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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om hur gitarrlärare med erfarenhet av 

undervisning inom högre musikutbildning ser på övning av improvisation i jazzgenren, hur de 

beskriver att de själva övar, samt deras beskrivningar av hur de förmedlar olika övningsstrate-

gier för jazzimprovisation till sina studenter inom ramen för instrumentalundervisning. Med 

en kvalitativ ansats som grund genomfördes tre kvalitativa intervjuer med gitarrlärare verk-

samma inom musikhögskolan. Analys av materialet gjordes sedan utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. 

Resultatet visar hur gitarrlärarna ser övning i jazzimprovisation som en aktivitet innehållandes 

mål och struktur, men också planlöst utforskande präglat av att improvisera. Jazzimprovisa-

tion beskrivs utifrån värderingar de lägger i genren, och kompetenser som krävs för att impro-

visera läggs fram. Även tid understryks som viktigt när det gäller övning. Samtliga lärare 

beskriver också att de utvecklar sin förmåga att improvisera i jazz som mest när de spelar med 

andra. En rad strategier för att öva jazzimprovisation räknas upp, där separata delar, applika-

tion, och koncept är några av dessa. När det gäller undervisning framkommer det att lärarna 

undervisar så som de själva övar och att undervisningen styrs utifrån studenten. De beskriver 

också rollen som lärare samt definierar begreppen instudering- och övningsmetod. Slutsatser 

som dras är att övning av jazzimprovisation kräver en balans mellan målinriktning, struktur 

och utforskande för att ge goda resultat, samt att utvecklingen av improvisationsförmågan är 

starkt kopplad till att spela med andra. 

Nyckelord: övning, jazzimprovisation, gitarrlärare, övningsstrategier, undervisning, högre ut-

bildning, hermeneutik. 



Förord 
När jag började på detta examensarbete hade jag ingen aning om att utfallet skulle bli ett 

dokument på nästan 50 sidor, att vägen skulle kantas av diverse bakslag och förseningar, eller 

att jag skulle sitta med ett färdigt arbete 6 timmar innan (!) deadline. Ändå är jag där nu, ett 

knapptryck ifrån att lätta en sten från mitt bröst som legat och tryckt under vårterminen. Det 

låter som en extremt negativ upplevelse, men jag insåg nyss varför så har varit fallet. Genom 

detta arbete har jag fått ”nörda” in rejält på ett ämne som länge har fascinerat, något som be-

tyder väldigt mycket för mig. Att öva är en del av mitt liv, och att ha fått fördjupa mina kun-

skaper på området har varit ett extremt intressant projekt, dock inte utan sina toppar och dalar. 

Arbetet markerar slutet på kapitlet i mitt liv som kallas ”utbildning”, och nu vänder vi blad till 

nästa äventyr som lärare. För att ta mig dit jag är har jag en rad personer att tacka, inte minst 

mina handledare Carl och Anna-Karin som båda jobbat hårt för att styra mig i rätt riktning och 

gett mig värdefulla tips under arbetets gång. Mina klasskamrater, som har stöttat, peppat och 

kommit med feedback och inspiration. Min familj, som alltid funnits där med uppmuntrande 

tillrop och erbjudit en avkoppling när hjärnan inte orkat mer. Min hund Laerke, som alltid ve-

lat sitta bredvid, stå på en eller gosat när man inte har haft tid (fast man tagit sig tid ändå). 

Och till sist min sambo Rebecka, tack för att du stått ut med mig och orkat med vardagen när 

jag snöat in eller krisat! <3  

Piteå, Maj 2016 

Jens  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1. Inledning 
Musik har alltid varit närvarande i mitt liv. Under min uppväxt spelade ofta mamma eller 

pappa någon skiva eller LP från sin stora musiksamling. För att inte tala om de historier som 

mamma berättade om morfar och hans liv som yrkesmusiker eller om hennes egen strävan att 

bli konsertpianist i unga år. Vi hade även en liten synth av märket Casio hemma som jag var 

väldigt fascinerad av och lekte mycket med, och när jag var sex år dök så gitarren upp i mitt 

liv. De första åren fick den mest vara med när jag lekte eftersom jag inte riktigt förstod hur 

den fungerade. Men när jag fyllt 10 år och gick i fjärde klass började jag ta lektioner, och 

sedan dess har det varit en ständig följeslagare i livet. I gymnasiet öppnades så en ny värld för 

mig när min lärare tyckte att vi skulle börja spela jazz. Fascinationen för musik och improvi-

sation gav mig nytt bränsle och jag började öva flera timmar om dagen. Men när övn-

ingsmängden ökade blev också frågorna fler. Hur övar man egentligen på detta? 

Mitt intresse för att fördjupa mig inom övning av jazzimprovisation har funnits närvarande 

sedan dess, men har vuxit sig starkare nu under min tid på lärarutbildningen. När jag började 

studera kursplanerna för ”instrument eller sång” i gymnasieskolan stod det under centralt in-

nehåll att dessa skulle behandla olika metoder för instudering och övning. Jag insåg att enbart 

min bild av hur det är möjligt att öva på improvisation inte täcker upp de ofantligt stora möj-

ligheter som finns, och att detta var något som jag ville studera på djupet. De gitarrlärare jag 

haft längs vägen har alla gett mig värdefulla tips på övning i jazzimprovisation, men jag ville 

ändå försöka förstå på ett djupare plan hur det går att jobba med övning samt vilka aspekter av 

övning som spelar in i utvecklingen. När det nu var dags att skriva ett examensarbete inom 

ramen för min utbildning, tog jag så chansen att försöka förstå fenomenet övning i jazzimpro-

visation. 

Att öva på improvisation låter som en paradox. Hur kan någon förbereda sig på något som vid 

en första anblick är spontant? Ändå är det detta som kännetecknar en duktig improvisations-

musiker, en väl förberedd och kunnig person som övat mycket. Men är det verkligen enbart 

mängden övning som spelar roll? Uppenbarligen måste en musiker för att bli bra på att im-

provisera öva på just detta, och valet av övningsmetod har även det stor inverkan på resultatet. 

Att ha en övningsstrategi för att lära sig improvisera är särskilt viktigt på gitarr. Instrumentets 

konstruktion och stämning gör det möjligt att spela samma sak på flera olika sätt, vare sig det 
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gäller ackord eller melodier. Utan en klar bild av hur en ska gå tillväga finns stor risk för 

förvirring och frustration, negativa erfarenheter som i värsta fall får en att sluta spela. 

I mitt kommande yrkesliv är övning ett viktigt område att ha god kännedom om, inte bara för 

mig utan för hela kollegiet. Att ha kunskap om olika övningsstrategier samt att kunna förmed-

la dessa i sin undervisning ser jag som en grundförutsättning för att en instrumentlärare ska 

kunna möjliggöra en positiv och glädjefylld kunskaps- och färdighetsutveckling för eleverna. 

Det är i denna anda som jag har valt att göra detta arbete, att försöka stilla min vetgirighet och 

verkligen undersöka ämnet. 

Arbetet syftar till att försöka ta reda på hur gitarrlärare verksamma inom musikhögskolan 

beskriver övning av jazzimprovisation och hur de själva övar, men även hur de undervisar om 

övning. Dessa lärare har ofta nått en hög nivå både när det gäller improvisationsförmågan i 

jazz samt pedagogiska förmågor. Genom att synliggöra deras åsikter på övning, samt deras 

övnings- och undervisningspraktik hoppas jag kunna bidra till att fler lärare inspireras och får 

konkreta tips på hur de själva kan öva och undervisa om detta. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om hur gitarrlärare med erfarenhet av under-

visning inom högre musikutbildning ser på övning av improvisation i jazzgenren. 

Vidare söker jag svar på följande frågor: 

- Hur ser gitarrlärare på övning av jazzimprovisation? 

- Vilka strategier beskriver gitarrlärare att de använder sig av när de själva övar på att impro-

visera? 

- Hur beskriver gitarrlärare att de går till väga när de undervisar studenter i övning av impro-

visation? 

3. Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i tre avsnitt. I det första avsnittet avhandlar jag det valda teoretiska 

perspektivet för arbetet som är hermeneutik samt relevanta begrepp inom detta område. Det 

andra avsnittet går igenom tidigare forskning på fyra områden jag ansett relevanta: instrumen-
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talundervisning i högre utbildning, improvisation, övning inom musik och övning av jazzim-

provisation. I sista avsnittet redogör jag för formuleringar i styrdokument som motiverar ar-

betet. 

3.1. Hermeneutiskt perspektiv 
Hermeneutik är ett gammalt ord trots dess moderna klang, och betyder tolkningslära eller 

läran om tolkning (Ödman, 2007; Georgii-Hemming, 2005). Ordet kommer av den grekiska 

guden Hermes som var gudarnas budbärare, och som hade till uppgift att tolka deras budskap 

till människorna. Vad perspektivet syftar till är att genom tolkning uppnå förståelse för andra 

människors beteenden, uppfattningar och upplevelser. För att kunna nå denna förståelse un-

dersöker man inom hermeneutiken en människas livsvärld (Hartmann, 2004). Centrala be-

grepp inom perspektivet är alltså livsvärld, förförståelse och förståelse, tolkning samt den 

hermeneutiska cirkeln, och vad begreppen innebär kommer jag att förklara här nedan. 

3.1.1. Livsvärld 

Enligt Hartmanns definition av begreppet livsvärld innebär det ”världen så som en person 

uppfattar den, den värld i vilken han själv, andra personer och ting har en bestämd 

mening” (Hartmann, 2004, s. 185). Människor uppfattar med andra ord sig själva och sin situ-

ation utifrån företeelser i sin omgivning. Det är denna livsvärld som vi söker förstå genom en 

hermeneutisk undersökning (Hartmann, 2004). Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

förståelse vi får för en livsvärld alltid präglas av vår egen bakgrund (vår uppväxt, politiska 

åskådning, religion, utbildning, umgängeskrets, etcetera). Detta gör enligt Hartmann (2004) 

att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse för en annan människa. Ödman (2007) betonar 

också att vi inte kan kliva utanför oss själva när vi tolkar, utan ”Hur vi tolkar och förstår 

betingas alltid av att vi är historiska varelser” (s. 15). Vi har våra egna erfarenheter och upp-

fattningar som färgar förståelsen för andra människor, så vår egen livsvärld präglar vår 

förståelse för någon annans livsvärld. Resultatet av detta blir vad Hans-Georg Gadamer kallar 

för horisontsammansmältning (Hartmann, 2004), alltså vår egen förståelse smälter samman 

med någon annans. 
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3.1.2. Förförståelse och förståelse 

Förförståelse kallas ofta den tidigare kunskap vi har och är det som möjliggör tolkning (Hart-

mann 2004). Det är denna kunskap vi använder oss utav när vi tolkar något, och kan ses som 

den förståelse som vi redan har nått (Hartmann 2004; Ödman 2007). Ödman menar att för-

förståelse alltid finns för det vi ska tolka, oavsett om den är grundläggande eller mer utveck-

lad. Enligt Hartmann (2004) utgörs förförståelsen av olika komponenter, som språk, begrepp, 

trosföreställningar och personliga erfarenheter. Även fördomar kan ses som en sorts för-

förståelse (Georgii-Hemming, 2005). Förförståelse beskrivs också av Ödman (2007) som ett 

samarbete mellan sinnesintryck, tolkning, förståelse och språk, som används när det gäller 

entydiga företeelser vi stöter på ofta eller dagligen. Denna typ av förförståelse sker snabbt och 

utan ansträngning, då tolkning av vardagliga skeenden inte kräver så mycket av vår 

tankekraft. När det gäller mer mångtydiga företeelser, som dikter, konstverk, historiska hän-

delser, känsloyttringar, använder vi en annan sorts förförståelse. Denna sortens förförståelse 

kräver att vi medvetet väljer ett perspektiv och tolkar en företeelse som något för att förstå 

den, eftersom vi här har att göra med tecken som är så svårtydda att vi inte omedelbart förstår 

deras innebörd (Ödman, 2007).  

Förståelse är den kunskap vi uppnår när vi genom tolkning av människors olika beteenden 

”lever oss in i” deras föreställningar om världen (Hartmann, 2004, s. 106). Som Ödman 

(2007) beskriver det innebär förståelse att man utvidgar och flyttar fram sin egen ”horisont”, 

man omformar sin tidigare kunskap och ser saker ur ett annat perspektiv jämfört med vad man 

gjorde innan. 

3.1.3. Tolkning 

Ordet tolka har en rad olika betydelser, som att ”(muntligt) översätta från ett språk till ett an-

nat; särsk. då detta sker i anslutning till (det muntliga) framförandet på ursprungsspråket”, 

eller att "utläsa och i ord uttrycka (egentlig) innebörd av ngt som är uttryckt i dunkla el. 

mångtydiga ord el. på annat svårbegripligt sätt” (Nationalencyklopedin). Ordet har alltså en 

översättande och klargörande innebörd. När det gäller tolkning är det en term som används 

inom en rad olika discipliner och har flertalet betydelser. Inom lingvistik och semantik delar 

man in tolkning i tre kategorier: tolkning som språkligt uttryck, tolkning som en gestaltning 

eller ett framförande, samt tolkning som analys av innebörd eller meningar i en text (Nationa-
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lencyklopedin). Jag kommer att fokusera på den första och sista kategorin i detta arbetet, 

tolkning som språkligt uttryck och som analys av innebörd i text. 

Vad är då tolkning i hermeneutiken? Enligt Hartmann (2004) är det sättet på vilket en män-

niska skaffar sig och rättfärdigar sin förståelse för individers livsvärld. Som vi konstaterade i 

tidigare avsnitt krävs förförståelse för att vi ska kunna tolka något. Att tolka menar Ödman 

(2007) är att ange betydelser, vilket vi gör när vi inte på en gång förstår verkligheten som vi är 

delaktiga i, helt enkelt när förförståelsen inte räcker till. Han menar vidare att tolkandet har tre 

funktioner i hermeneutik: 1) att uttrycka något högt i ord, att säga eller utsäga, 2) att förklara, 

3) att översätta (Ödman, 2007, s. 73). 

3.1.4. Den hermeneutiska cirkeln 

Som Hartmann (2004) skriver är metoden för att nå kunskap om livsvärlden tolkning av det 

observerbara beteendet. Tolkandet har två aspekter, där vi dels måste förklara hur vi kommer 

fram till en förståelse genom tolkning, men också hur en sådan tolkning kan rättfärdigas (s. 

190). För att förklara hur detta går till används den hermeneutiska cirkeln (Hartmann, 2004; 

Georgii-Hemming, 2005). Som vi såg i tidigare avsnitt är förförståelse det som möjliggör 

tolkning, och att vi då använder oss utav språk, begrepp, trosföreställningar och egna erfaren-

heter om det som ska tolkas. Vid tolkning sker också ett pendlande mellan att förstå delar och 

helhet i en företeelse, och hur detta går till förklarar Hartmann (2004, s. 191) som följande: 

 Enkelt uttryckt, så ser man först en del av en persons beteende, och utifrån denna formar vi en 
uppfattning om denna persons livsvärld. Denna tolkning grundar sig på vår förförståelse. Vi ser sedan 
ytterligare en del av beteendet, och denna del tolkar vi nu utifrån den helhetsuppfattning vi redan for-
mat. Den nya delen beteende ger oss emellertid ny information, och vi formar en ny helhetsuppfat-
tning. Sedan ser vi en ny del av personens beteende som vi tolkar utifrån vår nya helhetsuppfattning 
osv. Denna process leder till förståelse för den andra personen. 

