Får man spela fel?
Studier kring improvisationens betydelse i musikundervisning.

Dan Alkenäs

Institutionen för pedagogik
Enheten för musik
Växjö universitet
Handledare: Karin Hallgren
C-uppsats i musikvetenskap
Ht 2007

2

Abstract
Dan Alkenäs: ”Do you mind my musical mishap?” Studies about the meaning of improvisation in musical education. Växjö: Musicology 2007. 60p.
Musical improvisation is an infinite artistic well. It helps the musician to make a personal performance and let the music reflect the inner feelings. It is a language with which the performer can adapt the formulation to the specific situation. Yet so many have fear and respect
when facing the phenomenon. In this study Dan Alkenäs discusses the advantages and disadvantages of using musical improvisation as a pedagogical method in school education. During
a semester Alkenäs has, together with music teacher Bitten Löfgren and a group of pupils,
studied what results are to be expected when teachers let musical improvisation have a leading role in music lessons. He discusses the creative working environment and the pupils’ ability to put theory into practice. One leading theme is the discussion of the common view of
musicality. Alkenäs argues that it is important for a music teacher in a democratic school,
with children from different kind of culture and background, to be flexible and adjust the lessons to the individuals in the group. The study shows that this pedagogy, among other things,
has a positive effect on interaction between students with different interest, level of knowledge and potentials.
Keywords: musical improvisation, music pedagogy, musical ability, music education, classroom improvisation, aesthetic learning, improvisation pedagogy, musicality.
Nyckelord: musikalisk improvisation, musikpedagogik, musikalisk förmåga, musikutbildning, klassrumsundervisning, estetiskt lärande, improvisationspedagogik, musikalitet
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Inledning
”Du spelar fel! Så står det inte i noterna!”
Känner du igen citatet från skolans musikundervisning? Har du som elev hört din musiklärare
säga så? Är du musiklärare har du antagligen själv sagt så åtskilliga gånger. Du har kanske i
egenskap av ambitiös körsångare räckt upp handen på en körövning och frågat lite försynt om
det skall vara ett f eller ett fiss i tenorstämmans femte takt. Du kanske till och med påpassligt
påpekat att vissa altar inte punkterar åttondelen enligt noterna. Under århundraden har det i
stora delar av världen varit viktigt att i ett musicerande följa de skrivna noterna. I ett sammanhang där flera skall sjunga eller spela samma sak är det lämpligt att man, gärna i förväg,
bestämmer hur det skall vara. I detta sammanhang kan det vara lägligt med noter. Många arrangörer har dock använt andra tekniker än notskrift. Count Basie och Duke Ellington är exempel på kompositörer som arbetade mycket med s.k. head-arrangements (Schuller 2007).
Min akademiska bakgrund inom musik består av en examen som instrumental- och ensemblelärare och en som musiker med klassisk inriktning. Jag har arbetat professionellt med
musik i drygt 25 år. Till större delen har mitt yrkesutövande handlat om undervisning, främst
som pianolärare. Jag är också musiker, kompositör, arrangör och improvisatör. I denna uppsats kommer jag att ifrågasätta notskriftens monopol inom musikundervisning och söka ett
större användande av improvisation. Genom åren har jag i mitt arbete märkt att noter många
gånger hämmar den individuelle musikerns egen kreativitet. Man följer det som står i noterna
och använder inte din egen tanke fullt ut. Det blir ungefär på samma sätt som när du handlar
matvaror efter en noggrant skriven lista och, när du väl kommit hem, upptäcker att du glömde
mjölken. Mjölken var så självklar att den inte ens var uppskriven på handlingslistan. Hade du
handlat utan lista hade antagligen mjölken kommit med tillsammans med smöret… Gör du
endast det som står i noterna missar du mycket av det väsentliga i det konstnärliga uttrycket.
En rutinerad musiker måste kunna improvisera inom den ram som noterna anger. Det är dock
lätt att koppla på autopiloten och endast följa givna instruktioner.
Än värre är det när man värderar musikalisk begåvning efter förmåga att läsa och följa notskrift. Det finns många exempel på kända musiker som hoppat av traditionell utbildning för
att de haft egna idéer som de försökt förverkliga. Deras lärare har stoppat dem i deras kreativitet och ansett att de varit besvärliga. I stället för att öppna dörrar till en oändlig värld av individuellt skapande verkar det som många musiklärare stänger dem. Musiken och de musikaliska reglerna blir tvångströjor som stoppar det kreativa flödet. Som väl är har dessa musiker
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fortsatt sin kreativa bana med att skapa sin egen musik genom användandet av musikalisk improvisation. Med hjälp av förebilder och läromästare har de skapat en egen musikalisk identitet grundad på ett eget uttrycksmedel och ett eget tonspråk.
Finns det andra metoder att tillgå för att förhindra att individer känner sig utestängda från
de fantastiska möjligheter musiken ger? Hur ser musikundervisningen ut i dagens skola? Sanningen är att det idag på många sätt är lättare att arbeta kreativt med klassundervisning i musik än för t.ex. trettio år sedan. Mycket har hänt inom det didaktiska tänkandet. Förståelsen för
barns lärande har ökat. Dagens teknik har betytt mycket för musikpedagogik. Det finns tillgängligt pedagogiskt material, både i handel och på Internet. Det finns kompositionsprogram
och gehörsprogram för dator, med hjälp av synthesizers och keyboards har man all världens
instrument inom räckhåll, med hjälp av karaoke-spel kan barn få ett stil- och genremässigt
adekvat ackompanjemang för sitt spel och sin sång. Vem som helst kan i sin egen dator ha
tillgång till en inspelningsstudio av relativt hög kvalitet. Med hjälp av media och kommunikation har världen krympt och öppnat nya dörrar för interaktion. Barn kommer tidigt i kontakt
med musik via radio, TV, CD, mp3 och Internet och behöver en egen förståelse för att kunna
hantera det enorma utbud som ligger till buds. Det finns både en längtan och en oro inför konsekvensen av detta samspel. Hur lär sig t.ex. ett barn att få ett kvalitativt förhållningssätt, lära
sig att vara kritisk i sitt lyssnande och inte bara följa med i den ofta av media styrda strömmen? Musik- och kulturbegrepp skiljer sig också världen över och ett problem är att många
försöker bedöma andra kulturer med samma synsätt som präglar den egna kulturen. En viktig
fråga är hur mycket musikläraren hinner med i utvecklingen. Min erfarenhet är att musikläraren ”på fältet” måste förlita sig på en utbildning som i många fall skedde för länge sedan.
I ett musicerande där många genrer samlas och interagerar är det nödvändigt att kunna ha
ett eget förhållningssätt, ett eget språk. Det är här jag anser improvisationen skall komma in.
Improvisation ger individen möjligheten att uttrycka sin egen unika tanke. Har du reflekterat
över att du improviserar varje dag? När du talar låter du orden spontant formulera bilden av
din tanke. Vårt modersmål lär vi oss genom att lyssna, prata, läsa och skriva. Vad gäller vårt
musikaliska modersmål stannar vi oftast vid att ”lyssna” och ”läsa”. Få utnyttjar möjligheten
att med musikens hjälp ”prata” och uttrycka sig med egna komponerade fraser som man spontant formulerar mitt i den situation man befinner sig i. Inom det musikaliska språket kallas
detta för att improvisera. Begreppet ”skriva”, som inom musik motsvaras av att komponera
och arrangera, är också något som relativt få använder för att uttrycka egna konstnärliga idéer.
Min erfarenhet är att ju mer en individ arbetar med musik ju mer bygger denne upp en respekt
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och en rädsla för improvisationsbegreppet samt bestämmer sig för att improvisation är något
som endast vissa experter kan utöva.
Respekten och rädslan för improvisation visar sig på många musikaliska arenor, så även i
skolan. Jag har arbetat många år som musiklärare och har upplevt och upplever ännu att elever alltför sällan uppmuntras till att använda improvisation som personligt, konstnärligt uttrycksmedel. En av orsakerna att improvisation inte lyfts fram i undervisning är därför att
många musiklärare inte anser sig behärska metoden. Under många år låg improvisationsmetodik i första hand endast inom s.k. afro-amerikanska lärarutbildningar. Christopher D. Azzara konstaterar i An aural approach to improvisation att många musiklärare kommer från en
bakgrund med liten eller ingen tonvikt på improvisation (Azzara 1999:21). Av denna orsak är
det svårt att föra in den på ett enkelt och meningsfullt sätt i undervisningen. Emellertid behöver det inte enbart vara en begränsning att läraren känner sig osäker på att använda improvisation som uttrycksmedel. Jag anser att det finns det en pedagogisk poäng i det faktum att lärare
och elever befinner sig på samma outforskade område.
Många ser improvisation endast som ett fenomen och som en företeelse inom jazz och
afro-amerikansk musik. Micah D. Volz uttrycker i Improvisation Begins with Exploration:
”… musicians have left improvisation solely to jazz musicians” (Volz 2005:2). Detta stämmer
dock inte helt och hållet. Inom exempelvis folkmusik förekommer mycket improvisation och
varje söndag, över hela världen, improviserar organister och kantorer förspel till psalmerna i
kyrkan.

Dock

lyser

improvisationen

på

många

musikaliska

arenor,

framförallt

konstmusikaliska, med sin frånvaro. Genom att föra in improvisation i grundskolan torde allt
fler komma i kontakt med denna outtömliga källa och lära sig att använda den som ett
personligt uttrycksmedel.

Syfte
Med bakgrund av den kontext jag beskrivit i inledningen är mitt huvudsyfte att diskutera improvisationen som metod inom musikdidaktik. Jag vill undersöka hur improvisationsmetodik
påverkar elevers kreativitet och kritiskt tänkande och utifrån denna studie utveckla nya undervisningsmetoder. En utmaning som en musiklärare ofta står inför är att i ett och samma
moment, på en och samma gång, skapa samspel mellan elever med olika intressen, olika kunskapsnivåer samt med starka resp. svaga utvecklingsmöjligheter. I detta sammanhang kan det
vara en lösning att utgå från improvisation som viktig del i undervisningen, att med hjälp av
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improvisation som hjälp skapa ett individuellt musikaliskt språk där varje individ kan musicera utifrån sin kapacitet och nivå.
I studien vill jag även fokusera ett vidgat musikalitetsbegrepp. En allmän syn på människans musikalitet grundas inom vår kultur på västerländska och konstmusikaliska ideal. I dagens mångkulturella samhälle växer kraven på musikläraren i att anpassa sin undervisning till
barn av olika fallenhet, bakgrund och intressen. Det är därför angeläget att söka nya, inspirerande sätt presentera musik som elever annars kanske inte själva valt och på så sätt hjälpa
dem utveckla en nyfikenhet för olika musikyttringar och inte fastna i ett ensidigt musicerande.
En tes jag bär på är att det genom improvisation finns möjlighet att förstå det språk som är
globalt – det konstnärliga som yttrar sig i medvetet ljudskapande. I vår kultur kallar vi det
musik.
Jag undersöker musikalisk improvisation i ett kommunikativt perspektiv. Som musiklärare
är jag intresserad av vilka fördelar och nackdelar som finns inom gruppundervisning. Jag vill
undersöka hur möjligheten till t.ex. samspel, diskussion och lyssnande musikaliskt och didaktiskt påverkar undervisningen. Ett hinder är att alla individer har olika förkunskaper. Kan en
lärare komma förbi det hindret? Kan man se detta faktum som något annat än ett hinder?
I mitt arbete har jag utgått från följande frågor:

•

Vilka effekter nås genom ett användande av improvisation som en viktig del i musikundervisning?

•

Hur kan pedagogen individanpassa ett undervisningsmaterial för att bemöta elever
som befinner sig på olika nivå?

•

Hur kan pedagogen möta upp barn med olika behov och fallenhet i musik genom att
använda improvisation som en viktig del i undervisningen?

Forskning med relevans för problemområdet
Det finns en hel del forskning som berör musikalisk improvisation. I min studie har jag undersökt användandet av improvisation som undervisningsmetod i en grundskolmiljö. För att
nå syftet av undersökningen har jag t.ex. sökt forskning som rör definitionen av företeelsen
och processen (t.ex. Bash 1991; Kratus 1991), skillnader och likheter mellan komposition och
improvisation (Burnard 2000), hur improvisation går till inom olika genrer (Berliner 1994;
Collins & Seletsky 2006a; b), improvisation i klassrumsmiljö (Hertzman 1996; Brophy 2001),
och hur olika grupperingar av människor, t.ex. i organisationer och företag, kan dra lärdom av
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hur jazzmusiker samarbetar med ett improvisatoriskt förhållningssätt (Barrett 1998). Det finns
även forskning om hur musikundervisning i skolan sett ut i ett historiskt perspektiv
(Gustafsson 2000), studier i musikundervisning i kulturskolan (Rostvall & West 2001), studier i synen på musikämnet (Danielsson 2003). Annan forskning som berör mitt arbete är sådan
som berört synen på musikalitet och musikalisk utveckling (se t.ex. Brändström 1997;
Bjørkvold 2005; Volz 2005). Under följande avsnitt beskrivs denna forskning som teoretiska
utgångspunkter i mina studier.

Teoretiska utgångspunkter om musikalitet och improvisation
Att improvisera innebär att ta risker. Detta risktagande gäller inte bara för elev utan även för
läraren. Improvisatören ger sig ut i det okända och försöker skapa nytt i en, för honom/henne,
kanske outforskad värld. Till en början vet han/hon inte hur resultatet blir. Det är ganska sent
inom improvisationsstudier man når så långt att man kan förutsäga hur resultatet skall bli. Individens utveckling i improvisationskonsten går genom olika faser. Paul F. Berliner skriver
”It all goes from imitation to assimilation to innovation” (Berliner 1994:120).
Kratus sjugradiga skala om improvisationsutveckling
1.

Utforskande. Förutsättningslöst undersökande för att se vilka möjligheter som
finns på instrumentet? Repetition av figurer leder till slut till nästa nivå. Lärarens
roll är att tillhandahålla eleven med tillräckligt med tid för utforskning och en
mångfald av ljudkällor.

2.

Processorienterad improvisation. När utövaren kan föreställa sig ljud och fraser
blir musiken mer styrd och mönsterdominerad. Improvisationen sker för utövarens
eget höga nöjes skull men fortfarande kan inte en publik förstå mening ur musiken.
Lärarens roll är samma som i nivå 1.

3.

Produktorienterad improvisation. Utövaren är medveten om speciella restriktioner, ramar, inom musiken. Lärarens roll inom denna nivå är att tillhandahålla eleven med olika ramar för improvisationen, t.ex. att improvisera med en given rytm
eller bestämma en ackordföljd.

4.

Flödande improvisation. Utövaren behärskar instrumentet på så sätt att det tekniska hanterandet sker flödande och per automatik. Lärarens roll är här att fokusera
den tekniska färdigheten genom att tillhandahålla eleven med möjligheter att improvisera i en mångfald av modes, tonarter, taktarter och tempi.

5.

Strukturell improvisation. Utövaren har medveten kontroll över helhetsstrukturen i improvisationen och utvecklar en repertoar av strategier för att utforma en
improvisation. Lärarens roll är här att föreslå eller utforma olika möjligheter för att
ge struktur till en improvisation.

6.

Stilistisk improvisation. Utövaren improviserar skickligt inom en given stil med
dess melodiska, harmoniska och rytmiska karaktärsdrag. Lärarens roll är här att
demonstrera vilka konventioner och klichéer som finns inom en stil.

7.

Personlig improvisation. De musiker som lyckas överskrida kända improvisationsstilar för att utveckla en ny stil når den sjunde nivån. All improvisation är personlig men på nivå 7 bryter man ny mark och etablerar egna regler och konventioner. Lärarens uppgift är här att uppmuntra experimenterande. Läraren kan dock
inte ha förväntningar på hur det kommer att låta eftersom ett karaktärsdrag på nivån är just det oförutsägbara.

Fig. 1. Kratus sjugradiga skala
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John Kratus har utvecklat detta ytterligare i en sjugradig skala av olika stadier inom improvisation (Kratus 1991:35-41) (se fig. 1). Kratus menar att det finns två villkor för denna progression: 1) För att kunna avancera i nivåer måste man ha insikter om kunskap och skicklighet om den föregående. Man kan dock medvetet blanda i nivåer i sin undervisning. 2) Man
kan inte hoppa över någon nivå. Det kan hända att man av någon orsak går tillbaka i nivå om
svårighetsgraden ökar.
Timothy S. Brophy skriver i Developing improvisation in general music classes att improvisation är naturlig för små barn (Brophy 2001:34-43). Jag har arbetat mycket med gymnasieelever och vuxenstudenter och upplever ofta att människor i den åldern har ett motsatt förhållande till improvisation, att det finns en rädsla för att improvisera. Frågan dyker upp: ”När
börjar man bli rädd för att improvisera?”

Samspel
Thomas

Hertz-
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Med örat i musi-
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som

Kommunikativ
kompetens
INDIVIDENS
FÄRDIGHETER

påverkar
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MUSIK
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RAMAR
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individ,
och

Musikkoder

grupp
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Individen
med
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har
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Fig. 2. Faktorer som påverkar och påverkas av en
musikalisk samspelssituation (Hertzman 1996:29)

färdigheter i form av hantverkskunskaper, nivå av sensorisk och motorisk utveckling samt en
viss kommunikativ kompetens. I praktiken innebär detta instrumentfärdigheter, kunskap i
t.ex. teori och genre, fysisk utveckling vad gäller hörsel, syn, känsel och motorik samt förmåga att kunna kommunicera med medmusikanter och publik. Individen befinner sig i ett sam12

manhang. Dels består sammanhanget av gruppen, d.v.s. klassen eller ensemblen. Hur ser
gruppklimatet ut? Är det tillåtande eller icke-tillåtande? Inuti gruppen finns olika status, roller
och koder. Samhörighetskänslan kan vara mer eller mindre stark. Dels består sammanhanget
av skola och det omgivande samhället. Vilket förhållningssätt har pedagogen? Vilken är den
rådande människosynen, kunskapssynen eller samhällssynen? Vilka kulturella attityder existerar hur ser synen ut på estetik? Här har även den socioekonomiska situationen stor betydelse.

