 Val av metod 

Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun för att genomföra undersökningen. 

Anledningen till detta är att få reda på informanternas tankar och åsikter kring begreppet 

Time. Observation som metod var inte aktuell eftersom vi ville ta del av informanternas egna 

funderingar. Dock hade det varit lämpligt att använda oss av observation som en uppföljning 

av intervjun för att få vår egen bild av undervisningssituationen, och för att undersöka om det 

som informanten sa i intervjun faktiskt stämde med verkligheten. En enkätundersökning för 

eleverna hade också kunnat göras för att se hur de uppfattar informanternas undervisning runt 

Time. Då det hade blivit en för omfattande studie valde vi att bara intervjua informanterna. 

Johansson och Svedner (2010) menar att forskaren får ut en bredare och mer ytlig information 

av en enkätundersökning än av en kvalitativ intervju. Därför ansåg vi att den kvalitativa 

intervjun var mer passande för vår undersökning. 

3.1.2 Urval 

Vi valde pedagoger som arbetade i vår geografiska närhet då det blev smidigare att bestämma 

tid för möten när intervjuerna skulle hållas. De har arbetat olika lång tid som lärare och de 

undervisar alla i någon form av ensemble som behandlar jazz, pop och rock. Alla pedagoger 

arbetar på folkhögskola eller högskola. Pedagogerna är avkodade med nummer.   

Presentation av informanterna 

Pedagog 1: (f.1955) 

Kön: Man 

Utbildning: Estetgymnasium, IE linjen Musikhögskolan. Saxofon som huvudinstrument.  
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Nuvarande och tidigare anställning: Anställd på folkhögskola. Har tidigare arbetat på 

grundskola, kulturskola, musikhögskola och gymnasium.  

Musikerbakgrund: Försöker spela och skriva lite musik. 

Pedagog 2: (f.1960) 

Kön: Man 

Utbildning: Utbildad svagströmselektriker. Har en MI (Musicians Institute USA) utbildning 

från 80-talet på gitarr. Kompletterat med metodik i Sverige på KMH för att bli behörig lärare.  

Nuvarande och tidigare anställning: Anställd på folkhögskola. Arbetat med alla åldrar, från 

låg och mellanstadiet upp till gymnasiet och musikhögskola.  

Musikerbakgrund: Frilansade mycket under 80-90 talet.  Har spelat i olika konstellationer 

med kända och mindre kända, både svenska och utländska artister så som Nisse Landgren, 

Frank Ådahl, Nanne, Lena Philipson.   

Pedagog 3: (f.1973) 

Kön: Man 

Utbildning: 2 år på Mellansels folkhögskola. 4,5 år på musikhögskolan Ingesund. 1 år på 

Rytmiska konservatoriet i Köpenhamn  

Nuvarande och tidigare anställning: Folkhögskola, trummor och ensemblelärare. 

Musikerbakgrund: Spelat i olika konstellationer till och från när det har funnits tid.  

Pedagog 4: (f.1979) 

Kön: Kvinna 

Utbildning: Musikergymnasium. 1 år på Haparanda folkhögskola, 1 år på Mellansels 

folkhögskola. 2 år Masters Arrangering och komposition Örebro Musikhögskola. Ingesunds 

musikhögskola med afroamerikansk inriktning. 

Nuvarande och tidigare anställning: Musikhögskola i ämnena ensemble, Afrosång, teori och 

kör. Var anställd på Sommenbygden i 3år, Liljeholmen 7 år. 

Pedagog 5: (f.1968) 

Kön: Man 

Utbildning: Påbörjad utbildning vid IMH och SMI. 

Nuvarande och tidigare anställning: Folkhögskola. Har varit anställd vid musikhögskola, 

gymnasium. 

Musikerbakgrund: Arbetar som frilansmusiker.  

Pedagog 6: (f.1963) 

Kön: Man 

Utbildning: Musikhögskola. 
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Nuvarande och tidigare anställning: Musikhögskola, folkhögskolor, gymnasieskola och en 

kulturskola.  

Musikerbakgrund: Arbetar som frilansmusiker.      

3.1.3 Datainsamling  

Valet av intervjuplats skedde genom samtal eller mail. Vi lät informanterna själva välja plats 

för intervju för att de skulle känna sig mer avslappnade i situationen. Det resulterade i att en 

intervju blev på ett café, tre på den skola de undervisade i, en i dennes hem och en i en 

replokal. 

Tiden för intervjuerna var mellan 40-60 minuter beroende på hur omfattande diskussionen 

blev. Inspelningen av intervjuerna skedde genom musikprogrammet garageband med hjälp av 

en bärbar dator.  

Vi bestämde ett par övergripande frågor som inte innehöll några värderingar men som var 

ledande, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) lämpar sig särskilt väl för den kvalitiva 

forskningsintervjun. Ett mål med frågorna var att informanterna skulle få stor frihet att tänka 

och resonera fritt kring ämnet med hjälp av de fasta frågorna. Vi hade även ett par följdfrågor, 

alltså en semi-strukturerad intervju, om det visade sig att pedagogerna inte kom in på de 

frågeställningar som vi behövde för arbetet. Det var viktigt att inga av frågorna, eller sättet 

hur vi samtalade, gav informanten någon indikation på hur vi ser på ämnet. Detta gjordes 

genom att vi tänkte på hur vi både kroppsligt och mentalt reagerade på informantens svar. 

Med tanke på att vi var två som ledde intervjun men bara en pedagog kunde det uppstå en 

obalans där informanten hamnar i ett underläge och inte känner sig tillräckligt trygg i 

situationen för att besvara våra frågor på ett önskvärt sätt. Vår uppfattning är att det skapades 

en positiv och mer avslappnad stämning mellan oss och informanten då vi var två som 

intervjuade. Vi kände oss mer avslappnade och det skapade en positiv balans där vi kände oss 

mer avslappnade som intervjuare och detta påverkade informanten så att han eller hon blev 

mer avslappnad.  

3.1.4 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet på varsitt håll. Båda använde sig av 

datorprogrammet Amazing Slowdowner där vi kunde dra ner tempot på intervjun så att det 

gick lättare att transkribera. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att datorprogram kan göra 

det lättare att analysera intervjuutskrifter men ersätter inte den mänskliga tolkningen där man 

som intervjuare ska klippa och klistra i intervjuerna. Därav lästes transkriptionerna igenom av 

oss båda ett flertal gånger för att hitta rubriker och gemensamma eller skiljaktiga åsikter kring 

informanternas aspekter på Time och användandet av redskap förknippat med undervisningen 

av Time i ensemble. Dessa delades in under olika kategorier. 

Vi gjorde texten litterär så att det skulle bli lättare att läsa. Ord som exempelvis ”öh” och 

”asså” togs bort och ersattes av […], med anledning av att det inte var relevant för resultatet. 

Kvale och Brikmann (2009) menar att genom att göra texten mer litterär, kan nyanser belysas 

och lättare förmedla de intervjuades synpunkter och åsikter. 

