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Sammanfattning 
Under mitt tredje år på Musikhögskolan Ingesund bestämmer jag mig för att åka på utbyte till 

Conservatorio Superior de Música de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria. Det tredje läsåret 

ska vi skriva ett självständigt arbete om ett valfritt ämne inom musik. Jag valde att studera 

min inlärning av flageolettspel på barytonsaxofon, då jag hade hittat ett stycke för solo-

barytonsaxofon och blåsorkester som gick upp på flageolett-tonerna. Att kunna spela 

flageoletter på saxofon är en kännedom som många anser som proffsigt. När jag sedan som 

saxofonlärare har dessa kunskaper om hur det är att lära sig spela flageoletter tror jag att det 

kommer ge mig en vidare synvinkel på problem som uppkomma. Syftet är att se hur jag 

designar mitt lärande och uppmärksammar de problem jag stöter på samt hur jag hanterar 

dessa. Jag har valt att studera detta ur ett designteoretiskt perspektiv med videoobservation 

samt komplimenterande anteckningar som metod där jag har fem filmer över en sex veckors 

period. I resultatdelen diskuterar jag hur jag designat mitt lärande samt vilka hinder jag stött 

på och hur jag hanterat dem. 

 

Nyckelord: Flageolett, övertoner, saxofon, barytonsaxofon, inlärning, designteoretiskt 

perspektiv 

 

Abstract  
During my third year at Ingesund School of Music I decided to engage in an exchange student 

program at the Canary Conservatory Superior of Music in Las Palmas, Gran Canaria. The 

third school year you´re assigned to write an independent self-study on an optional topic 

within music. I had chosen to study my learning of the altissimo register on the baritone 

saxophone, because I found a piece for baritone saxophone solo with wind band that has 

music that goes to the altissimo register. The knowledge of playing in the altissimo register is 

considered as a professional knowledge. Pursuing my career as a saxophone teacher and 

including this knowledge about learning of the altissimo register I think I will have a greater 

view of which problems you can find throughout the process. The purpose of the assignment 

is to see how I design my learning and pay attention to problems and see how I handle them. I 

have chosen to study this through a design theory perspective with video observation and 

complimentary notes as the method of this study which I got five films over a six weeks long 

period. In the result part I discus how I have designed my learning and which problems I did 

found and how I handled them. 

 

Keywords: Altissimo register, overtones, saxophone, baritone saxophone, learning, design 

theory 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en bakgrund till varför jag valt ämnet, varför ämnet kommer 

att ha betydelse i mitt utbildningsområde och sedan beskriver jag syfte samt frågeställningar 

till arbetet. 

 

1.1 Inledande text 
På saxofon finns det många olika tekniker som man kan lära sig, däribland dubbel-

trippeltunga, slaptongue, fladdertunga, growl, sång och cirkulationsandning. En teknik som är 

mycket användbar för att framträda som en mer professionell saxofonist är att kunna spela 

flageoletter. Flageoletter är kort beskrivet toner som ljuder högre upp i registret och tas med 

speciella grepp. Flageoletter hör ihop med övertonsserien då flageoletten är en utpräglad ton i 

serien. Exempel på en del i en övertonsserie är C – c – g – c1 – e1 – g1 – bb1 – c2 – d2 – e2 (i 

siffror 1-1-5-1-3-5-7b-1-2-3). Flageoletter används på stränginstrument, såsom gitarr och fiol, 

medan brassinstrument, strupsångare och didgeridoo-spelare använder sig av övertonsserien i 

olika former. Saxofonen har ett av de smalaste tonregisterna bland de klassiska 

blåsinstrumenten, om man inte kan spela flageoletter, därför används flageoletter flitigt bland 

”mellansaxofonerna” som alt- och tenorsaxofon. För att nå de höga tonerna kan man också 

spela på övertonsserien. Det enklaste är att ta en låg ton och sen överblåsa till nästa ton i 

övertonsserien, precis som på brassinstrument.  

 

Jag spelar mycket barytonsaxofon, som är ett basinstrument, vilket gör att jag inte har behövt 

klättra upp på flageoletter förrän jag hittade ett solostycke för barytonsaxofon och 

blåsorkester. I detta stycke klättrar barytonsaxofonen upp på ett noterat b3 och utan 

flageoletter kommer man upp till f/f#31. Flageoletter är inte bara ett grepp man tar, blåser och 

sedan kommer tonen utan svårigheter och med perfekt intonering. Det är olika grepp på olika 

saxofonstorlekar och saxofonindivider, det är olika grepp om man söker en viss klangfärg 

samt att hur personen i sig är uppbyggd har en betydelse då embouchyren (både inre och 

yttre) har en viktig roll i att få fram flageolettoner.  

 

En stor del av musikspelande är att använda sig utav gehöret. Att lyssna på det som hörs gör 

att ens musicerande kan förbättras avsevärt. Gehöret blir en viktig vän i de autodidaktiska 

sammanhangen samt övningspassen utan lärare på kammaren. Det är med gehöret du hör 

innan vad du vill ska låta, och sen är det även med gehöret du jämför din föreställning mot det 

som faktiskt lät.   

 

Flageoletter anser jag, som säkert många andra, som något svårförklarat. Ta ett konstigt grepp 

och blås. Funkar det inte tänk på tonen du vill ska låta. Försök med oktaver. Försök med 

skala. Försök kromatiskt. Funkar inte det försök ändra lite i halsen/munhålan, men spänn inte. 

Funkar inte det ta ett annat grepp och så om igen. Efter ett tag får man till slut fram tonen en 

gång och sen försvinner den igen. Med övning kommer flageoletterna fram enklare. Men 

varför är det så svårförklarat? Vad är det egentligen som behövs utom övning för att kunna 

spela en flageolett?  

 

I detta arbete utforskar jag min inlärning i att spela flageolettoner på barytonsaxofon. Detta 

för att utvecklas som saxofonist, och framförallt som barytonsaxofonist. Genom att studera 

                                                 
1 De moderna sopran-, alt- och tenorsaxofon samt ganska många barytonsaxofoner som 

används idag har f#3 klaff. 
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min autodidaktiska inlärning ska jag försöka förstå vad som händer när man lär sig spela 

flageoletter. Jag kommer undersöka vilka motgångar eller bakslag jag får och hur det löser 

sig, för att sedan i min framtida undervisning ska kunna undervisa i ämnet på ett mer adekvat 

sätt.  

 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Flageolettspel är en del i saxofonutbildningen som många blir introducerade till men desto 

färre, tror jag, lär sig det inte eftersom det är svårförklarat och svårförstått. Jag vill i min 

undervisning kunna förklara vad en flageolett är så att mina framtida elever känner att det inte 

är någon fummel-teknik som bara vissa kan eller kommer när man minst anar det. Efter denna 

studie vill jag som lärare kunna ge logiska förklaringar när eleverna ställer frågor om 

tekniken, inte bara ”oftast kommer det inte på en gång men öva så kommer det” eller ”jag vet 

inte riktigt”. Därför lär jag mig själv spela flageoletter på ett instrument som jag har spelat 

mycket men som jag inte har spelat flageoletter på och hoppas på att se i filmerna hur och när 

flageoletterna kommer fram.  

 

Min situation är långtifrån överensstämmande med mina framtida elever, en orsak är till 

exempel att jag har spelat saxofon mycket längre och har därmed förkunskaper i flageolettspel 

genom altsaxofonen. Jag ser det dock också som en likhet till mina framtida elever att ha 

förkunskaper i saxofon då man inte är nybörjare på instrumentet när man introduceras till 

flageoletternas värld. Därav valet av barytonsaxofon, ett instrument som jag känner till men 

som jag tidigare inte har spelat flageoletter på. 

 

Syftet med studien är att undersöka inlärningen av flageolett-tekniken utifrån autodidaktisk2 

synvinkel för att åstadkomma ett större tonomfång på saxofonen. 

 

Till arbetet har jag två forskningsfrågor som lyder: 

1. Hur designar jag mitt lärande vad gäller flageoletteknik? 

2. Vilka hinder dyker upp och hur hanterar jag dem? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Autodidakt menas med en person som skaffat sig kunskaper utan att genomgå högre skolor 

(Nationalencyklopedin, 2018). I detta arbete menar jag att jag inte använt mig utav någon 

lärare under processen till att lära mig spela flageoletter på barytonsaxofon.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en historiebakgrund om saxofonen, ljudförklaring samt flageoletter 

och övertoner. Senare i avsnitt 2.2 presenteras tidigare forskning och till sist avslutas kapitlet i 

punkt 2.3 med en presentation av det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. 

2.1 Områdesorientering 
I detta avsnitt presenteras instrumentet saxofon. Avsnittet avslutas med en teoretisk förklaring 

av ljud, överton och flageoletter. 

