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Abstrakt	  	  

Syftet med det här arbetet har varit att nå ökad kunskap i hur lärare på gymnasieskolans 
estetiska program förhåller sig till och undervisar i improvisation. Arbetet avgränsades 
till att gälla instrumentet gitarr med huvudfokus på västerländsk konstmusik. Fyra lärare 
intervjuades och deras svar tolkades utifrån en bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande, mästarlära samt gymnasieskolans styrdokument. En enkät skickades även ut 
till de deltagande lärarnas elever.  

Intervjuerna visar på att följande punkter har präglat de deltagande lärarnas undervisning: 
 

– Improvisation kan ha många olika syften och detta påverkar i vilken utsträckning 
och hur läraren använder sig av improvisation i sin undervisning. 

– Förhållandet till improvisation och vad som definieras som improvisation 
påverkar lärarnas arbete med improvisation. 

– Lärarens förhållande till notbilden påverkar improvisation inom undervisningen. 
 
Lärarna har också visat att improvisation kan användas på många olika sätt som verktyg 
för lärande och kan vara en källa till kreativitet och glädje. Genom lärarnas personliga 
förhållande till improvisation har de utformat olika sätt att använda sig av improvisation i 
sin undervisningssituation. Det framkom också att vissa lärare ansåg att kursplanerna, 
som anses vara väldigt allmänt utformade, inte ger den struktur i undervisningen som de 
önskade. Detta har gett utrymme för att några av de intervjuade lärarna inte använde sig 
av improvisation i någon större utsträckning då kursplanerna lämnar över mycket 
tolkningsutrymme till den individuelle läraren/skolan. Detta kan ses i relation till den 
tradition som råder inom dagens instrumentalundervisning på gymnasieskolor där 
likheterna är många med den mästarlära som präglat hantverks- och konstnärliga yrken 
de senaste århundrandena. 
 
 
Nyckelord: Gitarr, Gitarrundervisning, Improvisation, Klassisk gitarr, Västerländsk 
konstmusik. 



	  

 
 
Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit berikande på många sätt, inte minst genom att jag 
har fått djupdyka i ett ämne som betyder mycket för mitt eget musicerande. 
Skrivprocessen har gett mig många nya tankar om undervisning och lärande och att få 
intervjua erfarna lärare är väldigt intressant och givande. 
 
Ett stort tack till min handledare Johan Nyberg som med sina skarpsinniga kommentarer 
och osvikliga noggrannhet har lett mig på den snåriga väg som ett skrivande är. 
 
Jag vill sist av allt tacka de deltagande lärarna och deras elever. Arbetet hade inte gått att 
genomföra utan er.  
 
Tack 
 
Jakob Grubbström 
Maj 2014 
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1.	  Inledning  
	  
Under mina många år som elev och student inom gymnasieskolans estetiska program, 
folkhögskola och musikhögskolans musikerprogram samt lärarprogram har jag under 
perioder dragits till musik från barocken och renässansen. På både lektioner i gitarr och 
musikhistoria fick jag klargjort för mig att improvisation var en viktig del av 
musicerandet under den här tiden, men att få konkreta exempel på hur jag kunde ta mig 
an improvisation själv var inte lika självklart och en förekommande fras som sällan 
efterföljdes med någon förklaring var: ”Inom barocken improviserade man…”. 
Förmodligen hade mina lärare en tanke med att inte gå närmare in på improvisation, 
men när jag nu efter en musikerutbildning och snart också en lärarutbildning ser 
tillbaka på mina år som student och elev så har jag börjat fundera på varför lärare ofta 
valt bort den improvisatoriska delen av musicerandet inom västerländsk konstmusik. 

Det är först nu i den senare delen av min utbildning som lärare introducerat mig för 
några verktyg som givit mig möjlighet att själv integrera improvisation i mina 
interpretationer av tidig musik. Det krävdes inte mycket för att musiken skulle bli 
levandegjord och mycket mer intressant för mig som interpret. Det har även gett 
mycket för mig personligen och bidragit till spellust och upptäckarlusta på ett sätt som 
närmast kan liknas vid en nybörjares. Den upptäckarlustan jag kände när jag började 
integrera improvisatoriska inslag i mitt utövande har gjort att fröet till den här 
uppsatsen börjat gro. Att som blivande lärare kunna ge mina framtida elever den 
möjligheten till kreativitet vore en tillgång. 
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2.	  Syfte/problemformulering	  
	  
Oavsett vilken musikalisk genre eller stil en interpret tar sig an krävs att denne är insatt 
i genrens idiom och stilbärande element. Tandberg (2008) beskriver hantverket 
improvisation som en uppfattning om stilistiska drag som sedan är kopplat till olika 
motoriska egenskaper. Därför är det av stor vikt att gitarrelever i dag, om de skall ha 
någon möjlighet att uppfylla styrdokumentens målsättning vad gäller improvisation, får 
undervisning i att improvisera inom olika epokers idiom för att bygga upp den bank av 
stilistiska drag en improvisatör använder sig av. Detta oberoende av om eleven spelar 
jazz, västerländsk musik eller någon annan genre. Det är dock inte bara viktigt ur ett 
historiskt perspektiv, improvisation är också viktigt för den egna musikaliska 
utvecklingen och därmed det personliga uttrycket (Hultberg, 2000). Improvisation kan 
vara ett verktyg till att generera ett kreativt tänkande och skapande hos 
instrumentalelever. Om undervisningen endast fokuserar på noterad musik tenderar 
undervisningen att i huvudsak fokusera på tekniska och motoriska aspekter och 
utelämnar kreativa inslag såsom improvisatioriska inslag finns det risk för att eleven 
slutar (Hultberg, 2000). 

Jag vill nå ökad kunskap i hur olika gitarrlärare arbetar med improvisation i 
gitarrundervisning genom att göra intervjuer med lärarna och undersöka hur de ser och 
definierar improvisation inom västerländsk konstmusik samt hur de ser på sin egen 
undervisning inom det valda området. 
 
Syftet med detta arbete är att nå ökad kunskap om hur lärare i gitarr på 
gymnasieskolans estetiska program ser på och arbetar med improvisation inom 
västerländsk konstmusik. 

 
Forskningsfrågorna har varit följande: 

– På vilket sätt definierar och förhåller sig gitarrlärare till improvisation inom 
västerländsk konstmusik? 
 

– Hur förhåller sig gitarrlärare till sin undervisning i improvisation inom 
västerländsk konstmusik? 

 
Ett sidosyfte har varit att undersöka hur lärarnas elever förhåller sig till improvisation 
varvid dessa tillfrågats genom en enkät om hur de ser på improvisation i 
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undervisningen och rent allmänt i sitt musicerande. På grund av stort bortfall gör det 
bristande underlaget att enkäten endast kommer att tas med i begränsad omfattning i 
arbetet. Den har valts att tas med ändå för att den belyser elevers perspektiv på 
improvisation även om resultatet inte går att dra generaliserbara slutsatser från och 
endast speglar två individers uppfattningar kring fenomenet. 
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3.	  Bakgrund	  
	  
I detta kapitel kommer först ett antal begrepp som är relevanta för arbetet att 
presenteras. Efter det kommer det sociokulturella perspektivet beskrivas. Därefter 
redogörs för mästarlära som undervisningstradition och hur den ter sig inom dagens 
instrumentalundervisning på gymnasieskolans estetiska program. Avslutningsvis 
kommer improvisation inom den västerländska konstmusiken att beskrivas. 

3.1	  Centrala	  begrepp	  
För att precisera det valda området kommer det i detta avsnitt beskrivas hur 
västerländsk konstmusik samt improvisation definieras. Därefter kommer den akustiska 
gitarren att beskrivas och avslutningsvis redogörs för improvisationens förankring i 
styrdokumenten för gymnasieskolan. 

3.1.1	  Västerländsk	  konstmusik	  
Nationalencyklopedins (2014) nätupplaga slår fast att den västerländska konstmusiken 
som växte fram under 1700-talet ofta benämns som ”klassisk” musik under senare år. 
Jag kommer att använda mig av begreppet västerländsk konstmusik av den anledningen 
att förväxlingar till klassicism kan göras. I begreppet västerländsk konstmusik kommer 
i denna uppsats även ingå tidigare musik, både profan och sakral, som kan sägas ligga 
till grund för konstmusiken. 

3.1.2	  Improvisation	  och	  interpretation	  	  
Improvisation är inom musik benämning på det spontana och de oförutsedda inslagen i 
musiken (Nationalencyklopedin, 2014). Själva ordet improvisation kommer från 
latinets improvisus som betyder oförutsedd eller oförberedd. Inom olika genrer och 
stilar ter sig improvisation på olika sätt men improvisation förkommer i praktiskt taget 
all musik i någon form. Begreppet ställs ofta som motpol till komposition där 
kompositionen representerar det förutsedda, redan fastslagna. 

Interpretation inom musik kommer i denna text att ses som musikerns tolkning av en 
notbild, eller på annat sätt medierad förlaga, där musikern lägger in det som inte redan 
förmedlats så som intonation, uttryck, i vissa fall tempo, tonstyrka, tonhöjd etc. 
(Nationalencyklopedin, 2014). 

Gränsdragningen mellan vad som kan kallas interpretation, det vill säga att musikern 
tolkar en notbild eller annan förlaga, och improvisation är flytande. Men en riktlinje för 
att separera begreppen kan vara att interpretation förhåller sig närmre till det givna så 
som notbild eller en fast melodi och är oftast planerad och genomtänkt. Improvisation 
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är mer förankrat i infall och spontanitet och musikern gör ofta större utsvävningar från 
förlagan. Improvisation kan också vara helt fri och inte utgå från någon förlaga vilket 
kan ses som det längsta musikern kan komma ifrån ett rent mekaniskt uppförande 
direkt från notbilden. 

3.1.3	  Akustisk	  gitarr	  
Förväxlingar till elgitarr lätt kan göras om endast ordet gitarr används. Då gitarren är 
ett av de mest mångsidiga instrumenten i dag och det används så gott som i alla genrer 
enligt Giertz (1979) blir benämningen klassisk gitarr allt för smal eftersom den lätt 
förknippas med västerländsk konstmusik. I den här texten kommer ordet gitarr att syfta 
på en akustisk nylonsträngad gitarr oavsett vilken genre den används inom. 

Den moderna gitarren har sitt ursprung i renässans- och barockgitarren och är också 
besläktad med vihuela och luta. Giertz (1979) pekar på kopplingar till liknande 
instrument så långt tillbaka i tiden som antiken, men dessa är på väldigt lös grund. 
Gitarren har länge varit ett folkligt instrument och är starkt förknippad med spansk och 
latinamerikansk folkmusik, därav en av dess benämningar – spansk gitarr. 

3.2	  Improvisation	  i	  styrdokument	  
I målen för vad ämnet musik inom det estetiska programmet skall syfta till står följande 
under punkt 3: ”Förmåga att improvisera” (Skolverket, 2011a). Det är oklart om 
Skolverket menar improvisation inom olika genrer eller en form av fri improvisation 
som inte är direkt kopplat till en specifik genre. 