Det är alltså en oändlig process som leder till den så kallade horisontsammansmältningen som 

Gadamer talar om (Hartmann 2004). Pendlandet mellan del- och helhet, som kännetecknar 

förståelsen, är det som begreppet den hermeneutiska cirkeln fångar upp. Cirkeln bör enligt 

Ödman (2007, s. 100) ”uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning 

fungerar”. Han menar att den gör det möjligt att se delar och helheter i det vi tolkar. Genom 

vår förförståelse kan vi förstå delarna, och delarna ger oss i sin tur förståelse för helheten. 

Ödman (2007) pekar också på att processen verkar omvänt där helheten kan ge oss de redskap 
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vi behöver för att förstå en del som vi saknar förförståelse om. Ett exempel kan vara då vi läs-

er en text som innehåller ett ord vi inte känner till, men där sammanhanget i hela texten gör att 

vi ändå kan ta reda på ordets betydelse (Ödman, 2007). 

3.2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt beskriver jag den tidigare forskning som jag funnit är relevant för studien. 

Teman som kommer behandlas nedan är instrumentalundervisning inom högre utbildning, 

improvisation, övning i musik och övning i jazzimprovisation. Vi börjar med undervisningen 

på högre nivå. 

3.2.1. Instrumentalundervisning inom högre utbildning 

Historiskt sett har instrumentalundervisning alltid varit präglad av traditionen med mästare-

lärling-systemet. Utifrån vanliga antaganden i musiksammanhang beskriver Burwell (2013) 

vad systemet innebär i sin studie: dessa innefattar förvärvandet av empirisk kunskap eller 

färdighet; användandet av demonstration och imitation; mästaren i positionen som represen-

tant för fältet, med en hög nivå av expertis; lärlingsskapet som identitetskälla för den 

studerande; och den viktiga och ganska speciella beskaffenheten på relationen mellan 

mästare/lärling. Burwell (2013) menar vidare att lärlingssystemets blandade bakgrund med 

sociala och yrkesmässiga karaktärsdrag, sammanfaller med uppfattningen att det i musik 

aldrig har dragits en skarp gräns mellan expert och novis; och att mästare-lärlings förhållandet 

än idag kännetecknar instrumentundervisning och lärande, oavsett om den sker inom institu-

tioner eller i andra sammanhang. 

Vilken syn klassiskt skolade instrumentlärare verksamma på musikhögskolor i Finland hade 

på ”bra” undervisning samt förberedelsen av instrumentallärar-studenter undersökte Juntunen 

(2014) i sin studie. Resultaten visade att lärarnas syn på bra undervisning i metodik vara tätt 

sammankopplat till deras syn på bra instrumentundervisning, vilket de försökte förmedla vi-

dare till sina lärarstudenter. De flesta lärarna underströk betydelsen av en god interaktion, och 

beskrev den ultimata relationen lärare/elev som ett jämlikt samarbete med målsättningen att 

lära tillsammans. Lärarens roll uppfattades som den hos en ”coach”, som tillsammans med 

studenten söker efter olika lösningar på uppkomna problem, snarare än en mästare som redan 

sitter på alla rätta svar. Att lärmiljön också kändes trygg och fostrade till glädje ansåg lärarna 
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som viktigt, vilket de menade bygger på att bekräfta studenten och vara intresserad av denne 

som person (Juntunen, 2014). Bra instrumental- och pedagogikundervisning menade lärarna 

var didaktiskt väl planerad och utförd undervisning, snarare än baserad på rutiner och fasta 

regler. De kände också att studenten borde vara i fokus i undervisning av god kvalitet. Denna 

studentcentrerade och demokratiska syn som på senare år etablerat sig uttrycker Juntunen 

(2014) som väldigt intressant, då högre musikundervisning fortfarande anses av många 

forskare som väldigt präglad av mästar-lärling-traditionen. 

3.2.2. Improvisation 

Ordet improvisation definieras av Nationalencyclopedin som ”i musiksammanhang en ofta 

använd benämning på det oförutsedda, oplanerade och spontana i ett musikaliskt fram-

förande”. Bonniers Musiklexikon (2003) definierar det som ”musik som skapas under själva 

framförandet”. Det handlar alltså om en aktivitet med en hög grad av kreativt tänkande och 

skapande i en tidsbegränsad kontext. Att kunna improvisera i musik med ett tillfredställande 

resultat kräver då en hög nivå på de musikaliska färdigheterna hos utövaren. När det gäller 

improvisationskompetensen i jazz och dess förutsättningar beskriver Meadows (1991) det 

som följande:  

The ability to improvise jazz depends upon learning the "tools of the trade" (chords, scales, 
repertoire), applying the tools to actual musical situations, phrasing and articulation, learning to swing, 
and shaping creativity through structure and design. 

För att kunna improvisera behövs alltså välutvecklade kunskaper i musiklära såväl som 

tekniska färdigheter på ett instrument. Att utveckla dessa tar lång tid, något vi kommer kom-

ma tillbaka till senare. 

Själva improvisationsmomentet sker under en väldigt kort tidsperiod. Som Lehmann, Sloboda 

& Woody (2006) beskriver det ställer just tidsaspekten i improvisation stora krav på utövarens 

kognitiva förmågor. De val improvisatören gör när hen spelar måste ske med en sådan 

hastighet att ett medvetet val är mycket mindre troligt än ett förprogrammerat. För att kunna 

hantera denna tidsbegränsning är det alltså nödvändigt för improviserande musiker att au-

tomatisera ett antal processer som annars skulle hindra dem från att se helheten i improvisa-

tionen eller delta i det kollektiva skapandet i stunden (Lehmann et al., 2006). Det vi kan kon-

statera av detta är att de musikaliska verktyg och färdigheter som krävs för att improvisera 
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även behöver vara automatiserade hos utövaren för att möjliggöra en mer tillfredställande 

nivå på improvisationerna. Men när denna automatiserade färdighets- och kunskapsnivå 

tillägnats, vad är det då för kognitiva processer som sker i huvudet på en skicklig improvisa-

tionsmusiker? 

Dessa tankeprocesser fokuserar Hargreaves, Cork & Setton (1991, refererad i Lehmann et al., 

2006, s. 134) på i sin studie, där professionella och semi-professionella jazzpianister tillfrå-

gades om de tankar de hade under en improvisation direkt efter att dessa hade genomförts. 

Medan nybörjarna inte kunde ge så mycket information om sina tankar eller hade fokuserat på 

enskilda musikaliska parametrar när de improviserade, talade proffsen om hur de använt plan-

er och strategier präglade av tekniska, melodiska eller rentav metaforiska (till exempel ”det 

ska låta som en katedral”) idéer. Deras planer uppstod redan innan de började spela och proff-

smusikerna verkade vara mer avslappnade under sina improvisationer än nybörjarna 

(Lehmann et al., 2006). Att använda sig av olika planer och strategier verkar vara en nöd-

vändighet för en improviserande musiker på proffsnivå. Detta stöds även av mer nutida 

forskning på området, som har tittat på vilka dessa tankeprocesser och strategier är.  

Nørgaard (2011) undersökte improvisationsmusikers tankeprocesser, Solstad (2015) studerade 

minnesstrategier och Hargreaves (2012) tittade på hur idéer i improvisation genererades. I 

Nørgaards (2011) studie fick sju professionella jazzmusiker fick spela in varsin improvisation, 

och direkt efter lyssna på det inspelade och se sina improvisationer i notskrift medan de 

beskrev i en intervju de tankeprocesser som ledde fram till realisationen av dessa. I alla inter-

vjuer framkom det att musikerna gjorde grovskisser, som sammanfattade ett eller flera 

musikaliska särdrag i kommande passager. Musikerna beskrev också att de övervakade och 

utvärderade sin prestation medan de spelade, vilket resulterade i val som senare ofta dök upp i 

deras spel. Nørgaard kom fram till att fyra strategier användes av musikerna för att generera 

notmaterialet som spelades i improvisationerna: att plocka fram väl-inövade idéer ur minnet 

och sätta in dessa i den pågående improvisationen, välja toner utifrån harmonisk prioritet, väl-

ja toner utifrån melodisk prioritet samt repetera tidigare spelade idéer. 

Stein Helge Solstad (2015) undersökte vilka strategier som används i professionell jazzim-

provisation på gitarr. Hans studie visar att tre huvudsakliga minnesstrategier används av pro-

fessionella jazzgitarrister; en grundläggande kodningsstrategi som kallas för blockning (eng. 
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”chunking”, min översättning), en utbyggd kodningsstrategi där kontexter ses som scheman 

(eng. ”schemas”) och en modifierad kodningsstrategi baserad på yrkesskicklig interaktion i en 

kontext, definierad som modeller (eng. ”templates", min översättning). Tre möjliga källor till 

generering av idéer fann Hargreaves (2012) i sin studie: strategi-genererade, audiations-

genererade (musikaliskt tänkande) och motorik-genererade. De strategi-genererade är med-

vetet utarbetade idéer som appliceras med ett avsiktligt användningsområde (till exempel att 

spela en dim-skala över ett dominantiskt ackord), de audiations-genererade är omedvetet utar-

betade men presenteras för den medvetna hjärnan på ett sätt så att den mentalt ”hör” och 

bearbetar utan en ljudkälla (till exempel att höra en melodi i huvudet). De motorik-genererade 

tar sig uttryck genom kroppsliga handlingar för att skapa musik, och där den huvudsakliga 

omedvetna utlösaren till idéerna är positionering och rörelser (exempelvis väl inövade mo-

toriska mönster). Muskelminnets och motorikens roll i improvisation finns också stöd för i 

Deans (2014) arbete. Han fann att snabbare passager tenderar att vara mindre ”rent” impro-

viserade, där tekniken mer förlitar sig på variationer av en uppsättning muskelminnen i ryt-

miskt tätare passager i musiken, vilket också påverkar melodierna som spelas.  

För att kunna improvisera framgångsrikt krävs alltså en bred musikalisk grund att stå på, au-

tomatiserade färdigheter på sitt instrument och i musik, som i sin tur gör det möjligt för hjär-

nan att koncentrera sig på att generera idéer och interagera med de andra musikerna. För att nå 

den punkten krävs många timmar av hårt arbete i ett övningsrum, och i följande avsnitt tittar 

jag närmare på just övning. 

3.2.3. Övning inom musik 

För att tillägna sig specialiserade färdigheter inom ett fält, oavsett vilket det är, så krävs det 

övning. Övning utgör således en stor del i en musikers liv, men vad innebär det att öva? Ordet 

öva definieras i Nationalencyklopedin som att ”metodiskt försöka förbättra sin färdighet i 

(ngt) genom särskilt anpassade (upprepade) aktiviteter vanl. i fråga om intellektuell el. mo-

torisk färdighet e.d.”. Lehmann et al. (2006, s. 63) definierar de generella dragen i övning i 

musik som ”aktiviteter som resulterar i ett lärande, alltså en pågående beteendeförändring”. 

De beskriver vidare hur övningstillfället försöker att antingen simulera ett framträdande så 

nära verkligheten det går, eller isolera specifika aspekter av detta. Hur övning tar sig uttryck 

beror dock på färdighetsnivån och vilken sorts musik som övas, och är inte enbart begränsat 

till enskild instrumentalövning utan inkluderar allt som har med att förbättra det musikaliska 
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kunnandet (som exemeplvis lyssna på musik, memorera låtens form, ta lektioner, läsa en bok i 

musikpsykologi, etcetera) (Lehmann et al., 2006). 

När det handlar om att nå expertis inom ett område understryks ofta betydelsen av deliberate 

practice (avsiktlig övning). Ericsson et al. (1993) beskriver fyra nyckelkomponenter av delib-

erate practice som när de uppfylls i övning förbättrar precisionen och snabbheten i utförandet 

av kognitiva, perceptuella och motoriska uppgifter:  

1. Du behöver vara motiverad för att ta itu med uppgiften och uppbåda ansträngning 

för att förbättra din prestation. 

2. Utformningen av uppgiften bör ta hänsyn till dina förkunskaper så att uppgiften 

kan förstås efter en kortare tids instruktion. 

3. Du bör få omedelbar informativ feedback och kännedom om prestationens resultat. 

4. Du bör upprepade gånger utföra samma eller liknande uppgifter. 

Detta betyder att övning behöver vara målinriktad, syfta till att förbättra prestationen, utfor-

mad efter nuvarande färdighetsnivå, kombinerat med omedelbar feedback och att vara repeti-

tiv. 

Mängden tid som övas är också avgörande för hur väl någon presterar i musik. Detta fann Er-

icsson, Krampe & Tesch-Römer (1993) där fiol-studenter som ansågs prestera på den högsta 

nivån hade övat mest sett till sammanlagd tid från att de började spela. En andra studie som de 

genomförde visade också att övningstidens varaktighet var systematiskt relaterad till uppnåd 

färdighetsnivå (Ericsson et al., 1993). Den undersökning som Sloboda & Davidsson (1996) 

genomförde bekräftar detta, där de musikstudenter som hade övat mest också hade uppnått 

större framgångar. Det visade sig också att de mest framgångsrika studenterna behövde lika 

mycket tid för att gå vidare från en nivå till en annan som de minst framgångsrika studenterna. 

Detta indikerar att en minsta mängd timmar är nödvändig för att nå nästa nivå, och att det inte 

finns några genvägar till framgång (Sloboda & Davidsson, 1996). 

När en viss färdighetsnivå är uppnådd hos en musiker menar Lehmann et al. (2006) att 

fokuset för övning snarare skiftar över till att bibehålla denna nivån, vilket troligtvis kräver 

mindre övning. Detta understödjer också Hallam (1997) vars undersökning visade på att min-
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dre än hälften (41%) av de proffsmusiker som deltog i hennes studie övade dagligen, medan 

resten (59%) enbart övade när de förberedde sig inför en kommande konsert. 

Övning i musik kräver ansträngning och koncentration, vilket behövs för att upprätthålla den 

cirkulära struktur som övning innebär: spela - utvärdera - spela annorlunda - utvärdera, och så 

vidare (Lehmann et al., 2006). Att övning är särskilt ansträngande pekar Ericsson et al. (1993) 

resultat på, där musikstudenter rankade övning som en av de mest ansträngande aktiviteterna 

bland både musikrelaterade (som exempelvis undervisning, musikteori) och vardagliga ak-

tiviteter (till exempel diska, laga mat, handla, jobba, sova). Liknande resultat går att se när 

man tittar på specifika övningsaktiviteter, där övning av problemområden och att lära sig nya 

stycken var bland de mest ansträngande, med övning av problemområden också som den 

minst njutbara aktiviteten (Lehmann, 2002, refererad i Lehmann et al., 2006). För att orka 

med denna ansträngande aktivitet behöver vi hela tiden motivera oss själva till att öva.  