2.1.1 Saxofon 

Saxofonens uppfinnare Adolphe Sax (1814 - 1894) föddes i Belgien och var 

instrumentmakare. Adolphe gjorde bland annat betydelsefulla ändringar på dåtidens 

basklarinett samt uppfann även en del instrument. 1845 fick han patent på instrumentet 

saxofon som han uppfann för att ge musiken ett instrument mellan brass, träblås och stråk. 

Han skrev som motivation i sin patentansökan att blåsinstrument var antingen för ljudsvaga 

eller för ljudstarka, fast fungerar bra utomhus, men inte alltid att blandas med 

stråkinstrumentens klang (utom fagott). Medan stråk inte alls når ut på samma sätt när de 

spelas utomhus. Därför skapade han ett instrument som blandar sig väl med stråkklangen men 

ändå kan spela likadant som blåsinstrumenten utomhus i exempelvis militärorkestrar enligt 

Cottrell (2013).  

 

Den första saxofonprototypen sägs vara en ofikleid (ophicleide på engelska) som är ett 

brassinstrument med klaffar och var föregångaren till tuban. Ofikleid var svår att spela på och 

inte särskilt omtyckt då den intonerade dåligt, inte kunde spela särskilt låga toner samt att 

klangen inte smälte in. Det många tror enligt Cottrell (2013) är att Sax satte på ett 

basklarinettmunstycke på ofikleiden istället för brassmunstycket och fick då en typ av 

baryton/bassaxofon. På grund av att instrumentet bara bytte munstycke samt att det fanns 

tidigare idéer och instrument som kan liknas vid Sax’s tankar tyckte många att det inte skulle 

räknas som ett nytt instrument och därmed skulle Sax inte få patent för sin uppfinning.  

 

Till skillnad från tuban kan tubaisten spela så lågt som tubaisten har övat, medan däremot 

ofklieden finns det en lägsta ton där alla klaffar var nertryckta och sen kunde man gå uppåt 

från den. Ofikleidens system är av samma princip som saxofonen och från början var 

omfånget cirka 2,5 oktaver på saxofonen enligt Cottrell (2013). 

2.1.2 Ljud 

Först lite fysikbakgrund till hur ljud uppstår. Vid framkallande av ljud har vi tre faktorer att ta 

hänsyn till. Det första är instrumentet som gör ljudet, det andra luften i rummet som 

ljudvågorna rör sig igenom och det tredje är lyssnaren enligt Roerderer (2008). I första 

punkten har vi först själva rörelsen som ska skapa ljudvågorna, bågen till strängen, luften till 

rörbladet, läpparna till brassmunstycket eller luften i strupen, sen själva manövern som skapar 

vibrationerna i instrumentet och sist föremålet som lådan på stråkinstrumenten, klockan på 

blåsinstrumenten eller kroppen hos en sångare som vibrationerna kan vibrera emot och skicka 

ut klangen i rummet. Ljud består av ljudvågor som vibrerar olika många vågor per sekund 

beroende på vilken tonhöjd som hörs. Måttet man använder heter hertz och innebär att man 

mäter vågor per sekund. Ettstrukna a brukar man säga ligger på 440 hz. För att veta vilken 

oktav vi pratar i finns det ett system med namn på de olika oktaverna. Oktaverna heter 

subkontra, kontra, stora, lilla, ettstrukna, tvåstrukna, trestrukna och så vidare. Delningen på 
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oktaverna är mellan tonerna c-c, alltså c-d-e-f-g-a-b och sen börjar nästa oktav. När jag 

skriver a1 menas då ettstrukna a medan om det står A1 menas kontra a.  

2.1.3 Övertoner och flageoletter 

I alla toner, utom sinustoner3, är det inte bara en ton som ljuder. Det är en ton som är 

dominant, men det finns andra toner som ljuder tillsammans med den dominanta. Dessa toner 

kallas övertoner och bildas i den serien som jag förklarade i den inledande texten. Alla olika 

blåsinstruments toner har sin serie men den är uppbyggd med samma intervall, medan de 

instrumenten som man slår eller knäpper med är beroende av själva instrumentets naturliga 

egenfrekvenser (Nationalencyklopedin, 2018). Brassinstrumenten använder sig utav 

övertonsserien i vardagen för att spela. De lägger in ett grundläge på instrumentet, antingen 

ett ventiltryck eller ett drag, för att få instrumentet till en speciell längd och från den kan de 

utveckla att spela alla toner i övertonsserien som finns i det grundläget. När man blåser en 

snabbare och mer intensiv luftström i instrumentet försätts luftpelaren i snabbare vibrationer 

vilket ger högre ton beroende på hur många gånger snabbare vibrationerna är jämfört med 

grundtonens (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Flageolett är, som tidigare enkelt förklarats, en hög ton som tas med speciell fingersättning. 

På ett instrument har vi tolv kromatiska tonsteg enligt den västerländska konstmusiken och 

därmed också tolv intervaller. Prim (1-1), kvart (1-4), kvint (1-5) och oktav (1-8) benämnde 

grekerna som symfona, samklingande, intervall enligt Ulin (2003). Dessa intervall kallas 

också konsonanta medan de andra intervallerna sekund (1-2), ters (1-3), sext (1-6) och septim 

(1-7) kallas dissonanta på grund av att övertonerna i dessa intervall antyder att det är två 

skilda toner som spelas. Sångens, sträng- eller blåsinstrumentens övertoner framträder genom 

att frekvenserna tar över varandra. Övertonens frekvens är alltid två, tre, fyra (eller mer) 

gånger så stor som grundtonens. När man spelar en oktav uppåt blir då ljudvågen dubbelt så 

snabb, till exempel har vi a1 på 440hz och en oktav upp blir då 880hz. Nästa överton med 

grundtonen 440 a1 ligger på 1320hz vilket ger tonen e3. På ett stränginstrument vibrerar 

strängen synligt, vilket gör det kanske lite lättare att förstå än med blåsinstrument. Om jag har 

en elbas och delar strängen lätt med ett finger på mitten får jag en oktav ljusare ton, men delar 

jag sen en fjärdedel av strängen blir tonen två oktaver ljusare, alltså den tredje övertonen 

enligt Johansson och Johansson (2006). När jag delar lätt med fingret vibrerar fortfarande 

strängen vilket lockar fram en överton.  

 

Strupsångares sång är en låg ton som oftast bildas lågt ner i halsen och sen bildas övertoner 

när strupsångaren ändrar tungplacering och munhåleform, övertonernas ljud framträder 

liknande vissling enligt Nationalencyklopedin (2018). På liknande sätt bildas övertoner på 

saxofon. Tar man en låg grundton på saxofonen och sedan ändrar munhålan genom att justera 

tungpositionen samt justerar luftströmmen kan man hitta övertonsserien enligt Heavner 

(2013). Man bör också ha god vetskap över vilken ton det är som ska ljuda. Genom denna 

övning har man större kontroll över munhåla och luftströmmen vilket gör det lättare att hitta 

flageolett-tonerna som man sen tar med speciella grepp. Flageolettspel på saxofon innebär 

alltså luftkontroll, munhåleformation och tonkunskap.  

2.2 Tidigare forskning inom området 
I detta kapitel kommer jag ta upp tidigare forskning som kan kopplas samman med 

flageolettinlärning. Först berätta jag om Fredrik Myréns examensarbete Vad är en bra 

Saxofon-Embouchure? för att därefter gå in på Kjell Fagéus psykologi ”Det rena skrivbordet” 

                                                 
3 Sinuston är en ton utan övertoner (Nationalencyklopedin, 2018). 
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och till sist kommer jag att belysa två olika författares övningstekniker för flageolettspel. De 

två författarna är den tyske klassiska saxofonisten Sigurd Rascher som skrivit Top-Tones samt 

den amerikanska jazzsaxofonisten David Liebman som skrivt Developing a personal 

saxophone sound.  