I kursen Instrument eller sång 2 återfinns detta citat som ett av kraven för betyget E: 
”Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis” 
(Skolverket, 2011b). Med konstaterandet att improvisation har varit en viktig del under 
musikhistorien så leder det till att om undervisning bedrivs med musik från exempelvis 
barocken så går det att se som att improvisation bör vara en del av undervisningen i och 
med att stilen inrymmer improvisatoriska inslag. 

I det ämnet musiks övergripande mål står också följande som punkt 2: ”Kunskaper om 
musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011a). Även 
detta utdrag slår fast vid att improvisation på ett eller annat sätt måste inkluderas i 
instrumentundervisningen.  

Med de tre utdragen ur ämnesplanen och kursplanen för musik är det dock klarlagt att 
Skolverket anser improvisation vara något som de vill att elever skall få undervisning i 
när de går ut det estetiska programmet. I och med att kursplanerna inte är specifikt 
skrivna för respektive instrument går det inte veta inom vilka genrer Skolverket anser 
att eleverna skall kunna improvisera utan detta läggs över på respektive skola/lärare. 

3.3	  Sociokulturellt	  perspektiv	  	  
Lev Vygotskij (1896–1934) vände upp och ner på tidigare utvecklingsteorier genom att 
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hävda att utvecklingen sker i ”interaktioner, aktiviteter och utvecklingszoner” 
(Strandberg, 2006, s.149). Hans nya teorier skulle komma att ligga till grund för det 
som senare kommit att kallas det sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2006). 
Tänkande, talande och läsande uppkommer enligt detta perspektiv inte enbart genom 
inre mentala processer utan genom aktiviteter och interaktioner mellan andra individer. 
Denna teoribildning står i kontrast till de tidigare utvecklings- och lärandeteorierna vid 
den tiden som Vygotskij lade fram sina teorier. De tidigare utvecklings– och 
lärandeteorierna fokuserade i huvudsak på individen och inre processer (Dysthe, 2003). 
Enligt Strandberg (2006) är följande fyra punkter de aspekter Vygotskij menar att 
pedagogiska aktiviteter kännetecknas av: 

⁃ Socialisering – Lärandet uppstår i samspel med andra. Det inre tänkandet föregås av 
yttre, eller gemensamt tänkande med andra. ”Jag lär mig först tillsammans med 
andra, det jag  sedermera kan göra själv” (ibid., s.11). 

⁃ Mediering – Människan har hjälp av verktyg som förmedlar verkligheten. Vår 
relation till världen är därför inte direkt utan medierad – förmedlad. Vygotskij 
använder begreppet artefakter för att benämna dessa verktyg. Detta kan vara 
fysiska redskap såsom en tång eller en miniräknare men också vara 
intellektuella såsom språket eller matematiska formler. Medierande verktyg kan 
hjälpa oss att klara av olika saker såsom att dra ur en spik (tång), multiplicera 
sjusiffriga tal (miniräknare), komma ihåg viktiga datum (kalender) eller förstå 
historiska händelser (exempelvis beskrivna i en bok). 

⁃ Situering – lärandet sker i specifika kulturella kontexter, rum eller situationer där 
dessa påverkar lärandet. En relevant miljö för det som skall läras är därför 
viktigt. Ett beskrivande exempel på detta kan vara: Det är lättare att lära sig 
simma i vatten än i sand. 

⁃ Kreativitet – Vygotskij framhåller utvecklingspotentialen i det kreativa när 
människan överskrider givna gränser och omformar de relationer, situationer 
och hjälpmedel som redan existerar. När individen i så kallade utvecklingszoner 
prövar det som denne ännu inte behärskar sker utvecklingen inte i förhållande 
till givna stadier av utveckling vare sig biologiska, psykologiska eller 
samhälleliga utan snarare i själva aktiviteten. 

Språk och kommunikation ses både av Strandberg (2006) och Dysthe (2003) som det 
primära redskapet för utveckling och lärande. Genom språket kan vi människor ”lagra” 
kunskaper och förståelse och genom att tolka en händelse utifrån beskrivande termer 
kan vi jämföra den och lära oss utifrån erfarenheter (Säljö, 2000). Utan kommunikation 
mellan människor skulle det inte uppstå ”aktivitet mellan huvuden” (Strandberg, 2006 
s.10). Med detta menas att det är interaktionen mellan människor som är den väsentliga 
och dessa aktiviteter föder utveckling i människans eget huvud. Bahktin, en av de som 
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vidareutvecklade Vygotskijs teorier, lägger större vikt vid teorier kring olika typer av 
dialogbegrepp så som inre dialog (Dysthe, 2003). 

Människan har som art inte utvecklats särskilt mycket ur ett biologiskt perspektiv de 
senaste årtiotusendena (Säljö, 2000). Den utvecklingen människan gjort har i stället 
skett genom skapandet och förfinandet av de verktyg och redskap som utvecklats för att 
hjälpa oss hantera och förstå omvärlden. Ett exempel på detta är att en miniräknare kan 
fås att genomföra komplicerade beräkningar om den hanteras rätt. Vi behöver således 
inte hålla all kunskap i huvudet och vi kan därför sägas ”behärska sådant som ligger 
bortom människans egen kropp och hjärna” (Säljö, 2000, s.29). 

Vygotskij skiljer på utveckling och lärande, och menar att lärande medför utveckling 
och att många utvecklingsprocesser därför inte skulle vara möjliga utan lärande 
(Dysthe, 2003). Inom det sociokulturella perspektivet ses utveckling som något som 
kan ske på två plan (Säljö, 2000). Dels biologiskt, med till exempel ökad motorik, 
förmågan att kunna krypa och slutligen gå, och dels på ett socialt och kulturellt plan där 
samhället, familjen, den fysiska miljön samt förväntningar spelar in och påverkar 
barnet. Tänkande, världsuppfattning och kommunikation går inte enbart att förklara 
genom biologi, såsom genetiskt programmerade reflexer utan måste ses i samband med 
den sociala miljön vi ingår i. Dessa två olika plan av utveckling – det sociala och 
kulturella samt det biologiska – samverkar och är tätt knutna till varandra (Säljö, 2000). 

I och med att människor är kreativa varelser så är kunskap i konstant förändring. Den 
kreativa hjärnan lagrar inte bara gamla erfarenheter utan kombinerar och 
vidareutvecklar dessa (Vygotskij, 1995). Människan lär av tidigare generationer och 
blir förtrogen med deras kunskap men använder sedan denna kunskap i nya situationer 
och genom detta uppstår en möjlighet att kunskapen förändras. Om detta inte skedde 
skulle samhället vara statiskt (Säljö, 2000).  

Inom det sociokulturella perspektivet är synen på lärande att det först sker genom att 
yttre processer sedermera flyttar ”in” i individen (Dysthe, 2003). Vygostskij använde 
begreppet internalisering för att beskriva detta på så sätt att den inre aktiviteten 
föregåtts av en yttre. Bahktin har i sin tur tillskrivits begreppet appropriering som 
fokuserar mer på att barnet tar till sig andras ”röster” och genom assimilering och 
bearbetning gör andras yttranden till sina egna. Av denna anledning har begreppet 
appropriering under senare år föredragits då internalisering kan uppfattas som att 
kunskapen vandrar över från en individ till en annan samt att det kan tolkas som att 
kunskapen påverkar oss på ett djupt inre plan, vilket inte behöver vara fallet (Säljö, 
2000). 

3.3.1	  Den	  proximala	  utvecklingszonen	  
För att fastslå barnets mognad är det inom sociokulturell lärandeteori inte enbart 
relevant att mäta vad barn klarar av på egen hand utan också vad denne klarar av med 
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assistans (Dysthe, 2003). Glappet mellan vad barnet klarar själv och med assistans 
benämns i det sociokulturella perspektivet som den proximala utvecklingszonen 
(Dysthe, 2003). Vygotskij liknar ibland de färdigheter som redan bemästrats vid 
blommor som slagit ut och de färdigheter som ännu inte helt bemästrats utan assistans 
vid knoppar (Strandberg, 2006). I den proximala utvecklingszonen ligger knopparna, de 
är inte mogna än men med lite vägledning och tid så kommer de snart att blomma ut 
och barnet kommer att ha bemästrat färdigheten (Strandberg, 2006). Med detta i åtanke 
kan följande två slutsatser dras vad gäller lärande (Dysthe, 2003): För det första så är 
det viktigt att hitta rätt nivå på undervisningen. Lärandet och utvecklingen sker bäst när 
nivån ligger inom den proximala utvecklingszonen och undervisningen måste alltså 
varken erbjuda för liten eller för stor utmaning. Dysthe (2003) menar att läraren måste 
fokusera på potentialen hos eleven och inte dennes tillkortakommanden. För det andra 
så måste läraren förhålla sig till lärande på så sätt att det är eleven som skall 
tillgodogöra sig nya kunskaper snarare än att läraren överför dessa till eleven. Läraren 
erbjuder vägledning för att öppna upp nya, mer avancerade rum, där eleven kan tillägna 
sig ny kunskap. ”Det som barnet kan göra nu med assistans kommer det senare att 
kunna göra själv” (Dysthe, 2003, s. 81). 

3.3.2	  Musikkulturella	  verktyg	  
Kunskap om konventioner kan ses som ett kulturellt och psykologiskt verktyg som 
musikern använder för att uttrycka musik (Holgersson, 2011). Konventionerna kan 
innehålla historisk kunskap som synliggörs genom musikerns framförande. 

Ett annat vanligt förekommande verktyg är notbilden. Noter som fysiskt verktyg 
förmedlar information om vad som skall spelas. Musikern kopplar notbilden till 
motoriska egenskaper och spelar de toner som noterats. Musikern kan också genom 
notbilden lägga in de konventioner som musikern tillgodogjort sig genom erfarenhet 
och då kan notbilden ses som ett psykologiskt verktyg. Musikern kopplar ihop den 
noterade musiken med sina egna uppfattningar om musiken samt den kunskap om 
musikaliska konventioner som musikern besitter (Hultberg, 2006). 

Musikinstrument är i ett sociokulturellt perspektiv också att ses som ett verktyg med 
stor betydelse för uppförandet av musik. Historiska och kulturella skillnader mellan 
instrument, instrumenttekniska egenskaper så som strängar och material samt olika 
konstruktioner av musikinstrument påverkar musikern på olika sätt. Även personer kan 
ses som ett verktyg. Detta blir tydligt i valet av medmusikanter där en musiker kan 
väljas för specifika egenskaper denne besitter. I uppförandet av musik föregås själva 
handhavandet av instrumentet av internalisering av kunskap om musikaliska 
konventioner och användandet av verktyg (Holgersson, 2011). 
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3.4	  Mästarlära	  
Mästarlära har förekommit i många olika varianter i hundratals år och var länge den 
huvudsakliga undervisningsmetoden för att lära de unga ett yrke (Kvale, 2000). Den 
unga lärlingen sökte sig till en mästare och fick av denne lära sig allt det som mästaren 
ansåg nödvändigt för att kunna utföra yrket. Mästarlära förknippas i huvudsak med 
hantverksyrken så som snickare, målare och sotare men undervisningsformen har också 
flitigt förekommit inom de olika konstformerna (Holgersson 2011; Kvale, 2000). Ett 
exempel är de lärlingar som gick i lära hos Rembrandt i hans ateljé och har länge 
gäckat konsthistoriker. Ofta har dessa behövt lägga ner stort jobb på att fastställa om 
tavlorna är målade av mästaren själv eller någon av hans lärlingar. Detta visar tydligt 
att lärlingen skolas in i att kopiera mästaren och dennes arbete. 

