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Inledning 
 
Första gången jag blev introducerad till jazz och improvisation var på min dåvarande 
folkhögskola Geijer. Jag studerade afrosång där det var fullt fokus på jazz och dess typiska 
repertoar. Det var här jag fick improvisera över en låt för första gången, och jag som aldrig 
hade sjungit jazz innan fick slänga mig ut och improvisera för glatta livet. Jag var en 
tillbakadragen och blyg person som tyckte det var svårt och jobbigt att behöva improvisera 
framför alla dessa nya människor. Sedan den dagen har jag upplevt improvisation som en stor 
utmaning då det blev ett krav som alla “måste göra”, utan att jag förstod varför man ens 
skulle improvisera från första början. Detta blandat med rädslan att “göra fel” och inte vara 
“tillräckligt bra” gjorde att jag inte fick upp intresset för improvisation och vågade därmed 
inte utforska den delen av musiken.  
 
Sedan jag började på Jazzmusikerlinjen på Musikhögskolan i Piteå har min improvisation 
utvecklats. Jag har vågat mer och tagit större plats som sångerska. Däremot upplevde jag att 
jag inte riktigt befann mig där jag ville vara i min förmåga att improvisera. I mina tidigare 
improvisationer upplevde jag att jag ofta sjöng samma rytmer, höll mig i mitten av mitt 
register och sjöng enkla melodier som håller sig till tonarten. Jag försökte vara medveten i 
mina solon, och jag försökte även att låta idéerna komma automatiskt, men båda resulterade i 
att jag kom tillbaka i mina invanda mönster. Jag tog inga stora intervall eller andra “risker” 
som kunde få mig ur balans som solist. Denna osäkerhet stannade kvar och det kändes gång 
på gång som att jag inte kunde ta mig ur mina invanda mönster och min okunskap om vad 
improvisation faktiskt handlar om och vad det betyder för en musiker.  

I skrivande stund är improvisation för mig något frigörande och spännande. Vi berättar något 
för lyssnaren, målar upp en bild med hjälp av våra instrument och ger utlopp för de känslor vi 
bär på just i den stunden. Improvisation låter oss använda vår konstnärliga frihet att musicera 
fram nästan vad som helst inom våra egna musikaliska ramar.  
 

Vokal improvisation  
Som det beskrivs i dokumentären Jazz: A film by Ken Burns (Burns, 2001) 
uppmärksammades vokal improvisation inom jazz första gången på 1920-talet. Det var när 
trumpetaren Louis Armstrong tappade sitt papper med låttext under en inspelning av låten 
“Heebie Jeebies”, och från ingenstans började att improvisera med sin röst, även kallad 
“scat”.  Att improvisera vokalt inom jazz går ut på att improvisera fram melodislingor med 
ordlösa stavelser, t.ex. “ba do da”, “di-d-le”, eller liknande. Det är ett sätt att härma ljudet av 
andra instrument. En improvisation brukar gå till genom att man först sjunger igenom temat 
på låten, och därefter improviserar och förhåller sig till samma harmonik och form. Att 
förhålla sig till harmoniken betyder att man sjunger toner som passar till ackordföljden man 
improviserar över.  
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Alla har sin egen uppfattning om vad en bra improvisation är, och vad den innehåller. Jag 
anser att en bra improvisation har ett syfte. Vare sig detta syfte är att vara varierad, berätta en 
historia eller att skapa en känsla. Om jag tänker mer detaljerat kan jag även uppleva att en bra 
sångimprovisation även kan innehålla ett större tonförråd, mer komplex rytmik och fritt 
förhållande till harmoniken. För mig har det inte handlat om att sträva efter att göra det som 
andra anser vara “rätt” eller “bra” i ett jazzsammanhang, utan om mitt eget språk och min 
egen röst. Att ha många idéer att jag är fri att välja i stunden vilka idéer jag vill göra. Detta är 
något jag tycker är svårt då jag lätt fastnar i mina gamla idéer och mönster, och detta är något 
jag vill bli bättre på. Därför vill jag undersöka vilka övningsstrategier som kan påverka 
förmågan att improvisera.  