 

2.2.1 Embouchure – förenklat ”ambis” 

Embouchure, till vardags kallad ambis, är läppar, käke och tänder som arbetar för att hålla om 

munstycket. Man kan dela upp ambisen i två kategorier, den som jag nämnde innan kallas för 

den yttre ambisen. Det finns även den inre ambisen som innebär luften, magstödet och 

gehöret. Myrén (2009) har skrivit ett examensarbete om ambis. Arbetet heter ”Vad är en bra 

Saxofon-Embouchure -  Hur lärare/musiker uppfattar ämnet” och driver frågan vad som är en 

bra saxofonambis och om det finns en saxofonambis som är mindre bra. Ambis är ett 

väletablerat ord i musikervärlden, framförallt inom blåsmusiken, då det är ett ämne som man 

kan diskutera olika tekniker för att göra olika musikstilar lättare eller vad man ska undvika för 

att slippa skador. Skador som en blåsmusiker kan råka ut för är olika slitage, spänningar, 

smärtor, trötthet eller kramp i käken och/eller läpparna. Vissa får ibland lösa tänder av att 

spela saxofon. Myrén (2009) använder sig av metoden intervju och vänder sig till tre 

saxofonpedagoger, som samtidigt är aktiva musiker, och en amatörmusiker samt en specialist 

inom käkkirurgi. I resultatet framkommer om vad de utfrågade anser vara en bra ambis. En 

bra ambis ska se och kännas så naturligt som möjligt samt att den ska ge en klang som passar 

in i den musikstil som man spelar. Det krävs också en god kondition av musklerna för att 

kunna hålla om munstycket så länge som man behöver enligt Myréns (2009) arbete. 

2.2.2 Det rena skrivbordets psykologi 

Inför ett övningspass kan man förbereda sig på olika sätt. Fagéus (2012) menar att innan ett 

övningspass är det viktigt att rensa ut störande moment och saker. Koncentrationen kommer 

ha svårare att infinna sig om rummet indikerar på andra ”måsten” och/eller ”borden”. Fagéus 

förklarar detta genom föreställningen av ett skrivbord som är belamrat med många saker och 

andra uppgifter. När man kommer till ett sådant skrivbord är det svårt att hitta koncentration 

till att göra den uppgift man menat att utföra. Innan ett övningspass bör man enligt Fagéus 

arrangera i lugn och ro rummet så att inga störande saker kan ta ens fokus ifrån övningen. 

Detta gäller inte bara prylar i rummet utan också mental förberedning av övningspasset är 

också av vikt för att få ett koncentrerat övningspass.  

2.2.3 Sigurd Raschers “Top-tones” VS David Liebmans “Developing 

a personal saxophone sound” 

Sigurd Rascher skrev en teknikövningsbok för flageoletter (Rascher, 1977). Första upplagen 

kom 1941 och sedan dess har den uppdaterats två gånger till. I Top-tones börjar Rascher med 

övningar där målet är att tonerna ska vara ihållande, oavsett dynamik. Alltså inte böja upp/ner 

vid start och mål i både intonation men också dynamik. Nästa övning ska man öva på 

”terrassdynamik” med alla toner. Här pratar han om tungansats och luftansats, att man kan 

använda luftansats vid de svaga dynamikerna medan tungansatsen kan användas vid de starka 

dynamikerna. Det viktiga här att ansatserna är exakta. Övningar med crescendo och 

diminuendo bör också göras. Därefter kommer övningar där målet är égalité4 mellan toner. 

Övningarna går ut på att ge mer briljans till det lägre registret samt högre volym till det ljusare 

registret. Detta ska man göra genom att spela först med mycket tryck sen samma ton igen fast 

                                                 
4 Égalité betyder jämlikhet på franska (Nationalencyklopedin, 2018). Ordet brukar användas i 

musikundervisning när man ska spela toner där klang, dynamik och intonation är jämn. 
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med mindre tryck, ändringen görs med hjälp av musklerna i underkäken. Luftflödet måste 

justeras till förmån för vilket tryck ambisen har. Övningen går inte ut på att ändra dynamiken 

utan färgen i klangen och bör enligt Rascher (1977) göras i alla register. Sedan kommer 

beskrivning av betydelsen för tonföreställning, att föreställa en ton innan den spelas medan 

man spelar en annan ton. Övningen går ut på att man spelar exempelvis tonen d2 och samtidigt 

som man spelar tänker man hur a2 låter. När man har en klar bild av hur A låter byter man 

grepp. Sen är utvecklingen att spela från a2 ner till e2. Nästa övning handlar om oktaver, 

kvinter och kvarter, där övningen till exempel lyder f2 – f3 – c3 – c2. Intervallet kvint ligger 

mellan ton ett och tre samt två och fyra och kan vara svårare att höra enligt Rascher. I 

övningen ska man sträva efter perfekt intonation, balanserad dynamik, jämt legato, enhetlig 

tonkvalité samt kontinuerligt vibrato.  

 

På sida 11 kommer Rascher till övertoner. Rascher påpekar vikten av att öva övertonsserien 

innan flageolettgrepp eftersom man övar upp gehör och ambisen. För att få fram övertoner 

behövs lätt justering av ambis samt full kontroll över luftströmmen, därav övningarna innan 

som nu kommer ge resultat. För att hitta första övertonen har Rascher en övning där man först 

spelar från c2 och durskalan upp och ner en oktav långsamt. Sen spelar man ännu en gång från 

c2 och uppåt men när man kommer till f2 ska man istället sjunga tonen (i rätt oktav). När man 

har tonen f2 klart i minnet provar man att ta det lägsta besset (bb) men tänker på tonen f2. 

Enligt Rascher är det tanken som ger ut ordern och när ordern är tydlig kommer ambisen, 

magstöd etc sköta resten. Sedan kommer övningar där Rascher rekommenderar att öva några 

övertoner varje dag, även om man inte har som mål att spela en ton över f/f#3 så är det bra 

övning för tonproduktion och intonation. Nedan följer tre exempel från boken. Fjärdedelen i 

tredje exemplet menas att du ska hålla greppet för den tonen.  

Figur nr 1.  Figur nr 2. Figur nr 3.  

     (Rascher, 1977, s. 12) 

Boken avlutas med grepptabellen för flageoletttonerna, övningar med korta fraser samt skalor 

som ska spelas med övertonsspel. (Rascher, 1977) 

 

I David Liebmans bok ”Developing a personal saxophone sound” (Liebman, 1989) handlar 

hela kapitel fyra om övertonsövningar. Kapitlet börjar med en introduktion i betydelsen av 

övertoner för klangbildning, att det är beroende av hur många samt intensitet på övertonerna i 

en ton som ger en specifik klang. I och med detta kan man framkalla många olika klanger på 

en fundamental ton. Parametrar som berör är olika register samt dynamik, det rent fysiska 

som framhåller (eller döljer) övertoner är kontrollen utav stämbanden i samband med 

rörvibrationerna och regleringen av instrumentlängd genom fingersättning. Liebman (1989) 

tar sedan upp idéer presenterade i pianoboken The art of piano playing av George 

Kochevitsky om hur gehöret och reaktionen jobbar tillsammans. Därefter kommer första 

övningen i att kontrollera stämbanden. Till övningen behöver man bara sitt munstycke med 

rör och ligatur. Varför man inte behöver instrumentet är för att greppen bara göra det lättare 

och snabbare för luftströmmen att dela upp sig i olika längder. Instrumentet i sig är som en 

megafon som förstärker ljudvågorna som kommer från stämbanden och rörvibrationerna. Den 

känslan av hur struphuvudet samt läpparna kontrolleras när man övar med bara munstycket 

kan sen appliceras med instrumentet och grepp. På munstycket bör man, med en bra ambis, 

kunna spela en decima, även om ett större omfång är möjligt enligt Liebman. På munstycket 

ska det nu övas skalor, både i dur och moll, samt arpeggios och intervaller i pianissimo samt 

fortissimo. Liebman tipsar om att använda dubbelambis till övningarna, vilket innebär att man 

även har överläppen över tänderna, och då speciellt vid det höga registret när man spelar på 

saxofonen. Genom att bara spela med läpparna mot röret får man utökat tryck i halsområdet 
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vilket kommer förstärka ens uppmärksamhet på vad som händer i de olika delarna av halsen 

som struphuvud och stämband.  

 

Innan övertonsövningar ska man ha värmt upp med instrumentet också. Den uppvärmning 

som Liebman (1989) rekommenderar är att spela oktaver nedåtgående, exempelvis c3-c2, b2-

b1, bb2-bb1 osv. Man ska tänka som om man sjunger ner en oktav för att få underläppen på rätt 

plats på röret. När övertonsövningar görs ska det inte göras med målet att gå igenom alla 

övningar rakt upp och ner så är det klart, utan ska göras på ett lugnt och avslappnat sätt. 