Alla gör misstag
När man improviserar kan det lätt bli fel, både för elev och för lärare. Enligt Volz är det
viktigt att läraren visar att han/hon har svagheter och kan göra fel (Volz 2005:50-54). Frank J.
Barrett diskuterar i Creativity and Improvisation in Jazz and Organizations: Implications for
Organizational Learning felen som källa för nytt lärande (Barrett 1998:610). Han skriver att
jazzmusiker lär sig att väva in felen i sitt spel på ett sådant sätt att publiken aldrig uppfattar att
man ”spelat fel” och att jazzmusikerna snarare utnyttjar felen, repeterar dem och använder
dem som källa för att brodera och skapa nya mönster. Om felen inte inträffat hade kanske
musikern spelat i gamla vanemönster.

Betydelsen av den egna reflektionen
Pamela Burnard avslutar i sin artikel How Children Ascribe Meaning to Improvisation and
Composition: rethinking pedagogy in music education att barn har en förmåga att tänka explicit över sina musikaliska erfarenheter. Hon menar därför att undervisning i improvisation (och
komposition) bör innehålla: 1) reflektion över uppfattningen om vad det innebär att improvisera och komponera; 2) uppmuntrande av elever att reflektera över hur och vad de improviserar och komponerar; 3) en utgångspunkt i elevernas egen existerande kunskap och erfarenhet;
4) möjligheter för eleverna att välja från ett stort urval av instrument; 5) tillräckligt med tid
för eleverna att ta till sig nya begrepp och praktisera dessa i handling och reflektion; 6) en klar
åtskillnad mellan kritisk bedömning och tolkning av improviserat och komponerat utfall; 7)
möjligheter för eleverna att diskutera innebörden av deras eget musikskapande och sina musikaliska erfarenheter (Burnard 2000:22).

Musikalitetsbegreppet
När man arbetar med musik dyker ofta frågan om musikalitet upp. O’Flynn skriver om hur
man måste sätta musikalitet i relation till den kultur man lever i eller kommer ifrån (O’Flynn
13

2005:192-193). Jon-Roar Bjørkvold talar om ngoma, ett afrikanskt begrepp som beskriver en
totalupplevelse där musik, dans och fest bildar en enhet och inte sker i separata delar
(Bjørkvold 2005:54-56). Det faktum att synen på musikalitet skiljer sig beroende på kultur
bör ge konsekvenser för en musiklärares mål, planering och bedömning. Musikalitet är ett
stort begrepp och risken finns att en likformig musikundervisning gör att vissa elever inte
kommer till sin rätt. De kan ha stor kompetens i ett område inom musiken som läraren valt att
inte arbeta med. Brophy hävdar att den musikaliska kreativiteten är kopplad till människans
uppfattning om vad som är bra musik (Brophy 2001:38). Han skriver också att äldre elever
behöver en meningsfull kontext för sin improvisation. För att skapa denna kreativa miljö där
individen på ett meningsfullt sätt får improvisera till vad den upplever vara bra musik måste
läraren presentera en mångfald av genrer.
Sture Brändström ställer frågan ”Vem är musikalisk?” (Brändström 1997). I svaret på
denna fråga konstaterar han att det finns två poler av synen på musikalitetsbegreppet och att
individen under livet förflyttar sig mellan dessa poler. Motpolerna är den absoluta synen
respektive den relativistiska synen på musikalitet. I den absoluta synen förekommer begrepp
som: ”medfödd, vissa utvalda, färdighet, mätbar, reproduktion, effektivitet” och i den
relativa: ”förvärvad, alla, upplevelse, ej mätbar, kreativitet, förståelse” (ibid:16). Genom
skolväsendet går eleven, enligt Brändström, från en relativ syn (i t.ex. förskola) mot en
absolut syn (i t.ex. musikhögskola). Detta sker successivt, ju högre årskurs ju närmre den
absoluta synen (ibid:96). Han påstår att det absoluta synsättet dominerar och skriver bl.a.:
”Med tanke på det absoluta synsättets dominans i den högre musikutbildningen, kan man
fundera över om inte en bättre balans mellan det absoluta och det relativistiska
musikalitetsbegreppet kan bidra till att fler människor får glädje av att spela, sjunga eller
lyssna på musik” (ibid:101). Senare kompletterar Brändström dessa två poler med begreppet
relationell musikalitet (Brändström 2006). I det relationella musikalitetsbegreppet tas även
hänsyn till individens förmåga att kommunicera med musik.
Det förekommer diskussioner huruvida det, i ett demokratiskt sammanhang, är viktigt att
musikämnet är inkluderande och inte exkluderande. I artikeln Det musikaliska deltagandet
och den musikaliska medborgaren konstaterar Ingemar Grandin att många anser musik vara
något som en elit producerar till en stor grupp konsumenter och på så sätt skiljer sig t.ex. från
det talade språket som inte endast är en kulturyttring som endast är reserverad för en elit
(Grandin 1999:108). En annan syn på musik är att ämnet är värdefullt på grund av sina
instrumentella möjligheter, d.v.s. att musiken genererar sidoeffekter. Annika Danielsson har i
en studie sökt sammanställa synen på musikämnet (Danielsson 2003). Hon skriver: ”… det
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inte är musikundervisningen och dess faktiska innehåll som är värdefullt, utan de positiva
bieffekter man kan tänkas uppnå härav” (Danielsson 2003:49).
Musiklärarens syn på musik och musikalitet består mycket i vilken bakgrund läraren
kommer ifrån och hur utbildningen såg ut vid den tidpunkt som läraren studerade. Jonas Gustavsson berättar om två skilda synsätt på ”den goda musiken” i mitten av 1950-talet där den
ena handlar om ”musikalisk fostran” och den andra om ”musik som medel för att skapa en ny
kulturell samhörighet” (Gustafsson 2000:246-247). Förändringar i synen tar tid eftersom någon måste ta initiativ för att förändringen skall ske och sprida sig. Jag ställer frågan: Vad är
det musiklärare vill fostra sina elever till idag? Bjørkvold går så långt att han uppmanar lärarutbildningen att förnyas. Han frågar: ”Vilka är det som undervisar blivande lärare? Har de
undervisningserfarenheter från skolan (Bjørkvold 2005:133)?”

Struktur kontra frihet
I artikeln Creativity and Improvisation in Jazz and Organizations: Implications for Organizational Learning resonerar Frank J. Barrett över vikten, för en musiker likväl som medarbetare
inom vilken organisation som helst, av att utgå från en minimal struktur (Barrett 1998:611).
Minimal struktur innebär stor frihet för eleven att spela efter egen förmåga. Minimal struktur
innebär också att läraren måste ha en beredskap på att vara maximalt flexibel. Vad som helst
kan hända och jag måste som lärare vara beredd på att lösa oförutsedda problem i stunden. I
ett sammanhang med många individer krävs ett organiserat förhållningssätt. Även om det är
fritt att spela vad som helst måste det ske under organiserade former. Där är läraren en viktig
länk. I undervisningen förekommer barn av med olika förkunskaper och förmågor. Det är
också en orsak till att en lärare måste vara flexibel i sin undervisning. Ellen Winner skriver i
Begåvade barn – myt och verklighet (Winner 1996:15) att musik är ett område där man ofta
kan finna särbegåvade barn. Hon förklarar att en av orsakerna till detta är att denna domän är
tilltalande för barn men också för att det finns tydlig struktur och att man kan ha en färdighet i
ämnet med en relativt liten mängd formella principer.
För vissa musiker finns det en trygghet i att göra exakt som man bestämde och gjorde förra
gången, hos andra finns det en frihet att inte vara bunden till minnet. Azzara konstaterar att
individer inte memorerar meningar i sitt dagliga tal och att på samma sätt borde inte musiker
vara beroende av att memorera hela fraser (Azzara 1999:22). Däremot bygger språk, inom tal
och skrift likväl som inom musik, på att individen har en beredskap på att sätta samman välkända ord och begrepp i en grammatiskt strukturerad kontext.
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Sanningar och myter om improvisation
”En improvisatör skapar från tomma intet!” Så säger en utbredd myt. Denna myt säger också
att om improvisatören planerar och övar in fraser är det inte länge någon improvisation (Bash
1991:47). Hur är det med det talade språket? Får en individs tal endast innehålla ord och meningar som denne individ tidigare aldrig använt? Berliner talar i Thinking in jazz: The Infinite
Art of Improvisation om hur musiker i åratal övar in och fyller på individuella förråd av tonkombinationer och fraser (Berliner 1994). Dessa fraser flyttar mellan musik och genrer och
Berliner följer t.ex. en fras igenom olika musikexempel genom en tidsperiod av 46 år.
I Improving improvisation skriver Lee Bash om vikten av repetition, medvetenhet och
struktur i improvisation (Bash 1991:44-49). Enligt Bash finns det en myt hos unga improvisationsmusiker som säger att man inte får repetera. Efter hand bryts myten ned och musikern ser
möjligheten i att om man vill säga något viktigt kan man säga det igen.
Improvisation bygger på ett ramverk av olika beståndsdelar. Utöver ton och rytm arbetar
improvisatören, medvetet eller omedvetet, med nyanser, klang, form och kontraster. För att en
improvisation skall vara intressant bör det finnas variation. Berliner talar om begreppet
”storytelling” (Berliner 1994:201ff.). Med hjälp av musik gör du en berättelse. Berättelsen
har en början, en mitt och ett slut. Där emellan pågår en process som påverkas bl.a. av vad du
nyss gjort, av stämning, publik och medmusikanter.
Barrett diskuterar fundamentala principer inom improvisation. Han delar upp dessa i
följande punkter (Barrett 1998:2):
1. Provokativ kompetens: Medvetna ansträngningar att avbryta vanor och mönster
2. Att använda fel som en källa till lärande
3. En delad orientering: minimal struktur som tillåter maximal flexibilitet
4. Ett delat uppdrag; kontinuerlig förhandling och dialog mot dynamisk samordning
5. Att använda skapande med en tillbakablickande koppling
6. Att vara med; medlemskap i en praktiskt gemenskap
7. Att turas om att spela solo och ge support

Noter kontra improvisation
Historiskt sett är notskrift en teknik som möjliggör ett spridande av musik från kompositör till
musiker. Tack vare noter har vi fortfarande tillgång till musik som är skriven för många
hundra år sedan. Musik har dock inte alltid varit nedtecknad. Notskriftens föregångare,
neumer, utvecklades under medeltiden. De skapades ur ett behov av att på ett enkelt sätt föra
vidare musiken från en avnämare till en annan. Många gånger var det mödosamt att komma
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ihåg alla fraser, rytmer, verser, variationer o.s.v. Man var i stort behov av ett system av
minnesanteckningar. Till en börja var neumerna starkt begränsade vad gäller tonhöjd och
rytm. Efter hand utvecklades en grafisk metod att visa hur olika toner gick uppåt eller nedåt i
tonhöjd. Med tiden innefattade detta system uppteckning av rytmiska förlopp (Burkholder,
Grout et al. 2006:34-41, 95-96). Musiken fanns först, sedan följde nedteckningen av den.
Neumerna gav en möjlighet till musikern att fotografera en konstnärlig tanke och på så sätt
förenkla gehörstraderingen av melodier.
Genom musikhistorien gick sedan den nedtecknade musiken hand i hand med den
improviserade. Att följa notbilden och avvika från densamma var en del av en musikers
kunskap. Med avvikningarna kunde individen visa sina särskilda förmågor och ”skräddarsy”
musiken för sin personlighet. Man ansåg att ju mindre en notation var specificerad ju mer
kunde musiken hållas levande och fräschas upp med personliga och idiomatiska
utsmyckningar (Collins & Seletsky 2006a). Under barock och klassicism var improvisationen
en naturlig del i musicerandet. Improvisation var (och är) en konst, ett hantverk, som krävde
arbete och övning. Denna konst var inte endast reserverat för stora virtuoser utan tillhörde en
stor del av vardagsmusikerns träning (Collins & Seletsky 2006b) Genom musikhistorien
förekommer både skickliga och mediokra improvisatörer. Solister inom operagenren tog sig
genom musikhistorien större och större friheter. Kompositörer såg sina melodier utsmyckas
av allehanda varianter av drillar, kadenser och skalor. Frågan var om resultatet blev mer
konstnärligt eller om musiken blev mer sensationssökande och mer tedde sig som
cirkusnummer (Rink 2006). Under romantiken skrev kompositörer mer och mer in
utsmyckningar (Levin 2006). Inom den klassiska genren ser man idag sällan improvisation
som ett konstnärligt uttrycksmedel. I många andra genrer är den en företeelse som fortfarande
pågår i full kraft. Dock har det tankesätt som präglat den klassiska konstmusiken sedan
romantiken påverkat vårt sätt att se på musik. Det finns många myter som sitter djupt i
människors medvetande. Jag har genom åren hört människor säga: ”jag är omusikalisk
eftersom jag inte kan läsa noter”, ”jag har spelat piano i många år men vågar inte
improvisera”, ”jag kan inte komponera eftersom jag saknar sådana talanger”, ”att
improvisera är mycket svårare än att spela efter noter”.
Om notskriften får stå för planering, strukturering och minnesanteckning, vad är då
improvisation? Finns det ett motsatsförhållande mellan noter och improvisation?
Kompletterar teknikerna varandra? Ligger måhända skillnaden i att improvisationen är den
enskilde musikerns röst och det noterade är kompositörens? Får vem som helst improvisera
över vad som helst? Kratus framhåller att nybörjare inom improvisation delar många
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kvaliteter med experter inom området (Kratus 1991:35). Ett gemensamt drag är att alla
improvisatörer, oavsett nivå, gör målmedvetna aktiviteter för att producera ljud i ett
tidsperspektiv. Annat gemensamt kan vara att alla ljud som skapas under improvisationen
formar en del av slutprodukten och improvisatörer kan inte ändra musiken efter att den har
blivit spelad. En viktig gemensam faktor är också att improvisatörer, till skillnad från musiker
som spelar färdiga kompositioner, har friheten att välja tonhöjd och tonlängder medan de
spelar. Dock finns det ofta speciella, genremässiga och musikaliska, restriktioner.
Det är också viktigt att belysa skillnader mellan nybörjare och experter. För en nybörjare är
det t.ex. inte säkert att den musik som frambringas är den musik som var ämnad. Innan
nybörjaren har vunnit kunskap i musikens struktur är det också svårt för andra att förstå den.
En expert i improvisation planerar och väljer medvetet spelsätt, frasering, rytm, ton,
register… m.m. för att gestalta en konstnärlig idé. Med den tekniska färdigheten i ett
instrument växer också uttrycksmöjligheterna. Experten har också kunskaper om stilistiska
konventioner i en given stil och eventuellt även förmågan att kunna överskrida dem för att
utveckla en egen stil.