Kvale (2000) ger exempel på fyra huvudaspekter av mästarlära: Praxisgemenskap – 
som lärling blir den unge lärlingen upptagen i en social organisation där denne först har 
ett perifert deltagande. Allteftersom denne tillägnar sig de kunskaper och färdigheter 
som är signifikant för yrket rör sig lärlingen mot att bli en fullvärdig medlem av yrket. 
Tillägnelse av yrkesidentitet – tillägnande av yrkesrelaterade kunskaper bidrar till att 
skapa en yrkesidentitet. Lärande utan formell undervisning – inom praxisgemenskapen 
lär sig lärlingen av att observera och sedan imitera det arbete som mästaren, men även 
andra lärlingar utför. Utvärdering genom praktik – utvärdering sker kontinuerligt och i 
det faktiska arbetet. 

Under 1900-talet ersattes ofta mästarläran av formell eller institutionell undervisning så 
som yrkesskolor. Enligt Kvale (2000) skedde detta på grund av att det i 
industrialiseringens kölvatten föddes ett behov av disciplinerad arbetskraft med breda 
och standardiserade grundkvalifikationer. Då mästarlära ger väldigt specifika 
kunskaper för att klara ett visst yrke gav detta inte den flexibilitet den framväxande 
industrin sökte. En bred kompetens åstadkoms lättare inom institutionell skola där flera 
lärare undervisar eleverna i respektive lärares specialområde. 

Mästarlära är ett komplext fenomen där huvudaspekten är det hierarkiska förhållandet 
mellan mästaren och lärlingen (Holgersson, 2011). En av mästarlärans brister är den 
personliga relationen: om denna inte fungerar blir det omöjligt att bygga ett mästare–
/lärlingförhållande. Det gäller enligt Kvale (2000) att bygga ett sådant förhållande på 
ömsesidig tillit där den studerande inom exempelvis musik tillgodogör sig nya tekniker, 
spelsätt eller allmänmusikaliska tankar. En annan brist hos mästarläran som ofta 
framförs är att eleven lätt kan hamna i beroendeställning till sin mästare. Vidare finns 
kritik mot mästarlära att den är ickereflekterande och endast kan skapa ”imitativt och 
reproducerande lärande” (Kvale, 2000, s.36). Det är korrekt att hävda att mästarlära 
bygger på observation och imitation, men Kvale (2000) redogör vidare för att det till 
exempel inom musiken är vanligast att den musikstuderande går hos flera lärare för att 
utveckla sitt eget spelsätt och uttryck. Det är ett allmänt förhållningssätt inom 
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instrumentalundervisning att eleverna byter lärare med jämna mellanrum för att 
undvika att bli en kopia av denne. Geiringer (1969) – refererad i Holgersson (2011) 
skriver om hur Johann Sebastian Bach gick 30 mil till Elias Herda för att ta lektioner. 
Detta åskådliggör att lärlingen, i det här fallet den unge Bach, såg det som så pass 
viktigt att söka sig till nya mästare för att få nya perspektiv att han promenerade de 30 
milen för att möjliggöra detta. 

 

3.4.1	  Mästarlära	  i	  instrumentalundervisning	  
I dag finns enligt Kvale (2000) ett stigande intresse för mästarlära men Holgersson 
(2011) slår fast att kunskaperna kring denna tradition fortfarande är knapphändiga när 
det gäller musikundervisning. Den senare redogör för två huvudtyper av 
instrumentalundervisning genom att referera till Gellrich (1993, citerad i Holgersson, 
2011). Den praktisk-empiriska metoden vilken var den främsta typen för 
instrumentalundervisning fram till mitten av 1800-talet. Den gick ut på ett 
gehörsbaserat lärande som byggde på att eleven härmade passager som läraren spelade 
och fick på så sätt lära sig grunderna både vad gäller teknik och musikalisk praxis. 
Noter introducerades när de behärskade grunderna på instrumentet och eleven fick då 
reflektera över sina egna musikaliska tolkningar i jämförelse med den skrivna förlagan. 
När sedan tryckkonsten utvecklades under 1830-talet genom ny teknik så blev det 
billigare med noter och de blev tillgängliga för fler. Den nya tekniken bidrog också till 
att detaljrikedomen i notbilden ökade och utgåvor från olika förläggare och 
framstående musiker försågs med allt tydligare anvisningar till musikalisk tolkning. 
Eleverna tappade därmed mycket av det utrymme för tolkningar som tidigare utgjort en 
viktig del av undervisningen och detta ledde till att fokus i stället flyttades till tekniska 
aspekter av musicerandet. Denna nya undervisningsmetod kallas för den instrumental-
tekniska metoden. 

Likheterna mellan mästarlära och den enskilda instrumentalundervisning som bedrivs 
på landets musikhögskolor och musikkonservatorier idag är många (Holgersson, 2011; 
Kvale, 2000). Instrumentalundervisning har länge präglats av mästartraditioner och 
instrumentalundervisningen bedrivs oftast i enskild form med endast läraren och eleven 
närvarande. Holgersson (2011) redogör genom Olsson (1993) att det i SÄMUS-
utbildningen, som var en ny utbildning av tvåämneslärare som bedrevs mellan 1971-78, 
infördes gruppundervisning på huvudinstrumenten. Efter några år ändrades det tillbaka 
till enskild undervisning eftersom eleverna själva ansåg att de lärde sig mer av denna 
undervisningsform. 

3.5	  Improvisation	  inom	  den	  västerländska	  konstmusiken	  
Det är inte oproblematiskt att hitta belägg och beskriva ett historiskt fenomen som är så 
abstrakt som improvisation under musikhistorien har varit. Under slutet av 1500-talet 
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kom dock improvisation att synliggöras för musikhistoriker i och med de många så 
kallade diminutionsmanualer som gavs ut. De var en slags handböcker i konsten att 
diminuera, det vill säga smycka ut musiken genom att utöka den skrivna melodin med 
snabbare notvärden. Att tidpunkten för detta var just denna berodde främst på att 
borgaradeln blev intresserade av dimminutionskonsten. De var därigenom villiga att 
lägga pengar på att trycka dessa manualer. Två faktorer som också möjliggjorde detta 
var att boktryckarkonsten etablerat sig samt att notskriften hade utvecklats. Det finns 
källor som pekar på att improvisation var utbrett redan under 1300- och 1400-talen och 
Polk (1992) ger exempel på att liknande improvisatoriska idéer som återfinns i 
diminutionsmanualerna förekom ca 150 år tidigare. 

Vidare under musikhistorien har sedan exempelvis barockens generalbasspel, toccator 
och improviserade ornament och klassicismens improviserade kadenser funnits som 
improvisatoriska inslag (Bailey, 1993; Nachmanovich, 2004). I nutidens utövning av 
västerländsk konstmusik kommer elever sällan i kontakt med improvisation i utövandet 
eller som en del i undervisningen. Enligt Johansson (2008) är det bara i orgelmusiken 
som vi fortfarande hittar improvisation i någon större utsträckning och annat än enbart 
som enstaka inslag. De musiker som spelar de traditionella orkesterinstrumenten som 
fiol, cello, flöjt etc. är inte lika vana att improvisera och har inte haft improvisation som 
en del sin musikaliska utbildning i samma utsträckning som till exempel inom 
jazzmusiken (Johansson, 2008).  

Johansson (2008) belyser att improvisation och interpretation ofta framställs som 
motparter. Interpretation är starkt förknippat med att tolka och musicera utifrån en 
notbild, medan improvisation är att skapa något nytt i stunden. Det är dock inte säkert 
att musiker under till exempel barocken såg på sitt musicerande som improvisatoriskt 
(Bailey, 1993). Det var en så naturlig del att improvisera fram ornament och små 
variationer i musiken att detta inte separerades från övriga aspekter av interpretation. I 
spel efter generalbas, eller besiffrad bas, improviserar musikern fram ett 
ackompanjemang utifrån en given baslinje som i notbilden försetts med siffror för att 
ange vilken klang, eller ackord, som skall spelas över bastonen. Detta var också en så 
naturlig del av musicerandet att det inte var självklart att se på det som improvisation. 

En parallell kan göras till att en modern popmusiker som får ett notpapper med en låt 
inte helt följer den skrivna melodin utan tillåter sig att göra avvikelser både i rytm och 
tonhöjd. Musikern anser kanske inte att det var genom improvisation som avvikelserna 
kom till utan snarare genom att lägga till lite ”feeling”, eller känsla. Musikern har 
interpreterat, eller tolkat stycket.  

3.6	  Improvisation	  i	  gitarrmusik	  
Improvisation förekommer på många håll och i olika genres om än inte i någon större 
omfattning inom den västerländska konstmusiken. I den spanska och latinamerikanska 
folkmusiken är improvisation mer vanligt förekommande än inom den västerländska 
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konstmusiken (Giertz, 1979). Den akustiska gitarren som instrument har också använts 
av till exempel Ralph Towner inom jazz, fusion och world music med improvisatoriska 
inslag. I denna gitarrsfär förekommer improvisation på många håll och i olika former, 
men är mest förknippat med genrer utanför den västerländska konstmusiken. 

 



	  

	  13	  

 

4.	  Metod	  
	  
I det här kapitlet beskrivs de metodval som undersökningen i detta arbete bygger på. 
Det redogörs också för vilka personer som deltagit (lärare) och hur urvalet av dessa har 
gjorts. Den enkät som skickades ut till de deltagande lärarnas elever beskrivs också. 
Dessutom behandlas etiska överväganden och avslutningsvis hur intervjuerna och 
enkäten genomförts. 

4.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  
Studien genomfördes delvis som en intervjustudie där intervjuer gjordes med fyra 
gitarrlärare som undervisar eller har undervisat elever på gymnasiets estetiska program. 
Detta generade kvalitativ data i form av inspelade intervjuer. Patel och Davidsson 
(2011) menar att ”syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen” (s. 82). Den data som erhålls från intervjuer är 
kvalitativt, det vill säga består av text. Antalet informanter är oftast färre i en kvalitativ 
studie än i en kvantitativ på grund av att den typen av data som erhålls tar längre tid att 
transkribera och bearbeta (Trost, 1997). Det resulterar i att det sällan går att dra 
generaliserande slutsatser av resultaten i en kvalitativ studie. Resultaten gäller endast 
vid det tillfälle och för de personer intervjuerna genomförts med. 
 