Motivation för att öva delas ofta upp i inre och yttre motivation; inre motivation är den vi 

själva får av att skapa, erfara och lyssna på musik, yttre motivation är den som kommer utav 

uppskattning och uppmuntran från föräldrar, lärare och kompisar (Lehmann et al., 2006). Den 

inre motivationens betydelse för framgång i musik visades på av Sloboda & Davidsson (1996) 

där de musikelever som ägnade sig åt mest informellt lärande (som att spela favoritlåtar för att 

det är kul eller bara ”lirade” med kompisar) också var de som presterade bäst. Själva ak-

tiviteten i sig gav ett uppsving i motivationen till fortsatt övning, snarare än att den var 

särskilt viktig i den musikaliska utvecklingen. Yttre motivation understryker Lehmann et al. 

(2006) är särskilt viktigt under en persons tidiga musikaliska utveckling. 

Det är inte enbart mängden övning som avgör hur stora framsteg som görs, utan kvaliteten på 

övningen är även den helt avgörande för utvecklingstakten hos den som övar. Optimering av 

övning uppnås huvudsakligen genom självreglering, vilket betyder att en person kan välja 

lämpliga strategier, planera, bedöma utfallet, och revidera sett till de svårigheter som upp-

kommer (Lehmann et al., 2006). En rad faktorer spelar in på hur effektfull övning blir, men en 

av de mer träffande aspekterna för mitt arbete som Lehmann et al. (2006) tar upp är att ha en 

effektiv övningsstrategi. 
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När det kommer till övningsstrategier så har Robert Schenk (2000) utifrån några övning-

sprinciper formulerat nio specifika övningsstrategier; att göra övningen rolig, ha långsiktiga 

och kortsiktiga mål, uppvärmning, att begränsa antalet upprepningar och låta kvantitet (övn-

ingstid) uppstå ur kvalitet (effektiv övning), långsamt musicerande och förenklingar, att öva 

mentalt, att njuta av sådant du redan kan, överkompensation (överdriva det du vill lära in) 

samt kreativ övning. Schenk påtalar också att dessa strategier endast är ett fåtal, och att det 

finns oändligt många till antalet. Några av dessa återfinns också i Hallams (1997) studie, där 

proffsmusikerna applicerade strategier för att öva på identifierade tekniska svårigheter i ett 

nytt musikstycke. De strategier som användes var i det tidiga stadiet av inlärning antingen 

kognitiv analys eller långsamt och noggrant spel. Därefter valdes en av två huvudsakliga 

strategier ut, repetitiv eller analytisk. De repetitiva använde musikerna för att gradvis öka 

hastigheten, ofta med en metronom som stöd, medan de analytiska bland annat innebar att 

man ändrade rytmen, varierade fraseringen, hittade på relevanta övningar, och så vidare. De 

som använde sig av de analytiska strategierna valde ofta aktivt bort de repetitiva metoderna. 

En del av musikerna använde sig även av en kombination av dessa två strategier. 

Som vi har sett ovan är det en rad aspekter som spelar in när det gäller övning; tid, kvalitet, 

motivation, vald övningsstrategi, och så vidare. Att öva kräver också ansträngning och kon-

centration. För att uppnå expertis i musik (eller vilket annat område som helst) spelar deliber-

ate practice en avgörande roll. När jag nu avhandlat övning i musik mer generellt ska jag i 

kommande avsnitt specifikt behandla övning inom jazzimprovisation. 

3.2.4. Övning av jazzimprovisation 

Forskning på övning inom jazzimprovisation är ett relativt ungt område, men på senare år har 

det dykt upp flera intressanta studier som behandlar vad som sker i jazzmusikers övningsprak-

tik. Här nedan kommer jag att lägga fram de teman jag anser som centrala: utforskande övn-

ing, utveckling i grupp, och strategier i övning av jazzimprovisation. 

I sin studie undersökte Guro Gravem Johansen (2013) musikhögskolestudenters övningsvanor 

när det gäller utveckling av improvisationskompetensen inom jazz. Ett av resultaten var bland 

annat att övning kunde innebära att experimentera med musikaliska konventioner och instru-

mentala normer, kopplat till en traditionell arbetsfördelning i en bandkontext (Johansen, 

2013). För att fånga dessa experimentella och improvisatoriska aspekter myntar hon begrep-
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pet utforskande övning, som komplement till det akademiskt etablerade konceptet deliberate 

practice (avsiktlig övning). Utforskande övning innebar för studenterna att ägna sig åt övning 

med oavgränsade och/eller ospecifierade lärandemål (i motsats till deliberate practice). I 

övningen undveks faktorer som en fast struktur, definierade mål och självvärdering av det 

spelade, och karaktäriserades mer av att studenterna började i en ”ände” och ”såg vart man 

hamnade”. Detta övningsläge innebar att improvisera eller ”jamma”, och kopplades till att öva 

på olika aspekter som (musikaliskt) flow, spontanitet, musikalisk association, att spela det 

”hörda”, och att bearbeta och testa tekniska delar i en skapande situation (Johansen, 2013). 

Utforskande övning fungerade också som ett nyttigt redskap för att identifiera speltekniska 

svårigheter, eftersom situationen kom närmre inpå hur man ”egentligen spelar” än vad som 

sker i mer målinriktad övning. 

En central del i att öva och utveckla improvisationskompetensen är att spela tillsammans med 

andra. Johansens (2013) resultat pekar på hur kollektiva musikskapande verksamheter, som 

att spela i band och jamma, motiverar till och skapar mening för den individuella övningen. 

Att öva i band anser Johansen därför vara en nödvändig läromiljö för att utveckla egenskaper 

som är specifika för en interaktiv situation, till exempel att reagera på vad de andra gör och att 

utveckla idéer kollektivt. Studenterna uttryckte också att det i dessa sammanhang, när det 

fanns utrymme, gick att prova och misslyckas, ”leka fram” det skapade och utbyta idéer (Jo-

hansen, 2013).  

När det gäller strategier i att öva på jazzimprovisation verkar det finnas en klart målorienterad 

inriktning bland jazzmusiker och studenter. I Solstads (2015) forskning framkom det att pro-

fessionella jazzgitarristers övning delades in i fyra faser, inspirerade av de typiska stadier av 

”expert practice” som Chaffin et.al (2002, refererad i Solstad, 2015) beskriver. Överblick för 

att få en helhetsbild, delar som innefattar att fokusera på fraser och sektioner, sam-

manslagningar som inkluderar hopsättningen av de olika delarna och underhåll som behand-

lar tekniska aspekter av ens spel och underhåll av repertoar. På så vis kan övning ses som en 

systematisk aktivitet med förutsägbara stadier och aktiviteter (Solstad, 2015). Förutom ut-

forskande övning och vikten av att spela tillsammans med andra som vi såg här ovan, 

framkom det i Johansens (2013) studie att studenterna lade stor vikt vid att utveckla ett eget 

”sound” eller en egen ”röst” när de övade. De sökte en hög grad av självstyre och äganderätt 

med hänsyn till valet och användningen av läromedel, och mot institutionen och lärarna. Delar 
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som ingick i övningen av improvisation sträckte sig från att få kontroll över teknikaliteter, 

som rytmisk time-känsla, formkänsla, ackord, skalor och motoriska färdigheter; till metodiska 

aspekter av improvisation, som att öka musikalisk associationsförmåga, att våga släppa taget i 

stunden (inte tänka för mycket), etcetera. 

Det är alltså viktigt att vara både målinriktad och ”fri” i övning av jazzimprovisation, samt att 

vistas i de sammanhang där det faktiskt sker improvisation det vill säga att spela med andra. 

3.3 Styrdokument 
Stöd för denna studie går att hitta i en mängd kursplaner för gymnasiet, då framförallt i kurs-

erna ”instrument eller sång” som går att hitta i ämnesplanen för musik (Skolverket, 2011). 

Under centralt innehåll som undervisningen ska behandla finns följande formuleringar:  

 Instrument eller sång 1: ”Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder” (s. 15). 

 Instrument eller sång 2: ”Musikalisk instudering” (s. 17). 

 Instrument eller sång 3: ”Musikaliska instuderingsmetoder” (s. 19). 

Även i kurserna för ensemble (Skolverket, 2011) hittar man dessa formuleringar under cen-

tralt innehåll: 

 Ensemble 1: ”…metoder för instudering, enskilt och i grupp…” (s. 6). 

 Ensemble 2: ”Fördjupad instudering, enskilt och i grupp…” (s. 8). 

4. Metod 
I detta kapitel går jag inledningsvis igenom och motiverar den valda forskningsansatsen och 

datainsamlingsmetoden för arbetet: kvalitativ ansats och intervjuer. I de följande avsnitten re-

dogör jag för hur urvalsprocessen gått till, de etiska övervägningar som gjorts, presenterar in-

formanter, hur datainsamlingen gått till samt hur bearbetning och analys av data skedde. 

4.1. Kvalitativ forskning 
I denna studie var jag intresserad av få tillgång till gitarrlärares tankar om övning i improvisa-

tion, men också deras beskrivningar av den egna övningen av detta samt hur de förmedlar 

denna kunskap vidare till sina studenter. Studien vilar även på ett hermeneutiskt perspektiv, 

vars fokus ligger på att genom tolkning förstå en individs uppfattning av en företeelse i dess 
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livsvärld. Då syftet är att studera ett fenomen har jag i studien använt en kvalitativ forskn-

ingsansats. Forskare som använder ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda 

på hur människor upplever sin värld, och har som mål att nå insikt snarare än att statistiskt 

analysera (Bell & Waters, 2016). Nyberg & Tidström (2012) skriver att tanken med en sådan 

ansats är att uttyda och förstå fenomen, och den kan syfta till att förstå uppfattningar, up-

plevelser och avsikter. Rennstam & Wästerfors (2015) menar att kvalitativ metod är skapad 

för att förstå social interaktion och vad olika samhälleliga fenomen betyder i det sammanhang 

där de skapas. De understryker också att metoden utvecklats för att utforska sådant som inte 

kan beskrivas med siffror, så som att begripa processer, betydelser och kvaliteér. Mot detta 

som bakgrund ansåg jag en kvalitativ metod som mest lämpad för mitt valda forskningsob-

jekt, eftersom jag sökte ta reda på gitarrlärares åsikter och beskrivningar av övning.  

4.2. Intervjuer 
Det finns en rad olika metoder för att samla in kvalitativa data: observationer, enkäter, dag-

böcker/loggböcker, dokumentanalys och intervjuer. För att ta reda på lärarnas syn på övning 

ansåg jag att intervjuer passade bäst, eftersom det handlar om ett område där uppfattningar 

och åsikter kan skilja sig avsevärt från individ till individ. Som Bell & Waters (2016) skriver 

är en av de stora fördelarna med intervjuer deras flexibilitet, där man som intervjuare kan vi-

dareutveckla idéer, ställa följdfrågor på svar samt gå in på motiv och känslor hos responden-

ten. Det är också möjligt att läsa av hur en respons avges under en intervju, med dess till-

hörande tonfall, kroppsspråk, ansiktsuttryck och pauser. Det finns dessutom olika sorters in-

tervjuer: strukturerade eller ostrukturerade intervjuer, gruppintervjuer och fokusintervjuer 

(Bell & Waters, 2016). Strukturerade har en hög grad av standardisering, där man följer ett 

intervjuschema rakt av i princip. Ostrukturerade är öppna till formatet och kretsar kring ett 

visst tema. Gruppintervjuer görs med flera deltagare samtidigt och kretsar kring en viss 

frågeställning, medan fokusintervjuer görs med en grupp deltagare som har liknande egen-

skaper eller erfarenheter. Då jag såg praktiska svårigheter med att samla alla lärare på en plats 

valde jag att utföra dessa intervjuer enskilt. När det gäller graden av struktur på intervjun 

beskriver Bell & Waters (2016) att de flesta intervjuer som görs i datainsamlingsfasen hamnar 

någonstans mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade. Eftersom jag hade 

särskilda teman jag ville ta upp, och förväntade mig väldigt öppna svar baserat på ämnets art, 

valde jag det som kallas för fokuserade intervjuer. Dessa uppfyller kraven om en låg standard-
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isering som möjliggör öppna svar, samtidigt som de har en viss struktur där man har valt te-

man på förhand som ska behandlas under intervjun (Bell & Waters, 2016). För att samla in 

data valde jag alltså kvalitativa intervjuer, och vad som kännetecknar dessa kommer jag att 

beskriva mer detaljerat i följande avsnitt. 

4.3. Kvalitativa intervjuer 
Då arbetet vilar på en hermeneutisk vetenskapssyn är det logiskt att också välja en metod som 

motsvarar de krav som detta perspektiv ställer på informationsinhämtning. En sådan metod är 

den kvalitativa intervjun, som jag valde att använda mig av för att samla in data i detta arbete.  

Varför denna metod lämpar sig i ett hermeneutiskt arbete beskriver Kvale & Brinkmann 

(2014) på ett mycket bra sätt. En kvalitativ forskningsintervju försöker att ”beskriva och 

förstå meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 46). Den som intervjuar uppfattar och tolkar det som sägs men också hur det sägs. 

Detta förutsätter att intervjuaren har förkunskaper om ämnet samt är uppmärksam på tonfall, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk hos intervjupersonen samt kan tolka dessa (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Syftet med metoden är att få kvalitativ kunskap som uttrycks i vanligt tal-

språk, och avser inte att vara kvantitativ. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

få detaljerade beskrivningar av kvalitativa aspekter som finns i intervjupersonens värld, eller 

som Kvale & Brinkmann (2014) säger: ”den arbetar med ord, inte siffror” (s. 47). Utifrån en 

sådan beskrivning är den kvalitativa forskningsintervjun väl lämpad som metod för datain-

samling i det här arbetet, då den bevisligen är hermeneutisk i sin natur. 

Intervjumetoden kännetecknas även av att den har en fokuserad struktur. Fokuset ligger på 

bestämda teman, och den är varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt 

öppen utan given riktning. Forskningsämnet fokuseras genom öppna frågor i intervjun (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

4.4. Urvalsprocessen 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för jazzimprovisationsövning och undervis-

ningen av densamma. För att producera ett material som skulle kunna ge svar på arbetets 

frågeställning valdes intervjuer som metod. Då det dels handlade om övning men också un-

dervisning av denna ställde jag upp ett antal kriterier på de informanter som jag bedömde 
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skulle kunna ge svar på min frågeställning i en intervju. Dessa skulle vara gitarrlärare med 

erfarenhet av högre musikutbildning i Sverige, eftersom att de befinner sig på en väldigt hög 

nivå både ämnesmässigt och pedagogiskt. Vidare skulle de vara inriktade mot en modernare 

musiktradition rotad i pop, rock och jazz-genrerna, samt ha el-gitarr som sitt huvudinstru-

ment. Detta eftersom arbetets fokus ligger på övning av jazzimprovisation på just el-gitarr. 