Egna erfarenheter och reflektioner
Det är angeläget att i undervisningen öppna elevernas ögon för ett medvetet förhållningssätt
till improvisation. Improvisationen kan ge individen ett musikaliskt språk med tydlig struktur
inom vilken den har ett flexibelt förhållningssätt. Detta skapar en oändlig källa av uttrycksmöjligheter. Improvisationen kan hjälpa individen att uttrycka sig på ett personligt sätt och att
utveckla ett mer omfattande och förtroligt förhållande till musik, med eller utan noter. Ett
flexibelt förhållningssätt till musik har många fördelar. När en karta visar hur vi skall förhålla
oss till en viss plats är det ibland nödvändigt att bryta ett invant mönster för att närma sig
denna plats från olika håll. Det finns många vägar att ta sig till ett och samma mål. Ibland
måste vi också våga göra fel. Felen kan öppna våra ögon till nya lösningar. Om ett ämne har
för mycket regler saknas det möjligheter för individuell frihet. Det är som om man alltid måste gå i skogen efter en snitslad bana. Minimal struktur i ett ämne ger möjlighet för maximal
flexibilitet. Man kan också uttrycka att minimal struktur kräver maximal flexibilitet. En musiklärare måste t.ex. ha beredskap för många alternativa praktiska lösningar. Improvisation
bygger vidare på att man delar ett uppdrag, förhandlar, kommunicerar, och kontinuerligt beslutar, för att komma fram till ett färdigt resultat. Genom att ta hänsyn till andra individers syn
på verkligheten får kartbilden fler detaljer. Inom improvisation är det viktigt att hela tiden ha
en koppling till vad som hänt bakåt i tiden, till ett ursprung. Inom musikalisk improvisation
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handlar det om hur man förhåller sig till genre, form, titel, undertext… osv. Improvisation förekommer oftast i ett socialt sammanhang där man har kamrater och kollegor som t.ex. ger
impulser och support. Inom denna sociala miljö präglas man av att ömsom ha huvudrollen,
ömsom ha en biroll som stöttar en huvudroll.
I den västerländska konstmusiktraditionen är kopplingen mellan musik och kropp inte lika
tydlig som t.ex. i den afro-amerikanska. Musicerande kan ske utan att vi rör oss nämnvärt. Att
låta kroppen vara delaktig i denna process skapar en djupare förståelse för form, rytmik, betoning och period. För att elever skall få en naturlig förhållning till rytmik och metrik i sitt musicerande i allmänhet, och till sitt improviserande i synnerhet, kan musikläraren arbeta med
fysisk rörelse. Många av olika genres idiom ligger i mötet mellan kropp och musik. Betoningar, sångsätt, fraseringstekniker, tonbildning, m.m. blir naturliga och okonstlade i interaktionen
mellan kropp och musik. Jay A. Seitz skriver i Dalcroze, the body, movement and musicality
(fritt översatt): ”I den mån musik och rörelse till naturen är sociala aktiviteter fördjupar musiker sin förståelse och kontroll över polyrytm, polymetrik och polyfoni genom interaktiva
gruppaktiviteter” (Seitz 2005:423).
Jag vill i musikalisk improvisation gärna utgå från en jämförelse med det talade språket.
För att tala behöver du bokstäver, betoningar och paus. Du behöver också begrepp, känslor
och budskap. Det finns ord som är meningsbärande och ord som leder fram till de
meningsbärande. Musiken anses också av många vara ett språk med en liknande uppbyggnad.
Därför behövs en medvetenhet hos en improvisatör om språket bakom improvisationen, i
detta fall musikens språk och beståndsdelar. Barnet lär sig tala innan det kan läsa text och på
samma sätt kan barnet lära sig spela innan det kan läsa noter. Man lär sig tala med de
beståndsdelar som språket äger utan att nödvändigtvis koppla det mot en skrift. Musikens
beståndsdelar är organiserade former av tonhöjder och paus i ett tidsperspektiv.
Organiserandet styrs ofta av en jämn puls. Således får vi följande beståndsdelar att bygga
vidare på: puls, rytm och ton.
Slutligen vill jag ställa mig bakom uppfattningen om att musikundervisning i en demokratisk skola bör utgå från ett brett synsätt vad gäller musikalitet och ta stor hänsyn till individens egen uppfattning. Den bör bygga på en tydlig kärna som med ett flexibelt förfarande går
att anpassa efter individer och musik och vara av inkluderande art, där relevanta uppgifter ges
både i ett individuellt och ett gruppdynamiskt perspektiv, oavsett elevens bakgrund och
fallenhet. De första improvisationsövningarna bör ske i grupp där alla spelar på en gång och
ingen utmärker sig utan kan gömma sig bakom allt ljud som sprids ut i lokalen. Målet är inte i
första hand konstnärligt, utan i början handlar det mycket om att få individen att våga agera,
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att göra. När alla väl har provat att spela och insett att det inte är så ”märkvärdigt” kan läraren
lägga till ytterligare problemställningar för eleverna och successivt minska antalet elever som
improviserar samtidigt. Läraren har i detta arbete ett stort ansvar i att hjälpa eleven med olika
övningsstrategier och visa denne olika övningsmetoder. Om musiken är noterad går det att
läsa ut vad som i övningsprocessen skall repeteras, men frågan är hur man gör när musiken
inte är noterad och inte ens komponerad.
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Metod
För att nå syftet med studien valde jag att arbeta med elevgrupp. En utgångspunkt var att denna grupp skulle bestå av elever i en grundskola och valet föll på Ringsbergsskolan i Växjö.
Att jag valde denna skola berodde på att man där aktivt arbetar med att utforska nya inlärningsmetoder och att undervisningen bygger på estetiska läroprocesser. Skolans musiklärare
Bitten Löfgren arbetar dessutom som metodiklärare vid Växjö universitet vilket skapar gynnsamma möjligheter till planering och diskussion. På Ringsbergsskolan går barn från förskoleåldern upp till årskurs nio. Femtio procent av eleverna tas upp enligt det upptagningsområde
som skolan har. Återstående femtio procent av skolans platser kan sökas av vem som helst.
Det klientel som söker kan vara barn som har ett särskilt intresse för estetiska ämnen, eller har
föräldrar som är intresserade av skolans pedagogiska profil. Det kan också vara barn som
haft problem på tidigare skolor och där man sett skolan erbjuda en lösning till barnets
problembild.
Klasserna består av upp till tjugo elever per årskurs. Det finns inga paralleller inom samma
årskurs. Gruppstorleken föreföll vara lämplig för mitt projekt eftersom det var viktigt för mig
att arbeta med en så pass stor grupp att individuell undervisning i princip var utesluten.
Tanken var att kunna möta individer med olika förkunskaper i en större elevgrupp och utifrån
denna kontext skapa ett meningsfullt arbetssätt. Innan jag valde elevgrupp var jag tvungen att
bestämma vilken åldersgrupp som skulle vara lämplig för mitt arbete. Jag gjorde
bedömningen att elever i årskurs sju till nio var en lämplig målgrupp. Detta för att jag
tilltalades av att ha en elevgrupp där det fanns en viss mognad, medvetenhet för bl.a.
musikalisk form och en förhållandevis stor repertoarkännedom. Schematekniskt passade det
bäst med årskurs sju vilket gjorde att valet av elevgrupp till slut föll på dessa elever. En faktor
som är viktig att nämna är att c:a två tredjedelar av gruppen har varit i samma elevgrupp
sedan många år tillbaka och en tredjedel är nytillkomna sedan höstterminen 2006. Detta
påverkar det sociala samspelet och förutsättningarna för interaktion.
Under höstterminen 2006 arbetade jag med att pröva olika undervisningsmetoder med
improvisation som utgångspunkt. Jag träffade gruppen under tretton lektionspass. Varje pass
dokumenterades med videokamera. I samband med varje lektionspass hade jag korta samtal
med Bitten Löfgren då vi t.ex. diskuterade min planering, reflekterade över utfall, samtalade
om vissa elever och hur man kunde hjälpa dem nå vissa mål. Efter varje tillfälle fick eleverna
svara på två till tre frågor om lektionen. Detta material har sedan analyserats och ligger till
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underlag för diskussionen i uppsatsen. Noteras bör att det saknas svar vid ett tillfälle eftersom
dessa, i form av lösa lappar, dessvärre förkommit.
Vissa sidoeffekter med videoinspelningen var väntade. Det faktum att eleverna vet att de är
filmade kan till viss del påverka miljön i klassrummet. Tidigare studier med användande av
videokamera har dock visat att man till stor del glömmer att kameran finns där, se t.ex.
Interaktion och kunskapsutveckling (Rostvall & West 2001:89). Ett annat faktum som
förväntades påverka resultatet var min roll att både agera pedagog och forskare. Jag måste
också i min analys ta hänsyn till att elever agerar på ett annorlunda sätt när det kommer en
gästlärare. De kan tycka att det är extra spännande och roligt, de kan också bli blyga och
reserverade.
En viktig faktor som låg till bakgrund för mitt arbete var det tema som skolan använder
läsåret 2006-2007, Jorden runt på 80 dagar. Temat gav en bra utgångspunkt och motivation
att lära känna andra kulturyttringar än våra egna. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. I
samma land, samma kommun, samma skola går individer som kommer från olika delar av
världen. I många miljöer finns spår av rasism. Kännedom av en kultur kan i många fall sudda
ut fientligheten för den. Det var också nödvändigt att ta hänsyn till den kursplan och de
delmål som gäller för årskurs sju på Ringsbergsskolan (se bil. 1). Kursplanen och temat
påverkade mitt musikval på så sätt att jag måste ha ett internationellt perspektiv i mitt arbete.
Detta såg jag som en fördel eftersom det stämde överens med delar av mitt syfte med studien.
Elevers olika fallenhet i musik kan mycket vara påverkad det musikalitetsbegrepp som råder
inom den kultur de kommer ifrån. Skolans tema gav mig möjlighet och inspiration till att
använda musik från olika delar av världen. Detta gav också utrymme till att undersöka olika
typer av musikalitet hos eleverna.
Jag

hade

som

utgångspunkt

att

så

mycket

som

möjligt

individanpassa

musikundervisningen. I denna aspekt skulle improvisationen vara en viktig hjälp. För att möta
varje individ behöver jag som lärare ha en beredskap på flera olika metoder att komma fram
till det planerade målet. En metod kunde därför vara att lämna möjlighet till berikande av
musikaliska moment. En gemensam uppgift går att berika utifrån individens kapacitet. Ett
trumkomp kan t.ex. varieras i det oändliga, allt ifrån att två personer delar på uppgiften, till att
utveckla med rytmvariationer och fill-ins. Rytminstrument av olika storlekar och modeller
kan användas till enkla figurer som sätts ihop till en komplicerad helhet. En pianist kan spela
efter en enkel notbild, eller få hjälp att utveckla rytmer, melodier och klang för att individen
skall få en större utmaning.
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Att agera som forskare och lärare på samma gång kan vara riskfullt och innebära vissa
negativa konsekvenser. Det kan vara svårt att vara neutral, lärarens öga ser kanske det den vill
se och forskarrollen måste i klassrumssituationen ge vika mot lärarrollen när eleverna behöver
hjälp och uppmärksamhet. Jag valde medvetet att under lektionerna vara lärare och i
planering, reflexion och efterarbete, t.ex. i analys av videomaterialet, vara forskare. Men det
finns även positiva konsekvenser. Forskarrollen kan t.ex. hjälpa lärarrollen i ett
metodutvecklingsarbete eftersom forskarrollen skapar ett kritiskt öga och ett nyfiket
förhållningssätt. Det är också en fördel att i egenskap av lärare ha förmånen att vara mitt i
händelsernas centrum och ha tillgång till erfarenheter i hur olika situationer uppstår och vilka
metoder som finns tillgängliga att komma vidare.
Det empiriska underlaget för studien är:
•

Videodokumentation

•

Planering inför lektionerna

•

Svar från eleverna

•

Samtal med Bitten Löfgren

Eftersom undervisningen filmades kontaktades elevernas föräldrar för att söka deras
godkännande av dokumentationsmetoden.
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Genomförande
Lektion 1 & 2 – Blues
Den första lektionen är eleverna tysta, snälla och toleranta. Lektionen skall handla om blues.
När jag går igenom de teoretiska grunderna i genren ser jag tydliga gäspningar i gruppen.
Gruppen ”vaknar” när det är dags att spela. Jag delar ut minikeyboards. Alla tar emot varsina
instrument och det skapas en kakofoni av ljud när eleverna experimenterar med dem.
Eleverna skall först få ackompanjera en blues. Jag går runt och lyssnar in eleverna och
försöker se vilken svårighetsgrad de enskilda eleverna är redo för att arbeta i. Några får spela
en ton i taget, andra får spela ackord. Detta moment tar en stund och i klassrummet råder en
atmosfär av kreativt skapande, struktur, övning och kaos. Eleverna behöver tydliga ramar.
När skall man spela, när skall man inte spela? Hur skall man spela, hur skall man inte spela?
När vi sätter ihop ensemblen spelar alla på samma gång utifrån sina förutsättningar. Det råder
ett härligt samspel.
För att förbereda improvisationsövningen går jag igenom de toner som de kan använda i
improvisationen. Tonmaterialet är begränsat. För att skapa periodkänsla och referens alternerar jag och eleverna att spela. Jag spelar två takter varpå eleverna, alla på en och samma gång,
spelar två. Jag begränsar tonmaterialet till tre toner och rytmen till långsamt och snabbt (i lektion 2 introducerar jag pentatonisk skala). Till sist (första lektionen) frågar jag gruppen om
någon vill spela solo. Tre elever vill göra detta. Det visar sig att dessa elever tillhör den gruppen i klassen som börjat i höstas och dessutom inte har särskilt stora förkunskaper i musik.
Solist 1 spelar angivna toner upp och ned utan eftertanke. Jag påpekar att man kan använda
paus. Solist 2 börjar göra korta fraser med paus, övergår mer och mer i att planlöst spela med
givna toner. Solist 3 väljer ett ljud som inte tränger igenom ackompanjemanget. Det är således svårt att urskilja dennes soloinsats.
Utöver dessa övningar gör jag en s.k. call & responsövning med gruppen (jag sjunger före
och eleverna härmar). Tanken med denna övning är att alla människor har ett inneboende instrument, rösten. Man behöver inte förstå hur instrumentet fungerar, det är bara att härma och
sjunga med. Eleverna har lätt att ta till sig de melodier med nonsensstavelser jag sjunger före
och härmar korrekt. Jag känner i den feedback jag får att man tycker det är roligt.
Det är tydligt att blues är en genre som de flesta har lätt att ta till sig. Formen är lätt att
förklara, spela, improvisera i. Genren känns tuff och spännande i denna åldersgrupp.
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Eleverna svarar efter lektion 1 & 2 på frågan om vad som var lätt resp. svårt:
•

Lätt – ”Att spela keyboard”, ”Allt var lätt”, ”Allt var ganska lätt”, ”Det var lätt
när man lärde sig”, ”Att sjunga”, ”Att spela ackord”1

•

Svårt – ”Att hitta rätt”, ”Att få alla att lyssna”, ”Att komma ihåg”, ”Att spela keyboard”, ”Att hålla takten”

På frågan om vad som var roligt resp. tråkigt svarar man:
•

Roligt – ”Allt var roligt”, ”Vissa saker roliga”, ”Att spela”, ”Att öva på något
nytt”, ”Att kompa”, ”Att improvisera”, ”Att spela gitarr”, ”Call & respons”

•

Tråkigt – ”Inget”, ”Vissa saker tråkiga”, ”Call & respons”, Tråkigt att vänta”,
”Att improvisera”, ”Att inte kunna allt”, ”Att sitta”, ”Att spela”

Lektion 3 & 4 – Vietnam
Eleverna ger svagare respons än förra lektionen när vi skall arbeta med att lära oss denna
vietnamesiska sång. Efter ett antal genomsjungningar har eleverna lärt sig en vers och så pass
mycket form att vi kan arbeta med improvisation. Jag repeterar pentatonisk skala och ber
eleverna att, i grupper om två och två, hitta på en melodi bestående av ett pentatoniskt
tonmaterial till en bestämd rytm. Att komponera melodi går bra när man ger tydliga ramar
som man fritt får arbeta inom. Eleverna är kreativa och alla försöker hitta på en melodi, med
varierande resultat. Vissa elever gör tydliga estetiska val, provar olika kombinationer innan de
bestämmer sig för en viss melodi. Flera elever tycker att det faktiskt ”låter Kina” när alla
redovisat sina melodier.
Jag vill föra in kroppens naturliga rytmik och har bett Bitten Löfgren att göra en
rytmikövning med eleverna. Övningen går ut på att eleverna hittar på rörelser man tycker
passar till musiken. Dessa rörelser härmas sedan av alla i gruppen. Det visar sig att vissa
elever tycker det är lite pinsamt att dansa. Bitten Löfgren berättar att hon i tidigare årskurser
ofta gjort rytmikövningar med gruppen men att det ännu inte uppstått en sammanhängande
gruppdynamik sedan de nya eleverna börjat.
När jag vill föra in intervall som begrepp är det svårt att få teoretiska förklaringar att landa
på elevernas nivå. Det går bättre när jag försöker att koppla begrepp till elevernas egen värld,
t.ex.: ”Kvart har att göra med fyra, jämför med klockan.”
Eleverna svarar efter lektion 3 & 4 på frågan om vad som var lätt resp. svårt:
•

Lätt – ”Att spela keyboard”, ”Allt var lätt”, ”Allt var ganska lätt”, ”Det var lätt
när man lärde sig”, ”Att sjunga”, ”Att spela ackord”

• 1 En sammanställning av svaren på elevernas frågor finns dokumenterade i bilaga 2
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•

Svårt – ”Att hitta rätt”, ”Att få alla att lyssna”, ”Att komma ihåg”, ”Att spela keyboard”, ”Att hålla takten”

På frågan om vad som var roligt resp. tråkigt svarar man:
•

Roligt – ”Allt var roligt”, ”Att dansa”, ”Inget”, ”Att hitta på en egen melodi”,
”Det mesta”, ”Att sjunga kinesisk låt”, ”Att spela xylofon”

•

Tråkigt – ”Inget”, ”Att dansa”, ”Att dansa när någon filmar”, ”Att sjunga”, ”Spela efter rytmer”, ”Att spela keyboard”, Att spela piano”

På frågan om vad jag lärt mig idag svarar man:
•

”Jag har lärt mig musik från Vietnam”,” Jag har lärt mig nya ackord på gitarr –
kvintackord”, ”Jag har lärt mig mer saker”, ”Jag har lärt mig spela i takt med
trumma”, ”Jag har lärt mig att improvisera bra på piano”, ”Inget speciellt”, ”Att
spela xylofon bättre”, ”Jag har lärt mig att spela bas”

Lektion 5 – Afrika
Jag börjar denna lektion med att kommentera att det är ”rörigt” när vi skall börja lektionen.
Det är allas ansvar att göra sitt bästa för att skapa en inspirerande miljö. Min uppfattning är att
många elever snarare gör sitt sämsta i detta avseende, vilket jag också påpekar för dem. Det är
sedan svårt är att gå vidare efter en sådan markering och skapa en inspirerande atmosfär.
Tanken med dagens lektion är att skapa ett rytmiskt språk. För att nå detta mål vill jag
koppla musicerandet till fysisk rörelse. Musiken är hämtad från Sydafrika. Min utgångspunkt
är att etablera pulsbegreppet hos eleverna och klappa på puls och mellan puls. Jag pratar om
långsamma och snabba slag, på puls och mellan puls. Vi diskuterar fjärdedelar och åttondelar,
varför de heter så och hur de låter. Eleverna spånar vidare om sextondelar, trettiotvåondelar,
sextiofjärdedelar och hundratjugoåttondelar. Jag vill även etablera ett periodbegrepp och väljer därför att vi går fyra steg åt höger och fyra steg åt vänster för att på detta sätt skapa en takt.
Efter föregående övning förtydligar jag ovanstående begrepp med en genomgång vid tavlan. För att ge en visuell bild av rytmerna och förklara teorin går jag igenom hur man noterar
de rytmer vi spelat och förklarar några principer hur man sätter ihop olika rytmiska beståndsdelar. jag sätter ihop ”rytmbilder”, t.ex. en fjärdedel och två åttondelar eller två åttondelar och
en fjärdedel, och vi klappar dessa rytmbilder. Eleverna har svårt att hålla koncentrationen
uppe under detta moment, vilket både jag och Bitten Löfgren påpekar. Efter jag gått igenom
fyra olika rytmbilder ber jag eleverna spela dem enligt den ordning jag slumpmässigt pekar på
tavlan. Om man bortser från tidigare nämnda koncentrationssvårigheter är eleverna snabba att
omvandla de visuella bilderna till ljudande rytmer.
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Lektionen avslutas med att vi sjunger en sydafrikansk sång till ackompanjemang av
trummor (alla har varsin handtrumma). Här får eleverna hitta på egna rytmer som
ackompanjemang. Jag provar att använda nyanser som uttrycksmedel. Omväxlande låter jag
perioder vara starka och svaga. Under tiden som vi spelar skapar jag en form med hjälp av
sång – starkt trumspel – svagt trumspel. Det visar sig vara svårt att sjunga och hitta på rytmer
på samma gång varför vi beslutar oss att endast spela puls när vi sjunger. Kombinationen av
rytmer som bildas under denna övning är suggestiv och svängig. Det uppstår ett fint samspel
och en kreativ atmosfär.