Den kvalitativa studien ger möjlighet att upptäcka något nytt eftersom frågorna är 
öppna och intervjupersonen har möjlighet att svara fritt (Svensson & Starrin, 1996). 
Detta till skillnad från kvantitativa studier som undersöker fenomen inom redan 
fastslagna ramar till exempel hur ofta ett fenomen förekommer i en viss grupp. Trost 
(1997) förenklar resonemanget på så sätt att om det i studien används siffror eller 
frekvenser så som ofta eller sällan, så handlar det om kvantitativ studie. Kvalitativa 
studier har tidigare inte setts som ”riktiga” studier utan kvantitativa resultat i form av 
statistik har generellt sets som mer pålitliga. Under senare år har denna syn förändrats 
och Patel och Davidsson (2011) menar att syftet med studien måste avgöra vilken av 
metoderna som lämpar sig bäst att använda sig av då metoden måste svara mot syftet 
med studien. Trost (1997) beskriver att trovärdigheten kring kvalitativa intervjuer kan 
vara problematiskt bland annat genom vilket sätt intervjun registreras och tolkas. Att 
endast förlita sig på anteckningar ställer höga krav på observatören vad gäller 
observation-, slutledning- och anteckningsförmåga och det fordras träning för att 
behärska tekniken (Patel & Davidson, 2011). All forskning genomförs med ett visst 
mått av tolkning och det är viktigt att vara medveten om att den som genomför 
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intervjuerna kan påverka resultatet i så väl intervjusituationen som i tolkningsarbetet 
genom till exempel förutfattade meningar, förhoppningar om ett visst resultat etc. Patel 
och Davidsson (2011) menar också att en intervjuperson kan svara annorlunda på en 
fråga om den ställs om vid ett senare tillfälle. I en kvantitativ studie skulle detta kunna 
tolkas som ett tecken på att reliabiliteten är låg. Men så är inte nödvändigtvis fallet i en 
kvalitativ studie då det inom denna ses som att intervjupersonen kan ha fått nya insikter 
eller att intervjusituationen ser annorlunda ut. Av denna anledning är det svårt att gå 
tillbaka och kontrollera resultaten från en kvalitativ intervjustudie då 
intervjusituationerna aldrig går att återskapa. Intervjun har dock en styrka i att 
intervjuaren kan ställa följdfrågor för att säkerställa att intervjupersonen uppfattas på ett 
korrekt sätt och om intervjun genomförs på ett bra sätt på alla sätt kan anses lika 
trovärdig som en kvantitativ (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuunderlaget med frågor 
har tagits med som bilaga 1. 

4.2	  Enkät	  
Huvudsyftet med att genomföra en enkät i studien var för att undersöka elevers 
uppfattning om vad som avses med improvisation. Inte för att kontrollera lärarens svar 
utan för att kunna få en ökad förståelse för hur olika individer (elever och lärare) 
uppfattar samma sak i en undervisningssituation. Enkäten bestod i huvudsak av öppna 
frågor. Enligt Trost (1997) är enkäter inte optimala för inhämtande av information av 
typen attityder och resonemang. Trots detta valdes ändå enkäter då det annars rent 
tidsmässigt hade varit omöjligt för mig att involvera eleverna i studien. Vikten av att 
belysa undervisningen från två olika håll övervägde eventuella brister i metodvalet. 
 
De flesta enkäter genomförs utan handledning enligt Trost (1997), även om undantag 
finns till exempel i telefonenkäter. Det är viktigt att formulera frågor på så sätt att den 
som skall svara på enkäten verkligen förstår innebörden av dessa. Vid tveksamheter i 
innebörd av frågor är det vanligt att den som svarar på enkäten hoppar över frågan 
(Bell, 2006). 
 
I enkäten användes följande två typer av frågor (Bell, 2006): Verbala eller öppna 
frågor: Här finns utrymme att svara med ett ord eller längre fraser och meningar. 
Styrkan i dessa typer av frågor är att de kan ge svar utanför de ramar konstruktören av 
enkäten själv tänker inom. Ju mer strukturerad fråga desto lättare är det att analysera 
svaren. Alternativfrågor: Här ställs det upp ett antal val där den som gör enkäten väljer 
ett eller fler alternativ. I denna kategori användes endast ja- eller nej-frågor. 
 
Ett gratisverktyg för utformandet av webbenkäter användes i form av fluidsurveys.se. 
Anledningen till användandet av webbenkät var tidsåtgången både för mig och för de 
som ska svara på enkäten. För mig låg tidsvinsten i distributionen av enkäten då de 
intervjuade lärarna väldigt lätt kunde maila ut en webbadress till de berörda eleverna. 
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Sedan krävdes ingen ytterligare arbetsinsats från min sida vid insamlingsarbetet då 
eleverna svarade direkt i webbläsaren och svaren kunde kontrolleras så snart de fyllt i 
enkäten. Att underlätta för den som skall svara på enkäterna är också viktigt för att få 
pålitliga svar (Bell, 2006). I de fall deltagandet är väldigt lågt finns en oro i att endast 
de som verkligen är intresserade av ämnet eller på andra sätt kanske gynnas av enkäten 
väljer att besvara den. Den minimerade arbetsinsatsen för eleverna genom webbenkäten 
sågs i det här fallet som viktig för att i högsta möjliga mån höja deltagandet i enkäten. 
En annan fördel med webbenkät är att eleverna garanteras full anonymitet. Patel och 
Davidsson (2003) framhåller att det måste framgå huruvida enkäten behandlas anonymt 
eller inte. Detta angavs i beskrivningen till enkäten samt att lärarna informerade 
eleverna om det i samband med utskicket av enkäten. Enkäten finns med i pappersform 
som bilaga 2. 

4.3	  Urval	  av	  informanter	  
För att svara mot studiens syfte kontaktades lärare på gymnasieskolans estetiska 
program. Jag ville skapa en urvalsgrupp med så stor variation som möjligt i enlighet 
med vad Trost (1997) skriver. Olika lång erfarenhet av yrket samt utbildningsbakgrund 
var de två kategorier jag ansåg vara mest väsentliga för att lyckas med en heterogen 
grupp att inhämta intressant data från. Om gruppen blir alltför homogen finns risken att 
svaren blir allt för likvärdiga. Inom en avgränsning, i det här fallet gitarrlärare som 
undervisar elever i gymnasieskolan, rekommenderas att få största möjliga spridning 
utan att fler än någon enstaka av informanterna är ”extrem eller ”avvikande” (Trost, 
1997 s.105). I studien var strävan att intervjua både män och kvinnor, men detta visade 
sig inte vara möjligt att genomföra. Det första hindret var att hitta kvinnliga lärare 
överhuvudtaget. Av de kvinnliga lärare som kontaktades var ingen villig att delta i 
intervju. En av de intervjuade var känd för mig sedan tidigare. De andra fick jag tips 
om eller hittade på respektive skolas websida. Totalt deltog fyra lärare som alla var 
män. Lärare A och B är båda över 50 år, lärare C och D är under 50 år. Nedan följer en 
kort beskrivning av de olika lärarna. 
 
Lärare A – Arbetat som lärare i 7 år. Studerat till lärare men ej avslutat utbildningen, 
fullgjort en musikpedagogisk påbyggnadsutbildning för musiker. Har arbetat som 
musiker i 25år. (inom länsmusiken).  
 
Lärare B – Arbetat som lärare i 30 år både inom kommunala musikskolan och 
gymnasieskolans estetiska program. Utbildad musiklärare och instrumental- och 
ensemblelärare (Det som i dagligt tal kallas för IE). 
 
Lärare C – Har 20 års erfarenhet som lärare på olika skolor och stadier. Studerat till 
musiker samt gått musikpedagogisk påbyggnad för musiker. Spelar själv mycket 
parallellt med undervisningen, huvudsakligen gitarrspel inom den västerländska 
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konstmusiken. 
 
Lärare D – Jobbade som musiklärare parallellt med sin utbildning och har sedan 
examen fortsatt som lärare. Har studerat musik på folkhögskola 1 år, lärarutbildning 
med instrument- och ensembleinriktning. Spelat saxofon tidigare. Spelar mycket vid 
sidan av undervisningen, huvudsakligen elgitarr inom jazzgenren. 
 
Fyra av de intervjuade lärarnas elever fick möjlighet att besvara den enkät som 
beskrivits tidigare. De studerade alla på gitarr på gymnasieskolans estetiska program 
med gitarr som instrumentval. 

4.4	  Forskningsetiska	  överväganden	  
Då studien undersöker ett område som är väldigt personligt, det vill säga den enskilda 
lärarens undervisning och attityder till improvisation, kan det ses som ett känsligt ämne 
speciellt om läraren känner att denne inte uppfyller de krav som kollegor, elever, 
samhället eller de själva, ställt på kvaliteten i undervisningen. Jag var därför tydlig med 
syftet med studien redan vid den första kontakten för att de tillfrågade lärarna snabbt 
skulle kunna bilda sig en uppfattning om de ville delta eller ej i studien. De fick också 
information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att de även efter 
avslutad intervju kunde dra tillbaka sina svar och att all data då skulle undantas studien. 
I utskicket informerades lärarna också om att intervjuerna skulle behandlas 
konfidentiellt. Davidsson och Patel (2011) beskriver skillnaderna mellan 
konfidentiallitet och anonymitet vilket är att konfidentiallitet innebär att all data 
behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig får ta del av den. I denna undersökning 
innebär det att det endast är jag som känner till vem som sagt vad. Anonymitet är när 
inte ens forskaren vet vem som svarat, till exempel när enkäter lämnas in anonymt och 
denna inte innehåller information som kan knytas till individ. Jag kunde alltså utlova 
konfidentiallitet till lärarna och de fick veta att intervjuerna skulle anonymiseras redan 
vid transkriptionen till text och att inspelningen efter avslutad studie skulle raderas. 
Däremot kunde jag lova full anonymitet för de deltagande eleverna i och med att 
webbenkäten möjliggjorde att ingen visste vem som skickat in enkäten och inte.  
 
Många tillfrågade lärare svarade att de inte använde sig av improvisation i sin 
undervisning och att de tyckte att det vore bättre att välja någon annan. Då jag var 
intresserad av att intervjua även de som inte använde sig av improvisation i 
undervisningen informerade jag om detta på ett sådant sätt att lärarna inte skulle känna 
sig tvingade att vara med. Om de ändå avböjde att vara med godtog jag detta utan några 
omsvep och utövade inga vidare påtryckningar.  
 
I och med ovanstående har jag uppfyllt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Forskningsrådet (2002) och Kvale 
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(1997) beskriver som grunden för en etiskt korrekt genomförd undersökning. 

4.5	  Genomförande	  
Den första kontakten med lärarna togs via e-post där jag presenterade mig, vad studien 
syftade till, kortfattat hur den skulle genomföras och vad ett deltagande skulle innebära 
i form av anonymitet och konfidentialitet allt i enlighet med forskningsetiska principer. 
Efter ett första utskick fick jag inget jakande svar om deltagande i studien. Efter en och 
en halv vecka skickades en påminnelse om mitt tidigare mail. Formuleringen av 
påminnelsen var försiktig för att ingen skulle känna sig pressad att deltaga. Efter det 
hörde ett antal lärare av sig där de flesta avböjde medverkan. Fyra lärare ville ställa upp 
på att intervjuas och genom vidare mailkorrespondens bestämdes tidpunkt för 
intervjuerna. Till en början planerades att träffa alla intervjuobjekt personligen och 
intervjua dessa på deras respektive arbetsplatser. Detta gick ej att genomföra på grund 
av stora geografiska avstånd i kombination med tidsbrist och därför genomfördes alla 
intervjuer över telefon. 
 