Vi sångare behöver ha ett starkt gehör att vi kan höra tonerna i förväg i vårt huvud för att 
kunna intonera rätt och därmed också förhålla oss till harmoniken. Samma gäller för andra 
instrumentalister som behöver intonera genom sin kropp, till exempel blåsinstrumentalister. 
En pianist däremot behöver inte tänka på sitt gehör på samma vis för att intonera rätt på 
pianot, utan trycker istället på en tangent för att få den ton de vill ha. Jag vill däremot också 
tillägga att gehöret är väldigt viktigt för alla musiker, oavsett instrument.  

Att sångare behöver ett starkt gehör för att kunna intonera kan vara en anledning till att 
sångare oftast inte använder stora intervall under improvisationer, då det ställer för höga krav 
på gehöret. Gehörsövningar tror jag kan påverka vår improvisationsförmåga positivt då det är 
gehöret vi sångare till största grad använder oss av för att kunna improvisera i ett musikaliskt 
sammanhang. Att öva upp vårat gehör borde bidra till att vi bland annat hör fler fraser och 
idéer samt stärker förhållandet till olika intervall, både stora som små.  

Att läsa noter tror jag också kan påverka improvisationsförmågan då man övar upp och 
stärker relationen till olika intervall. Att läsa noter är en slags gehörsövning där man bland 
annat övar upp att både läsa/ höra olika intervall samt att läsa rytmer bättre, men jag väljer att 
ha notläsning som en separat övningsstrategi då gehör och notläsning trots allt är två olika 
inriktningar.  

Den tredje och sista övningsstrategin jag tror kan påverka improvisationsförmågan är att 
transkribera via gehör och sjunga andras solon. Här får man med språket som de olika 
improvisatörerna använder sig av, och det bör i sin tur bidra till fler rytmiska och melodiska 
idéer, frasering, timing och så vidare. Detta borde ge en helhet i improvisationen till skillnad 
från de andra strategierna.  
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Syfte 

Syftet är att utveckla min improvisationsförmåga inom jazzgenren genom att undersöka olika 
övningsstrategier.  

Syftet kan preciseras i följande forskningsfrågor: 

- På vilket sätt utvecklar gehörsövningar improvisationsförmågan? 
- På vilket sätt utvecklar notläsningsövningar improvisationsförmågan? 
- På vilket sätt utvecklas improvisationsförmågan av att sjunga andras improvisationer?  
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Metod och material  

För att utforska strategierna har jag spelat in när jag improviserat över låtar både före, under 
samt efter övningsperioden. Ljudinspelningarna sker via mobiltelefon där jag improviserar 
över backing tracks från plattformen Youtube. Följande låtar valde jag att improvisera över:  

- “ Summertime” skriven av George Gershwin (Denna låt improviserar jag över två 
gånger) 

- “ But not for me ” skriven av George Gershwin 
- “ There will never be another you” skriven av Harry Warren och Mack Gordon 
- “ It could happen to you ” skriven av Johnny Burke och Jimmy Van Heusen 
- “ All of me” skriven av Gerald Marks och Seymour Simons 

 
Jag har använt mig av notskrivningsprogrammet Sibelius för att transkribera och skriva ner 
mina improvisationer. Detta var till stor hjälp för att få en överblick över hur 
improvisationerna ser ut, och jag har lättare kunnat analysera på djupet vad det är jag gjort. 
För att transkribera och öva på att sjunga andra musikers improvisationer har jag använt mig 
av programmet Transcribe där man bland annat kan sakta ner låtarna och byta tonart för att 
kunna lära sig solot så noggrant som möjligt. 

För att undersöka hur olika övningsstrategier utvecklar ens förmåga att improvisera valde jag 
ut ett antal övningar som jag utgått från. Här nedan kommer en beskrivning av varje övning. 
 

Gehörsövningar 

Hitta rätt toner på gehör 
I denna övning är det bra att använda sig av ett piano, samt gärna blundandes. Börja med att 
lokalisera tonen C, gärna utan hjälp av pianot. Därefter tar man två olika toner på pianot. Ditt 
jobb är att utgå från tonen C och därefter hitta vilka intervall dessa två toner har till tonen C, 
samt därefter lokalisera vilka två toner det är. 
Klicka här för att lyssna på övningen. 
 
Sjung olika intervall från samma startton 
Denna övning går ut på att förbättra gehöret genom att sjunga olika intervall från en 
grundton. Börja alltid med att hitta tonen C, gärna utan hjälp av ett piano. Därefter skall man 
sjunga olika intervall som t.ex. S3, R4 eller L7. Vilka intervall du väljer är upp till dig och 
vad du behöver öva på.  
Klicka här för att lyssna på övningen. 
 