När jag fastslagit vilka kriterier informanterna skulle uppfylla började så processen med att  

försöka hitta dessa deltagare.  

Grundambitionen var således att söka rätt på lärare som passade in på de uppsatta kriterierna. 

Eftersom antalet musikhögskolor i landet är få är också mängden högskolelärare att kontakta 

begränsad, vilket gjorde att jag fick överväga om lärare jag själv hade haft skulle få ingå i stu-

diens urval. Den potentiella mängden data som jag bedömde dessa kunde ge gjorde dock att 

jag valde att inkludera även dem i urvalet. Ambitionen var också att få en så jämn könsfördel-

ning som möjligt, men efter kontakt med musikhögskolorna framkom det att det inte jobbar 

någon kvinnlig gitarrlärare hos någon av högskolorna för närvarande. Jag fick dock tips om en 

som hade arbetat på en av skolorna, så henne valde jag att ta kontakt med. 

Av de sju lärare som jag valde att kontakta fick jag svar från fyra. Samtliga lärare som svarade 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Dessa kontaktades i en första urvalsrunda via 

mail och sms, och svarade snabbt efter första kontakten att de kunde delta. Utav de fyra 

bekräftade tre sedan sin medverkan och bokade in ett datum för intervju. Resterande lärare 

valdes därefter ut för att komplettera det första urvalet geografiskt och kontaktades via mail. 

På grund av uteblivna svar och tidsbrist blev det dock till slut de tre från första rundan som 

utgjorde urvalet. 

Urvalet är baserat på mina egna erfarenheter, en sökning i personallistorna på de olika 

musikhögskolorna i landet samt med hjälp av min tidigare gitarrlärare från min tid på 

folkhögskola. Anledningen till att jag valde just dessa informanter var att de passade in på de 

avgränsningar jag valt att göra i mitt syfte, vilket också ökade chanserna att kunna besvara 

mina frågeställningar. Förhoppningen var att dessa skulle kunna ge utvecklade svar då de varit 

verksamma som gitarrlärare en längre tid, samt att de som professionella musiker också 

genomgått en mängd olika stadier i sin egen övning. 
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4.5. Etiska överväganden 
Den som bedriver forskning som innefattar människor behöver se till att de forskningsetiska 

reglerna som Vetenskapsrådet (2016) beslutat om uppfylls, för att på bästa sätt skydda indivi-

den. De fyra huvudkrav som finns är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet-

skravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär kraven att deltagaren ska vara informerad om 

sin uppgift i studien samt på vilka villkor den medverkar, att det är frivilligt att delta i studien 

och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren ska ha inhämtat uppgiftsläm-

narnas samtycke att delta i studien, försäkra sig om att de uppgifter som lämnas behandlas 

konfidentiellt så att utomstående inte ska kunna identifiera deltagarna, samt enbart använda 

dessa uppgifter i forskningssyfte.  

För att uppfylla Vetenskapsrådets (2016) informationskrav skickades ett informationsbrev ut 

via mail till de som valt att delta i studien (se Bilaga 1.), där jag beskrev lite kort syftet med 

studien och mina frågeområden. Där klargjordes också att deras svar skulle vara konfidentiel-

la, att jag hade för avsikt att spela in intervjun, att endast jag skulle ha tillgång till inspel-

ningarna samt att dessa inspelningar skulle raderas så fort arbetet var klart (detta för att upp-

fylla konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). I brevet framkom även att de skulle få läsa 

igenom, godkänna och kommentera transkriptionerna, och att de kunde dra tillbaka sin med-

verkan under arbetets gång. För att uppfylla samtyckeskravet (VR, 2016) inhämtades delta-

garnas muntliga samtycke till att vara med i studien innan intervjuerna satte igång. När inter-

vjuerna transkriberats skickades dessa ut till deltagarna som utlovat, och kommentarer samt 

godkännanden inhämtades i samband med detta. I resultatdelen nedan namnges koncept och 

idéer som deltagarna själva utvecklat och använder sig av i sin undervisning, vilket ökade 

risken för att läsaren skulle kunna koppla dessa till andra uttalanden och på så vis riskera 

lärarnas anonymitet. För att motverka detta valde jag att en bit in i resultatkapitlet utelämna 

även de fiktiva namn som användes i början av kapitlet. 

4.6. Presentation av informanter 
I studien deltog alltså tre gitarrlärare. Samtliga är män i 50-årsåldern som har lång arbet-

slivserfarenhet som gitarrlärare på olika nivåer (kulturskola, gymnasium, folkhögskola, 

högskola). De är för närvarande anställda på svenska musikhögskolor, och fördelar sig på två 
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av de sex skolorna som finns i landet. Där undervisar de både lärar- och musikerstudenter i 

gitarr. Två av lärarna arbetar också på kulturskola respektive folkhögskola, och samtliga är 

även verksamma musiker. 

4.7. Utformning av intervjuguiden 
För att en intervju ska behålla sin fokuserade karaktär underlättar det enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) att ha en intervjuguide innehållandes bestämda frågor och frågeområden 

som stöd när man intervjuar, varför jag valde att använda mig av en sådan. Intervjuguiden 

började utformas veckan efter att jag bestämt mig för att genomföra intervjuer. Då jag valt att 

göra fokuserade intervjuer delade jag in frågorna i tre kategorier som motsvarade mina 

frågeställningar. Till en början spånade jag frågor under dessa kategorier, som jag sedan till-

sammans med min handledare sållade bland. Efter det första urvalet av frågor gjorde jag ett 

snabbt utkast till en intervjuguide där frågorna testades under min pilotintervju. Under pilotin-

tervjun bad jag även intervjupersonen att komma med feedback på frågorna både så fort den 

kom på något, men också i slutet av intervjun då jag frågade hur hen upplevt intervjun. Då en 

del frågor var nästan identiska, kom i konstig ordning, inte var tydligt avgränsade och andra 

intressanta följdfrågor dök upp, reviderades intervjuguiden. Efter första omgången av revider-

ing gjordes en andra revideringsvända, för att slipa till formuleringarna på frågorna och göra 

dessa så tydliga som möjligt. Denna sista revideringsrunda resulterade i den slutliga inter-

vjuguiden (se Bilaga 2.) som användes som stöd under mina intervjuer.  

4.8. Genomförande av intervjuer 
För att lära sig intervjua menar Kvale & Brinkmann (2014) att man måste utföra intervjuer. 

Som nämndes ovan genomförde jag därför en pilotintervju som ägde rum veckan innan de 

huvudsakliga intervjuerna, dels för att prova frågorna men också för att träna på rollen som 

intervjuare. Eftersom denna skedde med en student på skolan valde jag att inte använda mig 

av pilotintervjun som datamaterial, och detta klargjordes innan vi satte igång. Under intervjun 

testade jag också inspelningsutrustningen som bestod av röstmemofunktionen i min iPhone. 

Tabell 1.0. Beskrivning av hur datainsamlingen gått till: 

Intervjuer

Informant Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3
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Intervjuerna ägde rum 7-9 mars, och hur insamlingen av data gick till går att se i tabellen 

ovan. Intervjuerna inleddes med att stämma av om intervjupersonerna hade läst igenom in-

formationsbrevet som jag skickat ut veckan innan, vilket alla hade gjort. Efter att de lämnat 

sitt muntliga samtycke till att delta i studien följde en kort orientering som Kvale & 

Brinkmann (2014) förespråkar, där jag presenterade syftet med intervjun, de olika frågeområ-

dena och att de skulle ske i ordning samt om de hade några frågor. Därefter började jag spela 

in intervjuerna. Under intervjuernas gång hade jag stöd av min intervjuguide som jag hade i 

ett fönster på min dator. I denna hade jag också gjort en ungefärlig tidsindelning för de olika 

frågeområdena, men dessa tider överskreds i varje intervju med råge då lärarna ofta hade lån-

ga utvecklande svar samt att jag då och då följde upp med frågor påkomna i stunden. Detta är 

också anledningen till att intervjuerna blev såpass långa i slutändan. 

4.9. Bearbetning och analys av intervjuer 
När intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna ordagrant med hjälp av ord-

behandlingsprogrammet Pages, uppspelning av de personliga intervjuerna i iTunes och av 

Skype-intervjun i Quicktime. Transkriptionerna skickades sedan ut till deltagarna så att de 

skulle få möjlighet att korrigera eventuella missförstånd eller göra tillägg till sina uttalanden. 

Då arbetet vilar på en hermeneutisk vetenskaps- och kunskapssyn där förståelse nås genom 

tolkning och omformning av förförståelse, har analysen präglats av detta tankesätt. Som jag 

beskrev i avsnittet om hermeneutik ovan förklaras ofta tolkningsprocessen genom användan-

det av den hermeneutiska cirkeln. Stegen i analysen motsvarar denna cirkulära rörelse, där 

min tolkning vilat på förförståelsen jag hade om ämnet innan skapade ny förståelse, som i sin 

tur bildade ny förförståelse som jag tolkade utifrån när jag tittade på nästa del. Det är dock 

viktigt att påpeka att tolkning sker hela tiden, vilket dessutom innebär att jag inom varje steg i 

Form och plats för 
intervjun:

Personligen på 
lärarens kontor

Via Skype Personligen i 
lärarens hem

Datum och tid: 7/3, kl. 13.00 8/3, kl. 17.00 9/3 kl. 10.30

Intervjuns längd: Ca 1 h 29 min. Ca 1 h 15 min. Ca 1 h 38 min.

Dokumentation: Ljudinspelning med 
röstmemofunktion i 
iPhone.

Ljudinspelning med 
eCamm Callrecorder 
i Skype.

Ljudinspelning med 
röstmemofunktion i 
iPhone.
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analysen tolkade delar i relation till helheten som skapade ny förståelse. Även under inter-

vjuerna och transkriberingen skedde tolkning som i sin tur ledde till förståelse och ny för-

förståelse hos mig redan innan analysen tog sin början. 

När intervjuerna var nedskrivna började jag ”umgås” med materialet vilket Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver är nödvändigt för att kunna se kategorier, teman, etcetera. I 

analysens första steg sorterades så materialet in under arbetets tre frågeställningar: syn på 

övning, strategier i övning, samt undervisning i övning av jazzimprovisation. För att göra det-

ta användes meningskoncentrering, som innebär att man pressar samman huvudinnebörden i 

ett uttalande till kortare formuleringar om några få ord (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 

gjordes genom att lyssna på intervjuerna samtidigt som jag följde med i transkriptionerna och 

förde anteckningar för hand. Även intressanta citat i transkriptionerna markerades och ko-

dades med siffror. Anteckningarna färgkodades i sin tur. 

I andra steget av analysen granskades de kodade anteckningarna och citaten med målet att 

försöka hitta gemensamma nämnare eller skillnader i lärarnas uttalanden, i växelverkan med 

att gå tillbaka till transkriptionerna i sin helhet. Meningar och ord tolkades för sig för att 

sedan ses i sitt sammanhang, för att försöka förstå innebörden i delar och helhet. På så vis bil-

dades en ny förståelse som in tur låg till grund för sista steget i analysen. 

I analysens tredje och sista steg omvandlades materialet från de tre huvudfrågorna till nya hu-

vud- och underteman, utifrån den nya förståelse som granskningsprocessen i analysens andra 

steg ledde till. Efter flera tolkningsrundor motsvarar alltså tredje steget en högre eller djupare 

nivå av förståelse. Dessa nya teman presenteras i resultatkapitlet som följer här nedan. 
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5. Resultat 
I det följande kapitlet kommer jag att redogöra för vad som framkommit i analysen av de 

transkriberade intervjuerna. De teman som visade sig i materialet handlar om lärarnas 

värderingar av jazzimprovisation och övning inom detta, kompetenser som krävs för att im-

provisera, betydelsen av tid i övning, strukturerad och målinriktad övning, betydelsen av mo-

tivation, skillnader i egen övning mot att spela med andra, övningsstrategier i egen övning 

samt undervisningsaspekter. Under varje huvudtema finns också underteman för att skapa 

struktur i texten. För att göra texten lite mer personlig och verklighetsförankrad har jag valt att 

namnge intervjupersonerna med de fingerade namnen John, Vidar och Kent. Som nämndes 

ovan har dessa valts bort i den senare delen av texten för att skydda lärarnas identiteter. 

5.1. Imateriella värden: magi, uttryck, skönhet, språk och dialekter 
När lärarna pratar om jazzimprovisation beskriver de detta med en mängd olika värdebegrepp, 

där aktiviteten ses som något magiskt, det vackraste som finns, eller som ett språkligt uttryck. 

Vidar tror att det finns en ganska missvisande bild av jazzimprovisation bland framförallt 

klassiska musiker, en bild av ett gäng musiker som står och hittar på allt från ”scratch” i stun-

den. För Vidar innebär jazzimprovisation att öva på en massa saker som sedan kan omstruk-

tureras i realtid. Han menar att man är som en illusionist när man improviserar, något som 

jazzgitarristen John Scofield ska ha beskrivit det som: 

[…] det tror jag bra improvisatörer är, han menar på, dem är bra illusionister liksom, att man… Det 
låter som att man hittar på det i nuet. 

Vidar understryker att det dock inte handlar om att spela färdiga solon när en musiker impro-

viserar, utan beskriver det såhär: 

[…] jag tror det handlar väldigt mycket om att, duktiga improvisatörer kan ta små impulser… ifrån 
medmusiker och… in a split second omvandla dem till nånting som, fungerar bra exakt just nu liksom. 

Det spontana skapandet i stunden, uttrycket och ”behovet av att få ut det man hör” är det förs-

ta som John betonar i jazzimprovisation. Han påpekar också att det är kommunikationen med 

de andra musikerna som är det viktigaste när han spelar jazz, och att publikkontakten har en 
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underordnad roll. I Johns ögon är jazzimprovisation ”absolut skönhet”, något som han moti-

verar på följande vis: 

Och just det absolut skönhet, när det är bra så är det det för mig, därför det finns någonting med kom-
ponerad musik som är fantastiskt. Men, det kan inte mäta sig i min värld med det improviserade. Jag 
vet inte, det är någon slags… hastighet i tanken, som jag tycker är fascinerande. 

Jazzimprovisation är för Kent ”en stor frihet”, olika stilar och olika dialekter, och han menar 

att det är väldigt likt ett språk. Kent tar bebop som exempel, och beskriver att det innebär att 

”kolla in de stora mästarna” och transkriberar dessa för att att just lära sig språket, ”the bebop 

language”: 

[…] det är ju som… som jag tycker är väldigt likt ett språk, det är väl inget ovanligt att man jämför det 
med språk också. Så man lär sig en massa saker hur det går till, vad man kan spela för toner i, det och 
det sammanhanget, och fraser och rytmer, och nyanser. Och… ja, stilistiskt också, och soundmässigt, 
och så vidare. 

Kent påpekar i likhet med Vidar att man inte bara rabblar upp inövade fraser när man impro-

viserar: 

Så givetvis, om man sitter och… transkriberar fraser, så är det ju inte så att man sitter och tänker att 
när man… spelar, att nu ska jag… spela den och den och den frasen, för då improviserar man ju inte. 