Jag spelade in intervjuerna men valde också att föra anteckningar parallellt med 
inspelningen av den anledningen att jag med dessa kunde registrera mina egna tankar 
samt spontana reaktioner som inte registreras av ljudinspelningen och därför lätt kan 
glömmas bort. I en av intervjuerna spelade jag ej in samtalet utan förde endast 
anteckningar då intervjupersonen inte kände sig bekväm med att spelas in. För att få ut 
så mycket som möjligt av intervjun som inte spelades in hade informanten förberetts på 
att intervjun kunde komma att ta längre tid än uppskattat, detta för att registrera alla 
svar genom anteckningar tar tid. Som Davidsson och Patel (2011) framhåller 
kompletterades intervjun direkt efter att den avslutats genom att bygga ut eventuella 
sammandrag eller tillägga något som missats. 
 
Min förhoppning var som tidigare beskrivits att involvera elever till de intervjuade 
lärarna för att också få ta del av deras uppfattning av improvisation. Det jag inte hade 
räknat med var följande: endast en av de intervjuade lärarna hade för tillfället några 
elever som spelade gitarr och inriktade sig mot västerländsk konstmusik varför enkäten 
endast skickades ut till fyra elever1.  
 
Intervjuerna i mitt arbete har haft en låg grad av strukturering vilket enligt Patel och 
Davidsson (2011) innebär att frågorna är öppna och intervjupersonen ges utrymme att 
svara fritt på frågorna. Intervjuerna genomfördes också med en låg grad av 
standardisering då frågorna ställdes i den ordning som samtalet inbjudit till. Om 
intervjupersonen själv tangerat en fråga som var tänkt att ställas senare har jag hoppat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enligt alla de intervjuade lärarna har intresset för västerländsk konstmusik minskat de senaste åren och 
för många lärare finns det inte gitarrelever med den inriktningen varje år.	  
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dit för att följa intervjupersonen och på så sätt främja ett så naturligt och avslappnat 
samtal som möjligt. För att ha en utgångspunkt till intervjuerna skrevs ett antal frågor 
ned som underlag i likhet med vad Trost (1997) beskriver som intervjuguider 
uppdelade i tre huvudkategorier: Bakgrundsfrågor – frågor som rörde utbildning, 
yrkesliv och eget musicerande; Huvudfrågor – frågor som rörde det huvudsakliga syftet 
med studien så som definition av begreppet improvisation och improvisation i 
undervisningen samt Följdfrågor och relaterade frågor – frågor som på ett eller annat 
sätt kan tänkas påverka det berörda ämnet så som gehörsspel, notläsning etc. 
Intervjuunderlaget bidrog till att det i det fria samtalet ändå fanns en övergripande 
struktur så att ingen fråga glömdes bort. I vissa fall ställdes inte alla frågor på grund av 
tidsbrist. Intervjuerna planerades så att de mest relevanta frågorna ställdes tidigt i 
intervjun för att minimera risken att eventuell tidsbrist skulle påverka resultatet. 

4.6	  Analys	  
Erhållen data, det vill säga ljudinspelningarna av intervjuerna, transkriberades först helt 
ordagrant till text. Den textmassa som kommer från en sådan transkription är svårläst i 
och med talets egenheter som direkt nedskrivits. Därför bearbetades intervjuerna till en 
mer lättläst text där pauser, harklingar och upprepningar av ord togs bort. Efter detta 
analyserades svaren och sorterades in i tre teman – kreativa aspekter, improvisation 
som verktyg för djupare förståelse av musik samt improvisation som ett speltekniskt 
moment. 
 
Datan från enkäterna lästes igenom och bearbetades parallellt med intervjuerna. Då det 
endast var två elever som svarade kunde jag lägga längre tid vid att fundera på 
innebörden kring deras utsagor än om jag skulle analysera en större mängd data.  
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5.	  Resultat	  
	  
I detta kapitel kommer jag att ge en sammanfattande bild av vad som kommit fram i 
intervjuerna. Först ger jag en beskrivning av hur lärarna uppfattade begreppet 
improvisation och hur de definierar det. Därefter redogör jag för vad de olika lärarna 
menar att improvisation kan fylla för syfte i undervisningen. Sedan beskriver jag olika 
strategier för att arbeta med improvisation som lärarna redogjort för. Avslutningsvis 
beskrivs lärarnas förhållande till kursplanerna samt de deltagande elevernas svar. 
	  

5.1	  Lärarnas	  syn	  på	  improvisation	  
För att överhuvudtaget kunna undersöka på vilket sätt olika lärare arbetar med 
improvisation inom sin undervisning måste det fastslås hur lärarna definierar 
improvisation. Nedan kommer en sammanfattning av hur de olika lärarna förklarade 
improvisation och mina tankar kring deras definitioner. 
 
Lärare A, B och C definierar improvisation väldigt likartat och framhåller ord som 
”spontanitet” och att ”smycka ut” musiken i förhållande till en förlaga. Lärare D 
däremot använde inte termer som spontanitet utan såg snarare interpretation och 
improvisation som tätt sammanlänkade och utan egentlig gräns. Detta kan liknas vid 
det förhållningssättet som barockmusiker såg på improvisation och interpretation 
(Bailey, 1993). Jag förstod det som att lärare D menade att improvisation är en form av 
personligt uttryck och att det ofta är fråga om en ”spontan interpretation”. De övriga 
lärarna framhöll att det inte alltid är lätt att definiera vart gränsen går men ett 
sammanfattande krav för att det skall kallas improvisation är spontanitet, det vill säga 
att improvisationen skapas i stunden. 
 
Alla de intervjuade lärarna nämner också improvisation i förhållande till en genre eller 
musikstil. Lärare A definierade det så här: ”Man hittar på för stunden i den situation 
man befinner sig i” (Lärare A). Med ”situation” uppfattar jag det som att han menar den 
musikaliska situationen såsom genre och stil. De menar att improvisation måste ses i ett 
sammanhang för att ytterligare kunna definieras. Lärare B menar att improvisation som 
framförande avviker från en förlaga och kan varieras ”inom givna ramar”. ”Ramarna” 
är i det här fallet musikstilen och de stilistiska element som ryms inom den. Min 
tolkning av deras resonemang är att definitionen av vad som är improvisation och 
interpretation ändras beroende på genre. Lärare C i sin tur menade att improvisation 
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inom västerländsk konstmusik ofta kan vara en improviserad form av interpretation på 
grund av det nära förhållandet till notbilden. En av de intervjuade lärarna sade i 
samtalet om improvisation inom västerländsk konstmusik följande: ”Man kan inte 
lägga till toner mer än de som står... eller?” när han pratade om improvisation inom 
västerländsk konstmusik. Han resonerade senare vidare och kom ihåg att han jobbat 
med diminutioner under sin utbildning. I ett jazz- eller bluessammanhang beskrev 
lärarna flera metoder för att lära eleverna improvisation: ”Man måste lära sig känna 
bluesformen och när man skall byta ackord.” ”Jag brukar ge eleverna en eller två toner 
att improvisera och sedan bygga ut med fler. Det tycker de flesta är roligt.” (Lärare A) 

5.2	  Syften	  med	  att	  improvisera	  enligt	  de	  intervjuade	  lärarna	  
Här lyfter jag fram tre teman som kommit fram i analysen av intervjuerna: kreativa 
aspekter, improvisation som ett verktyg för djupare förståelse av musik och 
improvisation som ett speltekniskt moment. Mycket av de lärarna uppgav som syften 
med att använda sig av improvisation i undervisningen går att placera in i dessa tre 
teman. 

5.2.1	  Kreativa	  aspekter	  
Lärare A och D framhåller att improvisation är viktigt inte bara för musicerandet utan 
är även en källa till kreativitet. De använde termer som ”kreativitet”, ”glädje”, ”ha 
roligt”. Lärare D sträckte sig till och med så långt att han menade att improvisation är 
det bästa sättet att utveckla sin kreativitet och att han såg detta som ett av huvudsyftena 
med att använda sig av improvisation i undervisning. Han menade också att detta kan 
bidra till ökad kreativitet även inom andra områden än musiken, en sorts generell 
kreativitet. Detta är ett liknande resonemang som i rapporten Creativity in Higher 
Education – citerad av Johansson (2008) – där improvisation inom konstformerna lyfts 
fram som en nyckel till att föda och stärka kreativitet även inom andra områden inom 
universitetsutbildning. 

5.2.2	  Improvisation	  som	  verktyg	  för	  djupare	  förståelse	  av	  musik	  
Lärare D framhöll också att improvisation kan vara en nyckel till förståelse av musik på 
ett djupare plan. För att kunna improvisera inom en genre måste musikern förstå 
musikens byggstenar och hur de används för just en genre. Detta gör att musikern 
tvingas sätta sig in i musikens struktur på ett helt annat sätt än om denne bara 
reproducerar från ett notblad. Lärare D menade att en djupare förståelse krävs av 
musikern på ett annat sätt för att kunna improvisera. De övriga lärarna sade inte detta 
uttryckligen men i deras resonemang kring att improvisation måste ses i förhållande till 
en genre går det läsa in att musikern måste kunna stilen för att kunna improvisera inom 
den. Musikern måste veta vad ”ramarna” innebär för att kunna improvisera inom dessa, 
för att återigen använda liknelsen till ramar. Som exempel kan nämnas lärare As 
redogörelse för att eleverna måste lära sig ”känna” bluesformen. Förståelse av musiken 
är alltså enligt de intervjuade lärarna en nödvändighet för att improvisera och för att 
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kunna improvisera tvingas eleven därför att skapa sig insikt i det typiska för stilen. 
Detta resonemang liknar den praktisk-empiriska undervisningsmetoden som tidigare 
beskrivits (Holgersson, 2011).  

5.2.3	  Improvisation	  som	  ett	  speltekniskt	  moment	  
Lärare B och C hade ett förhållande till improvisation som snarare går att tolka som ett 
moment av mer spelteknisk karaktär än ett kreativt – något elever måste övervinna när 
de kommit till en viss punkt i sin utveckling. De nämnde att elever ”inte riktigt var 
där.” Det uppfattade jag som att de främst menade att eleven saknade de speltekniska 
förutsättningar som krävs för improvisation eller möjligtvis att läraren prioriterade ett 
annat moment före improvisation av speltekniska anledningar. Improvisationen hänger 
ihop med olika stilar och genrer och introduceras därför olika tidigt beroende på vilken 
genre eleven inriktar sig mot. De nämnde inte något om att improvisation skulle ge 
några ytterligare vinningar än de rent musikaliska. Den synen är ett exempel på den 
instrumental-tekniska undervisningsmetoden som varit den vanligaste 
undervisningsmetoden sedan mitten av 1800-talet (Holgersson, 2011). 

5.3	  Strategier	  för	  att	  arbeta	  med	  improvisation	  inom	  västerländsk	  konstmusik	  
De tre ämnen som lyftes fram i det föregående avsnittet återkommer här med de 
strategier för ingångar till improvisation som de olika lärarna redogjorde för. 