3.1.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi anser att vårt arbete har stor tillförlitlighet då pedagogerna är relevanta för arbetet och är 

duktiga pedagoger. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att intervjun 

transkriberas så att informanternas åsikter inte blir förändrade. De visar på att så små detaljer 

som var intervjuaren placerar kommatecken i den nedskrivna transkriptionen kan förändra 

informantens åsikter till något annat. Med detta i tankarna har vi har varit noggranna med att 

hålla informanternas åsikter oförändrade från transkribering till bearbetning och resultat.      
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De svar vi fick anser vi vara relevanta för vårt område. Vi anser att arbetets giltighet är hög då 

vi har fått svar på våra forskningsfrågor. Studien är giltig idag, men kan ändras beroende på 

om informanterna ändrar sina svar vid ett senare tillfälle. Vi som intervjuare kan inte heller 

vara helt säkra på att informanterna inte anpassar sina svar för att de inte vill avslöja sina egna 

brister i pedagogiken. Ur vår subjektiva vinkel anser vi inte informanterna har anpassat sina 

svar för att dölja eventuella brister i sin pedagogik med anledning till att de har svarat utförligt 

hur de går till väga och jobbar med Time i ensembleundervisning.   

3.1.6 Forskningsetik 

Informanterna kontaktades i god tid och de fick själva välja den plats som de tyckte passade 

dem bäst för intervjun. De blev informerade om att de när som helst kunde tacka nej eller 

hoppa av undersökningen. Intervjufrågorna skickades ut innan intervjuerna så att de själva i 

lugn och ro kunde tänka ut vad de skulle säga. Den semistrukturerade intervjun skickades inte 

ut. Informanterna meddelades att deras identitet kommer att skyddas och deras namn inte vara 

med i arbetet. Om de hade några frågor till oss kunde de kontakta oss via mobil eller mail.  

Ovanstående förfaringssätt har vi efter bästa förmåga baserat på de forskningsetiska punkter 

som Johansson och Svedner (2010) tar upp i sin bok.  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av de analyser som gjorts av intervjuerna. Först redogör 

vi för hur pedagogerna har upplevt undervisningen av Time under deras egen studietid. 

Därefter beskriver vi hur pedagogerna ser på Time och vilka redskap och metoder de 

använder för att arbeta med detta.  

4.1 Hur pedagogerna upplevde undervisningen av Time under deras egen 

studietid 
Något som verkar vara gemensamt för de flesta pedagoger är att deras lärare besatt en 

musikermentalitet som genomsyrade deras undervisning i första hand. Pedagogiken lyste 

oftast med sin frånvaro i undervisningen.                                                                                  

Pedagog 6 har aldrig haft någon lärare som har pratat om Timing vare sig i ensemble eller i 

enskild undervisning. Vidare förklarar Pedagog 6 att för 20-30 år sen var lärare som särskilt 

rörde sig inom jazzen mindre medvetna om att det är ett ansvar att vara lärare, att läraren inte 

tog den pedagogiska biten på allvar. En lärare kunde fortfarande vara en bra person och 

inspirerande som musiker men att det inte var så vanligt med utarbetade metoder för specifika 

ändamål. Det tänket förekom inte i den pedagogiska mentaliteten på den tiden, menar 

pedagog 6. 

Pedagog 4 har haft en blandad undervisning vad gäller Time som har varit både bra och dålig 

men för det mesta ganska ogenomtänkt. Hon menar på att det var ganska få lärare som kunde 

förklara begreppet Time. Pedagog 5 förklarar att det inte förekom någon undervisning av 

Time, men det betydde inte att det var något fel på läraren, men någon specifik övning eller 

ingående samtal kring Time förekom inte. 

Pedagog 1, 2 och 3 är de enda som kommer med konkret exempel från sin studietid där det 

uttalat förekom arbete med Time i ensembleundervisningen. Pedagog 3 menar att det 

vanligaste i ensembleundervisningen är att enbart spela och repa låtar som utmynnar i en 

konsert och att det nästan tas för givet ibland att spela ihop med andra är något en elev har lärt 

sig sen tidigare. 

Det är nästan underförstått att man redan kan spela tillsammans med andra, 

att man har spelat i något rockband i en källare någonstans och lärt sig de där 

grejerna. (pedagog 3) 

Pedagog 2, som studerade på MI, berättar att där förekom det en hel del snack om Time. Som 

student var han tvungen att uppfylla vissa krav för att få gå vidare i utbildningen med 

kontinuerliga redovisningar framför en jury. På grund av detta förekom väldigt mycket kritik 

och feedback på det studenternas prestationer, oftast var det ganska hård kritik. En 

kommentar som ”your Time suck” kunde vara ganska knäckande och sporrande på samma 

gång. Då fick man som elev något att bevisa, menar pedagog 2. Han menar också att det 

måste finnas ett genuint intresse hos en musiker för att ta till och lära sig om vad Time 

innebär, att det måste finnas en drivkraft för att skaffa sig bra Time. 

Pedagog 1 hade endast en lärare, som han menar var en ”medveten lärare”, som snackade om 

Time och använde sig av någon övning. ”Det snackas mer om det nuförtiden. På 70-talet var 

det nästan en hemlighet, då diskuterades ämnet inte lika mycket och begreppet var inte lika 

använt som det är idag”. Vidare menar Pedagog 1 att musiker och pedagoger har blivit mer 

medvetna tack vare undervisningsmaterial, som i stor utsträckning kommer från USA.  

Sammanfattningsvis är det gemensamt för alla pedagoger att undervisningen av Time var 

bristfällig under deras utbildning. Vissa av pedagogerna tror att det beror på att 
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undervisningsmaterialet i Time när de studerade inte fanns i samma uträckning som idag. De 

didaktiska kunskaperna om hur lärare behandlar Time kan därför ha blivit lidande. Läraren 

var oftast en duktig musiker men saknade det pedagogiska tänkandet.   

4.2 Synen på begreppet Time 
I detta avsnitt redogör vi för pedagogernas olika syn på vad Time är. 

4.2.1 Time som begrepp 

Pedagogerna har snarlika åsikter om vad begreppet Time är, det beskrivs dock på lite olika 

sätt. Alla var överens om att Time är viktigt för musiken och för att musicera.  

Pedagog 2 beskriver till exempel att Time är A och O på det sättet han arbetar. Pedagog 3 

förklarar att Time är grundfundamentet i musik. Vidare menar han att Time och puls är två 

olika saker och att Timen inte är konstant. Pedagog 6 har en liknande tanke och menar att 

Time är förmågan att förhålla sig och interagera mot en fixerad puls, en tänkt puls eller en 

puls som genereras av en medspelare. Även pedagog 4 och 5 beskriver att Time innebär att 

förhåll sig till en puls eller ett groove27.  

Pedagog 2 beskriver känslan som infinner sig då ”timen finns där”, att det uppstår en så kallad 

”lock in”, det vill säga en känsla av att alla har samma Time. Han menar att det inte bara 

handlar om att spela i rätt tempo utan också att spela runt det tänkta tempot. Pedagog 5 menar 

att Timing också handlar om uttryck och att rätt ton på rätt plats är som att ha grönt kort på 

golfbanan. Det innebär att spelaren får slå men det säger inte någonting om han/hon kan spela 

golf eller inte. Uttrycket är således viktigare än rätt ton på rätt plats menar pedagog 5. En 

annan vinkling på Time får vi från pedagog 1 som säger att Time inte bara är att spela i rätt 

tid, det gäller också att avsluta i tid. 

Pedagogerna 1, 2, och 5 pratar om att Time inte bara finns i musiken, den finns överallt och 

att allt vi gör handlar om Time. Pedagog 5 menar att Time kan finnas i ett samtal mellan 

människor. Det finns en Timing i när en person ska börja prata och börja lyssna. Pedagog 2 

gör en liknelse med en komiker som ska dra sin ”punsh line” eller ta en paus för att bygga upp 

till publikens skratt. Komikern skapar förväntningar till nästa mening. Detta jämför 

pedagogen med när en musiker i ett solo ska spela sin bästa fras, att detta också är en fråga 

om Timing så väl som komikerns bästa skämt.   