Lektion 6 & 7 – Latinamerika
En fråga jag vill söka svaret på i denna lektion är: ”Hur skapar man ett rytmiskt språk?” För
att nå dit har jag satt som mål att arbeta med rytmer genom att känna koppling till puls och
sång. Metoden att nå detta mål är att koppla samman teori med improvisationsmetodik. Vår
musikaliska resa genom världen har kommit fram till Sydamerika. Vi skall därför arbeta med
latinamerikansk musik i form av musikformen salsa (övers. ”sås”). Låten heter Oye como va
(Carlos Santana).
Jag börjar lektionen med att försöka förklara för eleverna hur viktigt det är att vara tyst i ett
musicerande. Musik låter, det går inte att undvika, och därför är det viktigt att vara tyst när
det finns tillfälle. Jag försöker införa ”ensemblevett”, d.v.s. att vara tyst mellan varje
genomspelning. Vikten av tystnad kan motiveras med många argument. Vi diskuterar risken
att få tinnitus och andra hörselskador. Det visar sig att det finns elever i gruppen som har
tinnitus varför frågan blir aktuell och synnerligen viktig att ta hänsyn till i arbetet. Vi
diskuterar också koncentration och ork. Man måste få vila öronen i ett musikaliskt arbete.
Lika viktigt som att spela är att lyssna in andra, både musikaliskt och att se efter så att alla
tycker att miljön känns behaglig och inspirerande.
Vi börjar arbetet med att lyssna på ett inspelat exempel. I denna inspelning ingår både
kompositör och musiker som är väl bevandrade inom denna genre. Eleverna får på så sätt ett
trovärdigt ideal att utgå ifrån. I det latinamerikanska exemplet känner eleverna sig mer
hemma genremässigt än i det afrikanska och det vietnamesiska. Här finns många
gemensamma nämnare för eleverna och de har en plattform att utgå ifrån till områden de inte
har kännedom om.
För att nå min utgångspunkt, att skapa ett rytmiskt språk, vill jag utnyttja kroppen som
källa. Alla har ett eget sätt att uttrycka sig med kroppen vilket gör att det utifrån detta är
relativt enkelt att skapa ett musikaliskt språk som är individbaserat. Jag ser också tydligt att
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eleverna tycker att det är roligt att få en anledning att fysiskt röra på sig. Vi gör en pulsövning
för att utgå från kroppsspråk och kroppsrytm. Eftersom musikformen salsa bygger på en
blandning av rytmer är min idé att låta eleverna själva skapa egna rytmer.
Inledningsvis är målet att skapa medvetenhet om vad rytm är och vilka beståndsdelar som
ingår. Jag har valt att arbeta med begreppen: puls, period, fjärdedelar och åttondelar. Vi ställer
oss i en stor ring och går i takt där vi står. Utifrån detta etablerande av en puls arbetar vi
vidare med övningar som går ut på att koppla ihop olika notvärden med pulsen: fjärdedelar
hamnar på pulsen, åttondelar hamnar i mellanrummen och åstadkommer också en dubblering
i förhållande till pulsen. Pulsövningen ger också ett ”realtids-perspektiv”. Eleverna får en
naturlig koppling mellan begreppet ”takt” och en bestämd tidsperiod. Det är t.ex. lätt att visa
och få elever att uppleva hur sextondelar är uppbyggda mot pulsen och koppla mot ett
matematiskt tänkande: fyra noter på fyra pulsslag i en takt ger sexton enskilda enheter, d.v.s.
sextondelar.
I det rytmiska språket är periodbegreppet centralt. För att skapa en känsla för fyrtakt och
tidsperiod går vi fyra steg framåt och fyra steg bakåt. När vi går framåt klappar någon en improviserad rytm och när vi går bakåt härmar de andra. Alla får improvisera och det visar sig
att i stort sett samtliga elever kan skapa en rytm som i relation till en puls går att härma. Vi
slutar denna övning med att klappa egna rytmer till sången.
Nästa led i denna metod är att sätta in dessa rytmer i ett musicerande sammanhang. Dagens
genre, ”salsa”, ger stora möjligheter att blanda enkla rytmer med komplicerade.
Musikexemplet är uppbyggt av två ackord, har en komplex rytmbild och en varierande form
där det går att skapa moment av skilda svårighetsgrader. Här ligger rytmen i fokus framför
melodi och ton varför vi lägger tyngdvikten på rytminstrument och deras förmåga att skapa
ljud av olika karaktär. Vi sätter ihop en ensemble bestående av trummor, bas, två gitarrer, två
keyboards, tre djembetrummor, två congas, en guiro, en koskälla, och ett antal mindre
handtrummor. Eleverna får i stort sett själva välja vad de vill spela. Musikexemplet består av
två ackord vilka är relativt lätta att instruera på melodiinstrumenten. Beroende på elevens
förmåga får jag förenkla eller utveckla ackompanjemanget så att svårighetsgraden känns
meningsfull. De som spelar rytminstrument får hitta på egna rytmer enligt den modell vi
arbetade med i föregående moment. Trumset ger en bred ljudbild med bas och diskant,
djembetrummor skapar bas och ger en grund i rytmarrangemanget, mindre handtrummor ger
en ljusare ton, koskällor och guiro är diskantrika. Jag låter trumset och djembe ha en fast rytm
och övriga agera friare. Trummisen har stora svårigheter att koordinera händer och fötter i sitt
spel. Jag och Bitten Löfgren försöker ge honom förslag på hur han kan lösa problemen men
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han vägrar konsekvent att ta emot vår hjälp. Det är uppenbarligen viktigt för honom att lösa
detta själv. Lösningen blir att han under rasten skall få arbeta i lugn och ro. När alla
respektive stämmor fungerar uppmanar jag ensemblen att spela tyst och ber, utan förvarning,
eleverna improvisera två takter medan ensemblen kompar. Jag säger inte ordet
”improvisation” utan ber dem ”sola”. Vissa elever tar uppgiften på stort allvar, och gör en
engagerad insats, andra är mer försiktiga och några visar ett minimalt engagemang. Elevernas
förkunskaper påverkar den rytm och improvisation var och en presterar. Det väsentliga för
mig i detta läge är att arrangemanget kan flyta på och att det går att arbeta med form, nyans,
detalj och samspel. Efter ett tag märks det att eleverna lyssnar på varandra och att det
”svänger”.
Från och med denna lektion har jag och Bitten Löfgren beslutat att jag skall undervisa två
pass varje tillfälle. Mellan varje pass har lärare och elever 20 minuters paus. Detta innebär en
möjlighet att andra passet knyta an och förankra de upplevda kunskaperna i t.ex. musikteori.
Efter rasten börjar vi med en ”konsert” där eleverna får spela upp det vi arbetat med på
lektionen innan paus. Trummisen har övat hela rasten på att klara av en, för honom,
koordinationsmässigt krävande rytm. Han är mycket stolt när han får visa upp detta och
nämner efter lektionen det som en vunnen kunskap som svar på frågan ”Vad jag har lärt mig
idag”.
Målet med planeringen av detta arbetspass är att avbilda musik. Anledningen till momentet
är dels att det ingår i elevernas kursplan att lära känna grundläggande musikaliska begrepp (se
Bil. 1, punkt 13) och dels att visualisering av rytmer kan hjälpa elever att befästa och förklara
sammanhang. Jag utgår från jämförelsen av att vi, när vi läser en text, inte läser bokstav för
bokstav utan sätter ihop till större sammanhang, en bild av ett ord, en s.k. ordbild.
Motsvarigheten i visualisering av sammansättning av rytmiska beståndsdelar blir då rytmbild.
Jag knyter an med rytmövningarna vi arbetade med innan rasten. Övningarnas syfte var då att
etablera förståelse och förtrogenhet med framför allt fjärdedelar och åttondelar. I detta pass
arbetar vi med att sätta ihop visuella rytmbilder bestående av kombinationer av dessa
notvärden. Jag utgår från två pulsslag och sätter samman olika exempel på rytmkombinationer
som kan förekomma under detta tidsförlopp. Efter hand får eleverna klappa enligt rytmbilder,
först i en given ordning, sedan enligt en slumpmässig allteftersom jag pekar. Elevernas engagemang vittnar om att det finns ett intresse att koppla samman praktik och teori när man har
en relation till det som skall förklaras. Min uppfattning är att alla är med i diskussionen och
har egna upplevelser av rytmerna och frågor som är knutna till dessa.
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Som avslutning går jag över från notvärde till tonhöjd och presenterar dur-skala och duroch mollackord. För att att förstärka upplevelsen i momentet skall vi använda oss av
minikeyboards. Jag kopplar samman alfabet med tonhöjder i notbild och tangenter på
keyboard. Först får elever spela efter de tonnamn jag ger enligt alfabet. Eftersom de hör
varandra kopplas gehöret och samspelet ihop med teori och medför att man justerar tills det
låter likadant hos samtliga i gruppen. Därefter gör jag på samma sätt efter notbild.
Kopplingen mellan gehör och tonhöjd förstärks ytterligare när en elev upptäcker att man i
keyboardens display kan se noten man spelade och följaktligen får reda på om man spelar rätt.
.

På frågan om vad som var lätt resp. svårt svarar man:
•

Lätt – ”Noterna”, ”Det var roligt att spela ackord och toner”, ”Att spela piano”,
”Att spela congas”, ”Det var roligt”, ”Att spela djembe”,”Spela koklinga”, ”Spela gitarr på två ackord”, ”Allt”, ”Basen var ganska lätt”, ”Att spela trummor”,”Att spela gurka”

•

Svårt – ”Att klappa 16-takter”, ”Att improvisera på djembe”, ”Texten”, ”Svårt att
hitta koder(?)”, ”Vissa saker”, ”Att spela piano”, ”Att kunna noter”, ”Inget”,
”Dur och moll, toner”, ”Ackord, ”Det var svårt att följa med i pulsen”

På frågan om vad jag har lärt mig idag svarar man:
•

”Jag tror inte jag lärt mig något nytt”, ”Jag har lärt mig mycket!”, ”Om moll och
dur”, ”Lärt mig var alla toner heter”, ”Jag har lärt mig om 4-del och 8-del”,
”Lite noter”, ”Lärt mig spela pianoackord”, ”Allt”, ”Att spela ackord!”, ”Jag har
lärt mig om hjälplinjen”, ”Jag har lärt mig att spela mer på trummor”

Lektion 8 & 9 – Europa
Min utgångspunkt till den lektionen är att skapa ett melodiskt språk. Jag jämför musikens
skalor med språkens alfabet och börjar lektionen med att gå lägga en teoretisk grund. För att
teorin skall landa hos eleverna använder jag minikeyboard som de får använda för att
praktiskt utföra det jag går igenom teoretiskt. Jag vill koppla den visuella bilden till spel,
pekar på tavlan och ber eleverna spela den ton jag pekar på. Först får de spela efter noter där
notnamnen står som bokstäver under. Sedan suddar jag ut notnamnet. Nästa steg är att lägga
ihop toner för att skapa ackord. Jag etablerar begreppet grundton och jämför med husets
grund som husbyggaren bygger vidare på. Jag ber eleverna spela olika ackord och de provar
på sina keyboard.
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Jag tar upp dur- och mollfrågan. Hur vet man vad som är vad? Jag ber eleverna att beskriva
klangerna. De pratar om mjukt och hårt, ljust och mörkt. Jag går igenom metoden att hitta
durackord genom att räkna halva tonsteg enligt formeln 4+3=dur: utgå från grundton, räkna
fyra halva tonsteg och stanna (stor ters), räkna sedan tre och stanna (ren kvint). På samma sätt
blir formeln för moll 3+4=moll. Eleverna får leta efter och spela olika dur- och mollackord.
Gång på gång måste jag återkomma till att musik låter och att eleverna måste respektera att
när läraren vill gå igenom något måste man vara tyst, både med prat och med musik.
Nästa steg är att harmonisera durskalan. Vi tittar på tonmaterial och reflekterar över vilka
grundackord som går att skapa utifrån dessa toner. Eleverna får avgöra vilka ackord som är
dur och vilka som är moll. Efter detta suddar jag ut mollackorden och berättar att dessa
ackord bl.a. utgör grunden till blues och att vi skall spela en låt som bygger på dessa
durackord. Låten vi skall spela efter den teoretiska genomgången går i D-dur varför jag vill
försöka åskådliggöra vad som behöver åtgärdas för att C-dur skall kunna bli D-dur. En elev
får spela en skala med vita tangenter från C, och sedan direkt en skala med vita tangenter från
D. Jag frågar om eleverna tycker att man behövde ändra något för att det skall låta på ett
liknande sätt. Nej, det tycker man inte, det låter fint som det är! Jag försöker då att spela
skalorna och ligga kvar med tersen för att visa hur det klingar moll och dur. Med hjälp av
mina förklaringar kan jag och eleverna till slut enas över att det blir dur när man höjer vissa
toner. Jag förklarar att man använder korsförtecken för att höja och b-förtecken för att sänka
tonhöjden. Jag visar också att det finns tre durackord och tre mollackord i en tonart. När jag
visar att durackorden alltid ligger på steg I, IV och V säger någon ”Aha!!” (det visar sig att
denna elev har mycket förkunskaper inom musik). Jag vet inte hur många som ser mönstret i
denna teori men det känns viktigt att i ett arbete med ett ämne kunna presentera fakta för
elever av alla förkunskaper.
Jag går sedan igenom I still haven’t found what I’m looking for (U2) i C-dur. Alla elever
får spela ackorden i puls, fyra slag i takten. Jag stoppar vid ackordbyte för att lämna tid till att
söka efter position på klaviatur. Det är svårt att få alla i arbete. En av eleverna sitter i ett hörn
och tittar på.
Efter ett tag kan vi sätta ihop alla ackord till en form som går att sjunga till. När formen sitter ber jag eleverna spela vad de vill på vita tangenter. Några av pojkarna har svårt att vara seriösa, de busar bort övningen genom att antingen spela väldigt snabbt och ostrukturerat eller
leta efter, och spela med, ett ljud som låter konstigt. Någon säger att han/hon inte vet vad man
skall göra. Jag försöker förklara att det inte är meningen att man skall tänka efter utan att det
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handlar om att bara låta fingrarna spela. Alla angivna toner stämmer mot ackorden eftersom
de ingår i tonartens skala.
Efter rasten går jag igenom I still haven’t found what I’m looking for i D-dur. Detta för att
ackordkombinationen C-F-G är komplicerad på gitarr och kombinationen D-G-A är betydligt
lättare att spela. Tillsammans med eleverna höjer jag varje ackord ett tonsteg. Jag sätter ihop
en ensemble med bas, gitarr, trummor, rytminstrument och sång. Jag sjunger igenom låten
med eleverna. Låten är ganska lång och efter en stund växer en bakgrund med rytminstrument
fram med spontana rytmer utan att jag bett om det.
När jag frågar vem som vill spela trummor vill många i gruppen ha fram en speciell elev.
Denne elev tvekar men går till slut med på uppgiften. Det visar sig att denne elev har en stor
förkunskap i musik och jag bestämmer mig för att lägga en tyngre uppgift på eleven och be
denne utveckla sin rytmik.
Eleverna har svårt att hålla samma puls. Jag diskuterar samspel med gruppen. Jag ber dem
att känna in en gemensam rytmik, där de individuella rytmerna passar ihop, och anpassa sitt
spel efter varandra. Efter hand finner eleverna en interaktion i sitt spel.
När jag ber eleverna sola/improvisera vill inte eleven med stora förkunskaper improvisera.
Det verkar finnas ett samband mellan kunskapsnivå och prestationsångest.
Efter en genomspelning vill eleverna byta instrument. Det visar sig att det är en bra idé för
elever med starka förkunskaper p.g.a. att de får möjlighet att se problemet från olika
perspektiv. På samma sätt är det viktigt för elever med svaga förkunskaper att få prova och se
inom vilket område man känner sig hemma för att våga bygga vidare.
En av eleverna vill sjunga i mick. Det visar sig att denne elev även nästa lektion vill sjunga
solo och finner en glädje i att vara sångsolist. Eleven sjunger inte rent men med stor inlevelse.
Ser man på slutresultatet av samspelsövningen kan man konstatera att det är svårt att hålla ett
rytmiskt samspel när trummisen har svårt att klara av grundrytmen. Ej heller är det rent och
snyggt vad gäller intonation, men det är hög nivå på spelglädje, engagemang och
initiativförmåga.
På frågan om vad som var lätt resp. svårt svarar man:
•

Lätt – ”Allt var roligt”, ”Allt var lätt”, ”Att spela piano”, ”Nästan allt”, ”Att
sjunga”, ”Att spela trummor”