Övningar ska göras långsamt och fokuserat med tanke på att det är kvalité som är viktigast, 

inte kvantitet. Liebmans övningar går mycket ut på att jämföra med original greppet, detta 

förklarar han att det är bra för intonationen och för klangbildningen. Grundtonerna i 

övningarna är de lägre tonerna på saxofonen, bb, bb, c1, c#1, och det är för att övertonerna 

vibrerar genom hela instrumentet. Detta ger då enligt Liebman fylligare, rikare och djupare 

klang i övertonerna, som man då ska försöka överföra till de standard greppen. De olika 

klangerna kan jämföras med sångarens bröst- och huvudklang. Övningarna går ut på att ge 

égalité till hela registret, flera olika klangideal att jobba med, lättare användning av 

specialeffekter som flageoletter, multiphonics, övertonsspel med mera samt hjälpa till 

musikaliskt genom att man lär känna och använda föreställning, örat samt kroppen. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenterar jag det designteoretiska perspektivet, som är det vetenskapliga 

perspektivet jag valt att utgå ifrån. Genom det designteoretiska perspektivet undersöker man 

hur människan designar sitt lärande samt transformerar lärdomen. I 2.3.2 presenterar jag 

termerna representation, transformation samt transduktion. Till mitt arbete blir detta intressant 

då jag har använt autodidaktiska medel för att lära mig spela flageoletter på barytonsaxofon.  

2.3.1 Designteoretiskt perspektiv 

Designbegreppet kan innebära så mycket mer än det traditionellt uttryckta sätten att forma 

idéer, begrepp eller mönster för att skapa en ny produkt enligt Selander och Kress (2010). 

Utökar man synsättet får man även in framställningen av nya tillvägagångssätt, som kan 

antingen vara en helt ny metod eller att man omformerar en redan befintlig metod, för att lösa 

förekommande komplikation i samhället. Synsättet kan då också anses som kritik mot 

metoder som redan finns i samhället. Selander och Kress nämner interaktiv design och menar 

då när den som designar, exempelvis läraren, inkluderar den som ska använda produkten, det 

vill säga eleverna, i planeringen av hur lärprocessen ska gå till. Sandberg Jurström (2011) 

beskriver att beroende på den musicerandes intressen och motivation samt hur de valda 

resurserna är formade och knutna till olika kulturella samt sociala konventioner kommer de 

olika musikaliska momenten som till exempel musikalitet, frasering, noteringar att tolkas och 

bearbetas på olika sätt. Detta perspektiv blir av intresse för mitt arbete då jag själv kommer att 

skapa, tolka eller omformulera tillvägagångssätt för att spela flageoletter. 

2.3.2 Teckensystem 

Enligt Kempe och West (2010) har människan genom tiderna skapat tecken och använt de för 

att kunna kommunicera med varandra om vad som hänt. Dessa tecken har senare utvecklats 

till olika typer av symboliska tecken som inom vissa system har betydelse, som till exempel 

skalor eller taktarter inom musiken. Genom system kan vi tolka ett enskilt tecken, exempelvis 

skalan, i förhållande till helheten, musiken. I dagens samhälle finns det många olika 

teckensystem, vi har ljud, form, färg, linjer, bokstäver, symboler med flera, men det är inte 

förrän vid kontakt med någon som teckensystemet får betydelse. Selander (2009) skriver ett 
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exempel med en text, till exempel en notbild, där notbilden inte blir levande förrän en musiker 

framför den. Tecken behöver inte bara vara ting utan kan även vara kroppsspråk eller 

grimaser. I många fall är det även flera teckensystem som används samtidigt för att förmedla, 

i till exempel en film har vi ljud, ljus, sekvensering osv, och när flera teckensystem används 

tillsammans kallas för multimodala tecken. I mitt arbete kommer instrumentet och de olika 

resurserna i rummet samt min kropp att studeras som hur de används som teckensystem. 

2.3.3 Representation, transformation och transduktion 

En representation sker när man lär sig kunskap via modeller och/eller muntliga beskrivningar 

enligt Selander och Kress (2010). Att lära sig via handlingar eller interaktioner med andra 

eller saker är också en representation. En representation ligger mycket på ett personligt plan 

då den speglar det personen har förstått och tycker är intressant. Det gör att en representation 

inte alltid är sann. I detta arbete kommer jag till exempel ta upp det som jag uppfattar är 

relevant för arbetet. Därför kommer kanske en del aspekter bli mer beskriva än andra som blir 

mer undanskymda och andra aspekter blir tagna för givna medan några blir mer detaljerat 

beskrivna.  

 

Nu kanske det låter som om representation bara är en mental modell för hur en förstår 

världen. Selander och Kress (2010) nämner en annan intressant aspekt i och med 

representationer. När man har gjort en representation är den inte huggen i sten. Allteftersom 

en människa lär sig nya kunskaper varje dag får hen mer förståelse och erfarenheter som 

förnyar ens representation. Individens design förstås i skillnaderna vid olika tidpunkter. Detta 

blir intressant för min studie då jag kommer att studera hur min representation förändras i 

processen. 

 

Transformation och transduktion är i princip samma modell, de skiljer sig i frågan om vilka 

medier som används. Grunden är att man re-designar en information, enligt Salander och 

Kress (2010). När man gör en transformation använder man samma medium för att lära sig, 

till exempel att lära sig en låt genom mimesis5. Där spelar då läraren en fras och när eleven 

lärt sig frasen har hen gjort en transformation. När man gör en transduktion använder man 

istället olika medium. Tar vi frasinlärningen igen så lär sig till exempel eleven den här gången 

istället frasen genom att läsa noterna på ett papper. Pappret är här ett annat medium som får 

eleven att spela frasen med sitt medium, instrumentet. I arbetet räknar jag med att se någon 

forma av transduktion för inlärningen av flageoletter. 

 

2.3.4 Lärmiljöer 

Selander och Kress (2010) beskriver att lärmiljöer kan vara uppbyggda för olika ändamål. Till 

exempel får en arkitekt i uppdrag att bygga en skola, då ska de vara olika klassrum, det bör 

finnas matsal och gymnastiksal och någonstans att vara ute på raster. Det ska även finnas 

olika resurser att använda i de olika salarna som till exempel en typ av White board till 

klassrummen, matbord med tillhörande stolar till matsalen och ribbstolar till gymnastiksalen. 

En sådan miljö skulle till exempel inte passa för simundervisning, då det inte finns någon 

simbassäng att simma i. Men bara för att en sal är byggd för ett ändamål betyder inte det att 

den är tvungen att användas för just det ändamålet. En gymnastiksal skulle till exempel kunna 

användas som matsal eller till salstentamen. Problemet ligger i att det kan bli lite obekvämt 

                                                 
5 Mimesis är ett ord från antiken som beskriver att man gör som någon annan gör, att man 

härmar (Nationalencyklopedin, 2018) 
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och opraktiskt i längden. Till arbetet blir detta intressant då jag befinner mig på en ny ort i ett 

nytt land där jag inte vet hur lärmiljön är uppbyggd. 
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3 Metodkapitel 
Detta kapitel börjar med att jag presenterar mina val samt motivering av metoder för 

insamlande av material. Kapitlet avslutas med designen av studien, vilket menas med vad och 

hur jag har dokumenterat samt hur jag har bearbetat, analyserat och sammanställt 

informationen. Tillförlitligheten kommer att belysas i slutet detta kapitel samt för- och 

nackdelar med val av metoder.  

3.1 Beskrivning och motivering av metod/er 
I detta avsnitt presenteras videoobservation med komplimenterande anteckningar som mina 

valda metoder. Jag kommer beskriva för- samt nackdelar och vilken funktion de fått i mitt 

arbete. 

 

Att använda sig av ljud- och videoinspelning som insamling av material ger mer information 

än vid bara loggbokförande. Bjørndal (2005) beskriver loggbokförande som när man åker bil 

genom ett landskap. I en åkande bil kan man inte se hela landskapets alla detaljer. Ibland tittar 

man i backspegel och ser lite av det som varit men det är inte hela bilden. Med istället 

videoinspelning kan vi konservera ögonblicken för att titta på de senare. När vi sen tittar på en 

video kan man spela upp den igen, ta ifrån en specifik sekund, fokusera på olika delar i filmen 

och se olika aspekter samt att man kan spela upp i slow motion. Tack vare videons funktion 

att ta upp både bild och ljud har vi nu ett minne med många fler intryck och vi kan 

uppmärksamma detaljer som vi kanske missade av bara farten. Dessutom i dagens samhälle 

äger de flesta en mobil som har en relativt bra kamera och som är enkel att använda. 

 

Videoinspelning är dock inte en kopia av verkligheten samt att det finns andra aspekter att ta 

hänsyn till menar Bjørndal (2005). En kamera kan inte ta upp allting i ett rum och då måste 

man välja var man placerar kameran samt vilken inzoomning man ska ha. Har man kameran 

en bit ifrån får man en mer allmän bild av rummet men missar troligen de små detaljerna, 

medan om man har närbild på ett fokus så kan man missa den större bilden. Kameravinkel och 

placering är också avgörande för synvinkeln i filmen, som är i tvådimensionell och har 

ljudupptagning. Man kan lösa problemet med flera kameror men då uppstår två andra 

problem. 1. Det går åt många resurser i både kameraminne men också tid att titta igenom allt 

och 2. det kan störa miljön i rummet som man försöker granska enligt Bjørndal (2005). 