Sjung olika intervall från ny startton 
Denna övning är snarlik övningen här ovanför. Skillnaden är att för varje nytt intervall, blir 
den nya tonen den nya grundtonen som jag tar nästa intervall från. Som ett exempel börjar 
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https://www.youtube.com/watch?v=aZz0YXkTVxA
https://youtu.be/0OP2gIpauWM


 

man sjunga C1. Från denna ton sjunger du sedan en S6 upp, det vill säga A1. Från denna ton 
skall du nu ta ett nytt intervall, och så vidare. 
Klicka här för att lyssna på övningen. 

Bryta samma ackord 
I denna övning sjunger man fyrklanger från valfritt ackord, t.ex. Cmaj7 och för varje gång 
man sjunger ackordet staplar man det olika. Du kan t.ex. börja med 1-5-7-3, och därpå välja 
en ny ordning, exempelvis 3-1-7-5. 
Klicka här för att lyssna på övningen. 

Bryta ackord efter varandra 
Denna övning är snarlik övningen ovanför. Skillnaden här är att man sjunger flera ackord 
efter varandra. Man kan börja med fyra ackord, t.ex. Cmaj7, Fmaj7, G11, Dm6. Då bryter du 
ner och sjunger ett Cmaj7, därefter Fmaj7, G11 och till sist Dm6. Övningen går att variera 
genom att ta hjälp av ett piano för att först höra varje ackord innan man bryter det, eller att 
man bara får höra första ackordet. Man kan också välja ny startton att börja på, t.ex. kvint 
istället för grundton. För att öka svårighetsgraden kan man även välja att gå närmaste vägen 
till varje nytt ackord.  
Klicka här för att lyssna på övningen.  
 

Notläsningsövningar 
Sjunga avista utifrån bok 
Här sjunger man avista från boken Modus Vetus (Edlund, 1974) . Boken går igenom olika 
intervall, tonarter m.m. Här väljer jag att sjunga noterna med olika stavelser, som exempelvis 
“do”, “ba”, och “de”.  
Här är ett notexempel från Modus Vetus, sid 24, övning 24: 

 

Sjunga avista utifrån häfte 
I denna övning sjunger jag avista från ett häfte jag fått av min handledare Mathias Lundqvist. 
Häftet är ett utdrag från boken Sightsinging: Essential concepts series  (Campbell, 1998) och 
går igenom olika intervall, höjda och sänkta toner och så vidare. Skillnaden på den här 
övningen jämfört med Modus Vetus är att man sjunger tonernas siffror gentemot dess tonart, 
t.ex. i C-dur är tonen C nummer 1, G är nummer 5 och B är nummer 7. 
Här är ett notexempel från Sightsinging, sid 60, övning 19:
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https://www.youtube.com/watch?v=P7eq9Mxiv7U
https://www.youtube.com/watch?v=Z5fwqagmQZw
https://www.youtube.com/watch?v=fjVAwS-JOXk


 

Transkriberingsövning på gehör 
Sjunga andras solon 
Denna övning går ut på att lära sig sjunga andras solon endast efter gehör för att få inspiration 
och nya idéer i både fraser, melodier, rytmer, och språk. 
Jag har övat till följande solon:  

● “ How high the moon ” med solist Ella Fitzgerald 
● “ Freddie Freeloader ” med solist Miles Davis  
● “ I didn’t know what time it was” med solist Brad Mehldau 

Klicka här för att lyssna på övningen. 
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https://youtu.be/tgKt97ftO7g


 

Genomförande 

Övningsperiod 
Innan jag påbörjade övningsperioden spelade jag in den första improvisationen på 
Summertime. Jag ville ha en inspelning som visade hur improvisationen kunde se ut innan 
jag började med övningsstrategierna. När denna låt var inspelad påbörjade jag 
övningsperioden och spelade in totalt sex stycken improvisationer.  