5.3.1	  Kreativitet	  som	  ingång	  till	  improvisation	  
Lärare A berättade om hur han lät eleven få ett begränsat tonmaterial på 1-3 toner och 
med dessa improvisera över ett ackord, där läraren utvecklade övningen allt eftersom 
då tonmaterial och ackordgrund vidgades. Läraren kan sägas ge barnet tillgång till ett 
verktyg för att musicera inom en genre genom denna övning. Verktyget i det här fallet 
bestod av det tonmaterial som eleven på ett kreativt sätt fick utforska och leka med. 
Genom att begränsa antalet toner flyttas fokus från speltekniska aspekter och läraren 
tillgängliggjorde den kreativa aspekten av musicerandet för eleven. Läraren omformade 
situationen för att passa det eleven i det här fallet skulle lära sig – utforska bluesformen. 
I lärarens exempel utforskades tonmaterialet i ett jazz- och bluessammanhang, men 
grundidén går att applicera på alla musikstilar enligt läraren. 
 
Lärare D arbetade medvetet med att låta eleverna ta aktiva val för att ta musiken i den 
riktning de vill och ser detta som grunden till att kunna improvisera. Att inte bara 
reproducera utan att också bearbeta det reproducerade till något eget är en grundtanke 
som Vygostkij (1995) framhåller som en viktig förutsättning för utveckling och 
lärande. En viktig del av mästarläran är att lärlingen härmar och kopierar mästarens 
arbetssätt (Kvale, 2000). Detta går att likna vid att lärare D beskriver hur han använder 
sig av så kallade ”call and response-övningar” som bygger på att en fras spelas av 
läraren (eller någon annan) och sedan via gehör härmas av eleven. Detta låter inte som 
en kreativ övning i sig men enligt Vygotskij (1995) kan själva upprepandet och 
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härmandet bidra till att stimulera kreativiteten då han menar att eleven så småningom 
kommer att bearbeta förlagan tills den gjorts till en egen version. Detta är inget som 
sker direkt utan är en längre process som startar med att härma eller reproducera något 
upplevt. 

5.3.2	  Strategier	  för	  djupare	  förståelse	  av	  musik	  
Lärare D beskrev hur han hjälper eleven att se form och struktur i musiken. De 
analyserar ett stycke de jobbar med och identifierar de formbärande elementen och 
strukturen i stycket. Detta kunde göras genom att spela låten och låta eleven försöka 
lyssna efter struktur och formbärande element eller genom en mer teoretisk ingång via 
notbladet och genom det identifiera formbärande element rent visuellt. Därefter låter 
han eleven ”bygga ihop” de formbärande elementen på nya sätt genom att improvisera 
med dessa som grund eller att skriva en ny enklare komposition. På så sätt får eleven en 
ökad förståelse vad gäller stilkännedomen och musikens byggstenar genom att 
analysera hur musiken är uppbyggd och hur strukturen kan varieras utifrån eget tycke. 
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan de musikaliska byggstenarna ses som ett 
medierande verktyg för förståelse för en specifik musikstil. Genom att eleven får 
utforska sätt att kombinera och experimentera med de musikaliska byggstenarna kan 
eleven nå en ökad förståelse för musiken (Strandberg, 2006). Lärare D anser också att 
det är viktigt att improvisera tillsammans med eleverna, både så kallad ”fri form” – helt 
fritt eller inom för stunden uppdragna riktlinjer. Lärare D försöker jobba med att 
improvisation, eller ”egna val” som han själv uttryckte det, skall genomsyra hela 
undervisningen. 

5.3.3	  Strategier	  för	  att	  lära	  sig	  improvisera	  genom	  grundläggande	  teknik	  
Endast lärare D hade uttalat en strategi för att ge eleverna en ingång till improvisation 
inom västerländsk konstmusik. Denna modell var inte avsedd specifikt för gitarrister 
med inriktning mot västerländsk konstmusik utan kunde användas av all gitarrister 
oberoende av genre menade läraren. Metoden byggde på ett hantverksmässigt 
kunnande där eleverna övade in ackordmönster som grund för att ha tekniskt utrymme 
för att kunna improvisera. Denna metod går ut på att låta eleverna bryta treklanger i 
ackordföljder över hela greppbrädan. Detta skall genomföras med traditionell 
stämföring så långt det är tekniskt möjligt och läraren menar att detta så småningom 
kommer att ge en ökad förståelse för ackordföljder samt vana att spela över hela 
gitarrhalsen. Genom detta kan musikern förhålla sig friare till musiken och så 
småningom närma sig improvisation genom att lägga till genomgångstoner etc. 

5.4	  Lärarnas	  förhållande	  till	  kursplanerna	  
Alla lärare förutom lärare A säger att kursplanerna är för allmänna. De efterlyser en 
uppstramning kring begreppen och innehållet i kursplanerna. Två av lärarna beskrev att 
de inte hade läst igenom de nya kursplanerna mer än väldigt hastigt och att de menade 
att de genom detta kanske inte hade så mycket att säga om dem. Förutom lärare D så är 
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min tolkning att lärarna inte var insatta i kursplanerna eller i alla fall inte lade någon 
större vikt vid dem. Detta kan hänga ihop med den långa tradition av mästarlära som 
råder inom instrumentalundervisningen och att traditionen bjuder att lärarna själva 
beslutar om vad som skall ingå i undervisningen. Olika kritik på detaljnivå lades fram 
av olika lärare ”vi måste få utrymme att jobba med teknik” (Lärare B), ”kreativiteten 
måste lyftas fram” (Lärare D) är exempel på att samma kursplan kan ge helt olika 
uppfattning om vad de innebär rent praktiskt för en undervisningssituation. 
Ovanstående uttalande kan också ses som motsägelsefullt mot lärarnas uppfattning om 
att kursplanerna är för allmänna.  

5.5	  De	  deltagande	  elevernas	  syn	  på	  improvisation	  
Två av fyra elever svarade på den webbaserade enkäten.  
 
Elev A hade spelat gitarr i ett år och Elev B i åtta. De tyckte båda att de fick lära sig att 
improvisera under gitarrlektionerna. En av eleverna definierade improvisation som 
”När man spelar utan t.ex. noter och kanske hittar på eget” (Elev A) och den andre så 
här: ”Allting som du gör själv, som inte redan är någon annans.” (Elev B). Intressant är 
att i båda deras definitioner av improvisation tolkade jag det som att deras kreativitet är 
utgångspunkten. Detta i och med att den första säger ”hittar på eget” vilket sker utifrån 
dennes eget skapande och den andre definierade musiken som sin egen eller ”någon 
annans” (Elev A). Det sista uttalandet tolkar jag som att eleven gör skillnad på det som 
eleven själv är med och skapar och det den reproducerar. Värt att nämna är också att 
båda uttrycker att de vill lära sig mer om improvisation inom västerländsk konstmusik. 
Med så pass knapphändiga data blir det svårt att dra långtgående slutsatser och 
enkäterna kommer därför att användas begränsat i diskussionen 
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6.	  Diskussion	  
	  
I det avslutande kapitlet kommer studiens metod och trovärdighet att diskuteras. Vidare 
kommer resultaten att diskuteras varefter en avslutande diskussion kommer att 
presenteras. 

6.1	  Metoddiskussion	  
I informationsinhämtningen från lärarna hade användandet av enkäter inte svarat mot 
syftet på ett lika bra sätt som intervjuer även om enkäter når ut till fler informanter. Det 
är svårare att få förståelse för resonemang och bakomliggande tankar på samma sätt 
med enkäter som med intervjuer (Trost, 1997). Anledningen till att observationer inte 
valdes vara att det då är fråga om observatörens tolkningar av situationen. Den här 
studien har ett tydligt lärarperspektiv och av den anledningen svarade metodvalet väl 
mot syftet med studien och jag anser inte att viktiga data missade genom att inte 
använda observationer. Observationer hade kunnat kombineras med kompletterade 
intervjuer men detta rymdes inte inom tidsramen för den här studien.  
 
För att få ut användbar data ur en intervju krävs att frågorna som ställs är öppna och att 
intervjun genomförs på ett sådant sätt att den intervjuade känner att den fritt får 
uttrycka sin mening (Patel & Davidsson, 2011). I en del intervjuer upplevde jag att den 
intervjuade letade efter ett svar som den trodde att jag vill höra. Det är viktigt att i så 
stor utsträckning som möjligt förhålla sig neutral till de frågor som ställts för att inte 
påverka datan vilket i huvudsak lyckades.  
 

Valet av att använda enkäter till eleverna gjordes av praktiska skäl. Då det var fråga om 
ett sidosyfte så fick de praktiska argumenten överväga då ett dåligt utfall inte skulle 
påverka huvudsyftet med studien. 

6.2	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
I kvalitativa studier går det inte att prata om reliabilitet i den meningen som det är 
möjligt i kvantitativa studier (Trost, 1997). Om intervjuerna upprepas är det inte säkert 
att samma svar kommer att ges i och med att människan alltid är del i en process och 
under ständig utveckling (Patel & Davidsson, 2011). Ett ökat antal informanter ökar 
inte reliabiliteten eftersom det är just deras personliga förhållning och tankar kring ett 
fenomen som skall undersökas. Däremot är det lättare att dra slutsatser som är mer 
generaliserbara om studien utförs på ett större antal informanter. Det är viktigt att 
säkerställa att observatören har registrerat allt korrekt och för att säkerställa att jag 
verkligen förstått vad informanterna menat har jag ställt följdfrågor för att kontrollera 



	  

	  25	  

min uppfattning i de fall jag varit osäker. En rekommenderad metod för att kontrollera 
reliabiliteten är att lyssna ett flertal gånger på intervjuerna för att i största möjliga mån 
se till att jag uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson, 2011). Jag har tagit hänsyn till 
tonfall och formulering för att i så stor utsträckning som möjligt förstå vad 
intervjupersonen menat. 

För att öka validiteten hade jag kunnat arbete ytterligare med formuleringen av frågorna 
i intervjuunderlaget. Frågan Vad anser du vara den/de viktigaste aspekten/erna av 
gitarrundervisning? skulle till exempel kunna ha formulerats på ett sådant sätt att den 
berörda lärarens undervisning sattes i fokus och hade då blivit formulerad på följande 
vis Vad anser du vara den/de viktigaste aspekten/erna av din gitarrundervisning? Vissa 
informanter tyckte att frågan var irrelevant i och med att den kan besvaras så 
individuellt och visade visst ointresse att besvara den. Först efter precisering från min 
sida kom vi fram till det jag egentligen ville veta, nämligen vad de ansåg vara den 
viktigaste aspekten av sin egen undervisning. I en sådan här liten studie kan sådana 
incidenter påverka resultatet och skulle eventuellt kunna ha undvikits genom en 
förstudie. 