 

En annan aspekt som kan ses negativt är att en ljudinspelning tar bara upp stimuli för ett av 

våra sinnen, hörseln, medan en videoinspelning tar upp för två av våra stimuli, hörseln samt 

synen. Detta gör att andra stimuli som lukt, smak och känsel utesluts i upptagningen. I filmen 

kan sen ljudet variera. Bakgrundsljuden kan bli oproportionerligt starka vilket kan störa men 

också förstöra själva ljudinspelningen. Enligt Bjørndal (2005) ökar generellt sätt problem 

beroende på antalet personer som är med i situationen som dokumenteras.  

 

I mitt arbete hade jag planerat att jobba i sex veckor med 20 minuters övningspass fem dagar i 

veckan med uppgiften och filma en gång varje vecka plus det sista övningstillfället. Detta 

skulle gett sju stycken filmer men på grund av teknikstrul så filmades inte två filmer, film 

nummer två samt nummer fyra.  

 

Under alla mina övningstillfällen (30 stycken) har jag även skrivit anteckningar ostrukturerat. 

Detta för att komplimentera för det som inte syns på videofilmen samt för att veta vad jag 

gjorde de övningstillfällena då kameran var av. Anteckningarna blir mer strukturerade längre 

fram i processen då jag kom in en övningsrutin. 
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3.2 Design av studien 
I det här avsnittet kommer jag ta upp mina val av musikaliskt projekt, val av dokumenterade 

situationer, genomförande av situationer, bearbetning och analys av dokumentationen samt 

etiska övervägande samt studiens giltighet och tillförlitlighet.  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Till mitt projekt valde jag att utforska min inlärning av flageoletter på barytonsaxofon. Det 

innebar att jag skulle lära mig själv spela flageoletter på barytonsaxofon och jag valde det för 

att jag hittat ett blåsorkesterstycke med barytonsaxofonsolist på Youtube. Detta stycke gick 

solostämman upp på b3(noterat), vilket är en ren kvart ifrån den högsta tonen med standard 

grepp. Jag insåg då att jag behöver lära mig spela flageoletter på barytonsaxofonen om jag ska 

kunna spela detta stycke.  

 

Val av genomförande blev ett sex veckors långt projekt där jag övade fem dagar i veckan i 20 

minuter per övningspass. Jag övade på flageolettgrepp med hjälp av övertons-, treklangs-, 

oktavs- samt skalövningar. Dokumentationsplanen var att dokumentera med video en gång 

varje vecka plus den sista veckan samt komplimentera med anteckningar under alla 

övningspass. Anteckningarna var ett sätt att skriva ner det som inte skulle synas på videon 

som till exempel grepp då jag valde en annan vinkel för att fokusera mer på kroppen, 

framförallt halsen och ambisen men även andningen. De första övningspassen var fokus på att 

hitta grepp som fungerade på min barytonsaxofon för att sedan kunna öva in dem. 

Projektperioden var från september in till oktober på Gran Canaria där jag studerade 

ERASMUS-programmet läsåret 2017-18.  

 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Valet av dokumenterade situationer är lärprocessen på barytonsaxofon av en teknik som är ny 

för mig på barytonsaxofon. Tekniken är övertons- samt flageolettspel, då dessa tekniker går 

hand i hand. Jag tog detta ämne då jag hittat ett stycke för barytonsaxofon som går upp till 

flageolettgrepp och insåg att jag inte har spelat flageoletter så mycket på barytonsaxofon. 

Vidare valde jag det också för att få mer förståelse för flageolettspel, då jag har upplevt det 

ofta som svårförklarat. Det vill jag försöka ändra på för min framtida lärarsituation.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Innan själva projektet startade gjorde jag en så kallad provfilmning. I provfilmningen provar 

jag ut vinklar för att se hur kameran ska stå för att få den vinkel jag söker. Vinkel jag väljer är 

en från fönsterkarmen där jag står framför men med höger sida riktad mot kameran. Film fyra 

är jag tvungen att ställa kameran på pianot istället för fönsterkarmen på grund av rummets 

utformning, men ställer så att filmvinkeln blir ungefär lika som innan.  

 

Under projektet märker jag ett tekniskt strul, datorn som jag använde som filmkamera sparade 

inte alla filmer så videofilm nummer två och fyra märkte jag efter film nummer 4 hade gått 

förlorade. Jag upptäckte det i tid så de sista videofilmerna filmades med min Ipad. Under alla 

övningspass skriver jag anteckningar på vad jag har gjort under passet och vilka resultat i 

intonation.  

 

Övningspassen är i olika övningsrum på skolan och ibland även i min lägenhet. I 

övningsrummet står datorn/Ipaden oftast i fönsterkarmen, förutom en gång då den står på 

pianot. I min lägenhet står datorn på en vägghylla. Den visuella bilden blir då från midjan och 
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uppåt med höger sida mot kameran. Detta för att kunna fokusera på vad som händer i halsen 

samt axelposition. Varje pass var 20 minuter långt och det finns fem filmer samt anteckningar 

från alla övningspass.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

Analysen av materialet gjorde jag genom ett designteoretiskt perspektiv. Med det menas att 

jag undersökte mitt material efter resurser som jag använde. Det mesta blev de kroppsliga 

resurserna, vad jag gjorde med min kropp, men även de olika resurser som till exempel den 

materiella resursen pianot eller den digitala resursen stämapparat är också analyserade.  

 

Till bearbetningen av dokumentationen tog jag hjälp av ett datorprogram som heter InqScribe. 

Programmet tillät mig skriva in anteckningar vid exakta tidpunkter som jag tyckte var 

intressanta samt spela upp i slowmotion. Med dessa anteckningar kunde jag gå tillbaka endast 

genom en klickning på tidtagningen, analysera flera gånger sen anteckna i ett dokument 

bredvid filmen i samma program. Eftersom jag inte kunde se stämapparaten på filmen 

använde jag en stämapparat bredvid datorn för att kunna avgöra vilka toner det var som ljöd. 

 

Först gjorde jag en översyn över alla filmer för att hitta olika ämnen som jag tyckte var 

intressanta samt var kopplade till arbetets forskningsfrågor. När jag väl fått en översyn tog jag 

ett ämne i taget och fokuserade på att hitta material att skriva om det ämnet. 

 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 

tillförlitlighet 

Johansson (2010) säger att reliabiliteten aldrig är perfekt, en anledning är att observatören ser 

händelserna ur sin synvinkel. Skulle det vara en annan observatör som arbetade med en 

likadan studie hade vi säkerligen fått en annan bild av studien.  

 

I studien har inga ställningstagande gentemot etik behövts analyserats då studien är en 

självstudie och enbart har utgått från mitt eget autodidaktiska lärande. Det jag har behövt ta 

hänsyn till istället är att jag både är forskaren och forskningsobjektet. Jag spelade in mitt 

material under hösten för att sedan under våren analysera det, vilket gjorde att jag fick distans 

till mitt arbete så att rollen som forskare blev lättare att fokusera på. Videoinspelningarna 

skulle varit sju stycken men på grund av tekniska problem blev det bara fem filmer. Dock 

förde jag anteckningar under varje övningspass över händelseförloppen. 
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4 Resultat  
Detta kapitel handlar om det som har analyserats ur mitt insamlade material. Mitt arbete 

handlar om autodidaktiskt flageolettspel. Valet av arbetet skedde genom att jag upptäckte ett 

musikstycke som jag gärna vill kunna spela. Stycke är för solobarytonsaxofon och 

blåsorkester där solisten spelar upp på flageoletter. Att spela på flageoletter anses generellt 

sett som svårt till en början. Även som lärare är det ofta svårt att förklara hur man gör.  

 

Genom denna studie vill jag få mer insikt i hur det är att lära sig flageolettspel. Jag har 

analyserat mina videofilmer samt anteckningar och hittat olika teman som kan kopplas till de 

forskningsfrågor som ställdes i 1.2. Kapitlet tar upp hur jag har designat mitt lärande samt 

vilka hinder jag har stött på och hur jag har hanterat dem. 

4.1 Hur designade jag mitt lärande? 
I en design av någonting ingår många delar, till exempel i designen av ett rum använder du 

olika färger, former, material för att få rummet som du vill. Likaså är designen av ett lärande 

byggt av olika faktorer. Det handlar om vilka övningar som görs och hur de görs, vilka 

ramfaktorer som finns och används som tid, plats, utrymme samt vilka resurser som används i 

lärandet. 

 

I detta avsnitt tar jag upp teman som jag upptäckt som går att koppla till min första 

forskningsfråga. Det handlar om hur jag lagt upp övningspassen, vad som förändrats, olika 

ramfaktorer samt vilka resurser jag använt mig av.  