Gehörsövningar 
En övning som jag fastnade direkt för var “Hitta rätt ton på gehör”. Jag märkte tidigt i 
övningsperioden att denna övning var ganska enkel. Jag lärde mig snabbt att hitta tonen C 
med endast gehöret till hjälp och kände snabbt en utveckling som höll i sig under hela 
övningsperioden. Den här övningen hjälpte till att stärka mitt gehör och stärka relationen till 
tonen C. Att bryta ackord efter varandra var mycket svårare. Att bryta ett ackord i sig var 
inga större problem, men att gå närmsta ton till nästa ackord och då “nollställa” gehöret var 
en utmaning och prestationen påverkades mycket av min dagsform. Tillslut tröttnade jag på 
att jag inte upplevde någon större förbättring, och lät övningen vila ett par veckor och började 
sedan öva den igen mot slutet av övningsperioden. Detta var i efterhand ett klokt val då den 
fick vila sig i form. När jag tog upp övningen på nytt kändes den roligare och lättare. Detta 
beror mest troligen på att jag dels lät den vila, men att jag också övade på liknande övningar 
under tiden som i slutändan även påverkar denna övning.  

Att sjunga intervall från samma startton är en övning jag tidigare har använt mig av under 
studietiden på Musikhögskolan. Den har jag använt som uppvärmning emellanåt under cirka 
ett års tid. Jag känner mig bekväm i det, och relaterar intervallen oftast till olika låtar vilket i 
början gav mig en fördel. Att däremot sjunga intervall från ny startton var lite svårare. Det 
kräver stort fokus för att nollställa tonen och låta den bli den “nya grundtonen” som man ska 
ta det nya intervallet från. Denna övning varierade under övningsperioden, mycket beroende 
på dagsform. Strax innan periodens slut kändes den mer avslappnad och lättare. Dessa två 
intervallövningar gick bra längs med övningsperioden, men i slutet på perioden när jag bad 
min sambo sitta vid pianot och säga vilka intervall jag skulle ta blev det plötsligt mycket 
svårare. Detta var mest troligen svårt på grund av att jag själv inte hade kontrollen att 
dubbelkolla på pianot att jag gjort rätt, eller själv välja vilka intervall jag ville ta. I efterhand 
anser jag att jag borde börjat tidigare med att låta andra bestämma intervall åt mig. Väljer 
man själv sina intervall, väljer man omedvetet de man mest troligen redan kan.  

Notläsningsövningar 
Jag hade två olika notläsningsövningar. En där man sjöng siffror till varje ton, och en där man 
sjöng ordlösa stavelser. Jag upplevde att det var lättare att sjunga med siffror eftersom jag 
lättare fick en överblick av hur noterna rörde sig. När jag övade notläsning använde jag två 
olika strategier. Den första strategin var att ge starttonen via pianot, och därefter spela första 
tonen i varannan takt för att veta att jag sjöng rätt. Den andra strategin gick ut på att själv 
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hitta startton utan hjälp av pianot, och därefter spela första tonen i varannan takt. När jag 
sjöng klart t.ex. fyra eller åtta takter stannade jag och spelade samma fyra/åtta takter på 
pianot för att dubbelkolla att jag sjungit exakt som noterna visar.  

Överlag gick notläsningsövningarna framåt och de stärkte förmågan att hitta intervall. Dem 
ger snarlika effekter som att sjunga intervall utifrån olika grundtoner. Det är i princip samma 
sak, bara att jag själv inte väljer vilka intervall jag ska ta, utan nu är de redan förbestämda. 

Transkriberingsövning på gehör 
Att sjunga andras solon upplevde jag som spännande och roligt men också utmanande. Den 
här övningen innebär att man får ta del av språket som dessa improvisatörer har, vilket ger en 
större helhet. Detta påverkade mina egna improvisationer mycket, både i de inspelade 
improvisationerna men även utanför arbetet som exempelvis vid ensemblelektioner och gig. 
Jag märkte av detta genom att jag automatiskt sjöng fraser och rytmer som var inspirerade 
från de solon jag övat på, men även att jag rent generellt hade en annan frasering, rytmisering 
och självsäkerhet i mina improvisationer än vad jag tidigare haft. Improvisationerna kändes 
inte lika krystade och jobbiga som tidigare, utan jag upplevde det mer som något roligt där 
jag fick möjlighet att testa olika idéer på.  

Det som var mest utmanande med att sjunga andras solon var att försöka efterlikna så 
noggrant som möjligt med alla små detaljer. Hur noggrann man än är kommer man alltid ha 
olika unika sound och stilar som gör att vi ändå hör en viss skillnad. Den här övningen 
påverkade mina inspelade improvisationer om jag hade gjort denna övningen strax innan min 
egen inspelning.  
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Inspelningsprocess 

Summertime 

Klicka här för att lyssna på improvisationen. 
Figur 1 

 

Reflektion efter Summertime 
Summertime var den första inspelningen jag gjorde för att mäta och jämföra strategierna 
under arbetets gång. Inspelningen gjordes innan övningsperiodens start. Här tänkte jag inte på 
hur jag skulle improvisera, utan ville främst få en ärlig bild av hur jag faktiskt improviserade. 
 