Lärarna uttrycker som synes att jazzimprovisation är något som skapas i stunden, även om de 

förbereder sig innan genom övning. Vilka specifika tankar och idéer lärarna har när det gäller 

just övning redovisas under följande rubrik. 

5.1.1. Generella värderingar och åsikter på övning av jazzimprovisation 

När det gäller övning på jazzimprovisation framkommer det i materialet en mängd olika 

grundtankar och idéer. Övning kan för lärarna handla om att utveckla det de redan kan, att 

träna upp fingrarna, att lyssna på det man spelar, att göra musik och sätta saker i ett samman-

hang, att spela till en inre puls, att öva på sitt instrument, att lyssna på musik, att transkribera, 

att sätta sig in i hur andra improvisatörer tänker, att utforska övningsmaterialet, att utveckla en 

god teknik samt att hantera tidsbegränsningarna i improvisation. 
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För John innebär övningen i jazzimprovisation att utveckla det han redan kan. Han beskriver 

att det är viktigt att omforma de formler han tillägnat sig genom övning, för att det inte alltid 

ska låta på samma sätt när han improviserar. John säger också att han alltid improviserar 

oavsett genre, men i olika grad beroende på sammanhanget. Detta tror han bygger på en in-

neboende rädsla för att det ska bli tråkigt om han spelar samma sak hela tiden. Övning innebär 

också att träna upp fingrarna till ”att lyda hjärtat och hjärnan” för John, samt att lyssna på det 

man spelar för att inte utveckla en tolerans för det som inte låter bra. 

Att göra musik av det som övas på och att sätta det i ett musikaliskt sammanhang säger Vidar 

är viktigt för honom. Så fort han har någonting i muskelminnet så applicerar han det i 

musiken. Vidar uttrycker också att det är viktigt för honom att ha en inre puls som man 

förhåller sig till och spelar mot, något som återkopplar till att ha ett sammanhang. För att kun-

na utvecklas vidare och identifiera utvecklingsområden är det även viktigt att vara ärlig mot 

sig själv säger Vidar, och ställa sig frågan ”vad behöver jag bli bättre på?”. 

Kent ser övning i jazzimprovisation som två saker. Dels är det att öva på sitt instrument, men 

även lyssning. Han beskriver att han varje dag har ”en ograverad halvtimme” då han enbart 

lyssnar på improvisationsmusik. Eftersom Kent ser på jazzimprovisation som ett språk under-

stryker han vikten av att transkribera, för att sätta sig in i hur en improvisatör tänker och an-

vänder sig av språket. 

John och Vidar understryker båda vikten av att utforska övningsmaterialet grundligt, att an-

vända det tidigare eller nyligen inlärda och omforma det till något annat. John pratar om detta 

på följande sätt: 

För att kunna spela dem här idéerna så bra som möjligt så måste jag vända in och ut på dem. […] spela 
den i trioler, i kvintoler. Spela den i raka sextondelar. Det händer någonting med frasen. Spela den på 
ettan, spela den på ett-å, spela den strax innan ettan på fyr-å… och så vidare, just det där så att en idé 
inte alltid blir samma sak. 

Vidar nämner utforskandet i övning på ett liknande vis: 

[…] att sätta sig så… fort som möjligt, så att jag menar… Och det kan vara att man ska spela en skala 
i terser dodidadi (sjunger). Sätt på en groove, gör det till ett ackord… Börja frasera om det, vänd det 
fram och tillbaks, gör små sekvenser av det, blanda ihop med något annat. 
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Kent och John är inne på att öva upp en god teknik är centralt för att kunna spela det man hör 

i huvudet. Genom att ha en god teknik minimerar man de motoriska och fysiska hinder som 

annars kan uppkomma när man improviserar. Kent betonar det såhär: 

[…] att… öva på sitt instrument, det är ju givetvis mer fysiskt också. Att man… håller igång, sitt… 
instrument, för att kunna utföra det man vill när man… har en frihet att improvisera. Så, det kan vara, 
jag tycker det är bra att ha en bra teknik. För då kan man göra sånna saker som man vill göra, rent 
tekniskt. Då fastnar man inte där. 

Att sätta det som övas på i ett sammanhang uttrycker Vidar och Kent är viktigt i deras övn-

ing, eftersom det är där den inövade kunskapen sedan används. Vidar säger följande om det-

ta: 

[…] jag sitter alltid och liksom när jag övar… alltså gör det till musik så att säga. […] så fort man får 
något under fingrarna… Jag tycker den absolut bästa övningen man kan göra, det är att… sätta det i 
musik, på något sätt. 

Kent nämner både att spela med andra musiker och att skapa sig ett sammanhang som viktigt 

i den enskilda övningen: 

Och sen, att spela… med andra. För det är ju… i den miljön man improviserar. Och… man är ju aldrig 
bättre än omgivningen tillåter. Har man en tillåtande atmosfär, och en… trygg, en positiv tycker jag, 
miljö att vara i, då… då kan man vara på topp. […] Och sen öva till, öva att improvisera, öva att rent 
konkret, spela till backingtracks. […] för, det är ju den miljön man lär i när man sen ska improvisera. 

Sammantaget verkar lärarna vara ganska överens om att utforskning av övningsmaterial och 

applikation av det övade är viktiga beståndsdelar i övning av jazzimprovisation. Vad som 

krävs för att kunna improvisera och vilka kompetenser som behöver övas på beskrivs av 

lärarna i nästa avsnitt. 

5.2. Kompetenser 
Lärarna beskriver i intervjuerna en rad olika kompetenser som de anser behövs för att kunna 

improvisera. Dessa har jag delat in i två kategorier: musikaliska färdigheter och personliga 

egenskaper. 
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5.2.1. Musikaliska kompetenser 

De musikaliska kompetenser som lärarna anser behövs för att kunna improvisera handlar både 

om kunskaper och färdigheter: att ha en bra förståelse för de musikaliska parametrarna har-

monik, rytmik och dynamik, bra koll på teorin, ett bra gehör, en bra teknik, en förståelse för 

instrumentet samt att ha ett soundideal. 

Vidars uttalande sammanfattar vad jag uppfattar är både hans och Johns ståndpunkt, att ha 

koll på teorin och besitta en väl fungerande teknik: 

Jo, men då skulle jag nog vilja säga det att, […] alltså, det är ju på något sätt att ha… koll på… liksom 
ackord och dess funktioner… väl, alltså. Och sen kunna utföra det på sitt instrument. Allt det här är ju 
jättemycket jobb va. 

Som framkom i tidigare avsnitt understryker också Kent att en väl fungerande teknik är en 

nyckelkompetens, men han betonar även gehöret som viktigt för att kunna ta till sig och 

anamma ett sound genom lyssning. Kents betoning av transkribering som ett bra verktyg för 

att träna upp gehöret, understryker ytterligare gehörskompetensens betydelse för honom. 

5.2.2. Personliga egenskaper 

Alla lärarna lägger stor vikt vid personliga egenskaper när de beskriver kompetenser som 

krävs för att kunna improvisera samt för att lära sig att improvisera. De egenskaper som un-

derstryks som viktiga i improvisation är fantasi, upptäckarlust, närvaro, tur, lust, glädje och 

nyfikenhet. För att lära sig improvisera nämns egenskaper som disciplin, en viss form av be-

satthet, tålamod, orädsla, att vara systematisk, organisationsförmåga, vilja, uthållighet och att 

vara målinriktad. 

John räknar upp egenskaper som fantasi, upptäckarlust och närvaro när det handlar om att 

kunna improvisera. För att komma dit beskriver han också en rad andra egenskaper, såsom 

disciplin, en viss form av besatthet, tålamod, att vara orädd, att vara systematisk samt att ha en 

viss organisationsförmåga. Sedan beskriver han även att det hjälper att ha tur, något som dock 

ligger utanför individens kontroll. 
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Den viktigaste egenskapen en musiker har är enligt Vidar lust, att ha lust till någonting. Han 

betonar att man ska försöka öva på ett meningsfullt sätt som ger något, samtidigt som det är 

viktigt att vara rädd om sin glädje. Vidar säger att det självklart är okej att öva jättemycket så 

länge det är kul, men så fort det blir destruktivt så tror han inte att den övningen ger någonting 

längre. 

Kent beskriver att det till att börja med krävs en vilja, för att kunna ta sig dit man vill. Detta 

kombinerat med nyfikenhet tror han är nödvändigt för att ge sig in i jazzvärlden, och han mo-

tiverar detta med att genren är såpass svår att få ett grepp om. Att vara uthållig och målinrik-

tad är också viktigt enligt Kent. 

5.3 Tid 
Ett ämne som ofta återkommer och som genomsyrar alla lärarnas uttalanden är tidsaspekten 

när det kommer till att lära sig jazzimprovisation. Det kan handla om att ge sig själv tid att 

förstå ett koncept, att ge muskelminnet tid att etablera sig, att ta sig tid till att öva, övningsti-

dens längd eller helt enkelt att det tar tid att lära sig att improvisera i jazz på grund av genrens 

komplexitet. Tid kommer också till uttryck i form av att man verkar i en väldigt tidsbegränsad 

kontext när man improviserar, vilket ställer stora krav på improvisatörens förmåga att 

återkalla det denne har lärt sig på väldigt kort tid. 

Både Vidar och Kent säger uttryckligen att det tar tid att lära sig jazzimprovisation, dels för 

att det är svårt men också för att det är mycket kunskap som behöver tillgodogöras. 

Kent beskriver sig som övningsmänniska, och säger att han har övat och fortfarande övar 

många timmar om dagen. Han tycker det är viktigt att man tar sig tid för att öva och försöker 

hitta tider som passar med att ha ett socialt liv också. Kent berättar om när han som ungdom 

förstod att han måste börja öva mer, efter att ha fått reda på hur gitarristen Paco de Lucia och 

en basist som han kände övade flera timmar om dagen: 

[…] ”shit, han spelar tolv timmar, och den där basisten”, då började det liksom gå ihop för mig att 
”men jäklar också, jag skulle behöva öva mer”. Så jag började öva fyra timmar om dagen. Från noll, 
från att spela House of the Rising Sun, efter skolan och innan man for ut med moppen eller man, ja… 
for till tjejen eller nått sånt där, så bara (knäpper med fingrarna) där ska det vara.  
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Vidar säger att han också övade mycket som ung, och har sådana perioder fortfarande. Dock 

påpekar han att han tycker det snarare är vad som görs under övningspasset än mängden tid 

som spelar roll: 

[…] jag tycker det är fine att öva skitmycket, jag har själv gjort det. Och… periodvis gör jag det fort-
farande. 

Man kan sitta i tio timmar med en Realbook och, jag är inte så säker på att man får så mycket gjort 
med det, om man liksom inte strukturerar upp det på nått sätt alltså. Vad kommer man ihåg från dem 
här tio timmarna, vad har man med sig på scenen sen när man står där? 

John pratar också om att vara disciplinerad under övningspasset. Han påpekar också vikten 

av att vara väl förberedd och tekniskt obehindrad när det kommer till att improvisera, efter-

som det handlar om en kontext med väldigt strama tidsramar där det inte finns utrymme för 

eftertanke: 

Ju äldre man blir, desto närmare döden kommer man. Och man inser mer och mer att, tiden… är inte 
oändlig. Så, dem gånger jag övar så gör jag det med mycket disciplin, mycket mer disciplinerat. 

Man hinner liksom inte tänka tio tankar när man spelar, det går för fort. Så man måste alltså träna upp 
så att… fingrarna lyder hjärtat och hjärnans första impulser. Då tror jag att man kan börja prata om 
improvisation. 

Tid verkar med andra ord spela en stor roll både när det gäller övning av improvisation, men 

också under själva framförandet av improvisationer. Mängden tid som används för övning är 

inte enbart avgörande utan hur effektivt den tiden används är något som betonas av lärarna. 

Hur tiden, enligt de intervjuade, används på ett effektivt sätt under ett övningspass beskrivs i 

nästa avsnitt. 

5.4. Mål och struktur 
När lärarna beskriver sin övningspraktik framkommer det att den är väl strukturerad och 

målinriktad hos samtliga. Strukturen gestaltar sig i form av att lärarna beskriver hur de övar 

på en sak i taget och fokuserar på enbart den parametern, konceptet eller idéen under en av-

gränsad tid. Att ha mål talar lärarna om som att ha identifierat ett förbättringsområde hos sig 

själv eller något man skulle vilja kunna, och därefter sätter upp huvudmål och delmål. Både 
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långsiktiga och kortsiktiga mål beskrivs, så som att kunna spela något bra i framtiden, att öva 

inför ett projekt eller att ha övat på en viss sak under en dag. 

5.4.1. Struktur 

Strukturen i lärarnas övning beskrivs som att vara metodisk i balans med spontanitet där det 

medvetet övas på en avgränsad musikalisk parameter. 

John beskriver sig som metodisk när han övar improvisation, men försöker också att vara 

spontan. Att inte ha någon koll och spela helt spontant är ”cool”, men om någon är helt omed-

veten om vad den gör tror han att risken att upprepa sig ökar. John säger därför att struktur 

gör att upprepning undviks, eftersom det gör en uppmärksam på vad som egentligen spelas 

och utifrån detta möjliggör ett medvetet val att spela den idéen eller inte.  

Vidar pratar mycket om att vara strukturerad i sin övning av improvisation. Att sitta planlöst 

och bara spela tror han inte ger lika mycket som att medvetet och fokuserat öva på en specifik 

sak, så därför är uppstrukturering viktigt i hans övning. Att dela upp sin övning i olika mo-

ment som behandlas var för sig, betonar Vidar. 

Även Kent beskriver hur han övar strukturerat på separata delar, där han väljer från en lista 

med olika musikaliska parametrar för att bygga upp sin övning. 

5.4.2. Mål 

Den målinriktade övningen betonas av lärarna som centralt för att utveckla och lära sig jazz-

improvisation. Mål beskrivs på lite olika sätt, som att i framtiden kunna spela något bra, att ge 

sig själv uppgifter i sin övning samt att öva inför projekt. Gemensamt för alla är att dessa sätts 

upp som en strävan efter att förbättra sitt spel. Det är också något som gör det lättare att se 

den egna utvecklingen, samt att det blir lättare att identifiera vad som behöver övas för att nå 

de olika mål som sätts upp. Vikten av att sätta upp rimliga mål betonas också, för att undvika 

känslan av att misslyckas. 

Att ha långsiktiga mål uttrycker John indirekt genom följande citat: 
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[…] ”okey, nu ska jag spela dem här fruktansvärt svåra fingersättningarna även om det inte låter bra”, 
för att någon gång i tiden vill jag kunna göra dem så att de låter bra. 

Kent och Vidar uttrycker tydligt att det är viktigt att ha mål med sin övning. Vidar betonar 

också vikten av att i den dagliga övningen hela tiden sätta upp små delmål för sig själv i form 

av en ”uppgift”: 

[…] man ger sig själv en uppgift hela tiden. Uppgiften kan vara hur liten som helst, tredje position, C-
dur. Är det det man behöver öva på så gör det liksom, fine. Sen kan man gå och fika, man kan skriva 
upp det på en lapp, ”vad har du gjort idag?” 