4.2.2 Olika sorters time 

Alla pedagoger nämner att det finns olika sorters Time. De visar på tre sätt att förhålla sig till 

en puls: på, bakom eller före. De är även överens om att en musiker kan ligga olika mycket 

före och bakom pulsen. Pedagog 2 och 5 menar att spelar någon exakt på pulsen så blir det en 

statisk effekt. 

Ta en exakt tid eller en exakt underdelning, att ligga exakt på det skapar ofta 

en statisk effekt. (pedagog 2) 

Om alla skulle tolka pulsen mitt på slaget skulle det låta som en Ataridator. 

Det tycker jag inte är så jävla svängigt. (pedagog 5) 

Pedagog 1, 2 och 6 tar storband som exempel. De beskriver att det ofta tar en stund för 

saxofonisterna att få röret att vibrera medan brassets toner har en snabbare attack. Det 

resulterar i att saxofonister oftast kan uppfattas som att de ligger längre bak i Timen än 

brasset. 

                                                           
27 Groove - kan beskrivas som känsla av rytmisk energi som framför i ett musikaliskt sammanhang. 
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4.2.3 Personlig Time och olika roller i Timen 

Pedagogerna 1, 2 och 3 är inne på att Time är kopplad till personligheten och menar att olika 

personligheter ger olika uttryck i Timen. Pedagog 3 nämner att om en person är hetsig brukar 

det ofta höras i dennes spel och detta kan påverka Timen. Är personen en lugnare människa 

hänger han eller hon kanske lite mer i Timen.   

Pedagog 6 delar upp det i personlig Timing och avancerad Timing. Han förklarar att alla 

musiker har en personlig Time, medan avancerad Time är något som förekommer hos skolade 

musiker då elever och pedagoger i skolvärlden teoretiserar ämnet och övar sig på att kunna 

förhålla sig i Time på olika sätt. Vidare förklarar pedagogen att det finns en generell 

uppfattning att en musiker kan ha en snygg, speciell och personlig Timing. Det behöver dock 

inte betyda att denne kan mycket om Time, att den har en viss nivå av färdighet vare sig 

praktiskt eller teoretiskt. Det betyder istället att musikern har utvecklat en egen dialekt i 

Timen, alltså ett eget uttryck och röst i musiken. Det är dock inte samma sak som avancerad 

Timing. Betraktas någon vara bra på Timing är det oftast avancerad Timing det syftar på, 

någon som har mer kunskap om hur musikern förhåller sig i Time.  

Pedagog 2 och 5 menar att det finns olika roller i Timen och att det är viktigt att få eleverna 

att förstå dessa. Vidare förklarar pedagog 2 att rollerna kan skifta i olika skeden i musiken och 

att dessa måste samspela likt en rollfördelning i en lagsport. 

Alla kan inte vara Zlatan, då skulle alla stå borta vid motståndarmålet och försöka 

sparka in bollen, utan vi måste ha hela paketet.(pedagog 2) 

4.2.4 Time, luddigt eller tydligt 

Pedagog 1 tycker Time var komplicerat innan han hade reflekterat över begreppet. Vidare 

tycker han att det är svårare att rätta till någons Time än att rätta till om någon spelar fel ton 

över ett ackord. Pedagog 2 anser att han själv har ganska lätt för att sätt ord på vad Timing är, 

han berättar dock att han tyckte det var svårt att sätta ord på och förklara ”lock in”-känslan.  

För att hitta de vägarna så måste man nästan vara i situationer när man 

spelar så man kan höra skillnaden. (pedagog 2) 

Pedagog 3, 4, 5 och 6 resonerar ganska lika och tycker inte att det är komplicerat att prata om 

Time. Däremot sa pedagog 4 att reflektion kring Time är viktigt för att skaffa sig en 

uppfattning. Vidare resonerar hon kring hur undervisningen kan se ut hos en pedagog som 

inte har reflekterat kring Time. Hennes erfarenhet är att en del pedagoger säger saker som de 

inte ger några redskap till. Det kan till exempel vara en kommentar som ”ah men lite mer 

feeling.[…]”. Hon förklarar att det har krävts ganska mycket jobb för henne att tänka igenom 

saker vad gäller Time, men att detta ingår i en lärares uppgift. 

Pedagog 6 tycker inte att det är svårare att prata om Time än något annat element i 

undervisningen då han redan har reflekterat mycket kring ämnet. Han tycker däremot att det 

är svårare att prata om mer kreativa och abstrakta ämnen som till exempel en improviserad 

form.  

4.3 Synen på Time i undervisningssammanhang 
Under denna rubrik framgår det hur pedagogerna ser på Time som element, samt vika 

svårigheter som kan uppstå i arbetet med Time i ensembleundervisning 

4.3.1 Time, viktigt i ensembleundervisning? 

Alla pedagoger är överens om att Time är väldigt viktigt i ensembleundervisningen. Pedagog 

6 uttrycker det så här: ”I sammantaget tycker jag att av musikens byggstenar, harmoni, melodi 
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och rytm, så är rytm det viktigaste. Det är också viktigare än form och klangbild om man tar 

in dem som element”.  

Pedagog 5 tycker att allt i musik handlar om Time och vill sätta 100 procent på det i en 

ensemblesituation. Pedagog 6 säger att om målet är att förbättra det rytmiska spelet så är 

rytmiska övningar mer än 50 procent, men om målet är att sätta en repertoar och göra en 

konsert så är det kanske mindre än 50 procent men ändå väldigt viktigt. Pedagog 1 tycker 

också det är viktigt men hade också svårt att bestämma hur stor del av undervisningen som 

ska läggas på Time. Han menar att om en blåsmusiker i en ensemble har svårt att hålla 

pitchen28 så är det kanske viktigare att arbeta med dennes pitch än Time. Han menar att det 

beror på vad ensemblen behöver fokusera på. Är det Time de behöver arbeta med, läggs 100 

procent på det. Pedagog 2 menar att det beror på olika saker som vilken instrumentgrupp och 

vilken stil du undervisar i. Han tycker dock att Time är A och O. Pedagog 4 vill inte heller 

skilja på de olika elementen i ensembleundervisningen. Hon tror att alla har en förmåga att 

uppfatta musik som helhet på en gång och tar upp skillnaden mellan klassisk 

musikutlärningstradition och jazzmusikutlärningstradition. Hon menar att i klassisk musik 

arbetas det inte så mycket med helheten på en gång, ”nu ska du lära dig ett gitarrstycke och 

sen ska du lägga på uttryck”, säger hon. I jazztradition spelar pedagogen oftast upp låten med 

Time, känsla och pondus i första presentationen och arbetar utifrån helheten. Därför vill hon 

inte skilja på Time och de andra element som finns i hennes ensembleundervisning.  

4.3.2 Time och självförtroende 

Pedagog 3 och 4 pratar om självförtroendet och hur viktig det är för att eleverna ska kunna 

skaffa sig bra Time. Pedagog 3 nämner övningar han använder som ska stärka elevernas 

självförtroende. Han försöker få dem att lita på sin egen Timing och underdelning istället för 

att lita på trummornas eller någon annans Time. Han märker att även fast de inte alltid är 

supertajta så får de bättre självförtroende och spelar bättre. Pedagog 3 menar att Timing och 

självförtroende hänger ihop. Pedagog 4 instämmer med detta och beskriver hur hon har varit 

med om att andra har tappar självförtroendet och börjat spela otajt och konstigt i ett pressat 

läge.  