Denna improvisation visar fler av de mönster jag lätt fastnar i. Jag håller mig allt som oftast 
till “snälla” toner i förhållande till ackorden, förutom i t.ex. takt 6 och 7 där jag sjunger en Ö5 
på ett F7 ackord samt en S9 på ett B-dim ackord. Jag väljer i största allmänhet heltonssteg 
framför andra intervall samt gör gärna längre fraser som går neråt med heltonssteg.  
En positiv sak jag gör i detta solo är att jag rör mig brett i mitt register, från lilla e till D2 - 
alltså en oktav och en S7. Rent generellt händer det inte särskilt mycket i detta solo, och jag 
har stor utvecklingspotential i både rytmik, harmonik och frasering.  
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https://www.youtube.com/watch?v=5UJGjnrM45M


 

But not for me 

Klicka här för att lyssna på improvisationen. 
Figur 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=pr5njuYca6U
https://www.youtube.com/watch?v=pr5njuYca6U


 

Reflektion efter But not for me 
But not for me spelades in två veckor efter Summertime. Denna improvisation var alltså den 
första inspelningen efter att jag började med strategierna. Jag valde att spela in den tidigt för 
att se om improvisationsförmågan redan då påverkats av övningarna. Följande punkter visar 
positiv utveckling som har påverkats av övningsstrategierna: 

● I denna improvisation märker jag att jag är lite mer rytmisk jämfört med tidigare. Jag 
blandar exempelvis fjärdedelar, åttondelar, fjärdedels-trioler samt sextondelar. Jag 
använder mig flitigt av synkoper. 

● Jag återanvänder flera av mina idéer. 
● Jag börjar fraserna på olika ställen i takterna.  
● I förhållande till ackorden sjunger jag ofta sexor, sjuor och nior. 

Rent intervallmässigt ser jag ingen utveckling, utan jag kommer fortfarande lätt in på fraser 
med i princip endast heltonssteg. Under improvisationens gång var jag medveten om detta 
och försöker bryta av fraserna istället. Detta ser vi i t.ex. takt 15, samt övergången mellan takt 
16 och 17. I takt 25 bryter jag med en halvton istället och går i takt 26 in på synkoper.  

Den här improvisationen tror jag har påverkats av att sjunga andras solon. Just den övningen 
ger en direkt inspiration och är lätt att föra över till sina egna improvisationer. Utöver det är 
det svårt att säga om någon annan övning har påverkat denna improvisation.  
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There will never be another you  
Klicka här för att lyssna på improvisationen.  
Figur 3 
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https://youtu.be/BZQUUZfGxuE


 

Reflektion efter There will never be another you 

I denna improvisation ser jag ingen större utveckling, och jag ser ingen tydlig koppling av 
improvisationen till övningarna jag har arbetat med.  Jag håller mig för det mesta till durterser 
och heltonssteg, samt återanvänder samma idé flera gånger. Följande punkter visar positiv 
utveckling: 

● I takt 27-28 försökte jag mig på en kvartstapling som jag aldrig tidigare har gjort i en 
improvisation. Det krävdes två takters paus för att hitta tonerna i mitt huvud, men det 
gick tillslut. Detta har dock inte påverkats av just dessa övningsstrategier, utan 
kommer från en ensembleövning jag gjorde samma vecka i skolan.  

Vid tillfällen som dessa när man inte märker en större utveckling är det viktigt att komma 
ihåg att alla improvisationer leder mig närmare mitt mål. Även fast man inte märker en tydlig 
skillnad jämfört med tidigare så är man ändå ett steg närmre sin intention än vad man var 
tidigare.   
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It could happen to you 

Klicka här för att lyssna på improvisationen. 
Figur 4 
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https://www.youtube.com/watch?v=qZCrSqRRSj4


 

Reflektion efter It could happen to you 

Följande punkter visar positiv utveckling: 

● Jag tar ut svängarna på ett helt annat sätt än tidigare genom att använda längre fraser, 
starta fraserna på olika taktslag samt har allmänt mer attityd.  