I transkriptionerna från ljudinspelning till text har jag först skrivit ner intervjun på ett så 
exakt och oförvanskat sätt som möjligt. Det innebär att alla pauser, harklingar och 
ofullständiga meningar skrivits ner precis som intervjupersonen sade dem. Först i ett 
andra skede har jag bearbetat texten till en mer städad version. Anledningen till vidare 
bearbetning av texten var för att lättare kunna använda citat ur texten och för att lättare 
kunna följa med i resonemang som i tal-text ofta kan bli upphugget och fragmentariskt. 
Jag har varit noggrann att hela tiden främst använda mig av det ursprungliga 
råmaterialet för att inte datan skall förvanskas av omvandlingen till läsbar text. I 
analysen av intervjuerna har jag också aktat mig för att dra alltför generella slutsatser 
och antaganden. I de fall spekulationer och antagande förekommer anges detta i texten 
för att läsaren skall kunna följa med i vad som är resonemang från författaren och vad 
som kommer direkt från de intervjuade lärarna. 

Att intervjua personer via telefon har både för- och nackdelar. Man kan som observatör 
inte registrera intervjuobjektets ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kan bidra till 
felaktiga resultat. Däremot kan intervjuobjektet känna sig mer avslappnad genom att en 
distans till den som intervjuar uppstår i och med användandet av en telefon (Trost, 
1996). 

6.3	  Resultatdiskusion	  
De intervjuade lärarna har belyst flera aspekter av improvisation trots att de generellt 
inte säger sig använda improvisation när det gäller de gitarrister de undervisar inom 
västerländsk konstmusik. Det känns synd att de gitarrister som fokuserar på 
västerländsk konstmusik skall gå miste om möjlighet till kreativitet och 
uttrycksförmåga som improvisation ger – inte minst för att en av anledningarna till att 
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många unga instrumentalister slutar i tidig ålder kan vara ett alltför strikt 
förhållningssätt till noterad musik (Hultberg, 2000). I de deltagande lärarnas fall vill jag 
förtydliga att det inte framkommit några tecken på att många elever slutat. Resultaten 
från enkäten är av för ringa omfattning för att kunna dra några generaliserande 
slutsatser från, men de två som svarade beskrev båda att de arbetade med improvisation 
under gitarrlektionerna och att de ville fördjupa sig mer i ämnet. I deras definition av 
improvisation tolkade jag det som att kreativitet var en viktig del vilket då kan tolkas 
som att de arbetar på ett kreativt sätt under instrumentallektionerna. Fenomenet att 
instrumentalelever slutar i tidig är vanligast förekommande inom västerländsk 
konstmusik där kreativitet så som till exempel improvisation inte är lika vanligt 
förekommande som inom till exempel jazz och blues (Hultberg, 2000). Lärare D är 
själv ett exempel på en som slutat av den anledningen att förhållandet till noterna varit 
alltför strikt. Han berättade om när han började på kommunala musikskolan i 
mellanstadiet och tog saxofonlektioner där undervisningen bedrevs med en 
undervisningsbok som grundmaterial. Han redogjorde för hur han fick lära sig noter 
och att spela de låtar som ingick i undervisningsmaterialet. Denna brist på kreativitet 
ledde till att han väldigt snabbt hoppade av undervisningen. Det han framhöll var att 
kreativitet är en av de viktigaste aspekterna med instrumentalundervisning och därför 
genomsyrades nu hans undervisning av improvisation. 

För att kunna improvisera krävs dels tekniska förutsättningar, men kanske viktigast av 
allt, förståelse av genren (Johansson, 2008). Även om improvisationen endast rör en 
enda ton krävs de tekniska förutsättningarna för att slå an den tonen i önskad tonstyrka 
och rätt tidsintervall. En av anledningarna tre av lärarna uppgav till att de inte arbetade 
med improvisation var att eleverna inte riktigt var på den nivån som krävdes. Med 
”nivå” syftade de till att de inte ansåg att eleven hade de speltekniska förutsättningarna 
som krävdes och att de som lärare prioriterade den tekniska utvecklingen före den 
kreativa. De hade dock inga problem att låta eleverna improvisera inom till exempel 
bluestraditionen vilket därför kan uppfattas som att de anser blues vara tekniskt mindre 
komplicerad än västerländsk konstmusik. Det är dock inte säkert att tekniska aspekter 
är den enda anledningen till detta. Det skulle kunna vara så att en metod för att närma 
sig improvisation inom västerländsk konstmusik inte är tillgänglig för dessa lärare. Jag 
ser det som att en ingång till grundläggande blues- och jazzimprovisation kan ligga 
närmare lärarna då det är en stil som ur improvisatoriskt perspektiv eventuellt är mer 
tillgänglig för dem.  

Improvisation kan som tidigare beskrivits inte helt ses som ett fenomen frikopplat från 
genre. En musiker lägger alltid in de egna uppfattningar om stilen denne har 
tillgodogjorts sig. De intervjuade lärarna har dock visat att improvisation också kan 
användas som verktyg för andra syften än rent musikaliska. Ett huvudsyfte som kom 
upp i intervjuerna var ”kreativitet”. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kreativa 
aktiviteter så som lek eller improvisation ett centralt inslag (Strandberg, 2006). I de fall 
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kreativa inslag saknas i undervisningen kan detta resultera i att lärandet avstannar. Att 
som lärare ge eleven möjlighet att utforska musiken på ett kreativt sätt kan också, som 
tidigare nämnts, vara avgörande för om eleven väljer att fortsätta spela överhuvudtaget 
(Hultberg, 2006). 

Lärare D framhöll att han använde ”call and response-övningar” och dessa kan i min 
tolkning också användas för att öka förståelse av genrer. I reproducerandet av fraser får 
eleven en kännedom om stilen när denne får höra och spela fraser som hittills varit 
okända för eleven. Beroende på syftet med övningen kan fraserna som används 
varieras. I fallet med att bygga en stilistisk grund för eleven att stå på så väljer läraren 
fraser som är typiska för stilen. Detta kan med fördel kombineras med förklaringar om 
varför de är typiska för just den stilen. Eleven kan inte spela fraser på den nivån som 
läraren kan men genom att läraren spelar och låter eleven härma kan eleven sägas få 
assistans med att kunna, och på sätt sker ett lärande i den proximala utvecklingszonen. 
Så småningom kommer barnet att ha internaliserat de fraser och med det även de 
musikaliska konventioner som förknippas med dessa. Om syftet var att öka 
kreativiteten så som beskrevs i det förra avsnittet väljs kanske fraser som utmanar 
eleven musikaliskt.  
 
 
 

6.3.1	  Personliga	  faktorer	  som	  påverkar	  undervisning	  i	  improvisation	  
Då instrumentalundervisning ofta bedrivs som en form av mästarlära och därmed 
baseras på ”mästarens” egna uppfattningar och kunskaper blir det i många fall 
personligt utformad undervisning. I de fall en lärare i sin egen utbildning ej getts 
utrymme, verktyg eller möjlighet att improvisera kan det därför bli svårt för denne att 
själv undervisa i improvisation.  

Flera lärare uppvisade viss kunskap i strategier till att undervisa i improvisation inom 
jazz och blues men inte inom den västerländska konstmusiken. Jag uppfattade att lärare 
A, B och C var medvetna om att improvisation förekommit i stor utsträckning inom 
västerländsk konstmusik men att de inte är bekväma med att frångå notbilden i större 
utsträckning än att lägga till drillar och andra mycket små avvikelser. Detta går att se 
som att lärarna inte har internaliserat kunskapen om hur improvisation skall 
genomföras (Holgersson, 2011). De intervjuade lärarna har visat att de har kunskap om 
att improvisation förekommer inom västerländsk konstmusik, de har speltekniska 
förutsättningar för att utföra improvisatoriska musikutövningar genom sina 
utbildningar. Lärarnas förståelse för användandet av musikinstrument och notbild för 
att åstadkomma improvisation inom den västerländska konstmusikens ramar har inte 
klart framkommit i intervjuerna. Om det är brist på förståelsen för stilen, brist på vilja 
eller någon annan anledning som gjort att lärarna i stor utsträckning väljer bort 
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improvisation inom västerländsk konstmusik har heller inte kunnat fastslås genom 
intervjuerna. 

6.3.2	   Förhållandet	   till	   artefakter	   och	   hur	   det	   påverkar	   undervisningen	   i	  
improvisation	  
Jag uppfattade det som att de intervjuade lärarna i många fall ser på notbilden som 
något absolut och givet istället för ett medierande verktyg som hjälper musikern att 
tolka, studera in och memorera musik (Dysthe, 2003; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 
Detta förhållande stämmer väl överens med den instrumental-tekniska 
undervisningsmetoden beskrivet i kapitlet 3.4.1 Mästarlära i instrumentalundervisning. 
Synen på notbilden som ett medierande verktyg som inte förmedlar en absolut bild av 
musiken utan att i tolkningen av notbilden tillåtas frångå den är grundläggande för att 
öppna upp möjligheten att improvisera. Detta blev tydligt bland annat med citatet om 
huruvida det är tillåtet att ändra toner i en notbild: ”Man kan inte lägga till toner mer än 
de som står... eller?” (Lärare B). Som tidigare beskrivits kan notbilden ses både som ett 
fysiskt verktyg och som ett psykologiskt där den kopplas till musikerns uppfattningar 
om stilen (Holgersson, 2011). I de fall musikern inte har utvecklat förståelse om hur 
improvisation kan ta sig uttryck inom den givna stilen blir förhållandet till notbilden 
mer fysiskt på så sätt att det blir en fråga om vilka toner som skall spelas istället för att 
musikern lägger sin egen tolkning av konventionerna inom den givna musikstilen i 
uppförandet. 
 
Lärare A redogjorde för att ”ha roligt” är en av de viktigaste aspekterna av 
gitarrundervisning. I hans beskrivande av improvisationsövningen där eleven får 1-3 
toner att improvisera över menar han att det på ett kreativt och lekfullt sätt går att 
förhålla sig till instrumentet. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv – där leken är en 
viktig del i lärande och utveckling (Strandberg, 2006) – kan en kreativ lek som den 
Lärare A beskriver ge elever möjlighet att utveckla ett positivt förhållande till ett av de 
viktigaste verktygen för att kunna musicera: musikinstrumentet. 

6.3.3	  Samhälleliga	  faktorer	  
Jag vill framhäva att ingen skugga skall falla över de intervjuade lärarna, utan ser det 
som att de speglar den allmänt rådande inställningen till improvisation inom 
västerländsk konstmusik som finns i samhälle i stort. Lärare C, som kanske är den mest 
utpräglade ”klassiska” musikern, säger att det är utbildningstraditionens fel att vi har 
slutat improvisera i någon större utsträckning i den västerländska konstmusikens 
tradition. Detta styrks av Johansson (2008) som slår fast att improvisation sakta 
minskat i omfattning sedan noter börjat dominera utbildning i västerländsk 
konstmusiken och att en negativ syn på improvisation i förhållande till komposition 
vuxit fram. Att kompositionen höjts upp i förhållande till improvisation kan vara en av 
anledningarna till att tre av lärarna uttalade en viss osäkerhet i att frångå notbilden i 
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någon större utsträckning, både i undervisningen såväl som i eget musicerande. 
Musikklimatet motarbetar undervisningen i improvisation på ett sådant sätt att den 
kulturella miljö som råder inte inbjuder till improvisation. Som beskrivits i tidigare 
kapitel är miljön en viktig aspekt för lärande – ”Det är lättare att lära sig simma i vatten 
än i sand”. 