Pedagog 2 beskriver att vissa elever kan ha en mental mur som är svår att komma igenom när 

det gäller Time. Han menar att det har med självförtroende att göra och att de inte vågar 

släppa in någon annan som ska in och peta i dennes Timing. Vidare säger han att ämnet kan 

vara väldigt känsligt i ensembleundervisningen då man som lärare inte vill trampa någon på 

tårna. Han förklarar att eftersom Time är så starkt kopplat till personligheten, kan eleven ta 

det pedagogen säger personligt.  

Pedagog 5 anser att en lärare inte ska gå in och peta för mycket i individuella detaljer hos en 

elev framför de andra i ensemblen då det finns en gruppdynamik som måste upprätthållas. 

Eftersom att Time är så personligt väljer ofta pedagog 5 att ta tag i eleven i fråga utanför eller 

efter lektionen och förklara: ”du kanske ska testa tänka lite mer så här?”   

4.3.3 Time utifrån ålder och nivåer i ensembleundervisningen 

Alla pedagogerna är överens om att det är skillnad i hur arbetet med Time ser ut beroende på 

vilken hantverksmässig nivå och ålder eleverna har. Pedagog 1 menar att om en trummis inte 

har den hantverksmässiga färdigheten att spela i ett snabbt tempo går det inte arbeta med 

Time i just det tempot. Det hänger alltså ihop med vilken färdighetsnivå eleverna ligger på. 

Vidare berättar han att det går kan ta ned en låt till ett långsammare tempo för att arbeta med 

Time. 

                                                           
28 Pitch(en) – intonation. 
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Pedagog 3 beskriver att det finns en större kunskap hos eleverna på gymnasiet jämfört med 

eleverna på högstadiet när det gäller Time. På högstadiet handlar det om att arbeta på en mer 

grundläggande nivå. Pedagog 4 har en liknande uppfattning och beskriver att arbetet med 

nybörjare på till exempel estetiska programmet kan handla om att få eleverna att starta 

samtidigt, eller få dem att göra ett break29. Hon menar att det också är en färdighet i Time. På 

högre nivå kan det handla om att tittar närmare på vad som händer Timingmässigt i mer 

rytmiskt avancerade stilar som till exempel latinamerikans musik. Pedagog 5 tycker att arbetet 

med Time folkhögskolenivå till stor del handlar om att få eleverna att hålla ett jämnt tempo, 

men han menar även att dessa elever kan ta till sig resonemang och samtala kring Time. 

Vidare menar han att arbetet med ungdomar på musikskola oftast handlar om att hålla nere 

tempot. Pedagog 5 förklarar att det finns en anpassning i arbetet av Time i förhållande till 

ålder och studerandenivå. 

4.3.4 Skillnad mellan instrumenten vad gäller Time i undervisningen 

Pedagogerna har olika syn på hur de behandlar instrumenten i undervisningen av Time. 

Pedagoger 1, 2 och 4 pratar om att trummor och bas är grunden och det viktigaste för att 

musiken ska svänga. Pedagog 4 berättar dock att hon har som ambition att alla i ensemblen 

ska vara lika delaktiga i övningarna. Hon beskriver att ur ett perspektiv som 

sångerska/sångare kan känna sig understimulerad om grunden inte funkar och att det då 

kvittar vad han/hon sjunger. Därför riktar hon sig först och främst till trummor och bas när det 

gäller Timing. Pedagog 1:s synsätt liknar pedagog 4 och säger att trummor och bas är de 

viktigaste för att hålla igång en låt. Som musiker är det bästa scenariot för honom då han har 

en rytmsektion som han kan lita på, att han har en stadig referens att jämföra sitt spel mot. 

Han känner då direkt om han hamnar ur Time.  

Pedagog 3 förklarar att han inte gör någon skillnad mellan instrumenten. Han använder sig av 

kollektiv improvisation som till exempel kan innehålla rytmer som antyder metriska 

moduleringar eller grupperingar30. I en sådan övning försöker han få eleverna att ta vara på 

varandras idéer. Om till exempel någon i ensemblen gör en gruppering kan en annan haka på 

om denne är medveten om vad som händer. Pedagog 6 vill inte heller göra skillnad på 

instrumenten. Däremot vill han betona att arbetet med en grupp på hög nivå oftast innebär en 

skillnad mellan instrumenten. Han menar att trummisen i gruppen oftast har kommit längre än 

de andra med rytm och att göra rytmiska övningar. Trummisen får då inte lika mycket 

instruktioner eller utmaningar som resten av ensemblemedlemmarna. Vidare säger pedagogen 

att han inte gör någon skillnad då han ger alla elever samma övningar.   

4.4 Användandet av begreppet Time i undervisningen 
Under denna rubrik redogör vi för hur pedagogerna behandlar Time i 

ensembleundervisningen samt vilka redskap och metoder de använder.  

4.4.1 Metronom och sequenser som redskap 

Alla informanter nämner metronom som ett användbart redskap för att förbättra och arbeta 

med Time. Det är dock endast tre stycken som brukar använda den i ensembleundervisning. 

Pedagog 2 tycker att metronom är ett användbart redskap för att lära sig att kontrollera och 

upptäcka sin egen Time. Pedagog 2 förklarar vidare att eleverna kan känna sig låsta av 

metronomens fasta tempo och att musiken lätt kan kännas statisk. De vågar heller inte ta ut 

svängarna när de måste förhålla sig till ett klick, då de omedelbart upptäcker att de stressar 

och driver på.  

                                                           
29 Break – paus (t.ex. en takt) i musiken då alla är tysta. 
30 Gruppering(ar) – en gruppindelning av underdelningen.   
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En övning som pedagog 2 exemplifierar för att förbättra Timing är att spela ett antal takter 

med förutbestämda pauser på olika ställen. En i bandet har samtidigt klick i lurar och fungerar 

som facit. Det verkar som att Pedagog 2 oftast använder metronomen för att få eleverna att 

”checka” eller upptäcka sin Time. 

Hur känner man Timen, kom vi in på rätt ställe? Är jag en laidback snubbe 

eller en som står på tårna när jag spelar. Det lär man sig ganska snabbt när man 

gör den här övningen. (pedagog 2) 

Även Pedagog 3 använder metronomen som ett redskap för att lära eleverna att lyssna i 

ensemble. Pedagog 3 menar att vad som ofta händer när han slår på en metronom är att alla 

inte hör den, att de inte lyssnar tillräckligt noga eller att de lyssnar på fel saker. Vidare menar 

Pedagog 3 att det är en vanesak att kunna spela till en metronom samtidigt som eleverna ska 

lyssna och ta in de andra musikerna. Det skapar svårigheter för en del elever.   

4.4.2 Låtar och stilar som redskap 

Pedagog 4 och 5 använder sig av låtar och olika musikstilar för att arbeta med Time. Pedagog 

5 försöker belysa vilka roller som finns i en låt för att få eleverna att inse vilken roll eller 

funktion de har i en särskild låt eller stil. 