Att både de långsiktiga och kortsiktiga målen är möjliga att uppnå, och inte ställer orimliga 

krav som inte går att uppfylla (till exempel väldigt omfattande övningscheman) betonar Vidar 

vikten av: 

Så att jag tror att sätta rimliga mål på dem här grejerna, alltså att det känns… överkomligt. Och det här 
får ju vara individuellt också för varje person liksom.  

Alla lärarna beskriver att de ofta övar mot mer tidsbegränsade mål som till exempel kom-

mande projekt. De spelningar som ligger nära i tiden prioriteras och blir det mål som övnin-

gen strävar mot att förbereda och uppfylla. Vidars citat belyser detta väl: 

Så att jag menar, egentligen så övade jag mycket mer förr än vad jag gör idag. Men när jag övar nu, så 
är det oftast väldigt… alltså projektbaserat. 

Resultaten visar på vikten av mål och struktur för lärarna när de övar på improvisation. För att 

ta sig dit är det viktigt med inspiration och motivation, något som vi ska titta närmre på under 

nästa rubrik. 

5.5. Inspiration och motivation 
Ett mycket återkommande tema när lärarna pratar om övning är motivation, eller inspiration 

som är det vanligaste uttrycket inom musik. Detta tar sig uttryck i vissa former, som att vara 

inspirerad till att öva på något, inspirationskällor och att använda det som inspirerar i sin övn-

ing.  
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5.5.1. Inspiration/motivation till att öva 

Att vara inspirerad till att öva är uppenbart viktigt för alla lärarna. Inspirationen som lärarna 

får genom de olika källorna fungerar som en drivkraft till att ta tag i den strukturerade och 

systematiska övningen. För trots att de tycker musik är roligt så påpekar de att det ligger my-

cket jobb i att lära sig jazzimprovisation. Det är alltså en balansgång mellan att systematiskt 

förbättra aspekter i sitt eget spel samtidigt som en måste vara rädd om den glädje som finns 

för musiken. Kent understryker också vikten av att våga låta sig vila och njuta av sitt eget 

spel när en viss nivå är uppnådd: 

[…] jag tror att det är viktigt att man stannar upp på platåer, eller… det är som att man… klättrar på en 
lång lång stege från början. Och… det är jättebra att stanna upp, och antingen spela in sig och lyssna 
på ”hur är det här egentligen?”. Eller att man spelar med andra och man musicerar också. Man är inte 
bara på en ständig resa att öva och öva och utvecklas och utvecklas, utan… man kan ta det lugnt där 
och man vet om att… man utvecklas, fast man stannar upp här och… låter… mitt spel på nått sätt… få 
fotfäste på den här platån. 

5.5.2. Inspirations/motivationskällor 

Vad som inspirerar lärarna varierar i ganska hög grad, men gemensamt är att det alltid har 

med lyssning att göra. Lyssnandet kan vara kombinerat med något visuellt som exempelvis 

youtube-videor, något fysiskt som att gå på en konsert (som också är visuell), men det kan 

också bara vara lyssnandet i sig.  

De saker som inspirerar kan vara konserter, skivor, stora jazzmusiker, duktiga medmusiker 

och det dem gör bra, lärare, elever eller studenter, uppskattning från andra musiker, nya in-

strument, längtan efter att få spela, att spela till en skiva man tycker om, att känna att man 

kan, det man själv spelar, att möta en publik, projekt som man ska vara med i eller en vacker 

melodi. 

5.5.3. Att använda det som inspirerar 

De olika saker som lärarna inspireras av leder ofta till att de övar på just den särskilda aspekt 

som de tyckte var inspirerande eller bra. Var det en fras man tyckte var snygg så kollar man 

upp den, var det någon man hörde som spelade med riktigt bra timing så övar man på det, och 

så vidare. Lyssningen leder alltså till konkret handling i den egna övningspraktiken. 
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5.6. Egen övning kontra att spela med andra 
Att det är skillnad mellan att öva själv och att spela med andra är lärarna eniga om. När de 

spelar med andra uppskattar lärarna att de utvecklar sin improvisationsförmåga allra mest, 

medan den enskilda övningen är som en ”verkstad”. När man övar själv beskriver de att man 

jobbar på sina idéer, lär sig nya koncept och fokuserar på att förbättra enskilda aspekter av ens 

spel. Tillsammans med andra appliceras och prövas sedan denna uppövade färdighet och kun-

skap i ett konkret sammanhang, där det även går att öva på samspelet och kommunikationen 

mellan musiker. Slutligen utvärderas resultatet av hur det gick att spela i grupp, både ens 

prestation rent generellt men också mer konkret som hur en viss idé man övat på fungerade i 

sitt sammanhang. Denna utvärdering ligger sedan till grund för de beslut som fattas för att 

komma vidare i sin utveckling och hur den egna övningen utformas. 

5.6.1. Utveckling av improvisation tillsammans med andra 

Som nämnts ovan så anser lärarna att de utvecklas som mest inom jazzimprovisation när de 

får spela med andra. Det är i denna situation där allt som övats på kommer till användning och 

sätts samman till en musikalisk helhet, och att vara i detta sammanhang så ofta som möjligt 

understryks som väldigt utvecklande av lärarna. 

Att de utvecklas så mycket just i en gruppsituation uttrycker lärarna bland annat beror på att 

miljön är så interaktiv. Man lyssnar och tar in vad som händer i rummet, på vad de andra 

spelar, reagerar på detta i sitt eget spel, spelar själv någonting som de andra musikerna snap-

par upp och gör något nytt utav, samt reagerar på vad man själv precis spelade. Att det handlar 

om en väldigt komplex situation synliggörs i lärarnas beskrivningar av denna gruppinterak-

tion, där den benämns som ”en levande organism”, att det kollektiva ger en energi och att det 

är en sorts ”verklig kommunikation i nuet”. 

Ett annat skäl som nämns till att utvecklingen av improvisationsförmågan är som störst i ett 

gruppsammanhang är att komma till insikt. Att de förstår att något de övat på fungerade bra i 

ett sammanhang, eller att det inte fungerade särskilt väl, såväl som att de inser att de behöver 

öva mer på något de tyckte en annan musiker de spelade med gjorde bra. Denna insikt kan 

uppnås själv genom sin egen utvärdering, men det kan även vara att någon annan musiker i 
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gruppen visar en uppskattning för det man spelade, eller till och med att uppskattning uteblir 

från de andra medmusikerna. 

Att få prova det som övats på enskilt betonas också av lärarna som en anledning till att 

utvecklingen av improvisationskompetensen är så stor i det kollektiva musicerandet. Detta 

står i direkt relation till de andra skälen som räknats upp. 

5.7. Övningsstrategier i den enskilda övningen 
I intervjuerna nämns en mängd olika strategier som lärarna använder sig av i sin övning: att 

öva separata delar, applicera det övade, optimala förutsättningar för att öva, återkommande 

övning, att öva på koncept och att skapa egna, att använda redskap, samt instrumentvalets be-

tydelse. 

5.7.1. Separata delar 

Som tagits upp under avsnittet om mål och struktur, så beskrivs lärarnas övning i jazzimprovi-

sation som uppdelad i flertalet moment. Den enskilda övningen består sedan av att fokusera 

på ett av dessa moment och djupdyka inom detta område. De enskilda momenten som nämns 

kan vara att fokusera på en musikalisk parameter som rytm, dynamik, melodi eller harmonik, 

att planka solon, enskilda fraser eller ackord, öva sin timing, förbättra och lägga om sin 

teknik, lära sig rytmiska överlagringar, repetera skalor, ackord och låtar, lära sig nya låtar, att 

fokusera på ett nytt koncept, utveckla och öva på idéer, mönster och formler, spela ett plankat 

solo till originalinspelningen eller att spela in sig själv när man improviserar över en ny låt. 

Även moment där gitarren inte används alls betonas, som att analysera något som plankats 

eller man har spelat själv, eller att skriva ner fraser i notskrift. Denna sortens moment lägger 

mer vikt vid förståelse av genren på ett teoretiskt plan, än på rent spelmässiga färdigheter. 

En av lärarna säger att han repeterar skalor och ackord mekaniskt, för att komma in i ”materi-

alvärlden”. Detta gör han över en låt. Sedan applicerar han de idéer som dyker upp i stunden. 

Läraren säger också att han försöker spela in sig själv utan att kunna en låt, för att sedan kun-

na höra vad han hade spelat om han var sångerska. Det tycker han blir mera ”musikaliskt 

ärligt” än att bara applicera de formler han har. Dessa två sätt, det mekaniska och det 

”musikaliskt ärliga” sätter han sedan ihop för att skapa en hybrid. 
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En annan av lärarna berättar hur han fokuserar på en och samma sak i flera led. Det kan vara 

att han har plankat något, som han sedan analyserar. Detta ”mjölkar” han sedan runt kring när 

han övar, vrider och vänder på det så att det omformas, spelar det i olika lägen och andra 

tonarter, använder olika tekniker, och så vidare. Han säger att på så sätt befästs den informa-

tionen i hans minne, och triggas igång när han stöter på ett sammanhang när detta kan använ-

das. Genom att jobba igenom det övade så noggrant så menar läraren att den kunskapen ofta 

förgrenar sig i annat, och att han sedan kan se flera möjliga applikationer för den idén. 

Den tredje läraren använder sig bl.a. av något han kallar för ”solo devices” när han övar sepa-

rata delar. Konceptet innehåller fyra parametrar: rhythmic, melodic, harmonic och sonic, samt 

att han lägger till en som kallas för nyanser. Där finns små anvisningar, som att spela korta 

fraser, spela långa fraser och korta pauser, etcetera. Med dessa anvisningar bygger han sedan 

ihop ett övningspass som han tycker blir väldigt konkret. 

5.7.2. Applikation 

Samtliga lärare pratar om vikten av att applicera det som övats i ett sammanhang. De enskilda 

delarna ska bidra till en musikalisk helhet när man sedan improviserar, och att då ha spelat det 

övade över ett ackord, en ackordsekvens eller i en låt menar de ökar chansen att det som övats 

också kommer ut när man spelar tillsammans med andra. En av lärarna betonar att så fort han 

jobbat in en idé i muskelminnet eller fått ordning på det motoriska i fingrarna, sätter han in 

det i musik. Denna grundtanke att så snart som möjligt applicera upplever han påskyndar in-

lärningsprocessen, och det går snabbare att använda sig av det övade i ett improvisations-

musikaliskt sammanhang. 

Hur de använder sig av applikation varierar. En lärare beskriver att han applicerar de formler 

och idéer han har på harmoniskt svåra låtar, och motiverar detta med tron om att han genom 

att kunna det svåra också kan det lätta. De två andra lärarna pratar om att använda sig av nå-

gon form av artificiellt sammanhang, typ öva till backingtracks, trumsamplingar, eller spela in 

ackord eller ackordssekvenser med loop-pedal. Ett annat sätt att applicera som en lärare pratar 

om är att spela ett plankat solo parallellt med originalsolot, som han beskriver är bra för att 

öva på timing. 
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5.7.3. Optimala förutsättningar för att öva 

Två av lärarna berättar om när de har optimala förutsättningar för att kunna öva på improvisa-

tion. Båda beskriver miljön som viktig, men det behöver inte nödvändigtvis vara en positiv 

miljö. En av lärarna menar att det bästa som han presterat i improvisationsväg och komposi-

tionsväg är när han har befunnit sig i jobbiga miljöomställningar, som att vara på resande fot 

eller vara mitt i en flytt. Den andra läraren försöker att minimera en negativ miljös inverkan 

genom att ha en portabel övningsmiljö bestående av dator och gitarr, som han kan ta med vart 

han än är. Då spelar inte omgivningen någon roll säger han, utan han kan koncentrera sig och 

öva precis som vanligt. 

Andra saker som lärarna beskriver triggar igång deras övning av improvisation är att skriva en 

låt, att ha en deadline att jobba mot och att lyssna på musik. Som nämnts tidigare så är det 

viktigt för lärarna att vara motiverade när de övar. En av lärarna nämner också att ta tillvara 

på inspirationen av att ha varit på en konsert, och att så fort en kommer hem därifrån sätta sig 

och öva. 

5.7.4. Återkommande övning 

Trots att lärarna är väl uppstrukturerade i sin övning är det enbart en av dem som beskriver att 

han har någon form av övningspass eller rutin som alltid övas på. Den läraren berättar att han 

har vissa mönster och någon sorts kromatisk övning som han alltid kör igenom. Han berättar 

också att han tar det väldigt lugnt för att inte anstränga händerna, och börjar ofta sina pass 

med ”gitarristisk tai-chi”; att spela chord melodies väldigt lugnt och mjukt. 

En av lärarna säger att han inte har något pass med musikaliska verktyg som arpeggios, skalor 

och dylikt, men han har vissa harmoniskt svåra låtar som han alltid återkommer till och spelar 

igenom. Den tredje av lärarna menar att han hade mer sådana pass förr, med det som han 

kallar för ”grundforskningen”. Nuförtiden övar han dock övervägande projektbaserat, och lär 

sig låtar inför kommande spelningar.  

5.7.5. Öva på koncept 

Vissa av lärarna pratar mer om koncept för att lära sig improvisation, snarare än en särskild 

metod. Två av lärarna omnämner varsitt koncept som de har använt eller planerar att använda 

sig av. Det ena är att improvisera fritt, där läraren som använder sig av detta påtalar en tydlig 

vändpunkt i hans spel från att han började med det. Från början så spelade han in sig själv på 
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band när han gjorde fria improvisationer, och lyssnade på dessa när han var ute och körde bil. 

Efter en viss tids skepticism mot detta började han höra vissa saker som han tyckte att han 

gjorde jättesnyggt, som han annars antagligen inte hade spelat om han utgått från formler och 

regler. 

Det andra konceptet som nämns är att använda symmetriska skalor. Läraren som beskriver 

detta koncept har länge varit tveksam till soundet, som han förknippar väldigt mycket med  

gitarristen Allan Holdsworth. Han menar inte att det låter fult, utan mer att han tyckt att det 

har varit svårt att se sig själv använda det. Men detta är något som han nu ska ta tag i. 

Båda lärarna har inspirerats till att använda dessa koncept av en vän som har jobbat med re-

spektive idé. 

5.7.6. Egna koncept 

En av lärarna har också utvecklat egna koncept som han använder sig mycket av. Han betonar 

dock att dessa redan funnits sedan innan, men att han tycker att det är hans egna då han själv 

uppfattat att inte så många hade jobbat på dessa innan. Moll-6 pentan, att spela i tolv lägen 

och ett eget väl utarbetat ackordskoncept är de som han benämner som sina egna. 