4.1.1 Design av övningspass 

Genom att analysera filmerna upptäckte jag att övningsrutinen förändrades. Representationen 

blev förändrad ju mer kunskaper jag fick. Första övningspasset började jag med att spela 

övertonsserien från låga c. Detta pågår i ca 40 sekunder och jag lyckas med oktav, kvint och 

oktav. Sedan började jag direkt med flageolettgrepp. Jag tar grepp som får olika toner, ibland 

tar jag med normala grepp för att höra tonen jag vill få fram en oktav ner och sedan greppet. 

Vid vissa tillfällen hittar jag en hög ton som jag sedan försöker hitta en oktav ner genom att 

jämföra anvisningen på min stämapparat.  

 

Veckan därefter verkade det som om övningspasset var mer strukturerat. Jag gjorde övningar 

med övertoner, skalor, treklanger och oktaver. Tonerna som jag använder mig av är a, ab, b, 

bb, c, c#, e, e, f, eb. Jag använder de mest som grundton men också som ters (dur och moll), 

kvint eller septimaackord. I detta övningspass var det fler fokuserade övningar som kom i 

omgångar av vilken ton jag var på. Började jag på tonen Bb gjorde jag några av övningar med 

tonen Bb i fokus. 

 

Övningspassen utvecklades senare till att jag alltid började med övertonsserien från a 

(noterat), sen bb, b och sist c1. Övertonsövningen kunde ta mellan fem till 10 minuter av 

passet. Därefter följde olika övningar. Det kunde vara skalövningar från tonen g2, ab2, a2, bb2 

och b2 som tog cirka fem minuter. Det förekom oktavövningar från samma toner som också 

tog cirka fem minuter. Övningar med fokus på treklanger, från samma toner som 

skalövningarna, tog också cirka fem minuter. Beroende på resultat i övningarna så skedde 

övningen per skala mellan tre till nio gånger. Den sista gången var inte alltid en lyckad gång. 

Övningarna efter övertonerna kunde komma i olika ordning, men jag höll mig till 

övningstypen och gjorde en övning på olika toner istället för att fokusera på en ton och göra 

olika övningar. 
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När jag väl fick en hög ton hände det att jag lekte runt tonen. Jag försökte spela lite enkla 

melodier bara genom embouchyr ändringar, precis som hos brassinstrumenten.  

4.1.2 Ramfaktorer  

Ramfaktorer har en påverkan på processen. När jag analyserar filmerna ser jag att 

temperaturen ihop med övningsrummets storlek påverkar koncentrationen. Övningsrummet är 

litet och det finns ingen möjlighet till ventilation under övningspassen. Under projektperioden 

var det cirka 30 grader varmt ute vilket gav de små övningsrummen hög temperatur. Jag såg 

på filmerna att jag var tvungen att torka svetten ur pannan samt dricka vatten under 

övningspassen flera gånger under dessa relativt korta övningspass.  

 

I övningsrumsdörren är det ett fönster ut till korridoren. Jag har skrivit i min anteckningsbok i 

början av projektet att jag känner mig iakttagen under övningspassen. Känslan är att jag är ny 

och utländsk som övar på saker som inte låter vackert alltid utan mest kraxar. Genom åren har 

jag övat i många övningsrum och det som får mig att tveka i övningspasset är oftast inte vart 

övningsrummet ligger utan vilken tid och vilken sorts övning jag arbetar med. I filmerna ser 

jag ut att vara lite orolig över tiden. Det beror nog på att jag inte vill störa omgivningen med 

en kraxande barytonsaxofon.  

4.1.3 Användning av resurser 

Till att dokumentera övningspassen använde jag mig av videokamera vissa gånger samt 

anteckningar utan struktur till alla övningspass. Anteckningar använder jag till att skriva ner 

grepp som fungerade och hur de intonerade. Under övningspassen utan kamera skrev jag ner 

varje moment som genomfördes i passet. Från dessa anteckningarna kan jag utläsa att de blir 

mer och mer strukturerade längre fram i processen. Det blir mer text och symboler som till 

exempel tummen upp i olika lägen för att beskriva vilket resultat övningen har fått.  

Ett citat exempel från anteckningsboken i början av processen är: 
 

ligger troligen för högt i munnen. övertonsserie på not G#. pianot.  

    (Anteckningsbok 2017-09-15) 

 

Första meningen är en tanke, en idé, som jag fått under övningspassen varför det inte går som 

jag vill. Nästa mening är att jag har övat på övertonsserien från den noterade tonen b (g# är 

den klingande tonen som stått på stämapparaten). Sist skriver jag ner att jag har använt pianot 

i detta övningspass.  

Följande citat är ett övningspass närmare slutet av processen: 

 
Överton a -> a2 

        bb -> f2 

        b -> f#2 (fusk b2) 

        c1 -> g2    glider runt i 5:e oktaven(klingande) 

    hittade b4(klingande)  

Oktaver 

g2  -> g3  ”Sned tumme upp” slår ibland inte lite hög 

g#2 -> g#3 ”Lite rätare tumme upp” slår bättre lättare att kontrollera 

  fortfarande hög 

a2 -> a3 ”Nästan helt rät tumme upp” slår lättare nu med g#-klaffen 

  stämmer ok 

a#2 -> a#3 ”Tumme upp” slår ibland inte men stämmer bra 
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skala 

G-dur ”Tumme upp” slår hela vägen 

Ab-dur ”Sned tumme upp” slår inte alltid och ab är högt 

A-dur ”Sned tumme upp” g# (är) högt 

Bb-dur ”Sned tumme upp” slår inte hela” 

     (Anteckningsbok 2017-10-16) 

 

I detta övningspass har jag skrivit mer exakt vad jag har gjort. Övningspasset bestod denna 

dag av övertoner, oktaver och skalor. Hela sidan är skriven i noterad form, inte klingande, om 

inget annat anges. Övertonerna är den första övningen och tonerna skrivna till vänster är 

grundtonen jag började på och de till vänster den ton jag lyckades komma upp till. 

Anteckningen ”Fusk b2” betyder att jag inte kom dit genom bara överblåsning, utan tog hjälp 

av att spela tonen med originalgreppet för att sedan snabbt byta till den låga grundtonen. I 

oktaver och skalövningarna har jag skrivit ”tumme upp” och så vidare men i mina 

anteckningar ritade jag tummen i olika lägen. 

 

Jag använder mig också av resurser som stämapparat, både en apparat för stämning samt en 

applikation i mobilen. Apparaten använde jag bara de första övningspassen tills jag insåg att 

den inte visade vilken oktav jag var i. Innan hade jag införskaffat instruktionspapper från 

olika källor för olika flageolettgrepp till de fyra olika saxofontyperna (sopran, alt, tenor och 

baryton) som jag läste ur för vetskap om olika grepp. När jag använde mig utav dessa papper 

för att lära mig spela flageoletter gjorde jag en transduktion. I övningsrummet fanns ett piano 

som jag använde ibland för att höra tonen som jag ville spela.  

 

4.1.4 Min egen utveckling 

Innan studien hade jag inte alls gått upp på flageoletter på barytonsaxofon, på altsaxofon 

kunde jag komma upp med säkerhet på ett a3, noterat. Vid slutet av denna studie kom jag upp 

med relativt stor säkerhet upp på noterat bb3. Den metod som jag kände gav bäst resultat var 

när jag spelade flageolett-tonen flera gånger, med fokus på att komma ihåg känslan i svalget. 

Då fick jag fram renare toner varje gång utan att behöva bända upp eller ner tonen med hjälp 

av den inre ambisen. 

 

4.2 Vilka hinder stöter jag på och hur hanterar jag dem? 
Det är genom misstagen som vi lär oss. Om vi går till ridsporten brukar man säga att en måste 

ha ramlat av hästen minst 100 gånger innan en kan rida. Att stöta på hinder under en process 

är en stor del i själva processen. Kunskapen fördjupas när man har tagit sig förbi ett hinder då 

en måste hitta nya vägar och vinklar att se på problemet. 

 

I detta avsnitt tar jag upp ett par hinder som dök upp och hur jag hanterade dem. Det kommer 

handla om vad jag såg som medvetna handlingar och omedvetna handlingar samt resursers 

hinder. 

4.2.1 Att inte få ton och medvetna handlingar 

I en av övningsfilmerna har jag mätt upp i första övningen av övertoner att jag kixar upp på en 

för hög ton 12 gånger under ca 2,5 minuter. När jag inte fick den ton jag sökte på en gång 
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gjorde jag ett par försök med andra medel för att få fram tonen. Det första redskapet var att 

repetera övningen flera gånger. Funkade inte det tog jag till med rytmiseringar och förändring 

av tempo.  