Alla har ju lite olika roller kan jag tycka i ett band och det försöker jag jobba 

med, att de ska förstå vilken roll de har. Är det en funkig låt då kanske det är 

gitarristens roll att driva. Trummis och basist ska vara lite tyngre och hålla 

tillbaka.[…] Om alla ligger på låter det stressigt. Att de hittar de där rollerna, 

vad deras funktion i låtarna är på nått sätt. […] När man börjar få dem att 

lyssna och tänka på hur en gitarrist spelar, inte vad utan hur en gitarrist 

spelar. (pedagog 5) 

Pedagog 4 menar att ensembleundervisningen oftast går ut på att spela låtar i olika 

arrangemang och i olika stilar och att pedagoger kan arbeta med timing utifrån de stilar eller 

situationer som inträffar.  

Jobbar man på högre nivå då kan det ju handla om att man tittar på liksom 

vad det är som händer i Bossa Nova
31

. Då kanske man gör rytmiska övningar 

att man har lyssnat på nånting och försöker återskapa det. (pedagog 4) 

4.4.3 Frågande språkbruk och reflektion 

Pedagog 3 och 5 använder ett frågande språkbruk och reflektion som ett redskap i arbetet med 

Time. Pedagog 3 försöker skapa reflektion kring samspelet så att eleverna får upp ögonen för 

vad som händer i ensemblen. Språkbruk som ”vad är det som gör det här bra?” och ”vad är 

det som gör det här mindre bra?” används ofta för att ska reflektion bland eleverna. Pedagog 3 

brukar också fråga eleverna vad resultatet av en spelad låt kan bero på, oavsett om det anses 

lyckat eller mindre lyckat. Vidare förklarar Pedagog 3 att de reflekterar ganska mycket kring 

samspelet, just för att de ska få upp ögonen för varandra och lyssna mer på helheten. 

Även Pedagog 5 använder ett frågande språkbruk för att få eleverna att reflektera kring olika 

lyssningsexempel. Han kan fråga: ”Tycker du det här känns lätt eller tungt? […] Vad känner 

ni nu? Hör du hur han driver och han ligger bakom?” Vidare menar Pedagog 5 att det är 

viktigt att låta eleverna själva sätta ord på vad de känner i musiken.  

4.4.4 Rytmiska samspelsövningar som redskap 

Pedagog 3 och 6 talar om rytmiska samspelsövningar för att arbeta med Time i 

ensembleundervisningen. Pedagog 3 brukar arbeta med ganska enkla grupperingar i olika 

                                                           
31 Bossa Nova - brasiliansk musikstil. 
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underdelningar och metrisk modulation. ”Det är en sådan sak som stärker Timen väldigt 

mycket, det märker jag av egen erfarenhet”, säger han.  

Vidare menar Pedagog 3 att den typen av övningar bidrar till en rytmisk medvetenhet, som 

ger en flerdimensionell bild av musiken. Han beskriver en övning där de utgår från en blues. I 

övningen modulerar de mellan tre olika tempi med grundtempot som referenspuls. Eleverna 

börjar spela i grundtempot och växlar upp till dubbeltempo och tillbaka. Nästa steg är att hitta 

det tempo som Pedagog 3 kallar för trioltempo och ligger mellan dubbeltempo och 

grundtempot. I praktiken spelar man fjärdedelstrioler mot grundtempot, man får då tre 

tempoväxlingar att gå mellan. Vidare menar pedagog 3 att eleverna kan tycka det är väldigt 

svårt till en början, men när de väl har anammat det rytmiska konceptet så märks en väldigt 

tydlig förbättring på samspelet. 

Även pedagog 6 använder sig av rytmiska övningar för att fokusera på samspelet i ensemblen.  

Jag jobbar bara med rytmen i samspelet. Jag jobbar ingenting med att olika 

personer ska påverka sin egen Timing och sitt eget sound. Jag sätter upp 

svårigheter i samspelet, typ rytmiska övningar, samspelsövningar. (pedagog 6) 

Vidare beskriver Pedagog 6 en övning där eleverna får öva på att flytta sin orienteringspunkt i 

en given taktart, till exempel att eleven betonar den andra fjärdedelen i en tretakt och tar bort 

de andra slagen. Denna övning kan ge svårigheter om eleven är van vid att hela tiden orientera 

sig efter första slaget i tretakt, menar pedagog 6.  

Det är en timefärdighet att kunna välja vart man har sin orienteringspunkt. (pedagog 6) 

4.4.5 Kroppen som redskap 

Pedagog 1 och 2 använder kroppen på olika sätt för att arbeta med Time och rytm. Pedagog 1 

använder klappövning för att få eleverna medvetna om vilken typ av Time de har. Eleverna 

ska efter givet tempo räkna ljudlöst inom sig fyra takter och klappa ettan i femte takten. 

Pedagog 1 förklarar att den övningen aldrig blir tajt. För att få reda på svaret kan eleverna ta 

hjälp av metronomen. Tanken med övningen är att få eleverna medvetna om vilken sorts 

Time de har.   

[…] men det jag tänker är ju att man måste bli medveten om vad man själv 

har för typ av Time. Alltså om man speedar eller är laidback. (pedagog 1)  

Både pedagog 1 och 2 betonar vikten av god motorik för att etablera bra Time. Pedagog 2 

menar att Time är en praktisk färdighet och att det är jätteviktigt att musikern känner den i 

kroppen. Han tycker att gå och klappa rytmer är en bra metod för att etablera rytm i kroppen. 

4.4.6 Användning av teori som redskap 

Pedagog 1 och 4 använder ett teoretiskt perspektiv för att arbeta med Time. Pedagog 4 menar 

att noter eller en kompskiss är användbart för att förklarar hur rytm och underdelning ser ut på 

ett notpapper. Pedagog 1 ser teori som ett hjälpmedel för att förstå det musikaliska. Han 

menar att teorin bara ger en bild av musiken och att det finns väldigt mycket teoretiskt tänk 

som han ogillar. Istället utgår ifrån feeling och använder det teoretiska som ett komplement.  

Det är som att man tror att bara jag kan det teoretiska kan jag spela i Time. 

Men så funkar det inte, man måste göra det praktiskt. Man måste jobba med 

det. (pedagog 1) 

Vidare menar Pedagog 1 att det kan finnas en viss fördel med en teoretisk synvinkel i form av 

en notbild för att redogöra olika aspekter. 
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4.4.7 Inspelning som redskap 

Pedagog 6 nämner inspelning som ett redskap för att analysera sitt eget och ensemblens 

musicerande. Vidare menar Pedagog 6 också att musiker borde ta mer ansvar för sitt sound 

och sätt att spela. Inspelning är då ett bra redskap för att förstå sin egen eller gruppens 

Timing. 

Vad vill jag ska va’ min naturliga underdelning. […]. Finns ju folk som lever 

ett helt liv och tycker att de spelar lite för rakt när de hör sig själva på 

inspelning, men gör inget åt det. (pedagog 6) 

Pedagog 6 menar vidare att inspelning är ett bra redskap för att förändra eller förbättra sin 

Time och att alla musiker kanske inte har en naturlig läggning för att utveckla bra Time. Då 

en inspelning ger en avslöjande bild av ett musikaliskt förlopp är det ett bra redskap för att 

upptäcka sin egen Time.  

4.5 Sammanfattning 
I detta kapitel framgår det att pedagogerna anser att Time är att förhålla sig rytmiskt till en 

fixerad puls eller ett groove. Alla är de överens om att ha bra Time är viktigt för musiken och 

bör ingå i ensembleundervisning. Det framkommer två aspekter av Time, vilka benämns som 

personlig Timing och avancerad Timing.  