Den andra läraren uppfattar det som svårt att kalla något koncept för sitt eget, eftersom han 

plockat ihop visa delar från andra olika koncept som han tycker fungerar bra för honom. Men 

han nämner i alla fall att spela pentatoniska skalor över olika ackord som ett koncept han an-

vänder i sin övning. När det kommer till att lära sig att improvisera från början har han satt 

ihop ett eget koncept utifrån erfarenhet, som han kallar för ”våga kasta dig ut i en improvisa-

tion med hjälp av trestegsmodellen”. Detta är dock inget han använder i sin egen övning, utan 

mer i undervisningssyfte. 

5.7.7. Redskap 

De redskap lärarna beskriver möjliggör deras övning handlar dels om utrustning, men också 

om mer abstrakta verktyg. Att ha ett bra, lättspelat instrument betonas som mycket viktigt, 

medan andra redskap beskrivs individuellt som viktiga. Dessa handlar om att ha bra ljud när 

det övas, eller att ha en övningsmiljö i form av en dator med ett transkriberingsprogram och 

internet för att komma åt backingtracks, youtube och annat som finns online. 
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De abstrakta redskapen är det en lärare som understryker, då i form av ensamheten, deadlinen, 

och fantasi/kreativitet. Han måste vara ensam när han övar, det går inte annars. Deadlinen är 

viktig då han lättare får gjort vissa saker, och kreativiteten för att hela tiden skapa något nytt 

som ofta redan sker i improvisation. 

5.7.8. Instrumentvalets betydelse 

Att instrumentvalet spelar in på övningen är lärarna övervägande ense om. En lärare menar att 

han spelar på väldigt olika sätt på olika typer av gitarrer, trots att han försöker att undvika det-

ta. Han drömmer också om att vara samma gitarrist oavsett på vilket instrument eller vilken 

genre han spelar. Den andra läraren som uttalar sig på instrumentvalets betydelse är mer av 

uppfattningen att om han ska spela en viss stil så vill han öva på ett sådant instrument som 

ofta används i den genren.  

Båda lärarna menar alltså att typen av gitarr spelar in på deras övning, men de har två helt oli-

ka ståndpunkter i att den ene vill kunna låta som en och samma gitarrist på flera olika instru-

ment medan den andre utnyttjar de olika gitarrernas genrebundna egenskaper för att eftersträ-

va ett soundideal.  

Varför instrumentvalet har så stor betydelse tror båda beror just på förväntningen av att ett in-

strument ska låta på ett visst sätt. Men det beror även på att olika gitarrer har olika spelkänsla. 

Den ene av lärarna påpekar också att de projekt som ligger närmast i tiden styr hans instru-

mentval i den egna övningen. 

5.8. Aspekter av undervisning 
En hel del intressanta aspekter av undervisning framkom i materialet, som att lärarna under-

visar som de själva övar, att studenten är central i utformningen av undervisningen, hur de ser 

på lärarrollen samt definitioner av begreppen ”instuderingsmetoder” och ”övningsmetoder”. 

5.8.1. Att undervisa som man själv övar 

När det kommer till att undervisa om övning i jazzimprovisation säger alla lärare att de övar 

som de lär ut. En av lärarna sammanfattar det alla är överens om, och menar på att det inte är 
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någon skillnad, utan att det snarare tvärtom är ett sätt att öva på som han vet fungerar och är 

kul, och då gärna vill dela med sig av. En annan lärare beskriver det som att han gärna vill att 

studenterna övar som han själv har gjort, och en tredje menar att så som han lär ut ”försöker 

han ju såklart göra själv”. Hur mycket de behandlar olika övningsstrategier eller metoder ut-

trycker lärarna beror på individen, och de anpassar detta utefter studenten. 

Vidar påtalar dock en skillnad mellan sin egen övning och undervisningen, då han är mindre 

kritisk mot sina studenter än vad han är mot sig själv. Det finns också en risk med att under-

visa om ett koncept man själv undersöker på djupet menar John, då undervisningen kan blir 

tråkig och förutsägbar för studenten. 

En annan aspekt som lärarna är överens om är att de ger studenterna verktyg eller visar sätt 

som de kan öva på, och lägger inte någon värdering i detta. John säger att han i sin undervis-

ning mer jobbar utifrån ”såhär kan man göra, snarare än såhär gör man”. Kent är inne på ett 

liknande spår, och menar att han egentligen bara kan säga hur han själv skulle gjort, och att 

det sedan är upp till studenten att välja hur den vill ta sig an ett övningsobjekt. Vidar under-

stryker att det är viktigt att inte blanda in sin egen musiksmak när en undervisar, utan rekom-

menderar sina studenter att ”göra det bra” oavsett vilken deras favoritgenre är. 

5.8.2. Styra undervisningen utifrån studenten/eleven 

Hur undervisningen i jazzimprovisation läggs upp och i vilken utsträckning de behandlar övn-

ing samt på vilket sätt styr lärarna utifrån studenten. Vilken nivå studenten befinner sig på, 

dennes förväntningar på sig själv och läraren samt studentens intressen tar lärarna i beaktning 

när de utformar undervisningen. Detta innebär också att de sällan har en plan som de till punkt 

och pricka följer, utan detta anpassas efter varje student. Alla lärarna beskriver att det i början 

är viktigt att ”känna av nivån”, ”utgå från studenten” eller att de ”möter studenten där den är i 

sin utveckling”. Därifrån understryker lärarna vikten av lyhördhet och att ha ”hittat in” innan 

de lägger in större förväntningar på studenten. 

En av lärarna beskriver att han låter studenten bestämma vad som ska göras från gång till 

gång. Har han gett studenten en läxa lektionen innan som studenten inte har gjort så lägger 

läraren inte någon större vikt vid det, utan är noga med att påpeka att de läxorna som ges är 

för studentens skull. 
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5.8.3. Lärarens roll 

I materialet påtalar lärarna vilken roll de anser att en de har i undervisningen. Hur denna roll 

beskrivs varierar, såsom att vara inspiratör och förebild, en ”coach” för studenterna, att vara 

försäljare av idéer och instruktör, samt att läraren är kunskapskälla. Gemensamt för dessa 

beskrivningar är dock en övervägande prägel av att vara den som förmedlar kunskapen och 

hjälper till att ta studenterna vidare i utvecklingen. Den lärare som beskriver rollen som en 

coach påtalar dock att studenter på högskolenivå oftast är såpass duktiga och självgående från 

början, att dessa mer kräver guidning i form av tips snarare än läxor. 

5.8.4. Definition av instuderings- och övningsmetoder 

I intervjuerna definierar två av lärarna begreppen ”instuderingsmetoder” och ”övningsme-

toder”. Det framkommer att båda anser att instudering i jazzimprovisation innebär lyssning, 

att lyssna. Övningsmetoder beskrivs som en kreativ process, där det finns stora möjligheter att 

anpassa strategier och hitta på olika sätt att öva på. 

5.9. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är lärarnas syn på jazzimprovisation varierande, där detta benämns som 

något magiskt, det vackraste som finns eller som ett språk. Dessa värderande uttryck kan ses 

som att improvisation är något i sig levande för lärarna, som hela tiden omformas och saknar 

begränsande ramar. När det gäller innebörden av övning i jazzimprovisation framkommer en 

rad olika grundtankar, där utforskning av övningsmaterialet, att sätta det som övats i ett sam-

manhang samt öva upp en god teknik är de mest gemensamma delarna i lärarnas övning. De 

nämner också en rad musikaliska kompetenser och personliga egenskaper som krävs för att 

improvisera men också för att lära sig detta. Tid omtalas på flera sätt i många av lärarnas utta-

landen om övning, till exempel att ge sig själv tid att förstå eller lära sig något eller tidsbe-

gränsningarna i improvisationsmomentet. 

Målinriktning och en hög grad av struktur präglar lärarnas övningspraktik när det gäller jazz-

improvisation. För att orka med denna strukturerade och målinriktade process understryks 

också vikten av att vara motiverad när de övar, vilket lärarna beskriver att de blir på en mängd 

olika sätt. Samtliga lärare anser också att de utvecklar sin improvisationsförmåga som mest 

när de spelar tillsammans med andra musiker, där de kan prova sina övade idéer, interagera 
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med de andra musikerna samt nå insikt om hur den egna övningen har fungerat. En rad olika 

strategier för att öva jazzimprovisation enskilt läggs fram, som exempelvis att öva separata 

delar, applikation av det övade, använda sig av ett koncept. 

När lärarna undervisar om övning baseras detta på hur de själva övar, där de menar att de övar 

som de själva lär ut. Undervisningen följer dock inte någon förutbestämd plan, utan formas 

med hänsyn till varje students nivå, förväntningar och intressen. Rollen som lärare påtalas 

också, där den beskrivs som coach, inspiratör, kunskapsförmedlare, instruktör och försäljare. 

Avslutningsvis definierar lärarna begreppen ”instuderingsmetoder” samt övningsmetoder. 

!40



6. Diskussion 
Diskussionen är indelad i tre delar, där jag i första avsnittet diskuterar den valda metoden för 

att genomföra arbetet. I andra avsnittet diskuteras resultatet av studien i relation till tidigare 

forskning. Det tredje och sista avsnittet innehåller förslag på vidare forskning samt avslutande 

kommentarer. 

6.1. Metoddiskussion 
Detta avsnitt behandlar metoden som användes för att besvara arbetets syfte. Under rubrikerna 

avhandlas urval, intervjuer, transkriptionen samt reliabilitet och validitet. 

6.1.1. Urvalet 

Eftersom målgruppen för studien var smal var det svårt att få tag på deltagare, och de som 

varit med i undersökningen är enbart spridda över två musikhögskolor. Hade jag breddat mitt 

syfte till att gälla gitarrlärare i allmänhet, hade fler kunnat tillfrågas och deltagarantalet 

förhoppningsvis varit högre. Att de som passade in på avgränsningarna dessutom kontaktades 

efter hand, istället för att göra en övergripande sondering och sedan göra ett massutskick via 

mail spelade också in på antalet deltagare i slutändan. Avsaknaden av kvinnliga deltagare i 

studien är problematisk, men samtidigt utom min kontroll då jag inte fick svar från den enda  

kvinnliga gitarrläraren som passade in på studiens syfte. Det visade ju sig också att ingen 

kvinnlig gitarrlärare fanns anställd på någon musikhögskolorna. Även här hade en mer vid 

avgränsning i syftet kunnat ge fler kvinnliga deltagare. Med enbart tre deltagare som samtliga 

är män blir resultaten av studien svåra att generalisera, även om vissa tydliga tendenser går att 

se. 

6.1.2. Intervjuer 

Att intervjua innebär inte bara fördelar. Problemet med intervjuer är bl.a. att de tar mycket tid 

i anspråk (Bell, 2016), vilket jag har fått erfara i denna studie. Det är också en väldigt subjek-

tiv teknik, vilket gör risken för skevheter (bias) stor. Svaren man får kan också visa sig bli 

svåra att analysera, och formuleringen av frågorna är väldigt viktig.  

Att utforma intervjuguiden var en första process som tog tid, och formuleringen av frågorna 

var det som krävde mest av detta. I intervjuerna upptäckte jag sedan att vissa frågor ändå var 
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lite väl diffusa, och framförallt en fråga skapade i de första två intervjuerna ganska stor förvir-

ring och gav inte några svar som kunde kopplas till min frågeställning. Denna fråga valde jag 

därför att inte ställa i den sista intervjun. Även svaren som jag fick i intervjuerna var tidvis 

svåra att analysera, då jag vissa gånger lät ett ofullständigt uttalande från intervjupersonen 

duga som svar. Under intervjun kanske jag förstår vad någon menar, men i skrift blir ett så-

dant svar diffust och långt ifrån lika klart. 

6.1.3. Transkriptionen 

Som Kvale & Brinkmann (2014) beskriver det finns det ingen standard för hur det insamlade 

materialet från intervjuer bör transkriberas, utan det är upp till forskaren att välja en metod för 

detta utifrån vad som bedöms som intressant att få reda på. Som ovan forskare valde jag en 

ganska öppen väg i att transkribera ordagrant och skriva ut allt, även ”eh”, ”mm”, pauser, och 

andra ljud. Precis som varnades för här ovan, så gjorde denna metod kombinerat med min 

ovana för uppgiften att transkritionerna tog två (!) veckor att genomföra. Att denna fas skulle 

ta såpass lång tid var jag helt oförberedd på, vilket krävde stora omläggningar i min tidplan 

för arbetet. 

6.1.4. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Intervjuer valdes som metod för datainsamling, till viss del av praktiska skäl. Metoden har 

som fördel att det går att ta reda på i detalj vad någon tycker och varför hen gör det, så att få 

inblick i lärarnas syn på övning har varit relativt okomplicerat. När det handlar om mer hand-

gripliga, praktiska tillämpningar som hur de går tillväga när de övar och undervisar blir det 

dock problematiskt med tillförlitligheten — hur kan jag veta att det lärarna säger om sin övn-

ingspraktik är det dem faktiskt gör i verkligheten? Vissa av lärarna kanske tycker det är svårt 

att i tal formulera sin övningspraktik (även om jag inte uppfattade det som så), och genom 

observationer kanske det snarare gått att se mer i detalj hur de går tillväga. Där hade observa-

tioner i kombination med intervjuer kunnat vara en ideal lösning, för att få mer tillförlitliga 

svar. Även trovärdigheten hade kunnat stärkas med en sådan metod. De svar som intervjuerna 

har gett anser jag dock stämmer överens med syftet, och sett till praktiska och tidsmässiga as-

pekter känner jag mig ändå trygg i den valda metoden. 
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6.2. Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera resultatet utifrån den tidigare forskning jag beskrev 

i den vetenskapliga bakgrunden. Följande underrubriker behandlar: balansen mellan struktur 

och frihet i övning av jazzimprovisation, vikten av att vara motiverad för att öva, gruppsitua-

tionens betydelse för utveckling av improvisationsförmågan, mästar/lärling-traditionens när-

varo i undervisningen, samt hur automation möjliggör improvisation. 

6.2.1. Balansen mellan struktur och frihet 

Betydelsen av deliberate practice (Ericsson et al., 1993) i musikdomänen, även i improviser-

ad musik, visar sig återigen i resultatet av min studie. Flera av de huvud- och underteman som 

beskrivits i resultatdelen, som mål och struktur, motivation, separata delar samt kompetenser, 

vittnar om en systematik hos lärarna som är starkt förknippad med begreppet. Mycket av in-

nehållet i lärarnas övning motsvarar även det Johansen (2013) och Solstad (2015) såg i sina 

studier, när det gäller tekniskt och improvisationsmetodiskt innehåll samt de faser i övningen 

som beskrivits. Att ägna sig åt utforskande övning (Johansen, 2013) — improvisation som 

enda fokus i övning — framkom också i undersökningen. Sett till resultaten i denna och ovan 

nämnda studier, så målas en bild upp av hur övning i jazzimprovisation kräver en balans mel-

lan struktur, målorientering och planlöst utforskande. Detta för att kunna möta de krav som 

ställs på en professionell jazzmusikers musikaliska färdighetsnivå i ett improvisationssam-

manhang. Vad detta innebär i mitt kommande yrke tror jag handlar att ständigt vara medveten 

om och sträva efter denna balans, både när det gäller min egen kompetensutveckling men 

också i vad jag förmedlar till mina elever. Musik är i grund och botten roligt, och att göra övn-

ingspasset både lustfyllt och effektivt tror jag ger de bästa resultaten. 