 

I övertonsövningarna hände det ofta att jag tog det normala greppet och bytte sen direkt till 

grundtonsläge för att försöka hitta den övertonen. I letande efter tonen (både överton och 

flageoletton) märkte jag i min analys att jag ibland inte tog i lika hårt med kraft, utan mer 

försökte smyga mig på tonen. Ibland tog jag i allt vad jag hade, jag tror att jag försökte vara 

bestämd så att tonen skulle komma på kommando.  

 

En teknik jag använde när tonen inte kom fram var att sjunga tonen. Jag sjöng dels för att ha 

tonen riktigt i minnet som jag ville få fram. Jag märkte senare att sångambisen var ganska lik 

den inre ambisen som behövdes till att spela, vilket gjorde att när jag sjöng så fick jag mer 

kontroll över den inre ambisen. Även pianot kommer till användning då jag spelar tonen på 

instrumentet som jag vill åt och försöker sedan hitta samma ton i samma oktav på mitt 

instrument. 

 

När man spelar flageoletter gäller det att inte spänna i halsen. I filmerna ser jag hur jag 

försöker öppna upp i halsen för att inte spänna åt när tonen inte ljuder. Jag ser det genom att 

det rör sig i halsen samt att den blåser upp sig en aning. Jag flyttar även underkäken för att 

försöka hitta den rätta placeringen för tonen. 

 

I filmerna märker jag att när jag fått en ton, vare sig i övertonsserien eller flageoletter, så 

övade jag med att försöka få samma ton genom att hålla kvar ambisen som den var. Det 

gjorde att jag memorerade musklernas position och på så sätt kunde kontrollera dem. Dock får 

jag påminna mig till nästa övningspass hur jag gjorde, men jag ser på filmerna att det blir 

lättare. 

4.2.2 Omedvetna rörelsehandlingar  

Att göra medvetna handlingar är för mig att lösa något med en uttänkt handling efter 

misslyckat försök. När det kommer till omedvetna handlingar tolkar jag de rörelser som 

kroppen gör precis under själva handlingen från början.  

I min analys av filmerna märker jag en rörelse som sker i samband med sökande av ton. När 

jag söker efter tonerna högt upp händer det att blicken åker uppåt mot taket. Jag har gjort tre 

diagram över hur många ögonkast jag gör på vilken tid i de olika övningarna övertoner, skala 

och treklanger under samma övningspass.  

 

 

h:00h:03h:37h:38h:48h:57h:07h:59h:08h:20h:25h:15h:34h:47h:34h:44h:02h:20h:51h:26

Övertonsövning
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Som vi se i diagrammen är det flest gånger ögonen åker upp i taket under övertonsövningar. 

Att ögonen åker upp i taket sker i alla filmer flera gånger om och jag tror inte att jag är 

medveten om var blicken går. Ibland får jag den ton jag söker och ibland inte. I det sista 

övningspasset, som är skrivet i diagrammen, räknade jag till att blicken gick upp i taket 24 

gånger. Slår man ut det på övningspassets längd, 20 minuter, tittar jag upp i taket 1.2 gånger i 

minuten. 

 

När jag försöker hitta tonerna rör det sig mycket i halsen på mig. Dels att tungan lägger sig i 

olika placeringar, både högt och lågt, så att munhålans förändras. Hakställningen har flyttat på 

sig ibland, utåt eller inåt. Huvudet vinklas oftast mer neråt vid påstötning av problem med att 

hitta tonen. Ambisen blir tightare, rundare eller mer avslappnad. Ansiktsmusklerna jobbar 

med att sträcka åt olika håll och kanter. Ibland skrynklar jag ihop ansiktet när det blir svårt 

eller sträcker ut pannan. Luftriktningen förändras ibland, det syns på videon framförallt när 

överläppen blåses upp lite grann. Att överläppen blåses upp kan också vara att ambisen 

slappnat av lite kring överläppen. Vissa av dessa rörelser är medvetna handlingar som jag 

skrev om tidigare. Inget i filmerna ser dock ovanligt spänt eller obekvämt ut. 

20:e ggn

21:a ggn

h:11 h:56 h:45 h:05

Skalövning

22:a ggn
23:e ggn

24:e ggn

h:15 h:45 h:51 h:25 h:00

Treklangsövning
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Jag har noterat också att i resterande av kroppen sträcker jag på mig ibland och/eller vinklar 

kroppen åt ett annat håll. Det händer även att jag tar några kliv för att försöka hitta mer stadga 

i positionen. I övrigt är jag relativt stillastående i axelparti och armar. 

4.2.3 Resursers hinder  

Från början använde jag mig av en faktiskt stämapparat till att se vilken ton som ljöd. Ett 

övningspass hade min stämapparat slut på batteri så då använde jag mig utav en 

mobilapplikation. Under det passet märker jag att de toner jag hittat tidigare har varit en, och 

ibland två, oktaver högre än vad jag menat. Efter det passet använde jag bara mobil 

applikationen, som då visade vilken oktav som lät. Det bevisar troligen att jag inte använde så 

mycket av mitt gehör i början utan litade på skärmen som berättade vilken ton som lät.  

 

Rörblad är en resurs som används av träblåsinstrumentalister och innebär ibland problem. I ett 

utav övningspassen började jag spela på ett rör, men efter ett tag så bytte jag det. Jag har 

skrivit att det var gammalt och inte svarade på mitt spel som jag ville.  

 

Rummet som resurs blev ett hinder beroende på vilket rum som jag använde. På skolan var 

det jobbigt, som jag tidigare nämnt, på grund av känslan av utsatthet. Vissa övningspass tog 

jag inne i lägenheten jag bodde i. Där har jag anteckningar om att jag kände mig ännu 

nervösare på grund av att jag egentligen inte visste om jag fick öva i lägenheten. När jag 

övade i lägenheten övade jag på eftermiddagen och i Spanien har man så kallad ”siesta” där 

man vilar mitt på dagen. Jag försökte undvika dessa tider men egentligen så vet man aldrig 

när en person tar sin siesta.  

 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis så kan jag säga att jag växte med uppgiften. Uppgiften blev tydligare för mig 

ju längre jag arbetade med den.  Designen av övningspasset förändrades i och med mer erfarenhet 

av vilka övningsrutiner som fungerade bättre än andra. Ramfaktorer fick en större inverkan än vad 

jag tänkt, då framförallt temperaturen gjorde att det blev svårt att koncentrera sig fullt ut. 

Resurserna som användes till studien hjälpte oftast men i vissa sammanhang hände det att de blev 

ett störningsproblem i studien.  

 

Att inte få ton och medvetna handlingar tolkade jag in de ”mini-övningarna” jag gjorde i själva 

övningen. Det kunde vara att repetera fler gånger med till exempel rytmiseringar och långsammare 

tempo men även ta till andra metoder som att sjunga tonen som man vill spela. En typ av handling 

som jag inte visste att jag gjorde förrän jag såg filmerna var att mina ögon åkte upp i taket rätt ofta 

när jag försökte få den ton jag ville ha. En omedveten handling som inte gjorde någon speciell 

nytta i detta sammanhang. Det rör sig mycket i ansiktet samt i halsen då jag provar olika 

ställningar för att få det resultat jag önskar men inget som jag tolkar som konstigt eller 

problemvarslande ut. Att jag inte gör det som en medveten handling visar bara på att jag använder 

de kunskaper jag fått för att försöka upptäcka var jag får den ton jag vill ha. Hade jag inte haft 

tidigare kunskaper hade jag kanske stått och försökt med exakt samma inställning utan förändring. 

 

Känslor av utsatthet och att vara ett störande moment blev ett större problem än vad jag räknat 

med. Känslor kan man dock inte veta om i förväg hur de ska presentera sig och sen påverka ens 

arbete. I en ny miljö, speciellt i ett nytt land, vet man inte hur normen är förrän man har levt i den. 

Att inte veta vilka normer som gäller gjorde mig nervös över hur jag skulle passa in eller inte. 
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Genom att då börja terminen med att spela kraxande saxofon kom förstås känslan av att man 

störde sin omgivning. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel börjar jag med en diskussion över resultaten jag uppmärksammade i kapitel 

fyra. Kapitlet avslutas med arbetets betydelse och fortsatta forsknings- och 

utvecklingsarbeten.  

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att flageolettspel på barytonsaxofon inte är helt enkelt. Det är många aspekter 

som kan räknas in och det är svårt att veta vad som verkligen sker inne i ambisen. För att få 

det resultatet mer tydligt hade det kanske hjälpt med en röntgenkamera som kunde visa vilka 

muskler som arbetar när och hur. Problemet i denna studie är att det dels kostar för mycket 

pengar och dels måste jag sätta mig in i kroppsmusklernas funktioner, som jag då inte har 

någon grundad erfarenhet i. Det jag kunde upptäcka var det jag såg på filmen och det jag har 

skrivit upp att jag kände.  