6.4	  Styrdokument	  
I gymnasieskolans estetiska programs övergripande mål står följande: ”Kreativitet, 
nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande 
ska vara centralt i utbildningen” (Skolverket, 2011c). Improvisation kan som tidigare 
beskrivits i denna text vara en viktig källa för att bidra till kreativitet och nyfikenhet. 
Kursplanerna är allmänt utformande och detta påverkar den individuella 
instrumentalundervisningen på så sätt att det är mycket upp till skolan och den enskilda 
läraren hur undervisningen utformas. En av anledningarna till att kursplanerna är 
utformade så som de är gjorda är att de skall täcka in alla de instrument som 
förekommer inom det estetiska programmet. Tre av de intervjuade lärarna uttryckte att 
de såg kursplanerna som väldigt allmänna och speciellt lärare B menade att det i princip 
går att tolka in vad som helst i dessa. I dessa fall går det då att se paralleller till 
mästarlära i den meningen att eleven får lära sig det mästaren bedömer är viktigt och 
det denne är förtrogen med. Förhållandet till improvisation inom den västerländska 
konstmusiken har lett till att lärare inte fått utbildning i improvisation inom 
västerländsk konstmusik och själva inte improviserar i sitt musicerande (Hultberg, 
2000). Det övergripande målet för ämnet musik på estetiska programmet nämner 
improvisation men specificerar inte genre eller stil (Skolverket, 2011a; Skolverket 
2011b). I och med att det är övergripande kan improvisation förekomma i andra 
situationer än inom just den individuella instrumentalundervisningen. I vissa fall 
kanske improvisationen inryms i någon annan kurs än instrumentalundervisningen och 
det kan också vara en anledning till att lärare i vissa specifika fall väljer att inte 
inkludera improvisation i sin instrumentalundervisning. 

Så som lärarna i viss mån också önskade skulle det gå att strama upp kursplanerna och 
definiera vad som menas med improvisation samt inom vilka genrer det skall ingå. Det 
skulle inte ändra det allmänna förhållandet till improvisation inom västerländsk 
konstmusik men det skulle kunna bidra till att ge en likartad instrumentalundervisning 
mellan olika skolor genom att definiera vad som skall ingå eller inte i kurserna. I viss 
mån ser jag en likriktning av undervisningen mellan olika skolor som en risk i att 
minska inflytandet från den individuelle läraren. Traditionen med mästarlära, eller en 
undervisning som i alla fall kan liknas vid den, som råder inom dagens 
instrumentalundervisningen bygger på att eleven får ta del av lärarens egna 
uppfattningar och kunnande. Jag anser att en gitarrist som i huvudsak fokuserar på 
barock bör rimligtvis ha möjlighet att fördjupa sig inom improvisation inom den stilen 
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oavsett om den individuella läraren anser det viktigt eller ej och jag menar med det att 
det på vissa punkter finns en konflikt mellan utbildningsmål, kursplaner, lärare och 
elever där syftet och olika intressen med undervisningen skiljer sig åt. Som tidigare 
beskrivits är inte ett förtydligande i kursplanerna lösningen på den samhälleliga syn på 
improvisation som råder utan det jag menar är att en gitarrist bör ges möjlighet att 
tillägna sig kunskaper och utvecklas inom den stil denne själv vill utan att lärarnas 
personliga metodik och förhållningssätt styr undervisningen åt ett annat håll. 

Min uppfattning är att genom de allmänna kursplaner som råder läggs ett stort ansvar 
över till skola/lärare att utforma undervisningen. Genom att kursplanerna kan ses som 
ett medierande verktyg för att formulera ramar inom vilka undervisningen skall 
bedrivas, kan viss problematik uppstå om den som skrivit kursplanerna och den som 
skall tolka och bedriva undervisning utifrån dem har olika uppfattningar och 
erfarenheter som tolkas in i dessa. Som beskrevs i avsnittet 3.2 Improvisation i 
styrdokument är det oklart vad skolverket menar att syftet med improvisation är. Detta 
blir en tolkningsfråga för lärarna och tar sig därför väldigt olika uttryck beroende på 
vad lärarna själva ser för syfte med att improvisera. 

6.5	  Sammanfattning	  av	  forskningsfrågorna	  och	  avslutande	  diskussion	  
	  

– På vilket sätt definierar och förhåller sig gitarrlärare på improvisation inom 
västerländsk konstmusik? 

Gitarrlärarna hade enligt vad som framkom i intervjuerna lite olika definitioner på vad 
de menade med improvisation. En gemensam nämnare var dock det spontana inslaget i 
improvisation. Det framkom i också i intervjuerna att genren definierar en stor del av 
vad som menas med improvisation.  
 
Alla de intervjuade lärarna sade att de improviserar, om än i olika utsträckning och i 
olika genrer. Ingen lärare uttalade att de improviserade inom västerländsk konstmusik i 
någon större utsträckning, men de kände alla till att det förekommit improvisatoriska 
inslag i större utsträckning tidigare under musikhistorien i den västerländska 
konstmusiken. 
  

– Hur förhåller sig gitarrlärare till sin undervisning i improvisation inom 
västerländsk konstmusik? 

Improvisation inom västerländsk konstmusik förekom enligt de intervjuade lärarna 
sällan inom deras undervisning. Jag har utifrån lärarnas utsagor förstått att det kan bero 
på olika anledningar. Vissa lärare visade upp en osäkerhet till att själva improvisera 
inom västerländsk konstmusik och detta kan vara en bidragande orsak till att lärare inte 
använder sig av improvisation i undervisningen inom den genren utan i stället väljer en 
genre som upplevs vara mer lättillgänglig. Det allmänna förhållandet till notbilden som 
något absolut och att det inte är självklart att ändra i den ser jag också som en 
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bidragande orsak till att lärare väljer andra genrer något som jag uppfattade att de ansåg 
vara mer tillåtande i den aspekten och vad gäller improvisation. 

Viktigt i sammanhanget är också vad olika lärare såg för syfte med att improvisera. Av 
de intervjuade lärarna var det två som inte såg ett kreativt syfte med improvisation, och 
dessa uppfattade jag också som de som arbetade i minst utsträckning med 
improvisation. 

Improvisation är ett stort och komplext område och det framkom av intervjuerna att vad 
som av en lärare definierades som improvisation definierades av en annan lärare som 
interpretation. Den lärare som hade den öppnaste definitionen av improvisation som 
omfattade mycket som av de andra sågs som interpretation var den lärare som hade 
utvecklat tydliga modeller för att undervisa i improvisation. 

6.6	  Framtida	  forskning	  
I denna studie har endast begränsade resultat presenterats på grund av dess ringa 
omfattning. Det vore intressant att vidare undersöka hur lärare förhåller sig till 
improvisation genom att göra en mer omfattande studie som också involverar 
observationer. Observationer skulle kunna ge mer djupgående svar på i vilken 
utsträckning lärare använder sig av improvisatoriska inslag i och med att användandet 
av improvisation till viss del skulle kunna göras omedvetet av lärarna. Att på ett 
utförligare sätt också undersöka elevernas förhållande till improvisation tror jag skulle 
kunna ge intressanta resultat. 
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Bilaga	  1	  –	  Intervjunderlag	  
	  
Bakgrundsfrågor	  
	  
Utbildning?	  
	  
Hur	  många	  års	  erfarenhet	  har	  du	  som	  lärare?	  
	  
Erfarenhet	  av	  eget	  musicerande?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  improviserar	  du	  i	  ditt	  eget	  musicerande?	  
	  
Huvudfrågor	  
Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  undervisning	  i	  grova	  ordalag?	  (någon	  modell,	  
huvudfokus,	  förhållningssätt	  etc.)	  
	  
Vad	  innebär	  begreppet	  improvisation	  för	  dig?	  (genrer,	  stilar,	  instrument?)	  
	  
Hur	  viktigt	  anser	  du	  det	  vara	  att	  elever	  får	  utveckla	  sin	  improvisationsförmåga?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  anser	  du	  att	  improvisation	  är	  viktig	  eller	  inte	  viktigt?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  arbetar	  du	  med	  improvisation	  i	  din	  undervisning?	  (färdigt	  läromedel,	  
fritt	  i	  stycken,	  andra	  genrer	  som	  blues,	  jazz)?	  
	  
Hur	  viktigt	  anser	  du	  att	  det	  är	  att	  eleverna	  utvecklar	  sin	  notläsningsförmåga?	  
	  
Av	  vilka	  anledningar	  är	  det	  viktigt	  att	  eleverna	  utvecklar	  sin	  notläsningsförmåga?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  jobbar	  du	  med	  notläsning	  i	  din	  undervisning?	  	  
	  
Hur	  viktigt	  anser	  du	  att	  eleverna	  får	  utveckla	  sitt	  gehörsspel?	  
	  
Av	  vilka	  anledningar	  är	  det	  viktigt	  att	  eleverna	  utvecklar	  sitt	  gehörsspel?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  jobbar	  du	  med	  gehörsspel	  i	  din	  undervisning?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  anser	  du	  att	  kursplanerna	  svarar/inte	  svarar	  mot	  din	  syn	  på	  
gitarrundervisning?	  
	  
	  
Vad	  anser	  du	  vara	  den/de	  viktigaste	  aspekten/erna	  av	  gitarrundervisning?	  
(teknik,	  repertoar,	  ”ha	  roligt”,	  uppfylla	  kursmål	  etc.	  



	  

	  ii	  

Bilaga	  2	  –	  Webenkät	  i	  textformat	  
 
Hej!	  Tack	  för	  att	  du	  ställer	  upp	  och	  svara	  på	  denna	  enkät.	  Den	  är	  helt	  anonym	  och	  
varken	  jag	  eller	  din	  gitarrlärare	  kan	  se	  vem	  som	  svarat	  vad.	  Hälsningar/Jakob	  
Grubbström	  
	  
Hur	  många	  år	  har	  du	  spelat	  akustisk	  gitarr?	  (klassisk,	  nylonsträngad	  gitarr)	  

	  

Spelar	  du	  något	  annat	  instrument?	  I	  så	  fall	  vilket?	  

	  
Vad	  är	  det	  roligaste	  med	  att	  spela	  akustisk	  gitarr?	  (klassisk	  gitarr)	  

	  
Vad	  jobbar	  du	  och	  din	  lärare	  med	  under	  gitarrlektionerna?	  

	  
Vad	  är	  improvisation?	  

	  
Händer	  det	  att	  du	  improviserar	  när	  du	  spelar	  akustisk	  gitarr?	  (klassisk	  gitarr)	  

⁃ Ja	  
⁃ Nej	  

	  
	  

Händer	  det	  att	  du	  improviserar	  på	  något	  annat	  instrument?	  

⁃ Ja	  
⁃ Nej	  

	  
I	  så	  fall	  vilket/vilka?	  

	  
Får	  du	  lära	  dig	  att	  improvisera	  på	  dina	  akustiska	  gitarrlektioner?	  

⁃ Ja	  
⁃ Nej	  

	  
Vill	  du	  lära	  dig	  mer	  om	  improvisation	  i	  klassisk	  musik?	  

⁃ Ja	  
⁃ Nej	  