Trots att pedagogerna hade en gemensam syn på vad Time är undervisar de på olika sätt. Det 

verkar som att det enskilda arbetet med Time handlar om att upptäcka sin egen personliga 

Time samt förstärka den inre klockan. För en ensemble innebär detta att utveckla en 

gemensam Time. Pedagogerna belyser fysiska redskap som metronom, inspelning eller annan 

elektronisk utrustning. De använder sig också sig av mänsklig interaktion och språkliga 

verktyg i form av reflektion som redskap.  

I vår undersökning kan vi också se att ett didaktiskt förhållningssätt till och en pedagogisk 

interaktion med Time inte alltid har genomsyrat undervisningen hos pedagogerna under deras 

egen studietid. Trots det verkar det vara så att pedagogerna med varierande praxis ger ämnet 

Time plats i de arbetssätt de har i sina nuvarande arbeten.  
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5 Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i relation till tidigare presenterad 

litteratur, reflektera över studiens genomförande samt ge förslag på framtida forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  
Under denna rubrik diskuterar vi resultatet av pedagogernas svar i relation till 

undervisningsmaterial och tidigare forskning samt i relation till det sociokulturella 

perspektivet.  

5.1.1 Synen på Time, ett elastiskt förhållningssätt 

I resultatet av denna studie framkommer det att Time handlar om hur en musiker förhåller sig 

rytmiskt till en fixerad puls eller ett groove. Detta kan generellt sett göras på tre sätt genom att 

spela lite före, lite efter eller mitt på den fixerade pulsen eller groovet. Chester (1985) 

beskriver dessa förhållningssätt, liksom Dunscomb och Hill (2002), Liebman (2013), Weir 

(2001), Friberg och Sundström (2002), Rose (1989) och Benadon (2006). Liebmann (2013) 

menar även att en solist i jazzmusik oftast förhåller sig elastiskt till ett groove som spelas av 

rytmsektionen och att detta sätt att spela ger musiken en mänsklig karaktär. Således kan det 

antas att ett annat, stramare och statiskt förhållningssätt till Time ger musiken en 

ickemänsklig karaktär (som till exempel musik spelad av en äldre dator). Det framgår i vårt 

resultat att sådan ickemänsklig, datorliknande karaktär på musiken låter stel och ointressant, 

och därmed anses mindre önskvärd. Då en dator kan programmeras att spela med exakta 

matematiska värden som grund för det musikaliska förloppet, kan vi anta att det är den 

mänskliga karaktären och möjligheten till ett elastiskt och varierat spel som gör musiken 

intressant för en lyssnare. Enligt Rose (1989) spelade inga musiker i hans forskning med 

matematiska värden, dock var pulsen oftast jämn och konsekvent vilket gav musikerna något 

stadigt att förhålla sitt elastiska spel till. Detta stämmer överens med vårt resultat som visar på 

att ett elastiskt förhållningssätt till Time förutsätter ett stadigt och konsekvent groove i 

rytmsektion. Även i resultatet av Friberg och Sundströms (2002) studie framgår det att 

jazzmusik inte spelas utifrån matematiska värden (exempelvis den matematiska exaktheten 

hos en metronom) utan den spelas i relation till den Time som rytmsektionen för tillfället har. 

Med detta i beaktande går det att anta att metronomen som redskap i ensembleundervisning 

(ett redskap som framkommer i vårt resultat) för att arbeta med Time kan vara missvisande. 

Då denna artefakt är konstant till sin egenskap som tempohållare ger den en missvisande bild 

av hur Time fungerar i en verklig musikalisk situation. Därmed kan det antas att detta redskap 

har en viss begränsning i arbetet med Time. Istället kan mänsklig interaktion vara ett mer 

passande redskap då detta utgör en faktisk spelsituation. Exempel på ett sådant redskap 

redogörs för i vårt resultat i form av rytmiska samspelsövningar. Det framgår också i 

resultatet av Friberg och Sundströms studie att Timen hos musiker påverkas av vilket tempo 

musiken spelas i. I swing kan ett trumkomp i ett mediumtempo upplevas på ett visst sätt, 

medan samma komp i ett snabbt tempo kan upplevas på ett annat. Det kan således tolkas som 

ett elastiskt förhållningssätt till underdelning och puls beroende på vilket tempo musiken 

framförs i.  

Enligt vårt resultat är tempot en avgörande faktor i arbetet med Time och har att göra med den 

fysiska förmågan att spela ett instrument. Det framgår också att det inte går att arbeta med 

Time i ett specifikt tempo om musikerna inte har den hantverksmässiga förmågan att spela i 

det givna tempot som låten kräver.  
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5.1.2 Intensitet och roller i Time 

En parameter vad gäller Time som den tidigare forskningen vi redogör för inte har tagit upp 

har att gör med intensiteten i hur musikern spelar. Det framkommer i studien av Rose (1989) 

att basen alltid ligger efter trummorna vid ett givet slag i jazzmusik. Ett antagande kan vara 

att det inte behöver betyda att basen är laidback eller seg i sitt spel utan att både trummor och 

bas spelar framför beatet men att trummorna är snäppet före. Båda instrumenten har samma 

intensitet som ger en känsla av att ligga framför beatet. Kan det vara intensiteten Chester 

(1985) syftar på när han beskriver att två eller flera i bandet måste ha samma uppfattning av 

Time för att det ska svänga? Han beskriver det just som en känsla av att spela framför beatet, 

vilket kan tolkas som att det är energinivåer han menar. Det kan då antas att flera musiker i ett 

musikaliskt sammanhang måste ha matchande energinivåer i sitt spel för att musiken ska 

svänga. Enligt resultatet i vår studie framgår det dock att om alla musiker i ett band spelar 

mitt på pulsen eller beatet (detta kan tolkas som samma intensitet eller energi enligt Chester) 

ger det en tråkig och statisk känsla i musiken. Vidare kan det antas att förhållningssättet i 

Time och intensitet kan vara genrerelaterat, vilket även framgår i resultatet som visar att 

pedagogerna arbetar med att tydliggöra olika roller Timen i olika stilar och låtar. Rose, 

Friberg och Sundström (2002), Benadon (2006), Collier och Collier (2002) använder 

jazzmusiken som grund i deras undersökningar, dock framgår det inte vilken genre Chester 

relaterar detta synsätt på Time till. Dock framgår det i hans bok och intervju att det finns olika 

roller i Timen som stämmer överens med det elastiska förhållningssättet vi kan se i 

jazzmusiken. Det kan antas att dessa roller till viss del är knutna till vilket instrument som 

musikern spelar men också till vilken funktion en musiker har i ett band. Benadon (2006), 

Friberg och Sundström (2002) Collier och Collier (2002) beskriver ett förhållande mellan 

rytmsektion och solisten där rytmsektionen står för den grund som solisten förhåller sig till. 

Det framgår även i vårt resultat att grunden i jazzmusik bygger på trummor och bas och att 

solisten har en friare roll i Timen. Denna relation kan ses som en rollbeskrivning i Time vilket 

även kan tänkas stämma överens med musikstilar i andra genrer där en rytmsektion och solist 

ingår. Det kan också antas att Chester ser grunden i musik utgöras av trummor och bas. Då 

tyder även Chesters synsätt på att Time kan appliceras på olika musikgenrer.  

5.1.3 Personlig Time  

Det framkommer enligt resultatet att Time är kopplat till våra personligheter. Till exempel om 

en person är hetsig till sin karaktär kan det höras i spelet genom att spela framför beatet. En 

lugnare person kan tvärtom spela efter beatet. Detta kan tolkas som att det finns ett personligt 

och säreget sätt hos varje musiker att spela Time. Liknande synsätt framgår också i resultatet 

som visar på två aspekter av Time och beskrivs som personlig Timing och avancerad Timing. 