● Jag har en helt annan rytmisk frihet än tidigare.  
● Här recyklar jag flera av mina idéer och det hörs tydligt att jag betonar och har mer 

accenter än tidigare. 
● Jag börjar använda mig mer av större intervall som t.ex. kvarter, kvinter och sexter. 
● Min attityd var annorlunda i detta solot jämfört med tidigare solon, och detta kan bero 

på att mitt gehör vid denna tidpunkt blivit starkare och att jag helt enkelt kände mig 
mer säker i mitt gehör. 

I denna improvisation märker jag tydligt att övningen “Sjunga andras solon” har utvecklat 
förmågan i denna improvisation, framförallt de tre översta punkterna. Just innan inspelningen 
av denna låt hade jag övat på Ella Fitzgeralds solo på “How high the moon”. Jag hade 
tidigare under veckan även övat på Miles Davis solo på “Freddie Freeloader”.  
Den fjärde punkten tror jag har påverkats av att både sjunga andras solon, men även 
notläsningsövningarna som jag hade jobbat med under den veckan.  
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All of me 

Klicka här för att lyssna på improvisationen. 
Figur 5 

 
 
 

 
 
 

16 

https://www.youtube.com/watch?v=_rjLC50jTxY


 

Reflektion efter All of me 
All of me är den näst sista improvisationen och spelades in precis innan övningsperiodens 
slut. Jag tyckte till en början inte om denna improvisation då den kändes för enkel. Det 
kändes som att jag behövde göra många fler saker, både rytmiskt och harmoniskt för att det 
skulle vara “bra”. Nu i efterhand tycker jag verkligen om den, då jag i dagsläget hör en 
berättelse i den, något som jag inte gjorde tidigare. Följande punkter visar positiv utveckling: 

● Jag gör större intervallsprång som dessutom kommer mer och mer naturligt för mig. 
● Improvisationen är en helhet jämfört med tidigare. Den har en berättelse som får mig 

som lyssnare att bli mer uppmärksam.  
● Improvisationen innehåller fina och tydliga fraser som förhåller sig fint till ackorden. 

Rent generellt i detta solot ser och hör man tydliga kopplingar till de olika strategierna. Det 
som är svårt att avgöra är vilken specifik övning som påverkat vad, eftersom övningarna 
överlappar och påverkar varandra. 

Alla improvisationer blir olika, och att göra en improvisation som är enkel behöver inte 
betyda att man inte har alla verktygen som krävs för att göra ett rytmiskt och harmoniskt 
svårare solo. Detta solot visar att jag kommit närmre min intention, då jag improviserade det 
jag kände för just i stunden som visade sig vara saker som inte kommit naturligt för mig 
innan, exempelvis större intervallsprång, vara bekväm i små pauser, och en mer tydlig 
frasering.  
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Summertime 2.0 

Klicka här för att lyssna på improvisationen. 
Figur 6 

 

Reflektion efter Summertime 2.0 

Den här improvisationen på Summertime gillar jag verkligen. När jag lyssnade på 
improvisationen direkt efter inspelningen upplevde jag att den var genuin och äkta. Alla 
fraser kom naturligt. Mina intervall är blandade i både mindre och större, och allt kom 
återigen helt naturligt för mig. Detta är ett tydligt tecken på att verktygen jag övat på har 
fastnat och påverkat mina improvisationer. Det finns en helhet och en berättelse bakom hela 
improvisationen. Det är en smakfull improvisation med en bra melodi.  

Jämförelse efter improvisationerna på Summertime 

För att se noterna på improvisationerna på Summertime, se figur 1 och figur 6.  

Jag både ser och hör stor skillnad på dessa improvisationer. Den första improvisationen 
speglar mina typiska “mönster” med långa fraser med heltonssteg som antingen går upp eller 
ner. Nu i efterhand märker jag att jag var väldigt osäker när jag spelade in den 
improvisationen och att jag upplevde att det var svårt att hitta toner som passade bra. I den 
andra improvisationen däremot är det en helt annan självkänsla och mycket mer av allt. Jag 
blandar stora och små intervall, olika rytmer, har flera nya fraser och idéer samt att jag 
återanvänder vissa av idéerna på nytt. Det låter mycket, men det är ändå i mitt tycke enkelt 
och smakfullt då känslan i hela improvisationen är avslappnad. I den sista improvisationen är 
jag mer säker i mitt gehör och vågar ta ut svängarna vilket är en stor positiv utveckling för 
mig.   
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https://www.youtube.com/watch?v=E5fQfPttW6A


 

Diskussion 

 
Detta arbete pekar på slutsatser som jag har kommit fram till genom att forska på mig själv. 
Med detta sagt behöver det inte betyda att andra musiker får samma resultat som jag om de 
skulle göra samma forskning. Vi är alla olika, och lär oss därmed olika snabbt med olika 
resultat. Antingen kommer de fram till liknande slutsatser, eller kanske något helt annat. 