•

Svårt – ”Inget var svårt”, ”Piano”, ”Att spela trummor”
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Lektion 10 & 11 – elevernas val
Denna lektion bygger på en låt som en av eleverna valt – Everybody dance now (C & C Music
Factory). För att kunna genomföra låten har jag fått reducera materialet och plocka ut två delar som jag kan variera med. Kompositionen är lång och komplex i sin form varför jag väljer
att stilisera och plocka ut två instrumentala teman och två vokala. Dessa två teman låter jag
sedan bilda grunden i formen. För att låten inte skall bli alltför enformig tänker jag arbeta med
olika lager i arrangemanget. Jag börjar med ett fåtal instrument och lägger successivt på fler.
Trots att det musikaliska stoffet är litet går det att berika så att låten engagerar samtliga elever. Det rytmiska fundamentet skall bestå av elevernas eget improviserande utifrån vissa elementära grundrytmer. Låten präglas av en mix och ett samspel av komplicerade rytmer.
Man ser att elevernas entusiasm är stor. Toleransen, motivationen och koncentrationen är
hög och miljön är mindre stökig än vid tidigare lektioner. Den rytmiskt pregnanta musiken
avspeglar sig i kroppsspråket hos eleverna. Många tar egna initiativ och övar in stämmor utan
min hjälp och utan att jag bett om det.
Vi börjar med att lyssna till en version av musikexemplet. Några elever är lite missnöjda
eftersom de hade velat ha denna låt med en annan artist. Jag förklarar att vi ändå kommer att
göra låten på ytterligare ett annorlunda sätt. En annan intressant detalj är att när eleven som
först föreslog låten får höra sångstämman urklippt ur sitt sammanhang, med endast pianokomp, tycker han att ”den låter konstigt”. Den verkar inte vara lika intressant. Jag försöker då
förklara att pianot låter på ett annat sätt en de instrument som spelar på inspelningen. Dock
försäkrar jag att vi skall komma närmre originalet om en stund när vi själva spelar i ensemble.
En kort beskrivning av Everybody dance now: Låtens fundament är ett ostinato bestående
av en slagkraftig bas/gitarrstämma byggd på pentatonik och en starkt synkoperad rytmik.
Ostinatot, bestående av tre toner, spelas i stort sett genom hela låten och är således en relativt
enkel stämma att lära sig. Låten har också en slagkraftig strof: ”Everybody dance now” vilken
är förutsägbar i sin formmässiga placering och lätt att sjunga med i. Låtens rytm har rak underdelning och ger stort utrymme för rytmiska improvisationer mellan den tidigare nämnda
återkommande strofen. Det finns även ett s.k. “stick”. Sticket i musikexemplet är en del i
stycket som jag kraftigt stiliserat så att den i princip är en rytmisering av den pentatoniska
skalan.
Jag börjar med att repetera pentatonik. Minikeyboards delas ut så att alla kan se, spela och
höra enligt de instruktioner jag ger. Först får eleverna spela enligt hur jag pekar på en bild av
ett klaviatur, sedan efter tonnamn och till sist efter noter på tavlan. Eftersom alla är ivriga att
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lära sig hur man skall spela denna ganska populära låt tar de in den information jag ger och
svarar på de frågor jag ställer.
Basist och gitarrister övar in låtens ostinato. Eleven som spelar bas har fullt upp att klara
denna uppgift. Gitarristen tycker dock efter en stund att han vill ha en större utmaning. Jag
ger honom då i uppgift att spela s.k. “kvint-ackord”. De elever som spelar keyboards skall
spela låtens riff och temat i sticket. En elev vill lägga till en sångmelodi på keyboard. Jag
hjälper eleven att ta ut den. Jag låter också de andra eleverna som spelar keyboard få spela
denna stämma.
De rytminstrument som används är: trumset, djembe, handtrummor, congas och koskällor.
Trummisen får i uppdrag att spela ett trumkomp i fyrtakt. Eftersom denna elev har relativt
höga förkunskaper ger jag honom en medelsvår rytm. Tre elever spelar djembe. De får en fast
rytm och struktur att improvisera över. Handtrummorna och congas spelas efter ”egen inspiration”. Koskällan har en framträdande roll varför jag ger vissa fasta ramar vad gäller rytm och
form. Det förekommer många spontana ”improvisationer”. När jag påpekar: ”Bra, det var
snyggt, lägg in ett solo där…” tystnar en elev. Jag och Bitten Löfgren konstaterar och kommenterar att det tydligen inte är lika roligt att improvisera när improvisationen är uttalad.
När alla har fått instruktioner är det dags att sätta ihop denna orkester. Min idé är att arbeta
med olika lager, att ta bort resp. lägga till instrument och/eller sång och arbeta med nyanser.
Jag tänker att jag och gruppen skall låta form och struktur växa fram under arbetets gång.
Eleverna har väldigt stora friheter varför det är nödvändigt för mig att vara tydlig och enkel i
de instruktioner som skall hjälpa alla att hitta mellan kompositionens olika delar. Efter hand
växer ett arrangermang fram. Arrangemanget består av ett förspel som byggs från några få
instrument till tutti. Därefter kommer den inövade sången, “sticket”, ett instrumentalt “jam”,
ytterligare sång, ännu ett instrumentalt “jam” och ett slut. En elev kommer fram och vill
absolut sjunga i mikrofon vilket ordnas. Efter rasten vill han dessutom sjunga själv. Han
sjunger inte rent men är uppenbarligen inte bekymrad över detta utan tar för sig och sjunger
med stor entusiasm. Jag vill betona att det samspel som uppstår i arbetet bygger på
individanpassade stämmor och därför är oberoende av elevernas förkunskaper.
När vi går på rast kommer skolans vaktmästare och säger att vi spelat fin musik. Han brukar dansa till denna låt. Efter rasten kommer han in och vill dansa vilket tas emot med jubel!
Vi får vara publik till en dansuppvisning!
Efter rasten måste halva gruppen (flickorna) gå och duka fram till lunch. De elever som är
kvar vill absolut fortsätta med Everybody dance now. Eftersom halva gruppen är borta och
eftersom en stor del energi och koncentration använts under första passet passar det bra att
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låta de andra eleverna få som de vill och låta andra passet handla om repetition. Sångsolisten
från förra passet vill denna gång sjunga själv, utan min hjälp, i mikrofon. Vi repeterar
Everybody dance now en stund och byter sedan till I still haven’t found what I’m looking for.
Denna gång kan de flesta eleverna luta sig tillbaka till vad man lärt sig veckan innan varför vi
efter relativt fåtal instruktioner kan spela tillsammans. Det syns tydligt att eleverna gillar även
denna låt. Det är tyst och koncentrerat i klassrummet. Jag går igenom teori bakom musiken.
När jag talar om kors- och b-förtecken relaterar eleverna till symboler på mobiltelefonen.
Enligt vad jag kunde erfara tyckte i stort sätt samtliga elever att denna lektion var rolig och
meningsfull. Man ville inte sluta spela och filmen vittnar om att eleverna har stor utlevelse i
sitt spel. Det faktum att vi använde oss av elevernas eget musikval påverkade lektionen avsevärt i positiv bemärkelse.
På frågan om vad jag har lärt mig idag svarar man:
•

”Jag har lärt mig att spela lite till "Rock this party2" och lite av texten till "I still
haven't found what I'm looking for", ”Jag har lärt mig att spela elgitarr ännu
bättre”, ”Att spela djembe, dur och moll”, ”Jag har lärt mig dur och moll
”, ”Jag har lärt mig att göra G & D på piano”, ”Jag har lärt mig att spela en del
toner på gitarren”, ”Lärt mig spela pianoackord”, ”Jag har lärt mig nya akåder
D, G, A. Det var jättekul. Jag skulle gärna vilja spela mer och lära mig mer
akåder”, ”Att spela bas”, ”Jag hade glömt vilka akord man skulle ha! Men nu kan
jag de igen.”

Lektion 12 & 13 – Sverige
Efter att med musik ha rest jorden runt är tanken att vi skall avsluta i Sverige. Temat för denna lektion är svensk visa. När jag planerade lektionen letade jag bland olika typer av visor,
från Birger Sjöberg, Evert Taube till Cornelis Vreeswijk. Det slutade med att jag valde Lisa
Ekdahls Vem vet. Här skulle vi kunna sammanföra alla de element vi arbetat med under projektet: rytmisk och melodisk improvisation, dur/moll-medvetenhet, ackordspel, sång och ackompanjemang. Det som skapade ramarna för musiken var att jag ville ha:
•

En allmängiltig text: barn skulle kunna sjunga och mena det de sjöng.

•

En svängig rytm: det var svårt att, från att ha arbetat med ett tuff dansant
musikexempel, avsluta med en stillsam visa. Vem vet bygger på s.k. triolfeeling, en
rytmik som ofta har en svängig och dansant känsla som lätt smittar av sig.

• 2 Annan titel på Everybody dance now.
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•

En enkel uppbyggd harmonik: jag ville att eleverna både skulle kunna kompa och
improvisera över visan. Versen i Vem vet bygger på II-V-I och kvintgång vilket
innebär att man lätt kan ge elever ett tonmaterial som håller under hela versen.
Refrängen består endast av två ackord som alla, oavsett förkunskaper, lätt kan lära sig
att spela.

•

En melodi som ton- och registermässigt samt rytmiskt är enkel att lära ut och för
elever i denna årskurs lämplig att sjunga.

•

En tonart som är enkel att förstå och improvisera över. Vem vet går i A-moll vilket
gjorde att jag enkelt kunde koppla till tidigare lektionsinnehåll då vi diskuterat och arbetat med C-dur.

Jämfört med den responsen och motivationen med förra lektionen, då eleverna själva fått
välja repertoar, kan man konstatera att den inledande stämningen denna gång är något avslagen. Jag får arbeta med att tända elevernas intressen och nyfikenhet. I detta arbete hjälper den
slagkraftiga refrängen och låtens enkla uppbyggnad. Det tar relativt kort tid att gå igenom det
musikaliska stoffet.
För att förankra A-molls skala får eleverna, utan puls, spela ton för ton efter mitt
dirigerande. Jag försöker också få dem att följa inslag och avslag. Eftersom jag inte arbetat
med det tidigare har de svårt att förstå vad jag gör. Jag beslutar att inte följa upp detta denna
gång men konstaterar att en övning i att följa dirigent kan vara ett moment i ett senare arbete.
Nästa moment är att spela skalan i en given puls. Vissa elever har uppenbara svårigheter
med pulsen. Frågan är om de har förstått övningen eller har svårt att koppla till ett
pulstänkande?
Jag måste återigen påminna om ”den gemensamma koden”: att spela är frihet under ansvar,
och man måste kunna avsluta spelet så fort läraren gör en genom gång eller ber om tystnad av
andra skäl.
Nästa moment är att kompa versen och låta eleverna improvisera över den med hjälp av
skalan. Bitten Löfgren pekar slumpvis på den som skall spela. Jag säger att ”det inte kan bli
fel” så länge som man håller sig till skalan och tipsar dem om att växla mellan att spela snabbt
och långsamt samt använda paus som medel i improvisationen.
När den första eleven har spelat några toner säger denne: ”Nej, jag vet inte… Jag svarar:
”Jo! Det är jättebra! Tänk inte för mycket! Bara spela… ’Tryck bara’ på tangenterna, det
kan inte bli fel!” Eftersom denna övning kan kännas privat och eleverna kan känna sig utsatta
är det ger jag och Bitten Löfgren hela tiden positiv feedback och uppmuntra med kommentarer och ett kroppsspråk som visar att man som lärare är aktivt lyssnande och stöttande. Jag ber
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också alla i gruppen att knäppa fingret på 2 och 4 i takten för att vara medverkande och aktiva
under själva improvisationsövningen. Avslutningsvis pekar Bitten Löfgren på mig och låter
mig avsluta improvisationen.
Efter denna övning får eleverna spela ackord. Jag repeterar olika metoder att hitta ackord
på klaviaturinstrument. Efter att ha tagit ut A-moll och E-dur får eleverna ackompanjera
refrängen.
Till sist sätter vi ihop en ensemble med gitarrer, keyboards, trumset och rytminstrument.
Innan vi kan sätta ihop alla instrument får man öva svagt efter behov på villkor att man avbryter spelet när jag ber om det. Bitten Löfgren och jag går runt och hjälper eleverna. Eftersom vi
är två hinner vi på en kort tid hjälpa de flesta i elevgruppen.
Efter c:a tio minuters individuellt instruerande och individuell träning är gruppen redo att
sätta ihop de olika instrumenten till en helhet i låten. Tanken är att ackordinstrumenten skall
spela A-moll och E-dur i refrängen och att ha paus i versen. En av eleverna är duktig pianist
och jag låter därför henne även spela med i versen som består av fler än dessa två ackord.
När ensemblen spelar har vissa elever triolunderdelning och vissa rak underdelning. Jag
måste därför ta upp problematiken med underdelning och frågar eleverna om de kan höra någon skillnad mellan de båda typerna. Någon svarar: ”Det ena är jämnt och det andra är
ojämnt”. Jag förklarar och demonstrerar och försöker förankra begreppet hos eleverna. När vi
sedan spelar igenom exemplet visar det sig att man förstått hur man skall göra.
Efter rasten har jag beslutat mig för att låta eleverna välja vad de vill göra. Det visar sig att
man vill spela Everybody dance now. Efter en kort stunds repeterande (c:a tre minuter) testar
jag om det går att spela, hur mycket man kommer ihåg. Det visar sig att de flesta kommer
ihåg sina resp. stämmor. Dock är det en ny trummis denna gång. Denne har uppenbarliga
problem att hitta kompmodellen vilket påverkar hela ensemblen. Det är svårt att gå vidare om
trumkompet inte fungerar eftersom detta komp står som ett fundament i låtens genre. Jag
måste avbryta och hjälpa trummisen reda ut problemet. Efter en stund fungerar det bättre och
vi kan fortsätta spelet.
När vi spelat en stund ger Bitten Löfgren eleverna en inlämningsövning och
självutvärdering. Hon påpekar att de delmål som vi främst arbetat med är 2:9 (se Bil. 1): ”Jag
kan grovt placera musik geografiskt. Jag kan jämföra musik ifrån olika kulturer.” Eftersom
denna uppgift delas ut ser jag ingen anledning till att efter lektionen dela ut ytterligare frågor
till eleverna och således finns här inga svar att redovisa.
Avslutningsvis skall vi spela I still haven’t found what I’m looking for. Jag går runt och instruerar eleverna. Olika elever får olika moment och instrument att spela. När jag kommer till
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pianot sitter där t.ex. en elev som behöver få sin uppgift något mer berikad varför jag ger henne en rytm som är något mer komplicerad än de andras samt ber henne spela tvåhändigt med
grundtoner i vänster hand.
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Analys & Diskussion
En huvudfråga i mina studier har varit att undersöka vilka konsekvenser som nås genom ett
användande av improvisation som en viktig del i musikundervisning. Jag har också undersökt
möjligheterna till individanpassning av ett läromedel för att möta upp elever som befinner sig
på olika nivå och studerat hur man kan möta upp barn med olika behov och fallenhet i musik
genom att använda improvisation som en viktig del i undervisningen. Frågorna är både vida
och strama i sin innebörd och svaren är därför mångfasetterade. Jag har i detta avsnitt valt att
kategorisera dem i följande punkter: arbetsmiljö, förhållandet mellan praktik och teori,
koppling

till

kropp,

struktur

kontra flexibilitet,

individanpassning,

övningsmetod,

improvisation samt referensramar.

Arbetsmiljö
”Musik låter! Så måste det vara och det är OK!” Det är slående hur mycket tid som går åt till
att diskutera arbetsmiljö i allmänhet och ljudnivå i synnerhet. Efter att ha varit tysta, snälla
och toleranta första lektionen – vilket antagligen mycket beror på att det är spännande att
någon från universitetet är på besök – uppstår efter hand olika typer av problem som en
musiklärare måste reda ut i en ljudande miljö. Gång på gång måste jag ta upp problematiken
runt svårigheter att få tyst på en ensemble på kommando. Det är problematiskt för en lärare att
i en miljö fullt med (o-)ljud kunna koncentrera sig och göra sig hörd för att kunna instruera
individuellt samtidigt som det pågår övning runt om i klassrummet. Som lärare bör man också
förebygga så att varken lärare eller elever får problem med tinnitus och andra hörselrelaterade
skador. Läraren måste se till att arbetsmiljön är acceptabel för alla parter, vilket kan innebära
skarpa verbala markeringar, och på samma gång vara positiv och med olika medel backa upp
och inspirera eleverna. En tillsägelse på fel sätt kan förstöra en hel lektion. Jag upplevde det
t.ex. svårt att, efter mina tillsägelser i början av lektion fem, kunna byta från att hålla en
tillsägande roll till en entusiasmerande sådan. Min bedömning är att det är viktigt att från
början, tillsammans med eleverna, sätta villkoren för musicerandet. Detta är en process som
man inte klarar av vid ett tillfälle utan måste återkomma till gång på gång. Dock är det viktigt
att verbalisera vad som gäller för att inte sända dubbla budskap i att mana elever att spela på
och öva under lektionen för att en stund senare klaga på att det är för rörigt i klassrummet. Jag
försöker etablera begreppet ”ensemble-vett” eller ”ensemble-hyfs” som en sammanfattning av
dessa utgångspunkter.
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För att kunna nå ett kreativt resultat inom improvisation måste man som lärare börja med
att se över miljön. Hur ser rummet ut? Vilka instrument finns till hands? Är akustiken bra eller dålig? Vilka instrument finns att tillgå? Hur ser tidsaspekten ut i fråga om veckor, timmar,
minuter? Hur är gruppen sammansatt? Vilka individer ingår i gruppen? Vad har de för bakgrund? Hur stor är gruppen? Jag konstaterar att det är en klar fördel att vara två lärare när man
undervisar en grupp på tjugo elever i musik.
I arbetet med elever måste lärare och elever balansera på en metod som bygger på frihet
under ansvar. Vi har alla, lärare likväl som elev, ansvar för lärandemiljön. För att
åstadkomma en god arbetsmiljö förutsätts en gemensam medvetenhet i vad en trygg och
kreativ miljö innebär. Friheten skapar kreativitet, allt är tillåtet. Ansvar skapar respekt,
respekt för mina kamrater och för min lärare. Allt som sker måste ske i trygghet. I en trygg
miljö vågar man, lärare och elev, utsätta sig för nya metoder, även om dessa kan innebära i att
man gör fel. I mötet mellan friheten och ansvaret sker samspelet som är utvecklande och
skapar nya vägar.
I frihetsaspekten, och i en utvidgad syn på musikalitet, är det viktigt att det finns instrument av många slag. Ju fler instrument som finns att använda ju större möjligheter skapas för
den enskilde eleven att hitta sitt uttrycksmedel. Jag har i arbetet använt klaviaturinstrument
(framför allt s.k. mini-keyboards), gitarrer (akustiska och elektriska), elbas, rytminstrument
(främst handtrummor) samt trumset. Användandet av minikeyboards var särskilt lyckat av
många skäl. Dessa instrument är billiga, tar liten plats och ger en möjlighet för en musiklärare
att skaffa en större uppsättning instrument som går att använda både i ensemblespel och i arbetet att förankra teorin i ett praktiskt spel. Instrumenten har möjligheter att förändra ljud vilket skapar gynnsamma förutsättningar för det kreativa skapandet. I de keyboards vi använde i
projektet kunde man dessutom i instrumentets display läsa av vilka toner man spelade. Friheten innebär också att alla skall få spela. Dock får man som lärare göra en bedömning om det
av arbetsmiljömässiga skäl är rimligt att alla gör det på en gång. I projektet använde jag mig
omväxlande av att varje elev hade ett instrument, att varannan elev hade instrument samt att
några enstaka elever hade instrument. Det är mycket begärt att eleverna själva skall ha så pass
mycket självdisciplin att de kan hålla ett spännande instrument i händerna utan att spela på
det.
I elevens ansvar ligger t.ex. att skilja på övning och uppförande. När man övar, vilket är en
viktig del av musicerandet, måste man ofta sänka ljudnivån på sitt spel. Man måste också vara
beredd på att när som helst avsluta sitt spel för att ta emot nya instruktioner eller för att sätta
samman till ett gemensamt samspel. I samspelsituationer måste man som musiker avhålla sig
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från att spela mellan de olika genomspelningarna. I läraren ansvar kan ligga att respektera de
koder som finns i elevgruppen. Vissa elever kan tycka att det känns pinsamt att utföra vissa
övningar och moment. Exempelvis kan den enskilde eleven tycka att det känns obekvämt att
ge sig hän, vara solist eller röra sig på ett speciellt sätt inför sina kamrater, läraren eller en
publik.
Det är värt att lägga ned mycket tid på att lära sig elevernas namn. Vissa människor har lätt
och vissa, inklusive undertecknad, har svårt för att komma ihåg namn. En musiklärare möter
många elever varje vecka. Eftersom musik och improvisation är en ytterst personlig aktivitet
måste eleven få känna sig som en egen individ med ett eget namn och inte endast som en i
gruppen. Eleven måste också få känna att denne har en personlig relation med sin lärare och
handledare. Alla måste ha en chans att känna sig trygga för att våga chansa och ge sig ut i ett
område man kanske inte har stora erfarenheter av.
Att basera undervisning till stor del på improvisation innebär stora konsekvenser i
arbetsmiljö. Det blir lätt kaos med en hög ljudnivå som följd. Lärare och elever bör tidigt
gemensamt utforma regler som skall gälla under musiklektioner. En positiv effekt med musik
är att ämnet, om man skapar ett stort tidsutrymme, har en förmåga att skapa en kreativ
atmosfär. Det är dock viktigt att musiken appellerar till dem som skall musicera. Ett sätt att nå
en positiv arbetsmiljö är därför att låta eleverna påverka valet av musik i undervisningen. Jag
kommer att diskutera detta i avsnittet om referensramar.