Med grund i det sociokulturella perspektivet och resultatet visar detta på att dessa aspekter av 

Time är situationsrelaterade. Enligt Säljö (2005) formas människans kunskaper i den 

mänskliga interaktionen, vilket i praktiken innebär att dessa två aspekter med tillhörande 

kunskapspraxis har vuxit fram i olika miljöer. Detta stämmer överens med resultatet som visar 

på att avancerad Timing oftast förekommer hos den skolade musikern, medan den oskolade 

musikern inte äger samma kunskaper i ämnet. Chaffee (1974), Dinkins (1973), Dunscomb 

och Hill (2002), Wier (2001), Chester (1985), Liebmann (2013) och Friberg och Sundström 

(2002), som tar upp hur ett pedagogiskt arbete med Time kan se ut, nämner inte aspekten av 

personlig Time som är kopplad till sin personlighet. En anledning till detta skulle kunna vara 

att de inte kopplar personlig Time till personligheten. Istället kan de uppfatta Time som något 

som övas upp precis som ett tonspråk, vilket i sin tur skapar ett personligt sätt att musicera.  

5.1.4 Lärargenerationer och Time i undervisningen 

Med Säljös (2005) resonemang som grund kan resultatet i vår studie tolkas som att 

medieringen av kunskap från tidigare generationer om hur pedagoger undervisar i Time har 
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varit bristfällig. Denna slutsats kan dras eftersom pedagogerna anser att den undervisning i 

Time som de fick när de utbildade sig var eftersatt. Vad vi dock kan se är hur pedagogerna har 

utvecklat nya redskap för att arbeta med Time, alternativt lånat redskap från andra element i 

musikundervisning. Liknande utveckling av redskap kan hittas i Säljös resonemang kring hur 

samhället hela tiden utvecklas och styrs av efterfrågan. Denna utveckling kan vara ett resultat 

av att pedagogerna har upplevt undervisningen av Time som ett problemområde och därför 

utvecklat nya sätt att hantera detta element när de själva undervisar. Redskap kan vara fysiska 

så väl som språkliga (Säljö) och av resultatet framgår att pedagogerna använder sig av en 

kombination av dem när de arbetar med Time. Enligt Säljö verkar redskapstyperna i symbios 

och kan därmed vara svåra att skilja åt, vilket även föreliggande studies resultat visar där 

pedagogerna ibland gör skillnad på språkliga och fysiska redskap men även sammanblandar 

dem. Pedagogerna kan därmed sägas arbeta på ett bredare plan med Time än vad de själva 

fick ta del av när de utbildade sig. Här har alltså kunskap, redskap och erfarenheter bildats 

dels genom mediering, men även på grund av efterfrågan. Enligt Säljö kan efterfrågan skapa 

ett behov av kunskap vilket driver medieringen och nyskapande verksamheter framåt. Då 

resultatet visar att Time förekommer i större utsträckning inom musik- och 

ensembleundervisning nu än när pedagogerna utbildade sig, kan det tyda på att musiklärare 

och elever har blivit mer medvetna om Time och vad begreppet innebär. Här har alltså ny 

kunskap, nya redskap och nya erfarenheter bildats, som förhoppningsvis kan medieras till 

kommande generationer på ett mer underbyggt och erfarenhetsbaserat sätt än tidigare.  

En annan anledning till att pedagogiken kring Time var eftersatt i pedagogernas utbildning 

kan vara att den formella bildningen inom jazzmusiken är relativt ung jämfört med den 

klassiska musikens utbildningsväsen. Den klassiska genren har ett kraftigt försprång i det 

avseendet, då det funnits utbildningar i ämnet under mycket lång tid. Utbildningar i klassisk 

musik har därför getts möjlighet att bygga upp en kunskapsbas och erfarenhetsbeprövade 

redskap som sedan kunnat testas och utvärderas under många år. Det kan antas att det inom 

klassisk musikundervisning därför finns ett större utbud av metoder att välja bland, än vad 

jazzmusikundervisningen har att tillgå. Jazzmusiken som genre är i detta avseende relativt 

ung vilket därmed kan bidra till begränsad kunskap och erfarenhetsbeprövade redskap inom 

området. Detta kan kopplas till Säljös (2005) resonemang där han visar hur yrkesgrupper går 

mot en ökad specialisering. Det framgår i föreliggande studies resultat att lärare inom 

jazztraditionen oftast placerade det pedagogiska förhållningssättet till Time och musik i 

skuggan av den egna musikermentaliteten, vilket kan tyda på att den tidigare generationens 

lärare inte ägde tillräckliga didaktiska redskap för att arbeta med Time. 

5.1.5 Redskapen för att arbeta med Time 

I sina texter om det sociokulturella perspektivet lyfter Säljö (2005) fram betydelsen av 

mänsklig interaktion för lärandet, vilket tillsammans med språket utgör grunden för hantering 

av redskap. Resultatet visar också att olika redskap är knutna till olika moment i 

undervisningen. Säljö nämner hur kunskapsområden och dess tillhörande redskap i samhället 

hela tiden är under utveckling och att det kan finnas specifika redskap för särskilda ändamål. I 

denna studie har vi inte lyckats hitta något redskap som är specifikt eller unikt för 

ensembleundervisning. Flera av redskapen, exempelvis metronom, språkliga verktyg eller 

mänsklig interaktion, är redskap som enligt studien förekommer även inom andra områden i 

musikundervisningen (jfr Dinkins, 2003; Weir, 2001). Redskapen förekommer alltså även i 

andra musikundervisningssammanhang och är inte unika för ensembleutlärningssituationen. 

Resultatet visar däremot att språket är ett viktigt redskap för undervisning i Time. Ett 

arbetssätt med frågande språkbruk och reflektion är vanligt förekommande bland 

pedagogerna. Arbetssättet används exempelvis för att synliggöra musikernas roller i Time. 

Det framgår också av resultatet att språket är viktigt för att förstå och kunna använda ett 
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redskap på önskat sätt. Enligt Säljö är det genom språket vi lär oss att använda redskap, 

genom språket medieras den kunskap som behövs för att kunna tillgodogöra sig egna 

erfarenheter när människan sedan använder sig av redskapet på egen hand. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan detta sägas vara huvuddelen av interaktionen mellan läraren och eleven, där 

läraren förklarar ett moment för eleven som eleven sedan ska utföra och därmed få möjlighet 

att skapa egna erfarenheter och tillgodogöra sig den från läraren medierade kunskapen. Här 

blir det lärarens språk, metod och förebildning redskap som eleven får ta del av i 

lärandeprocessen. Denna studies resultat visar att pedagogerna anser språket vara det bästa 

redskapet i arbetet med Time, varför medvetenheten om språket som redskap behöver vara 

hög hos den pedagog som vill undervisa i ämnet. Egen reflektion över Time, som flera av 

pedagogerna påtalar som en grundläggande faktor för att sedan kunna förklara Time för 

elever, skulle kunna sägas vara detsamma som erfarenhet och språkbruk i kombination. 

Sammanförs de egna reflektionerna med genomtänkt metod och fysiska redskap (exempelvis 

metronom eller inspelningsutrustning) så visar resultatet att arbetet med Time går bättre. Här 

används alltså redskapen kombinerade med varandra, vilket överensstämmer med Säljös syn 

på förhållandet mellan fysiska och språkliga redskap i symbios. 