6.2.2. Vikten av motivation i övning 

Ett av resultaten i studien belyste hur viktigt det var med motivation för att orka sätta sig ner 

och öva. Lärarnas olika formulering av begreppet motivation tenderade att glida över i det 

mer musikaliskt använda inspiration, men betydelsen är den samma. Att motivation är viktigt 

i övning av musik såg vi tidigare att Lehmann et al. (2006) underströk, på grund av att ak-

tiviteten kräver stora doser koncentration och ansträngning. Resultaten i denna studie stämmer 

alltså väl överens med denna uppfattning. Att lärarna ser övning som något roligt i sig verkar 

också motivera till vidare övning, trots att de beskriver att det är mycket jobb att lära sig jazz-
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improvisation. Denna syn ligger i linje med uppfattningen om att jazzmusiker ofta känner så 

starkt för sin musik, att de ser processen att bemästra den som belönande i sig (Lehmann et 

al., 2006). Denna motivation passar också in i kategorin ”inre motivation för musik” som 

Lehmann et al. beskriver. En av lärarna uttryckte också att det är viktigt att stanna upp och 

vara på platåer i sitt spel, något som överensstämmer med det Schenk (2000) beskriver med 

strategin att njuta av sådant en redan kan. Att få känna det Schenk kallar för Jag-kan-känslan 

skapar självförtroende och motivation till vidare övning. 

6.2.3. Gruppsituationen som övningsarena 

Av resultatet i denna begränsade studie framkom att den största utvecklingen av lärarnas im-

provisationsförmåga sker i spel tillsammans med andra. Detta antyder att det inte går att 

utvecklas inom jazzimprovisation enbart genom egen övning, utan att det krävs ett verklighet-

stroget sammanhang där det är möjligt att prova sina koncept och idéer och öva på själva in-

teraktionen mellan musiker. Att spela med andra verkar också ge insikt i om ens övning ger 

önskat resultat, om den behöver revideras eller om det finns aspekter som behöver övas mer 

på. Spelsituationen ger också motivation till att öva mer. Allt detta sammanfaller med vad Jo-

hansen (2013) fann var viktigt med kollektivt musikskapande. Att dra allt för stora slutsatser 

av enbart min undersökning är inte aktuellt, men tillsammans med Johansens (2013) resultat 

finns det desto större belägg för att anse att kollektivt musikskapande i improvisationsövning 

är av stor vikt för utvecklingen. Som instrumentlärare är det då väldigt angeläget att förmedla 

detta till sina elever, att de förstår att det finns ett sammanhang för det läraren undervisar om 

och att det är både viktigt och kul att spela med andra.  

6.2.4. En uppdaterad mästar/lärling-tradition? 

Att lärarna uttrycker en önskan om att studenterna övar som de själva gör visar på en stark 

koppling till mästar/lärling-traditionen så som Burwell (2013) beskriver den. Av hans resultat 

att döma var det heller ingen överraskning att denna tradition visar sig även i denna studie, 

men på vilket sätt rollen som mästare utövas i instrumentalundervisning verka vara mer pro-

gressiv idag (Juntunen, 2014). Elevens/studentens önskemål, förväntningar och intressen som 

grund för vilken riktning lärarnas undervisning tar stämmer bra överens med det Juntunen 

menar är en mer demokratisk och elevcentrerad syn som verkar vara dominerande bland in-

strumentlärare på högskolenivå idag. Att denna utveckling har ägt rum känns logisk, då lärare 

verkar i ett samhälle som är i ständig utveckling. Pedagogisk forskning och de idéer som 
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dessa för med sig är svårt att bortse från, framförallt om läraren undervisar vid en institution 

som bedriver sådan. Frågan är också om det handlar om en negativ undervisningstradition, då 

den uppenbarligen har resulterat i väldigt skickliga musiker historiskt sett. En progressiv mäs-

tar-lärling-tradition är då kanske den ultimata kombinationen av nytt och gammalt när det 

kommer till att undervisa, oavsett genre? 

6.2.5. Automation möjliggör improvisation 

Att ha en välutvecklad teknik pekade samtliga lärare på som en förutsättning för en musiker 

att kunna improvisera obehindrat och realisera de idéer den hör inom sig. Att denna under-

medvetna motoriska process ger utrymme för musikern att lägga sitt medvetande på interak-

tion och att generera idéer stämmer väl överens med vad Lehmann et al. (2006) påpekar. Det 

är samtidigt intressant att se det som Dean (2014) och Hargreaves (2012) påpekar, att mo-

toriken i fingrarna också styr vad som spelas. Eliminering av tekniska förhinder verkar också 

resultera i att motoriken får en större roll i skapandet, vilket är det Hargreaves (2012) visar på 

genom sin beskrivning av motorik-genererade idéer. Att uppnå en sådan automatiserad nivå 

tar dock tid, och i övning och undervisning är det viktigt att förstå detta. Förmedlingen av 

denna förståelse till elever ser jag som en nödvändighet för en instrumentlärare, framförallt 

när eleven upplever att utvecklingen går långsamt och behöver motivation.  

6.2.6. Sammanfattade pedagogiska implikationer 

När det kommer till att undervisa om övning pekar resultatet alltså på värdet av att som in-

strumentallärare utgå från sin egen erfarenhet av ett visst övningsområde, för att därifrån hitta 

vägar in i övningen för studenten eller eleven. När läraren visat sitt tillvägagångssätt visar re-

sultatet på att eleven utifrån detta inspireras och antingen gör på exakt samma sätt, eller 

uppfinner sina egna övningsmetoder. En viktig lärdom som antyds är att som lärare visa hur 

något kan övas (istället för såhär ska man öva) och ge studenten alternativ, samtidigt som 

uppmuntring till att vara kreativ och hitta egna lösningar understryks i undervisningen. Detta 

stämmer väl överens med den progressiva mästar/lärling-tradition Juntunen (2014) observerat 

hos dagens klassiska instrumentalpedagoger.  

Det organiska undervisningsupplägg som beskrivs i resultatet där eleven/studenten står i fokus 

pekar vidare på vikten av att vara flexibel och bred i sin övningsmetodiska pedagogik som 

instrumentallärare. Ett sådant förhållningssätt ger också läraren en större trovärdighet om 
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denne har prövat flera olika infallsvinklar i övningen av jazzimprovisation, och kan säga från 

egen erfarenhet att ”det här tyckte jag fungerade bäst”. 

I resultatet påtalas det flertal roller som instrumentläraren har, vilket pekar på att pedagogen 

bör kunna anta olika roller beroende på situation eller de behov som uppstår i mötet med varje 

enskild elev/student. I ett stadie kanske studenten behöver motiveras och läraren kan då anta 

en passande roll utefter detta, som exempelvis inspiratör. Ett annat scenario kan vara att 

eleven är inne i ett ”flow” och inte behöver lika mycket stöd, varpå läraren kan anta rollen 

som coach för att leda vidare studenten i en lämplig riktning. Med andra ord handlar det återi-

gen om en väldigt organisk process, där läraren behöver göra en kontinuerlig bedömning av 

varje enskild student och dess specifika behov för att kunna anta en lämplig roll i undervis-

ningen. 

Avslutningsvis är det intressant att påpeka vad lärarna definierar som den huvudsakliga in-

studeringsmetoden när det kommer till jazzimprovisation, nämligen att lyssna. Jazzen är ju 

rotad i en gehörsbaserad tradition, varför lyssning blir en central del i att studera in ett speci-

fikt sound, groove eller koncept. Detta är enligt min uppfattning något som står i ganska stark 

kontrast till klassisk musik, där inte ljudande förlagor finns att förhålla sig till på samma sätt 

(åtminstone inte från tidsepoken då de skrevs). Där blir kanske istället noter ofta fokuset i in-

studeringsprocessen. Även definitionen av övningsmetoder skiljer sig åt mellan genrerna, med 

ett fokus på att ”hitta på” ett sätt att öva i jazzimprovisation mot det jag uppfattar som den 

klassiska musikens reproduktion av en förlaga. Eller enklare uttryckt, att ”spela som det står”. 

6.3. Förslag till vidare forskning och avslutande ord 
Övning i jazzimprovisation på gitarr är ett ganska outforskat område som jag anser är i behov 

av fortsatta studier. Eftersom detta arbete undersökte synen på övning skulle en observation-

sstudie av lärarnas övningspraktik och undervisning vara intressant, för att kunna jämföra de 

resultaten mot vad som kom fram här. Då alla lärare i denna studie upplevde att de utveck-

lades mest i grupp skulle även en undersökning på de faktorer som spelar in i utvecklingspro-

cessen vara spännande. Mästar/lärling-traditionens progressiva natur skulle också vara intres-

sant att undersöka ur ett studentperspektiv. Min upptäckt av att det inte fanns några kvinnliga 

gitarrlärare på någon av musikhögskolorna skulle i mitt tycke också vara värt att undersöka 

orsaken till. 
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I genomförandet av denna studie har jag lärt mig otroligt mycket om flera områden, som 

fenomenet improvisation, övning i musik och improvisation samt vad som konstituerar detta, 

men också hur övning i jazzimprovisation förmedlas i högre utbildning. Jag känner mig stolt 

över mitt arbete och min arbetsinsats, samtidigt som jag har fått en klart större respekt men 

också tydligare bild av forskaryrket. Min förståelse för övning i jazzimprovisation på gitarr 

samt de strategier som används är djupare och mer nyanserad än tidigare. Denna nya för-

förståelse, där vikten av struktur, frihet och samspel i utvecklingen av jazzimprovisation up-

penbarat sig, är det jag tar med mig från arbetet i min framtida roll som lärare.  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Bilaga 1.
Jens Gullbrandsson 

Ankarskatavägen 71B 
941 34 

073-707 00 16 
jengul-1@student.ltu.se 

29 februari 2016 

Informant A 
Storgatan 1 
123 45 Storstad 

Hej! 

Jag är tacksam för att du har valt att medverka i just mitt arbete! Kan inte nog understryka hur 
viktig din medverkan är, för utan den går studien inte att genomföra.  

Inför den kommande intervjun kommer här ett brev som beskriver vad arbetet handlar om samt lite 
information om din medverkan. 

Intervjun kommer vara en del i mitt examensarbete som går under arbetsnamnet ”Planera för att 
improvisera”. I detta arbetet ska jag ta reda på hur gitarrlärare verksamma inom högre utbildning 
ser på övning av jazzimprovisation, deras egen övningspraktik samt synen på undervisning av detta. 

Jag kommer att spela in intervjun och endast jag kommer att ha tillgång till ljudupptagningen. 
Denna kommer att raderas så fort arbetet är klart. Svaren som du ger kommer vara konfidentiella, 
och transkriptionen kommer du sedan få möjlighet att läsa igenom, godkänna och kommentera. Du 
har möjlighet att dra tillbaka din medverkan under arbetets gång. 

Om du har några frågor är det bara att kontakta mig via uppgifterna ovan, eller min handledare: 

Carl Holmgren - doktorand i musikpedagogik vid institutionen för konst, kommunikation och 
lärande, Luleå Tekniska Universitet.  
carl.holmgren@ltu.se 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka för att du deltar i mitt arbete, och på så vis möjliggör att arbetet 
överhuvudtaget kan genomföras. Tack! 

Vänliga hälsningar 

Jens Gullbrandsson 
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Bilaga 2.
Intervjuguide

Forskningsfrågor
- Hur ser gitarrlärare på övning av improvisation?
- Vilka strategier använder sig gitarrlärare av när de själva övar på att improvisera?
- Hur beskriver gitarrlärare att de går till väga när de undervisar studenter i övning av improvisa-

tion?

Övergripande områden
- Syn på övning av jazzimprovisation
- Strategier i det egna övandet av jazzimprovisation
- Undervisning i övning av jazzimprovisation

1. Syn på övning av jazzimprovisation - 20 min

A. Vad är improvisation i jazz för dig? Hur tänker du kring det?
B. Hur ser du på skillnaden mellan att spela och att improvisera inom jazz?
C. Vad är det för dig att öva på improvisation?
D. Vilka kompetenser behövs för att kunna improvisera enligt dig?

1) Handlar det om speltekniska kompetenser, lyssning, plankning när vi pratar om övning av 
improvisation?

E. I vilket sammanhang brukar din improvisationsförmåga utvecklas mest?
1) Vad är det som gör att det sammanhanget ger dig möjlighet att utvecklas?
2) Ser du någon skillnad mellan utvecklingen i din egna övning respektive när du spelar med 

andra?
F. Kan du så detaljerat som möjligt beskriva en situation där du har haft optimala förutsättningar 

för att öva på improvisation? Kan vara tid på dygnet, humör, välmående, plats, lust, etc?
1) Är det någon del som spelar större roll än andra?
2) Är det någon speciell plats som du föredrar att öva på?
3) Hur viktigt är det att du kan koncentrera dig?

i) När koncentrerar du dig som bäst?

2. Strategier i det egna övandet av jazzimprovisation- 15 min

A. Hur brukar du öva på improvisation? Beskriv!
1) Är det något särskilt som du alltid övar på, t.ex. ett grund-övningspass med olika 

beståndsdelar?
2) Är det någon särskild metod eller strategi som du använder dig av för att öva på detta?
3) Hur applicerar du den metoden/strategin?

B. Har du utvecklat något eget koncept på övning av improvisation som du använder dig av?
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C. Vad inspirerar dig i din övning av improvisation? T.ex. konserter du hört, klipp på youtube, 
skivor, etc.?
1) På vilket sätt inspirerar det dig?
2) Hur använder du dig av det du ser på youtube/konserter/hör på skiva/annat?

D. Vilka redskap är viktigast för dig när du övar?
1) Spelar instrumentvalet in på din övning?

3. Undervisning i övning av jazzimprovisation - 20 min

A. Vad innebär det för dig att undervisa i improvisation?
B. Beskriv en vanlig lektion med en lärarstudent/gitarrstudent! Vad har lektionen för struktur?

1) Hur jobbar du och din student med övning av improvisation?
2) Hur mycket behandlar du olika övningsstrategier under lektionen?
3) Vad är din roll när du undervisar i övning av improvisation?

i) Vad är studentens roll?
C. Är det någon skillnad i hur du undervisar dina studenter mot hur du arbetar själv (med övning 

av improvisation)?
D. Hur talar du och din student om övning av improvisation?
E. Hur kommunicerar du dina förväntningar gällande vad studenten ska öva på?
F. Hur utvärderar ni tillsammans studentens övning i improvisation?
G. Hur definierar du begreppen ”musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder”?

1) Tycker du att det är någon skillnad på begreppen?

4. Avslutande frågor - 5 min

A. Är det något du vill tillägga till det vi har pratat om nu?
B. Är det något annat som du vill prata om som vi inte har tagit upp nu?
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