Förhållandet mellan praktik och teori
För att kunna improvisera behöver du skapa ett musikaliskt språk. Skall teori komma in i
detta arbete och i så fall när? Skall man arbeta teoretiskt med improvisation och i kreativa
processer? Min upplevelse i projektet och i tidigare pedagogiskt arbete är att teorin fungerar
som bärande väggar i ett hus eller som skelettet i en kropp. Dock vill jag helst inte servera
svar förrän eleverna själva ställer frågan. När jag den första lektionen går igenom teorin
bakom blues ser jag på videoinspelningen hur vissa elever gäspar. Det blir en tydlig skillnad
på aktiviteten när vi sedan spelar. Ett annat problem är att det är svårt att förklara de
förhållandevis abstrakta villkoren musik bygger på med konkreta termer som elever har
naturliga kopplingar till. Ett exempel på detta är när en elev till slut förstår vad ett
korsförtecken är när eleven konstaterar att tecknet finns på dennes mobiltelefon!
Min utgångspunkt och metod har hela tiden varit att skapa musik av tre element: puls, rytm
och ton. Språkets alfabet, ord och meningar jämförs med musikens toner, rytmer, fraser och
melodier. För att etablera ett musikaliskt språk för varje individ börjar man med få begrepp
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som presenteras praktiskt och förankrar teoretiskt. Den första lektionen får eleverna tre toner
utan större krav på förståelse. Det handlar mest om att veta vilka tre tangenter man skall
trycka på. Successivt byggs det musikaliska språket på med pentatonik. Eleverna spelar hela
tiden med sina minikeyboards och får på så sätt ett visuellt, auditivt och logiskt förhållningssätt till begreppen. Jag anser det viktigt att erbjuda eleverna modeller som de kan utgå ifrån.
På så sätt behöver de inte börja sin improvisation från noll. En metod jag ofta använder är call
& respons, d.v.s. jag musicerar före och eleverna härmade mig. Jag sjunger t.ex. improviserade fraser med nonsensstavelser, klappar rytmer, spelar enkla fraser på keyboard.
Rytmmässigt är utgångspunkten initialt endast kontrasten mellan långsamt och snabbt spel.
Jag väntar fram till lektion nr. 5 med att tala om fler rytmiska begrepp. I lektion 5 presenteras
fjärdedelar och åttondelar i förhållande till pulsbegreppet. Dessa begrepp presenteras med
hjälp av praktiska övningar då ”slag på puls” innebär fjärdedel och ”slag mellan puls” innebär
åttondel. Nyfikna elever frågar då om det också finns sextondelar. När vi konstaterar att så är
fallet undrar man hur långt man kan gå. Detta skapar, för övrigt, en spontan
huvudräkningsprocess

där

någon

elev

kommer

fram

till

att

det

borde

finnas

ettusentjugofjärde-delar! Jag ser en tydlig skillnad mellan de teorigenomgångar som
presenterar fakta som elever inte har något förhållande till och de teorigenomgångar som
presenterar fakta som elever känner igen, har erfarenhet omkring och på olika sätt känner sig
nyfikna att fördjupa sig i. I gruppens musicerande etableras också ”att spela” och ”att vara
tyst”. Eleverna får uppleva pausens betydelse och rytmikens behov av en tidsperiod för att
bilda en helhet. Periodkänsla inom musik bygger på tidsförlopp som ofta bygger på talet 4.
För att etablera periodkänsla använde jag mig av en övning där gruppen gick åt olika håll i
puls. Vi kunde t.ex. gå fyra steg framåt medan någon improviserade en rytm och fyra steg
tillbaka medan resten av gruppen härmade improvisationen.
Jag tror att vi som musiklärare många gånger skulle behöva visa på historiska kopplingar
för att förklara varför saker förhåller sig på ett visst sätt och inte endast se själva företeelsen.
När jag förklarade för en av eleverna hur man spelar trummor passade jag på att berätta för
denne och resten av gruppen om hur den afro-amerikanska musiken grundar sig i ett europeiskt marschkomp. Detta för att visa på samspelet mellan bastrumma och virveltrumma, men
också för att ge några etnologiska tankar, d.v.s. få eleverna att reflektera över hur olika musik,
världen över, hänger ihop på olika sätt.
Det finns en svårighet att stoppa ett ljudande och kreativt flöde för att göra en teoretisk
genomgång. Jag upplever att det finns en konflikt mellan friheten att spela som man vill och
ordningsfrågan att stanna upp i sitt skapande och lyssna på lärarens genomgångar. Denna
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övergång tar tid och energi. I en genomgående teoretisk lektion finns inte lockelsen att spela
på samma sätt som inom en lektion där teori och praktik integreras och utnyttjas i ett samspel.
För att få denna interaktion mellan teori och praktik att fungera är det nödvändigt att tidigt
göra alla medvetna om att samtliga i rummet, elever och lärare, har ansvar för den kreativa
arbetsmiljön.

Koppling till kropp
I arbetet med rytm och puls föll det sig naturligt att använda kroppen som hjälpmedel. Bitten
Löfgren är rytmiklärare och jag ville gärna utnyttja hennes kompetens i arbetet. Hon utformade en del övningar och jag utformade några. Övningarnas syfte var dels att koppla rytmer till
realtid och rörelse, dels att utnyttja något vi alla kan, nämligen att använda vårt kroppsspråk.
Vi arbetade med att gå puls, klappa på puls och klappa mellan puls. Vi gjorde gestaltningsövningar och periodövningar. Sammantaget är min erfarenhet att dessa övningar som sidoeffekt
för samman gruppen och gör att man vågar mer, även om några till en början tycker det är lite
pinsamt (noteras bör att några elever tyckte att filmkameran var ett hinder).
I stort sätt samtliga elever kunde skapa egna intressanta rytmer som fungerar i en puls och
som de flesta eleverna kunde härma. Jag kunde sedan på ett enkelt sätt referera till denna övning i en teoretisk del av lektionen och förklara vad vi gjort och hur rytm är uppbyggd. Min
upplevelse var att alla var med i diskussionen och hade egna upplevelser av rytmerna och frågor som var knutna till dessa. Pulsövningen gav också ett ”realtids-perspektiv”. Eleverna fick
en naturlig koppling mellan begreppet ”takt” och en bestämd tidsperiod. Det var t.ex. lätt att
visa och få elever att uppleva hur sextondelar är uppbyggda mot pulsen och koppla mot ett
matematiskt tänkande: fyra noter på fyra pulsslag i en takt ger sexton enskilda enheter, d.v.s.
sextondelar.
Vissa elever låter pulsen avspeglas i kroppen när de spelar och får därmed ett naturligt
förhållande till rytmen. Kroppen hjälper till att skapa energi och flöde och musiken blir mer
levande när individen låter sin kropp vara med i uttrycket. Kanske man skall be eleverna i ett
tidigt stadium att visa pulsen med kroppen innan de börjar spela. Hos många elever kanske en
stor del av musikaliteten sitter i en rytmkänsla som är kopplad till kroppslig rörelse. Vad
händer om dessa elever måste sitta still på en musiklektion?

Struktur kontra flexibilitet
Att arbeta med fritt skapande är en balansgång mellan att förhålla sig till regelverk och vara
helt fri. Jag möter ofta elever som frågar om man får göra si eller om man måste göra så. Min
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erfarenhet som kompositör är att jag arbetar bäst när det finns vissa ramar, en viss struktur.
Barrett tar också upp denna fråga i ett samarbetsperspektiv (Barrett 1998). Finns det tydliga
ramar har vi en möjlighet att vara flexibla och åstadkomma nya idéer som har sitt ursprung i
en given miljö. I ramverket ingår samförstådda regler och koder som gäller arbetsmiljö, metoder, genrepraxis m.m. I projektet har eleverna behövt ett tydligt ramverk runt när man ska
spela och när man ska vara tyst. I improvisationen har jag givit en tydlig struktur som eleverna får använda med ett flexibelt arbetssätt. När jag t.ex. gått igenom nya ackord har övningsmetoden varit tydlig, så att alla hört att man spelar rätt och fått vara trygga i sin kunskap om
t.ex. ackorden. Därefter har det funnits en flexibilitet i hur man rytmiserar beroende på instrument och förmåga. När eleverna har fått i uppgift att komponera melodi har de fått en tydlig struktur i toninnehåll och/eller rytmik, de har känt en trygghet inom ramen och vågat vara
kreativa efter dessa givna förutsättningar.
Frågan om struktur och flexibilitet har också påverkat materialval. En av mina
utgångspunkter i arbetet har varit att använda material där det finns stort utrymme för
flexibilitet och frihet. På så sätt kan jag som musiklärare vara fri i val av t.ex. instrumentation
och vem som skall spela vad. Jag har fått arbeta mycket med frågan om vilken musik som går
att spela med låga förkunskaper och som berikas på ett sådant sätt att avancerade elever finner
en motivation och spelglädje att vara med i samma uppgift. Ett tungt syfte med
undervisningen är att skapa samspel och praktiskt omsätta musikaliska beståndsdelar. Med en
medveten planering visar det sig att elevernas förkunskaper inte spelar någon större roll i
denna typ av ensemblespel. Det viktiga är att alla känner samspelet i stunden och att det s.a.s.
”svänger”. Eftersom eleverna har olika förkunskaper har också jag varit tvungen att vara
flexibel vad gäller musikexemplens uppbyggnad och form. För att kunna förändra formen
under tiden man arbetar krävs tydlig struktur i instruktioner, både i förberedande arbete och
under spel. Det är alltså svårt att låsa sig i en fast planering och läraren måste ha en beredskap
på en mångfald med olika typer av lösningar.

Individanpassning
Initialt förklarar jag för gruppen att vi är olika individer med olika personligheter, intressen
och förkunskaper. I rådande förutsättningar gäller det att en del kan mer och en del kan mindre. Detta beror mycket på att de som kan mer har haft mer tid att lära sig. Jag berättar från
början för gruppen att jag kommer att ge olika uppgifter till eleverna beroende på hur mycket
förkunskaper man har i ämnet. Detta för att förankra min metod så att ingen undrar varför han
gör si och hon gör så. Under första lektionen måste jag snabbt bilda mig en uppfattning om
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underlaget och går runt och lyssnar in eleverna. Jag försöker snabbt se vilken nivå den enskilde individen ligger på så att denne kan få relevanta uppgifter.
Vissa genrer är speciellt tacksamma att arbeta med i musikundervisning p.g.a. sina
möjligheter till individanpassning. I mitt arbete noterade jag att blues och latinamerikansk
musik var sådana genrer. Inom bluesens enkla form finns en lång tradition med skickliga,
virtuosa och känslosamma musiker. Här handlar det mycket om hur man spelar den enkla
formen och hur man lägger upp sin improvisation. Den latinamerikanska lektionen byggde på
s.k. salsa. Denna genre består av en komplex mix av enkla rytmer och i denna kontext kan
både nybörjare och avancerad elev hitta spännande uppgifter.
Att placera en nybörjare bakom ett trumset kan vara en utmaning. Trummisens roll är ofta
att lägga grunden i en musikalisk ensemble och det är väldigt svårt att gå vidare om trummisen inte kan spela flytande. Misslyckas trummisen känner denne sig besviken. Lyckas denne
däremot, kan denne känna sig väldigt stolt och gå vidare med stärkt självförtroende eftersom
trummor har hög status bland eleverna. Jag hade möjligheten att utnyttja en rast för att låta en
elev få koordinationen och rytmiken att fungera vilket innebar att eleven stolt kunde visa upp
vad denne kunde efter rasten.
Det är viktigt i arbetet med individanpassning att det finns många olika typer av instrument
som kan spelas på många olika sätt och som har en klang som går att urskilja i en stor
ensemble. Det bör finnas ljud i alla olika register, rytminstrument, stränginstrument,
klaverinstrument och instrument som kan efterlikna andra instrument (s.k. sampling, vilket
ofta förekommer på s.k. keyboards). Det bör även finnas mikrofon så att en solist kan höras
över en mängd instrument. Att våga sjunga med mikrofon kan stärka självförtroendet hos en
elev. Viktigt är då att inte kritisera om eleven sjunger rent eller falskt, rytmiskt eller
orytmiskt, utan ge feedback på att eleven faktiskt vågar. Musikaliteten sitter inte enbart i
intonation eller rytmik.
En utgångspunkt i en individanpassad undervisning är att uppgifterna som delas ut till eleverna måste ha en möjlighet att berikas beroende på den individuella nivån. I projektet har jag
utnyttjat elevernas spontana improvisationsförmåga som grund och gett dem instruktioner
som kan hjälpa dem att hitta idéer hur man kan spela. Ett annat sätt att berika kan vara att låta
eleverna byta instrument. Det är inte lämpligt att en och samma elev spelar samma instrument
varje lektion. Det är dock svårt att hålla isär vem som spelade vad från gång till gång varför
man kan behöva föra anteckningar om detta.
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Övningsmetod
När jag övade med denna elevgrupp var jag tvungen att ha en enkel och tydlig metod och inte
lämna något åt slumpen. Vissa elever kan många av momenten redan innan lektionen och vissa elever är helt och hållet nybörjare. En metod jag ofta använde ser ut så här: Först håller läraren en kort genomgång och förklarar vad gruppen skall göra. Sedan får eleverna arbeta
praktiskt med instrumenten. Under tiden går läraren runt och hjälper eleverna individuellt där
det behövs. Efter en relativt kort tid ställer läraren sig mitt i rummet och ber eleverna spela
materialet, låt säga en ackordslinga, utan puls och efter lärarens tecken. De olika ackorden får
klinga under flera sekunder. Därefter får man tid på sig att byta ackord. Läraren ger återigen
tecken och eleverna spelar detta ”nya” ackord enligt det angivna tecknet. Under detta förlopp
tittar läraren noggrant ut över gruppen och ser om någon behöver ytterligare hjälp. Successivt
för läraren in puls till musiken. Inför varje nytt ackord stannas ensemblen upp för att ge möjlighet för alla att få tid på sig att byta mellan ackorden. Efter hand plockas dessa stopp bort
och ett flöde kan uppstå. På så sätt kan eleverna snabbt vara med i samspelet och man behöver inte vänta för länge på att få spela tillsammans. Lärarens tecken och instruktioner måste
under detta arbete vara tydliga och enkla. Om det händer det att en elev inte lyckas byta ackord får läraren begränsa antalet ackord eller förenkla ackorden, t.ex. se om det går att ersätta
ackordet med t.ex. ett parallellackord (byta ut B-moll mot D-dur). Denna övningsmetod visade sig vara effektiv även vid teoretiska genomgångar av t.ex. skalor. Alla, oavsett förkunskaper, spelar samtidigt. Ibland spelar man samma moment, ibland berikas eller förenklas momenten för att kunna uppföras i ett samspel.
Det visar sig att piano och keyboard har en fördel i sin visuella struktur. Det är relativt lätt
att förklara hur man skall hitta och sätta samman toner i skalor och ackord. Det går att spela
fler toner på samma gång, både i syfte att bilda ackord, men också i syfte att jämföra olika
toner. På de keyboard vi använde fanns dessutom en display som visade respektive tonhöjd.
Det visade sig vara effektivt att låta eleverna ha tillgång till instrumenten vid teoretiska
genomgångar och på så sätt tydligare kunna ta till sig strukturella utgångspunkter inom
musik.
En annan metod i detta projekt, med musik från olika kulturer, var att låta eleverna lyssna
på musik från en genretrogen källa. Jag vill, som jag tidigare nämnt, gärna se musikundervisning som en form av språkundervisning. Inom båda dessa undervisningsformer är det viktigt
för eleven att få ett ideal med en naturlig ”dialekt” att utgå ifrån. Dialekten motsvaras i musiken av genren. Hur låter det på riktigt? Att lyssna och härma är en viktig förutsättning och ju
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närmre original och ursprung man kommer desto trovärdigare blir resultatet. Lärarens kompetens kan vara väl så hög och kvalitativ men ändå sällan överträffa upplevelse och tydlighet av
inhemska företrädare.