5.2 Egna reflektioner 
Under denna rubrik presenterar vi våra reflektioner som har väckts av att göra detta arbete. 

5.2.1 Studiens betydelse för oss 

Detta arbete har gett oss en större förståelse för vad Time kan vara och hur man kan arbeta 

med Time i ensembleundervisningen. Det har även haft betydelse för vårt eget musicerande 

då studien har hjälpt oss att sätta ord på flera känslor och upplevelser i musik. En tanke som 

har slagit oss är hur viktigt det faktiskt är att vara bra i det ämnet läraren undervisar i, det är 

själva grunden för en gynnsam undervisning. Därför anser vi att denna studie har varit väldigt 

viktig för oss som lärare och musiker då musikundervisningen i vår tidigare utbildning inte 

behandlat begreppet Time på detta ingående sätt. För att knyta an till det sociokulturella 

perspektivet kan vi se en betydelse i redskap som samverkar för att se musiken ur olika 

synvinklar. Processen med detta arbete har givit oss glasögon som tidigare varit för svaga för 

att se den medierande kunskapen genom att enbart utöva musiken.  

5.2.2 Svårigheter med att undervisa i Time 

Det framgår av resultatet att Time kan vara starkt kopplat till musikers personlighet, vilket ger 

upphov till vissa problem i undervisningssituationen. Flera aspekter av Time kan sägas vara 

känslobaserade, vilket gör att instruktioner från musikläraren blir färgade av lärarens egen 

upplevelse av Time. Eleven kan få stora svårigheter att förstå instruktionen, om elevens 

känslor inte triggas på samma sätt som lärarens. Dessutom kan det uppstå problem även i de 

fall där elevens känsla liknar lärarens, men eleven inte upplever känslan på samma sätt. 

Denna del av Timeundervisningen är oerhört svår att undersöka, då det alltid filtreras genom 

människors olika upplevelser och sätt att beskriva dem på.  

Begreppet Time betyder olika saker för olika personer, liksom känslor styr oss på skilda sätt. 

Föreliggande studies resultat visar att känsloreaktioner i undervisningssituation även kan leda 

till att undervisningen blir alltför personlig eller privat, elever kan känna sig utpekade eller 

ifrågasatta som personer när deras känsla eller upplevelse inte överensstämmer med lärarens 

eller övriga ensemblemedlemmars. Arbetet med att få gemensam Time som ensemble är 

viktigt (Chester, 1985) men kan vara krävande. Att rätta till en felspelad ton kan ha mindre 

med personen som spelat fel att göra än en tillrättavisning som handlar om elevens upplevelse 

av det egna spelet. Ytterligare en aspekt av detta är respekten för elevers personliga Time och 

rädslan för att passera gränser för vad en lärare får korrigera. Att hjälpa elever till att testa en 

annan typ av Time än den personliga blir därmed en utmaning för läraren, olik den utmaning 
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som det innebär att få eleven att spela de toner som står på ett notblad. Då Time i 

ensemblesammanhang även är ett samarbete mellan musikerna i gruppen kan det tänkas att 

elever kan känna sig negativt utpekade. Detta skulle kunna leda till att de får uppfattningen att 

de är orsaken till hela gruppens misslyckanden i de fall deras personliga Time skiljer sig från 

gruppens gemensamma Time. 

5.2.3 Outtalad undervisning av Time  

I resultatet påtalas att Time finns i alla moment i ensembleundervisningen, vilket skulle kunna 

betyda att det förekommer outtalat arbete med Time i de fall när läraren fokuserar på andra 

moment men även har förbättrad Time som separat mål och dold agenda. En ensembleövning 

som fokuserar på harmonik kan samtidigt vara en övning i att hitta gemensam Time, om 

läraren medvetet eller omedvetet instruerar eleverna i rytmiska avseenden samtidigt som 

denne talar om harmoniken. Resultatet visar att arbetet med Time genomsyrar allt i 

undervisningen som flera av pedagogerna bedriver, de har ständigt förbättrad Time i åtanke 

oavsett vad de för stunden arbetar med. Eftersom ämnet Time är väldigt känsligt i ensemble 

kan det tänkas att det finns en fördel i att under uttalade former arbeta med Time, vilket en del 

av pedagogerna gör. Det går kanske inte att komma ifrån att Time förekommer i alla moment 

i undervisningen, men en möjlig väg kan vara att avdramatisera ämnets känsliga karaktär 

genom att uttalat arbeta med Time som ett särskilt moment i undervisningen. Det skulle 

kunna leda till en minskad risk att undervisningen blir för personligt riktad. Är eleven också 

medveten om att undervisningen fokuserar på Time skulle det kunna underlätta lärandet för 

eleven.  

5.3 Betydelse  
Vi hoppas att det här arbetet kan vara intressant för andra pedagoger som vill fördjupa sig i 

ämnet Time samt att hjälpa dessa i sökandet efter fler redskap och metoder kring arbetet med 

Time. I förlängningen skulle vi gärna se att begreppet Time blir till ämnet Time, som ingår i 

kursplaner på gymnasium och högre musikutbildningar, som en lika självklar del som gehör 

och musikteori är idag.  

5.4 Framtida forskning  
Under denna rubrik presenterar vi några förslag på framtida forskningsområden som vi tycker 

kan vara intressanta. Vi tror att forskning inom dessa områden kan ge musikpedagoger 

djupare inblick i hur pedagoger kan hantera ämnet Time i sin undervisning. 

Det vore intressant att se fler studier göras inom ensembleundervisning, särskilt huruvida 

eleverna uppfattar ensembleundervisningen av Time. Vad kan eleverna om Time? Kan de 

förklara begreppet Time och dess olika aspekter? Upplever de att läraren pratar om Time i 

undervisningen? Vi har lyft fram lärarens perspektiv på undervisningen, men eftersom 

relationen lärare och elev alltid förekommer inom denna lärandeform anser vi att studier ur 

elevernas perspektiv kan vara relevant.  

Det skulle också vara intressant att se studier göras utanför den musikalisk-akademiska 

världen i en annan genre som till exempel Heavy Metal eller Hip Hop. Kan det i dessa 

musikstilar finnas samma eller liknande roller i Timen? Talas det om Time på samma sätt 

som i jazzmusik? Kan man dra lärdom av eventuella skillnader och likheter mellan dessa 

musikstilar? 
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Bilaga: 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är time för dig? 
 

2. Hur arbetar du med Time i ensembleundervisning? 
 

3. Gör du skillnad mellan instrumenten hur du behandlar time i 

ensembleundervisningen? 
 

4. Vilka pedagogiska redskap kan man använda när man fokuserar på att jobba med time 

i ensembleundervisningen? 

 

5. Kan du nämna några element som är viktigt i ensembleundervisningen? 

 

6. Hur viktigt är time i förhållande till andra element i ensembleundervisningen? 

 

7. Hur stor del tycker du timing bör ha i ensembleundervisningen? 

 

8. Hur står procent tycker du borde läggas på timing? 

 

9. Upplever du att det är lättare eller svårare att prata om time än andra element i 

ensembleundervisningen? 

 

10. Ser du några fördelar och nackdelar med att lära ut time i ensembleundervisningen? 

 

11. Finns det något med time som är lättare och/eller svårare att lära ut i 

ensembleundervisningen? 

 

12. Hur upplever du att eleverna uppfattar undervisningen av time i 

ensembleundervisningen? 

 

13. Hur upplever du ensembleundervisningen under din egen studietid vad gäller timing? 
 

 

 

  

 

 