 

Det jag upptäckte var att saxofonen är mer likt brassinstrumentet än vad jag föreställt mig. 

Ifall man skulle få kontroll över övertonsserien så skulle man i princip kunna kallas sig för 

brassmusiker. Jag började ibland spela enkla melodier, exempelvis ”Spanien”, ”Köp varm 

korv” eller ”Till Paris”, när jag hittade några toner i närheten av varandra, vilket är det 

brassmusiker gör till vardags. Liebman (1989) tycker i sin metod att man även ska öva på bara 

munstycket vilket också är likt med brassinstrumenten. I denna studie använde jag mig inte 

utav just den övningen. Meningen med den övningen är att man ska lära känna sina muskler i 

munnen och svalg för att kunna kontrollera dessa till fullo.  

 

Min plan från början var inte att följa någon specifik metod utan att lära sig själv med de 

medel jag hade i bagaget. Till bakgrundskapitlet hittade jag Rascher (1977) och Liebmans 

(1989) olika metodböcker. Jag följde varken Raschers eller Liebmans till punkt och pricka 

men hade med några av deras förslag på övningar som jag lärt mig sen tidigare från andra 

håll. Mitt arbetssätt var mer lik åt Raschers metod, gissningsvis för att han är klassisk 

saxofonist och jag har mest studerat klassisk saxofon. Det skulle vara intressant att veta hur 

långt jag hade kommit med Liebmans metod, men det går inte att undersöka med bara en 

person. Då ska man ha två liknande personer med samma förkunskaper för att kunna jämföra.  

 

Ambisen, både den inre och den yttre, märker jag har en stor betydelse i att finna tonerna i 

övertonsserien samt flageoletter. Ju mer jag övade och försökte komma ihåg hur jag hade 

ambisen desto lättare blev det att få tonerna på en gång. I genomförandet av övertonsserien får 

övandet att jag kan kontrollera den inre ambisen mycket bättre och på så sätt hittar tonerna i 

serien mer självklart. Denna övningsmetod hjälper för att få snabbt bättre resultat på ett pass 

men man får lite ”börja om igen” nästa övningspass. Då går det förhoppningsvis snabbare att 

komma fram till resultatet än tidigare. Myrén (2009) sammanfattar i resultatet av sin studie att 

en ambis ska se naturlig ut och vara anpassad för musikstilen som spelas. I filmerna såg jag 

att den inte såg onaturlig ut på något sätt, men jag jobbar med både den inre och den yttre för 

att finna de toner som jag söker. I arbetet lärde jag känna hur jag kan arbeta med ambisen för 

att nå olika mål. 

 

Konservatoriet jag studerade på är mest troligt byggt för just musikaktivitet. Enligt min åsikt 

så var övningsrummen för små för den tänkta aktiviteten i det klimatet vilket gjorde att det 

ofta blev för varmt. Att det inte fanns luftkonditionering eller möjlighet att öppna fönstret 

medan man övade, då skolan låg mitt i stan och folk hade klagat över oljudet, gjorde inte 

saken lättare. Dock så fungerade lärmiljön till det den var avsedd för, jag fick helt enkelt 
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vänja mig vid att ta med en handduk och alltid ha vatten till hands, det blev en förberedelse av 

rummet som Fagéus (2012) nämner i det rena skrivbordets psykologi. Det bästa hade förstås 

varit att få öppna fönstret men kan förstå att folk inte vill höra ”sjuttioelva” olika övningar på 

olika instrument på samma gång.  

 

Jag märkte tydligt att jag i början kände mig utsatt på filmerna plus att jag antecknade det i 

mina anteckningar. Att känna sig obekväm på en plats ger förstås en påverkan på sitt arbete. 

Designen av mitt övningspass blev påverkad av mitt ofullständiga fokus på uppgiften för att 

mina tankar på hur andra uppfattar mitt spel trängde igenom mitt fokus. Detta kan 

sammankopplas till Fagéus (2012) psykologi det rena skrivbordet genom att jag inte mentalt 

var tillräckligt förberedd inför övningspasset. För att kunna förbereda sig på den känslan hade 

jag kanske kunnat påbörja projektet lite senare, då jag nu började första veckan. På så sätt 

hade jag kanske känt mig tryggare i övningsrummet och på så sätt troligen fått bättre fokus i 

arbetet. Ett annat förslag hade varit att sätta alarm på 20 minuter, men det tror jag också hade 

stört koncentrationen då jag troligen skulle oroa mig för att inte hinna med alla övningar eller 

börja med en övning och sen ringer alarmet. En idé hade kanske varit att lägga upp ett 

övningsschema, fem minuter övertoner, fem minuter skalor, fem minuter treklanger och fem 

minuter oktaver. Det som kan ha blivit påverkat då är övningsflowet, att det blir mer 

upphackat och statiskt, lite som en robot. Jag ville gärna göra övningen tills jag kände mig 

klar med den, inte vara beroende av tiden. 

 

I min bearbetning gjorde jag iaktagelsen att jag såg upp i taket mer på övertonsserien än på 

skalor och treklangsövningarna. Jag tänker att det är ett invant beteende som visar sig i detta 

sammanhang. Ska man se något högt upp letar man med hela kroppen högt, lite som leken 

fågel, fisk eller mittemellan. Säger man fågel letar man högt upp, var målet att komma högre 

upp i tonserien så kanske det triggade mina ögon att se upp. Operasångare tittar gärna neråt på 

höga toner för att få liknande klang som man har på djupet upp på höjden. Så egentligen 

kanske jag skulle ha försökt se neråt för att försöka behålla den klang jag har i det normala 

registret. Övertonsserien handlar om en serie toner som är dolda i den ton man spelar som 

man ska framhäva utan att byta grepp vilket ger den övningen ett mer sökande syfte än 

treklang samt skalövningarna.  

 

Min föreställning av hur jag trodde att övertonerna lät ändrades i och med att jag upptäckte att 

stämapparaten jag använde inte visade allt den borde visa. Min stämapparat visade inte vilken 

oktav som ljöd, vilket gjorde att de första övningspassen trodde jag att jag var i rätt oktav när 

den visade tonen jag sökte. Detta visar också på att jag inte hade mitt gehör ”påslaget” utan 

förlitade mig på stämapparatens digitala skärm. Men som Selander och Kress (2010) säger så 

kan en representation förändras när personen får mer kunskaper och erfarenheter i ämnet.  

  

5.2 Arbetets betydelse  
Den här studien kan komma att få stor betydelse för mig som blivande saxofonlärare. Som jag 

nämnde i inledningen ses man som mer professionell saxofonist om man kan spela upp på 

flageoletterna. Flageoletter är dock inget man börjar med som nybörjarsaxofonist utan är 

något man börjar lära sig när man spelat ett par år. Att jag dessutom kan det på 

barytonsaxofon har breddat mina musikaliska kunskaper. Jag satsar på att bli en 

kunskapsmässigt bred lärare som möjligt för att kunna lära ut och hjälpa till så mycket som 

möjligt. Och för att jag tycker att det är roligt. 
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För andra saxofonlärare eller på något sätt intresserade i ämnet flageoletter kan det vara 

intressant att läsa vilka typer av problem som jag stötte på och hur jag la upp min övningstid. 

Arbetet nämner dock inte vilka grepp jag har provat eller vilka grepp som fungerade bra för 

mig. För att hitta grepp föreslår jag att man går till Rascher eller Liebmans böcker eller söka 

på internet.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Det finns mycket att forska om i detta område. För att få ett mer grundligt resultat skulle man 

behöva göra forskningen med röntgenkameror så att man såg vad som verkligen hände inne i 

svalg och embouchyren. Då skulle man kunna ta foton för att möjligen se hur det såg ut när 

flageoletten kom fram. I dagsläget vet jag att bilden inte visar så mycket men om tekniken 

skulle utvecklas kan det vara möjligt att få en tydligare bild av vad som händer i musklerna. 

 

En annan efterforskning skulle kunna vara att jämföra Liebmans metod med Raschers och se 

hur de jobbar olika för att komma fram till i princip samma resultat. Till detta arbete behöver 

man minst två som övar på varsin metod. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt 

behöver de vara på ungefär samma nivå och i ungefär samma ålder. Jag tycker att det vore 

intressant att ta två personer som aldrig har spelat övertoner eller flageoletter tidigare. Det 

skulle vara ännu mer intressant att prova i två grupper med ett par saxofonister på samma nivå 

där en grupp följer Rascher och den andra följer Liebman för att då få en slags uppfattning om 

hur bra de olika metoderna fungerar. 
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