Improvisation
När jag första gången frågar eleverna om de vet vad improvisation är för något visar det sig
att de flesta inte har någon relation till begreppet. Jag vill således börja från noll och skapa ett
musikaliskt språk. Detta språk skall vara individuellt, bestå av rytm, ton och puls och kunna
användas i olika musikexempel och genrer. Jag har tidigare i uppsatsen beskrivit en del om
metoden. Jag sammanfattar den så här:
Jämför med det talade språket. Du improviserar varje dag när du talar. Ingen läser innantill
i ett samtal eller i en tanke. När du talar använder du kroppen och känslorna integrerat med
rösten, orden och meningarna. Detta sker utan större eftertanke och utan större bekymmer.
Bygg på samma sätt upp ett musikaliskt språk med toner i stället för bokstäver, rytmer i stället
för betoningar och stavelser, fraser i stället för ord och melodier i stället för meningar. Steg
för steg, bit för bit, ton för ton och rytm för rytm presenterar du dessa verktyg för eleverna
och kopplar dessa till kroppsspråk och känsla. För att gå ned till konkreta termer bryter du ned
det musikaliska stoffet till toner. Börja med t.ex. tre toner. Låt eleverna spela på en och samma gång för att inte känna sig utsatta utan våga göra fel. Prata inte om rytm utan säg spela
snabbt och långsamt och använd gärna paus. Utifrån detta byggs förrådet på till ett pentatoniskt tonförråd och en rytmisk palett bestående av få begrepp som i sin möjlighet till variation
ger möjlighet till anpassning till individ, instrument, musikexempel och genre.
Många människor är rädda för att improvisera. Detta gäller inte enbart inom musik utan
även i det vardagliga livet. Vilka är det som vågar söka till t.ex. det populära TV-programmet
Idol? Är det enbart de bästa och för uppgiften mest förberedda? När jag gjorde den första improvisationsövningen avslutade jag med att fråga om någon ville göra en soloimprovisation.
Tre pojkar räckte upp handen. Det var inte de bästa musikerna. Dessa individer tillhörde den
gruppen elever som var nya i klassen. Kanske hade de stort mod, kanske tyckte de att de inte
hade något att förlora, kanske de inte känt in den kod som gäller i just denna klass, eller kanske de kände stor lust att faktiskt vara solistiskt kreativa.
Min erfarenhet är att man i sin improvisation vill ha tydliga ramar och referenser. Jag gjorde därför första lektionen en call & responsövning. Min tanke med detta var att hjälpa eleverna hitta fraser som man kan utgå ifrån och hitta en metod att agera musikaliskt. Många tyckte
om övningen och ville göra den igen. Några kommenterade att den var konstig. När eleverna
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fått tydliga ramar gör de sedan egna estetiska val när det t.ex. komponerar egna melodier. En
lektion serverade jag ett givet tonmaterial och en given rytm. Eleverna fick sedan skapa melodier genom att sätta samman den givna rytmen med egna kombinationer av dessa toner. I
stort sätt alla elever klarade denna uppgift. Jag använde sedan samma metod när vi arbetade
med rytmkomposition och serverade då olika rytmiska modeller som eleverna fick förhålla
sig till. Vi gjorde även där en call & responsövning i kombination med fysisk rörelse.
Ofta kan man bli rädd för själva ordet ”IMPROVISATION”. Vet man t.ex. att snart är det
min tur att improvisera låser sig tanken och flödet. Därför bad jag ofta utan förvarning eleverna hitta på några takter medan de andra ackompanjerade. En annan vanlig företeelse var att
det ofta förekom spontan improvisation i förberedelsearbetet. När det sedan skulle spelas ”på
riktigt” blev man mer städad och vågade inte ta sig friheter. När jag en gång kommenterade:
”Bra, det var snyggt, lägg in ett solo där…” tystnade eleven. Det verkar inte vara lika att improvisera roligt när improvisationen var uttalad. Det slår mig att man ofta felaktigt tänker att
improvisation är det samma som solospel. Improvisation kan vara alltifrån solistisk till en liten del i en stor ensemble. En annan gång ber jag en elev med höga förkunskaper spela ett
solo på trummor. Denne elev vill inte och när jag ser tillbaka på mitt pedagogiska arbete ser
jag ett tydligt samband mellan kunskapsnivå och prestationsångest, ju högre kunskapsnivå
desto högre nivå på prestationsångest.
Man är också rädd att göra ”fel”. Jag frågar i uppsatsens titel: ”Får man spela fel?” och
svarar spontant: ”Ja, det får man!”. Miljön måste vara så avslappnad att det finns en underliggande tolerans till att spela fel. När vi den sista lektionen arbetade med improvisation i
moll poängterade jag att det faktiskt inte går att spela fel eftersom alla toner jag gått igenom
låter ”rätt” i tonarten. När eleverna tog till sig detta gick det lättare att arbeta. Ser man på frågan om fel i ett vidare perspektiv måste man fråga sig ”vad är fel?” Är det fel att sjunga falskt
när individens hela väsen uttrycker en glädje i att sjunga över huvud taget. Vad händer om läraren bryter och påpekar elevens problem med intonationen?

Referensramar
För att kunna möta individen där den är måste läraren ta hänsyn till andra referensramar än
sina egna. Detta påverkar allt ifrån musikval, metod till ordval. Jag har tidigare nämnt hur
elever refererar till t.ex. mobiltelefonsymboler. Jag har också beskrivit om den lektion då jag
valde att låta eleverna styra musikval en lektion och hur detta val medförde en högre grad av
entusiasm och initiativförmåga hos eleverna. Jag kunde under denna lektion tydligt se hur
eleverna arbetade med egen energi. De tog hela tiden egna initiativ och visade tydligt med sitt
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kroppsspråk att de tyckte det var spännande och meningsfullt. Det finns därför en poäng i att i
sin planering lägga in musik som eleverna själva valt. Det kan vara svårt att lägga in ett sådant moment tidigt i terminen när man inte känner eleverna. Dock kan man lägga in dylika
moment efter t.ex. halva terminen och genom detta förfarande skapa högre motivation till
fortsättningen av terminen.
Ibland kan man som lärare koppla ett intresse hos eleven till en nyfikenhet till djupare studier. Trummor, t.ex. är ett instrument med hög status i musikundervisning. Detta försökte jag
utnyttja när jag förklarar trumkomp för gruppen. När jag gick igenom trumrytm passade jag
på att hämta förklaringar från ett historiskt perspektiv. Jag berättade hur trumkompet grundar
sig i marschackompanjemang och det möte mellan europeisk marsch och afrikanska rytmer
som skedde i Amerika för att ge eleverna insikt i varför en trumrytm har sin speciella uppbyggnad. Dels fanns det pedagogiska aspekter i detta förfarande, att förankra metoden med
hjälp av många olika perspektiv, men också etnologiska aspekter, att visa hur den afrikanska
kulturen har påverkat vår kultur och ligger till grund för mycket av det vi spelar idag.
Musikens olika genrer kan i många fall agera som nycklar in till elevernas intresse och lust
att lära. Om jag börjar i närheten av deras naturliga miljö och söker, med hjälp av deras referenser, finna nya områden att upptäcka, förklara och praktisera. Bluesgenren tas tacksamt
emot hos dessa högstadieelever. Genren har en tuff karaktär och man kan med enkla medel
under loppet av en lektion få ett tacksamt resultat. Jag upplevde att det latinamerikanska musikexemplet hade samma grad av respons hos eleverna. När jag skulle presentera svensk visa
fick jag i min studie arbeta hårt med att hitta beröringspunkter som kunde väcka intressen.
Det samma gällde arbetet med den vietnamesiska sången, lektion 3 och 4.
Tidigt i uppsatsen framhölls att den musikaliska kreativiteten är kopplad till människans
uppfattning om vad som är bra musik. Utifrån denna aspekt var det viktigt för mig att skapa
utrymme för eleverna att själva påverka repertoaren i mitt projekt. Till större delen stod jag
för planerandet men jag lät lektionernas utfall påverkas av elevernas reaktioner och lät dem
också ett flertal tillfällen påverka musikval. En lektion byggdes helt och hållet på deras eget
val och det var påfallande att eleverna denna gång var aktiva och kreativa.
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Avslutning
Resultatet i studien visar att improvisationsbaserad pedagogik får många konsekvenser vad
gäller den kreativa arbetsmiljön. Musikundervisning bygger på ett samspel med olika nivåer
av elev- och lärarprestationer. En musiklärare måste alltid ha beredskap för att skapa kreativ
verksamhet utifrån en verklighet med individer med helt olika form och kvaliteter i fråga om
förkunskap. Denna bild kompliceras ytterligare eftersom samspelet sker i realtid. Vissa uppgifter kan av eleverna förberedas hemma eller under raster men detta försvårar undervisningen vidare på p.g.a. olika förutsättningar i hemmet vad gäller i förkunskaper, strategiskt tänkande och handledning. Alla dessa faktorer ställer höga krav på uppfinningsrikedom hos läraren. Han/hon måste vara flexibel, ha fingertoppskänsla, och uppfinna nya strategier under tiden andra elever väntar på att få musicera. I en elevgrupp finns allt från elever som har gått
kulturskolan och kan hantera fler än ett instrument, till elever som har svårt att sjunga efter en
given melodi eller spela en jämn puls. Alla dessa har rätt till hjälp och stöd att komma vidare
utifrån sin förmåga. Lägg också till det faktum att övning inte kan ske under tystnad! Improvisationsbaserad undervisning inbjuder lärare och elev till ett kreativt och flexibelt förhållningssätt med stora möjligheter till individanpassning. Varken lärare eller elev är bunden av
en skriven stämma utan kan anpassa till individer, dagsform, humör, atmosfär, genre, antal
elever i gruppen och/eller instrument, m.m.
Studien visar att improvisationsbaserad pedagogik på ett positivt sätt påverkar interaktion
mellan elever med olika intressen, kunskapsnivåer samt olika utvecklingsmöjligheter. Bitten
Löfgren har under vårterminen arbetat vidare med gruppen och skriver, några månader efter
projektet, i ett mejl: ”Jag upplever att det varit lätt att instruera i spel och man har kunnat
säga: spela ungefär så här3.” Det kan verka vara en omöjlig uppgift för en musiklärare att
skapa samspel mellan elever med olika behov och fallenhet. I min studie har jag konstaterat
att det är möjligt om improvisation får finnas med som en viktig del i undervisningen. Alla
har något att uttrycka och har en vana att göra det med ord, nyanser, tempo, gester, ögon,
hållning och mimik. Jag har i mitt arbete sneglat på hur det talade språket är uppbyggt och på
ett liknande sätt, med tydliga beståndsdelar, byggt ett musikaliskt sådant. Med detta språk har
sedan eleverna fått spela och kommunicera utifrån sin individuella nivå och sitt intresse. I en
ensemble t.ex. får elever idéer av varandra. En idé föds hos en elev, en annan fångar upp den
och en tredje avslutar den. Det kan också vara så att man lägger lager på lager. En enskild idé
3

E-post 070515, 21.50.33.
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kan verka simpel och ofullständig men med hjälp av medmusikanter förädlas idén på djupet
genom interaktion. Improvisationen i detta sammanhang skapar en frihet för individen att spela utifrån sin egen förmåga och ifrån denna utveckla sin kreativitet.
Improvisation är inte på något sätt en ny företeelse. Den har varit en viktig ingrediens genom hela musikhistorien. Dock är bilden idag att den nästan försvunnit helt inom vissa genrer
och t.ex. i instrumentalundervisning knappast förekommer överhuvudtaget (Rostvall & West
2001:60-61).
Jag har tidigare anfört att den musikaliska kreativiteten är knuten till vår uppfattning om
vad som är bra musik. Igenkännande är en viktig faktor i fråga om vad en individ upplever
bra och meningsfullt. Musikläraren bör därför hitta en gemensam utgångspunkt med sina elever varifrån man kan ge sig ut på nya områden. Målet bör vara att väcka elevens intresse för
ny musik och nya kulturer, att vidga referensramarna. Undervisningen om olika kulturer bör
sedan innefatta t.ex. musiklyssning, enklare analys av musikens form, tonmaterial, rytm och
karaktär samt diskussioner om miljön musiken kommer från. Genom att skapa en bredare referensram skapas fler möjligheter till undervisningsinnehåll. Dessutom fördjupas förståelsen
för kulturella likheter och skillnader.
Mycken musikundervisning bygger på teori och metod som grundar sig i en europeisk
musiktradition. Musikalitet mäts i förmåga att sjunga rent och spela i takt. Musikalitet mäts
också i förmåga att kunna spela ett visst antal ackord eller att teckna ned en given skala. Hade
jag i min studie mätt musikalitet enligt dessa kriterier hade många av mina, och säkert också
elevernas, största upplevelser och erfarenheter hamnat utanför detta musikalitetsbegrepp! För
att dra konsekvenser av O’Flynns redogörelse (O’Flynn 2005) bör musikläraren ha en
beredskap och vidsynthet för andra uttryck av musikalitet än de traditionella. Genom att t.ex.
använda många olika typer av genrer från olika delar av världen når man förhoppningsvis
elever med olika typer av musikaliteter. Inom vissa musiktraditioner är t.ex. ärlighet,
innerlighet och kommunikation viktigare uttryck för musikalitet än välintonation och rytmisk
precision.

Framtida forskning
Det skulle vara intressant att göra djupare studier i ämnet, hur man kan bedriva en inkluderande musikundervisning där alla känner sig delaktiga och motiverade samt finner kunskap
som ligger i nivå med deras fallenhet. Ett mål kan vara att studera fler skolor och fler åldrar.
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Jag skulle gärna i en studie utforska mötespunkter mellan talspråk, kroppsspråk och musikalisk improvisation och i samarbete med en rytmikpedagog låta olika kompetenser korsbefruktas.
Det är också intressant att se hur de bakomliggande orsakerna bidrar till det scenario som
finns inom skolan: kursplaner, skolreformer, musikskolor, m.m. I detta sammanhang är det
även värt att undersöka i vilken omfattning improvisation förekommer inom grundskolans
musikundervisning.
Musikundervisning kan både vara inkluderande och exkluderande. Det förekommer att
grundskolor i landet har antagningsprov för att gallra bland sökande. Intressant kan vara att
studera synen på musikalitet utifrån antagningsprovens utformning samt kritiskt granska anledningen till att man väljer att ha en exkluderande skolform, d.v.s. en skolform där alla inte
får möjlighet att delta.
Det är också angeläget att på ett djupare plan utforska improvisation som uttrycksmedel
och att finna fler metoder i att lära studenter att improvisera. Jag möter många som har
”improvisationsskräck”. Hur bryter man isen? Som lärare får man ofta höra: ”Är detta rätt
eller fel”? Jag vill gärna svara:
”I musik finns inget rätt eller fel, bara olika lösningar.”
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Bil. 1 – delmål

Elevens namn:
Personnummer:
Musik (Mu)

Delmål 1
1.

2.
3.

4.

Delmål 2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Delmål 3
11.
12.
13.