Sedan jag började med arbetet har jag blivit mycket mer medveten om mina improvisationer 
genom val av toner, rytmer och syfte med improvisationen. Jag har fått reflektera mycket 
över vad jag anser vara ett “bra” solo, och det har längst med arbetets gång ändrats fram och 
tillbaka. Jag tror att den tanken alltid kommer att ändras, och förändras ju mer jag reflekterar 
och musicerar. Det jag upplever idag är att så länge man som solist har något att berätta och 
att improvisationen är genuin, skulle jag säga att det är ett bra solo. Sedan kan man lägga på 
alla dessa verktyg som t.ex. sväng, komplexa rytmer, och stora intervall. Man skulle kunna se 
improvisation som en maträtt. Grunderna i rätten är berättelsen, känslorna och syftet, medan 
kryddorna är det fria förhållandet till harmoniken, de komplexa rytmerna och svänget. Man 
kommer långt med grunderna i sig, men har man kryddorna hemma kan man välja att krydda 
till det lite extra.  

Att ha en övningsperiod och spela in låtar allt eftersom har varit ett bra upplägg. Alla 
övningar har varit relevanta och påverkat improvisationsförmågan positivt. Nu i efterhand 
hade jag valt ta bort någon övning då de flesta överlappar varandra och har på ett eller annat 
sätt samma upplägg.  

Jag spelade totalt in sex stycken improvisationer, och valet att transkribera dessa är jag 
väldigt tacksam över att jag tog. Det är vanligt att man transkriberar andras solon, men att 
transkribera sina egna är minst lika viktigt, om inte viktigare. Jag fick en överblick av mina 
improvisationer som jag aldrig hade fått om jag inte hade transkriberat dem, och man lär 
verkligen känna sig själv och sina idéer på ett helt annat sätt. 
 

- På vilket sätt utvecklar gehörsövningar improvisationsförmågan? 

Gehörsövningarna har utvecklat förmågan att improvisera positivt genom att framförallt ge 
en större tillit till gehöret. Jag ser bland annat tydligt i mina två sista improvisationer att jag 
använder mig av större intervall än vad jag gjort tidigare, och melodierna hänger ihop på ett 
annat sätt än tidigare. Nu är det istället i min mening snyggare melodier som har en helhet 
jämfört med tidigare då improvisationerna oftast hade lösa idéer som inte satt ihop på samma 
vis.  

Gehörsövningarna jag valde var på ett eller annat sätt baserade på intervallövningar vilket var 
bra och behövligt för mig. Detta innebar att jag fick relatera dem till ackord och ackordstoner, 
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hitta intervall utifrån toner jag tar genom pianot och att öva intervall både uppåt och neråt. 
Övningarna har fått mig att reflektera över mina styrkor och svagheter och trots att jag har 
lättare för en övning betyder inte det att det är lättare när man ska sätta in övningen i ett 
musikaliskt framträdande. För att få övningarna ut i ett musikaliskt framträdande hade man 
mest troligen behövt ytterligare en strategi.  

- På vilket sätt utvecklar notläsningsövningar improvisationsförmågan? 

Notläsningsövningarna har, precis som gehörsövningarna, gett mig ett bättre öra att höra och 
sjunga intervall. Notläsningsövningarna är som jag tidigare nämnt en slags gehörsövning där 
man bland annat övar upp att både sjunga/ höra olika intervall samt att läsa rytmer bättre. 
Skillnaden mellan gehörsövningarna och notläsningsövningarna är att jag i gehörsövningarna 
själv väljer vilka intervall jag skall sjunga, medan jag i notläsningsövningarna sjunger 
förbestämda melodier/ rytmer/ intervall. Jag anser att notläsningsövningarna är en bra och 
naturlig övergång från gehörsövningarna och bidrar till en högre svårighetsgrad.  
 

- På vilket sätt utvecklas improvisationsförmågan av att sjunga andras 

improvisationer?  