14.
Delmål 4
15.
16.
17.

Delvis (datum)

Helt (datum)

Jag sjunger tillsammans med andra.
Jag kan härma enkla rytmer.
Jag kan spela en enkel melodi.
Jag kan spela ett eller flera ackord på något instrument.
Jag kan prata om musik med andra.
Jag kan skapa musik på egen hand.
Jag kan skapa musik tillsammans med andra.
Jag vet vad ordet melodi betyder och jag kan visa det.
Jag vet vad ordet ackord betyder och jag kan visa det.
Jag vet vad ordet puls betyder och jag kan visa det.
Jag vet vad ordet rytm betyder och jag kan visa det.
Jag vet vad ordet taktart betyder och jag kan visa det.
Jag kan förklara varför man använder olika sorters musik vid olika tillfällen.
Jag känner igen några olika musikstilar. Tex Jazz, Visa, Psalm, Rock
Jag kan göra enkla tidsbestämningar.
Jag kan använda min röst i unison sång.
Jag kan använda min röst i stämsång, tex kanon
Jag kan musicera tillsammans med andra i grupp.
Jag kan tillsammans med de andra i gruppen reflektera över vårt musicerande.
Jag kan använda mig av musik när jag vill beskriva känslor, tankar eller händelser.
Jag använder musikspråk när jag spelar, skapar och lyssnar på musik. (ex.
ord som tempo, taktart, solo, tonart)
Jag kan namnge några olika musikinstrument.
Jag kan grovt placera musik geografiskt.
Jag kan jämföra musik ifrån olika kulturer.
Jag är medveten om hur olika ljud- och musikmiljöer påverkar människan.
Jag vet hur jag kan vårda min hörsel.
Jag kan ta ansvar för att genomföra musik av något slag tillsammans med
andra eller på egen hand.
Jag kan vara med och musicera i en grupp där jag hanterar mer än ett instrument. ( Ex sång, bas, gitarr, keyboard, trummor)
Jag har en personlig repertoar
Jag förstår och använder mig av grundläggande begrepp och musikaliska
symboler.
Jag utvecklar egna idéer och prövar dessa i musikaliska former och uttryckssätt. T ex gör jag en egen tolkning av ett musikstycke.
Jag uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens utveckling genom
tiderna.
Jag kan uttrycka mig med musik i någon form ( sång, spel, rörelse, dans,
egen komposition) för att förmedla en personlig känsla
Jag kan utför en sång eller spel på något instrument som fungerar lika bra i
grupp som solo.
Jag kan analysera musikens olika uttryck och funktioner utifrån ett historiskt
och globalt perspektiv, dvs. hur och varför, nu och då.
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Bil. 2 – elevfrågor
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Bil. 3 – lektionsplanering
Jorden runt på 80 dagar – 1
22/9
1. Presentation av mig
a. Varför jag är här – forskningsprojekt om improvisation i undervisning
b. Undervisar på vxu i piano, komposition, metodik, musikteori, jazz & blues
c. Skriver musik av alla sorter
d. Särskilt intresserad av ämnet improvisation och vilka möjligheter som finns
2. Tanken är att vi skall resa jorden runt. Min idé är att vi skall börja i USA. Ge exempel på musikstilar som kommer därifrån.
a. Låt elever ge exempel
b. Dan spelar en blues
3. Presentera de fem första stegen i skalan (Am-skala)
a. I, II, III, IV, V = a, b, c, d, e

SKRIV MED NOTER

4. Skriv bluesens form på tavlan
a. Med stegbeteckning
b. Med ackordanalys

A (I) – A – A – A
D (IV) – D – A – A
E (V) – D (IV) – A (I) – A

5. Minikeyboards – dela ut
a. Medan vi delar ut keyboards får ni gärna prova och spela. Dock måste ni vara
tysta när jag ber er.
b. Dela ut
c. Gå ett varv till och visa de olika greppen
•

Tre olika alternativ
i. grundton+kvint
ii. grundton
iii. ters+7
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6. Förklara/spela bluesens form
7. Det är OK att göra olika saker
a. Musik är ett ämne där man skall spela på en gång. Det finns ont om betänketid… Allt sker här och nu. Möjligheten finns förstås att öva, vilket är väldigt
viktigt för en musiker. I en sådan här grupp finns det elever som har övat
mycket tidigare och de som inte har övat mycket tidigare. Det är OK att man
kan olika mycket. Det är oundvikligt. Jag ser en väldig fördel i att man kan
dra nytta av varandras erfarenheter och lära av varandra. Därför kommer jag
ofta att ge olika förslag, beroende på hur lätt eller svår jag uppfattar övningen.
b. Hur många har spelat piano tidigare?
c. Hur många har spelat piano mindre än två år?
8. Dan improviserar en blues, eleverna ackompanjerar
9. Improvisation, call & respons
a. Fri improvisation– Jag kommer att improvisera i två takter. När jag tystnar är
det meningen att alla skall spela hur som helst. Det kommer att låta kaos, men
det är OK.
b. Nu bestämmer vi oss för tre toner. Spela hur ni vill med a, c, d.
10. Avslutning
a. Dan sjunger korta fraser, elever härmar med sång.
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Jorden runt på 80 dagar – 2
6/10
Forskningsfråga4:
”Kan man möta upp barn med olika behov och begåvning i musik genom att använda
improvisation som en viktig del i undervisningen?”
1. Kommer ni ihåg vad vi när jag var här sist?
a. Vilka ackord ingick i blues?
b. Hur spelade ni?
c. Vilka toner använde vi?
2. Skriv bluesens form på tavlan
a. Med stegbeteckning
b. Med ackordanalys
3. Idag spelar vi i två grupper. Till det behöver vi 2 som spelar gitarr och 2 som spelar
bas. Vilka?
a. Visa grundtoner alt. blueskomp på gitarr.
b. Visa grundtoner på bas. Triolfeeling.
4. Vi kommer strax att dela ut keyboards. Kan vi göra en överenskommelse: Ni får spela
hur mycket ni vill under de stunder då jag eller Bitten tillåter. Då måste det vara tyst
när vi ber om det. OK?
a. Minikeyboards – dela ut
b. Gå runt och hjälp – visa vänsterhandskomp vid möjlighet
5. Spela en blues – låt frivillig elev improvisera
6. Presentera pentatonisk skala
a. a, c, d, e, g

SKRIV MED NOTER, TEXT OCH TANGENTER

• 4 På vissa lektionsplaneringar har jag skrivit en forskningsfråga. Syftet med detta var att hjälpa mig hålla fokus på studien och om möjligt
påverka lektionens förlopp utifrån frågeställningen.
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7. Improvisation, call & respons
a. Halva gruppen ackompanjerar
b. Halva gruppen improviserar
c. De som kan spela med VH och HH samtidigt gör det
8. Improvisation med paus
a. Spela (halva gruppen i taget) medan jag räknar till 8, var sedan tyst medan jag
räknar till 8
b. Arbeta ev. med forte och piano
9. Avslutning
a. Sjung en blues tillsammans
b. Diskutera stämning och text
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Jorden runt på 80 dagar – 3
13/10
Forskningsfråga:
”Kan man möta upp barn med olika behov och begåvning i musik genom att använda
improvisation som en viktig del i undervisningen?”

1. Presentera en enkel rytm (variation av ”Há rám há rác”)
a. ”Tam, taa, tam, taa – ta-te, ta-te, taa”
2. Repetera pentatonisk skala
a. a, c, d, e, g

SKRIV MED NOTER, TEXT OCH TANGENTER

3. Visa hur man kan skapa melodier med hjälp av ovanstående rytm och valfria toner ur
pentatonisk skala. Jag bestämmer rytm – ni bestämmer toner och ordning.
4. Minikeyboards – dela ut
5. Arbeta 2 och 25
a. Skapa melodi tillsammans
b. Låt 2 och två visa tillsammans
6. Há rám há rác
a. Lyssna
b. Rörelse (Bitten)
7. Om tid över:
a. Öva in ”Há rám…” (ej soloparti)

• 5 Utnyttja stationärt keyboard och piano, xylofon?
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HÁ RÁM HÁ RÁC
(Alla)
HA RAM HA RAM
HAM BA AOJA HAM BA
HA RAM HA RAM
HAM BA AOJA HAM BA
(Solo)
Kau nej ka ta
Sing na ma jing ha
Nja mada dji ga
Djaj djengde kaji ru
(Alla)
NE MJE SAC JAU SA
NE MJE SAC JAU SA
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Jorden runt på 80 dagar – 4
20/10
Forskningsfråga:
”Kan man öka förståelsen med andra kulturers musik genom att använda improvisation
och samspel som en viktig del i undervisningen?”
Mål med lektion
Att sjunga ”Há rám há rác” med eget mellanspel (bestående av improviserade fraser)
Planering
1. Idag skall vi arbeta vidare med ”Há rám há rác”
a. Sång
•

Alla

b. Mellanspel
•

Vi kommer att ha keyboard eller piano, xylofon, djembe, gitarr, bas

•

Fundera på vad ni vill spela

2. Öva sången, introducera fler verser
3. Repetera pentatonisk skala
a. a, c, d, e, g
•

Några av er som vill spela keyboard får göra egen melodi som förra
gången, antingen med egen rytm eller den vi använde då

•

Ni får gärna arbeta 2 och 2

4. Berätta om intervall – avstånd mellan toner/tangenter
a. Kvint
b. Kvart
•

Ni som vill spela gitarr kommer att spela AA GA, AA GA med
”kvintackord”

•

Några av er som vill spela keyboard får ackompanjera med kvinter

•

Den som spelar bas spelar AA GA, AA GA
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•

Xylofon spelar antingen komp eller improvisation

5. Minikeyboards – dela ut
6. Medan vi går runt och hjälper – öva på era stämmor, hitta på melodier
7. Arbeta med att sätta ihop sång med mellanspel
•

Mellanspel börjar med trumrytm

•

Bygg på med gitarr och bas

•

Låt elever spela sina fraser 2 gånger

8. Ev. lägg på rytminstrument – ägg, tamburin, block
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Jorden runt på 80 dagar – 5
10/11
Forskningsfråga:
”Hur skapar man ett rytmiskt språk?”
Mål med lektion
Att arbeta med rytmer genom att känna koppling till puls och sång.
Planering
1. Idag skall vi arbeta med musik från Sydafrika. Låten vi skall sjunga heter ”Solomoni
Sekuzima”.
a. Hur mycket känner ni till situationen i Sydafrika?
b. Solomon Mahlangu var en ung gerillasoldat som greps och hängdes. Denna låt
är en slags kampsång för de svarta i Sydafrika.
2. Låten kommer att ha en försångare eller försångargrupp. Alla andra kommer att sjunga
två meningar:
a. (Solomoni) yo yo yo yo mama sekusima
sjung före/härma
b. (Se be-) Sidul ka Josefa (Se si-) si ya didi zela
sjung före/härma
3. Försångare kommer att sjunga:
a. Solomoni yo yo yo yo mama sekusi (ta bort ma)
b. Se be___, Se si___
c. Vilka kan göra detta?
4. Sätt ihop med försångare.
5. Till denna låt skall vi skapa rytmer:
a. Vi kommer att använda den rytm som ligger på pulsen – fjärdedel (varför kallas det fjärdedel?)
b. Vi kommer att använda den rytm som går dubbelt så fort som pulsen, vad kallas den?
6. Ställ er i ring: Stampa fjärdedelar
a. Klappa åttondelar
b. Klappa korta rytmiska fragment av åttondelar, call & respons
7. Gör på samma sätt medan man ”går på stället”
8. Öva sången:
a. Gå åt höger medan vi sjunger: yo yo yo yo mama sekusima, stanna på ”si”
b. Vänd, och sjung samma fras medan vi går åt vänster
c. Gå på stället och sjung: Sidul ka Josefa si ya didi zela
9. Efter en stund: Öva call & respons med rytm
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a.
b.
c.
d.
e.

När man går åt höger hittar någon på rytmer
När man går åt vänster härmar vi
Börja med att gå, stanna på sju, vänd
Jag börjar hitta på.
Vill någon annan prova?

10. Sätt ihop sång och rytm
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Jorden runt på 80 dagar – 6 & 7
17/11
Forskningsfråga:
”Hur skapar man ett rytmiskt språk?”
Mål med lektion
Att arbeta med rytmer genom att känna koppling till puls och sång.
Planering
1. Vår musikaliska resa går vidare till Sydamerika. Vi ska arbeta med en låt som heter
Oye como va. Själva genren kallas salsa.
2. Lyssna igenom låten
OYE COMO VA

3. Läs texten
a. Långsamt utan puls
b. I rytm

MI RITMO
BUENO PAGO ZAR
MU LA TA

4. Sjung (Em7 – A7)

5. Ställ er i en stor ring: Stampa fjärdedelar
a. Klappa åttondelar
b. Klappa korta rytmiska fragment av åttondelar, call & respons
6. Gör på samma sätt medan man ”går på stället”
7. Gå 8 steg framåt, hitta på rytmer, gå 8 steg bakåt & härma
8. Sjung låten och gå fram & tillbaka, alt. improvisera rytmer
9. Ensemblespel
a. Keyboard
b. Bas
c. Gitarr
d. Djembe
e. Småtrummor
f. Shaker/ägg e.d.
g. Trummor

Em – A
E – A (– G)
Em7 – A7
fjärdedelar & paus
åttondelar & paus
åttondelar
enkel trumrytm

PAUS
Fokus:
”Rytmbilder, skala, ackord, dur & moll”
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1. Arbeta med rytmbilder
a. skriv rytmbilder som tar två pulsslag att genomföra
b. klappa alla olika bilder
c. bestäm olika ordning, klappa 4 gånger på varje
2. Arbeta med durskala
a. Skriv c-dur skala
b. Visa på tangentpapper hur man tar ackord genom att ta varannan ton
c. Dur & moll?
• Lyssna och jämför
3. Nu får ni en minut på er att hitta ett ljud ni gillar och vill spela med
4. Spela rundgång och låt elever improvisera, en i taget
5. Om tid över:
a. Sjung: Solomoni Sekusima
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Jorden runt på 80 dagar – 8 & 9
1/12
Forskningsfråga:
”Hur skapar man ett melodiskt språk?”
Mål med lektion
Att arbeta med toner och ackord genom att lära känna durskalan.
Planering
1. Vi kommer idag att arbeta med brittisk rock, närmare bestämt irländsk sådan. Efter
rasten skall vi spela en låt av U2. Innan rasten skall vi arbeta med att lära oss vilka ackord som kan finnas i en låt och vilka toner.
2. Vilka ackord som ingår beror på vilken tonart låten går i. Tonarten bestämmer
tonförrådet på samma sätt som språket bestämmer alfabetet. Olika språk har olika
alfabet och olika tonarter har olika tonförråd. Tonförrådet kallas för skala.
3. Dela ut keyboard
4. Repetera c-dur skala
a. Elever spelar utifrån bokstäver på tavlan
b. Elever spelar utifrån noter på tavlan
5. Utöver toner pratar man också om ackord eller harmonier. Vad är det?
6. Bygg ackord genom att ta varannan ton från GRUNDTON
7. Be elever spela olika ackord
8. Spela igenom alla ackord som ingår i C-dur. Vilka är dur, vilka är moll?
9. Plocka ut durackorden, var ligger de, på vilka steg?
10. Spela enligt ackordanalys (skriv bluesform i C på tavlan)
11. Låt var och en göra korta improvisationer
12. Efter rasten skall vi ha en trummis – vems tur? Visa trumkomp

PAUS
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13. Sjung igenom låt
14. Ackorden i låten följer bluesformen (samma som innan rasten). Tonarten är dock inte
C utan D. Vilka ackord blir det då?
15. Spela en skala från D. Låter det dur? Vad behöver vi göra?
16. Ensemblespel
a. Trummor
b. Bas
c. Gitarr
d. Keyboards
e. Div. handtrummor
17. Visa ackord på gitarr
18. Visa ackord på keyboard
19. Visa bas
20. Visa trumkomp
21. Arbeta med låten
a. Sång/spel
b. Improvisation
c. Nyanser
d. Form
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Jorden runt på 80 dagar – 10 & 11
8/12
Mål med lektion
Att använda de uttrycksmedel vi lärt oss.
Everybody Dance Now
1. Tema A: Bas (riff)/gitarr (riff)/djembe (markeringar)
2. Tema A: Bas/gitarr/trummor/djembe/ko-klocka
3. Tema B: Keyboards (unis. E---/E---/E---/G-AB)/trummor/djembe/koklocka/handtrumma
4. Tema A: Keyboards (improvisation, välj tre toner ur penta, olika lägen)/trummor/djembe/ko-klocka/handtrumma
Planering
1. Ni fick välja låt till idag. Flest röster fick ”Everybody dance now”. Jag lyssnade och
ansåg att den går att jobba med. Första halvan av lektionen kommer att gå till den. Efter paus kommer vi att repetera ”I still haven’t found…” eftersom endast killarna var
med på den förra veckan.
2. Vi kommer inte att göra låten exakt enligt inspelningen. Det händer väldigt mycket
och jag har valt ut vad jag tror går att genomföra. Tanken är att ni själva skall få hitta
på vad ni skall spela inom vissa ramar.
3. Lyssna – under tiden ni lyssnar funderar ni på vad ni vill spela. Vi kommer att behöva
keyboards, trummor, djembe, ko-klocka och handtrumma.
4. Skriv under tiden text på tavlan:
Everybody dance now
Come on let's sweat, baby
Let the music take control
Let the rhythm move you
Sweat, sweat
Let the music take control
Let the rhythm move you
5. Gå igenom sång, fras för fras (med melodi)
6. Dela ut keyboards
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7. Repetera pentatonisk skala (EGABD)
a. Elever spelar utifrån bokstäver på tavlan
b. Elever spelar utifrån noter på tavlan
c. Låt elever spela rytmer med 2-3 toner, kompa med djembe
8. Visa sticket (Tema B: unis. E---/E---/E---/GABD)
9. Visa bas (riff) och gitarr (antingen grundtoner eller kvintackord)
10. Lägg på djembe
11. Visa trummor, handtrummor och ko-klocka
12. Arbeta med form

PAUS

13. Fortsätt ev. med arbetet
14. Förra gången gick jag igenom C-durs skala och ackord. Vilka ackord fanns med i Cdur?
15. ”I still haven’t found går i D-dur. Om jag börjar på D och spelar uppåt (spela en skala
från D): Låter det dur? Vad behöver vi göra?
16. Diskutera kors- och b-förtecken
17. Repetera ackord på gitarr
18. Repetera ackord på keyboard
19. Repetera bas
20. Visa trumkomp
21. Arbeta med låten
a. Sång/spel
b. Improvisation
c. Nyanser
d. Form
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Jorden runt på 80 dagar – 12 & 13
15/12
Mål med lektion
Att använda de uttrycksmedel vi lärt oss.
Planering
1. Idag skall vi arbeta med svensk visa. Vi skall spela ”Vem vet” av Lisa Ekdahl.
2. Vi kommer att spela och improvisera på keyboard.
3. Efter rasten spelar vi något av det vi arbetat med under hösten. Ni får välja.
4. Låten går i a-moll
a. Skriv a-molls skala på tavlan
b. Ser ni att det är samma tangenter som C-dur? – Parallelltonarter.
c. När man improviserar i a-moll kan man använda de vita tangenterna på samma
sätt som man kan i C-dur
5. Versen har ganska många ackord. Man får gärna spela bas, gitarr eller keyboard om
man har lärt sig byta snabbt.
6. Sjung igenom sång
7. Gå igenom ackord till refräng
8. Arbeta med refräng & improvisation
9. Finns det någon ton som ni tycker inte stämmer?
a. Berätta att det finns 3 olika mollskalor
10. Arbeta med sång & ackompanjemang
11. Sätt ihop
PAUS
12. Repetera valfria sånger
13. Självreflektion/utvärdering(?)
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