Att sjunga andras improvisationer har varit den övningen som gett mig mest inspiration. Jag 
har upplevt att mina improvisationer både inom arbetet men även under ensemblelektioner 
samt gig har påverkats av att sjunga andras improvisationer. Det bidrog till allt ifrån nya 
fraser, melodier, rytmer och förhållandet till timingen. Att lyssna och härma någon annans 
solo ger en helhetsbild av improvisationen och detta tror jag är väldigt nyttigt för alla musiker 
oavsett instrument.. Något jag däremot tror är viktigt är att spela improvisationer från flera 
olika solister med olika instrument för att få fler inspirationskällor. Om man bara skulle 
lyssna på en och samma artist är det nog lätt att tappa bort sitt eget språk och bli för influerad 
och få samma frasering och idéer som artisten.   

Alla tre övningsstrategier har påverkat förmågan att improvisera positivt. Det är svårt att säga 
just vilken specifik övning som har påverkat vad i förmågan, då de överlappar och påverkar 
varandra i olika former. I mina improvisationer under arbetets gång har jag tydligt sett en 
positiv utveckling i framför allt mitt sätt att lyssna. Jag hör fler nya idéer och fraser på ett helt 
annat sätt än tidigare och har därmed också lättare att förhålla mig till harmoniken samt att 
både kunna och våga sjunga större intervall. Detta har påverkat mitt förhållningssätt till 
improvisation och gett mig en mer avslappnad och mer säker attityd. Det är mycket roligare, 
mer spännande och friare än vad det har varit innan vilket är en stor framgång för mig. Mina 
medmusiker i ensemblen har upplevt att mina improvisationer och mitt förhållningssätt till att 
sola har utvecklats. Min duopartner Ester Mellberg har även nämnt ett flertal gånger att man 
hör tydlig och positiv utveckling på improvisationerna jag gör nu, jämfört med tidigare. I ett 
musikaliskt framträdande är jag på ett sätt mer avslappnad och låter idéerna komma, men 
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samtidigt väldigt medveten om vad det är jag gör, och vad jag vill göra. Vilket som är det 
bästa sättet går inte att säga, men däremot tror jag att det är bra att både kunna känna sig så 
pass avslappnad i sin improvisation att idéerna får komma till en, men att också göra 
medvetna val av melodier, rytmer eller fraseringar.  

I detta arbete valde jag att improvisera över olika låtar förutom på Summertime, som jag 
improviserade över två gånger. Under arbetets gång fick jag reflektera över huruvida det var 
bättre eller sämre bra att improvisera över flera låtar, gentemot om jag hade improviserat över 
en och samma låt sex gånger. Att improvisera flera gånger över samma låt kan på ett sätt 
upplevas som smidigare då man alltid har samma utgångspunkt i form av samma harmonik 
och form. Det borde på så vis vara enklare att se om förmågan har utvecklats eller inte.  
Detta är en intressant tanke, och visst kan det upplevas som lättare att se en utveckling om 
man improviserar på en låt som har samma form och harmonik. Däremot är dessa strategier 
för jazzimprovisation till största delen universella och ska kunna appliceras på alla låtar, inte 
bara en låt. Jag anser att det hjälper mig bättre i längden om jag improviserar över fler låtar 
eftersom jag ofta hamnar i olika sammanhang där jag behöver improvisera på många olika 
låtar. Det är något jag helt enkelt behövt öva på. Av ren nyfikenhet valde jag ändå att 
improvisera på en av låtarna, Summertime, två gånger för att se om det var lättare att märka 
om förmågan hade påverkats på en och samma låt än på flera låtar. Jag kunde analysera det 
lika bra som när jag improviserade över fler låtar. Däremot tror jag det kan bli en större 
skillnad om man gör det under en längre tid. Det skulle därför vara intressant att jämföra 
skillnaden med detta arbete gentemot ett arbete som är baserat på samma upplägg, fast som 
endast improviserar på samma låt.  

I detta arbetet har jag testat dessa övningar på mig själv, men för att ta vidare arbetet skulle 
det vara intressant att låta fler musiker delta och göra dessa övningar för att se hur deras 
förmåga att improvisera påverkas. Man skulle exempelvis kunna låta ett flertal olika sångare 
delta, eller möjligtvis blanda olika instrumentalister som förslagsvis sång, piano, saxofon och 
bas.  
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