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Inledning 
 

Sedan jag började spela musik har jazzmusik legat mig nära till hjärtat och jag har lyssnat 

mycket på olika saxofonister och deras olika sound. När jag började lyssna mer på djupet så 

märkte jag att olika musiker låter mer och mer olika, de har olika språk i sina melodier, rytmer 

och idéer. Till exempel saxofonisterna John Coltrane och Joe Hendersson låter och spelar på 

otroligt olika sätt och jag började reflektera över vad som spelade in i skillnaderna. Olika 

musiker förstår ju musik olika och har sina egna personliga färdigheter och erfarenheter att föra 

in i musiken och därav är en av den stora skillnaden. Olika musiker spelar till exempel noterade 

åttondelar så att de låter otroligt olika, trots att de båda musikerna spelar just noterade 

åttondelar.  Jag började då förstå att olika musiker har olika uppfattning om just någonting så 

grundläggande som åttondelar. Olika musiker har alltså olika frasering.  

 

Att jag väljer just frasering som utgångspunkt i denna studie är därför att jag upplever att det 

finns en avsaknad av att saxofonpedagoger aktivt arbetar och får elever att reflektera över detta 

fenomen. Jag började aktivt arbeta med detta på musikhögskolenivå och när jag fick förståelse 

och tillräckligt mycket kunskap om frasering öppnades en helt ny musikalisk dimension. Jag 

fick därför en helt ny förmåga att reflektera över hur jag som saxofonist vill att jag ska låta när 

jag spelar. Jag kunde efter att jag arbetat med metoder över hur man som musiker förstår 

frasering sätta upp en målbild över mitt sound som jag kunde sträva efter.   

 

Syfte  
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur saxofonpedagoger kan undervisa frasering för 

att främja elevers konstnärlig medvetenhet.  

Frågeställning 
Hur kan saxofonpedagoger undervisa frasering för att främja konstnärlig medvetenhet hos 

elever? 
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Bakgrund  
I detta stycke går jag igenom den bakgrundslitteratur jag har använt som underlag för denna 

studie.  

 

Frasering  
För att kunna förstå fraseringsbegreppet måste man förstå vad frasering innebär och det kan 

förklaras med många små parametrar. Parametrarna kan till exempel vara vilken tonansats 

musikern använder på vissa taktslag, vilken timing musikern har i sina fraser samt vilken slags 

tonbildning musikern använder. Saxofonisten Dave Liebman(u.å.) skriver i en artikel på sin 

hemsida att frasering lätt endast blir sammankopplat med hur man spelar rytmer, vilket han 

anser är en förenkling av begreppet. Han beskriver istället fyra parametrar som han anser bättre 

fångar begreppet. Parametrarna är:  

 -artikulation  

 - dynamik  

 - tiden mellan tonerna i swingfrasering  

 - nyansering  

Med artikulation syftar Liebman till hur legato eller stackato en musiker spelar och när man 

väljer att växla och hur betonat dessa nyanser är.  

Om Dynamik skriver Liebman om vilka toner i frasen musikern väljer att betona och vilka toner 

musikern väljer knappt ska låta. Dynamisk frasering speglar till vilka toner musikern har som 

måltoner, alltså vilka toner som det siktas på i frasen. 

 Tiden emellan tonerna menar Liebman är vilken känsla musikern har i sin ”swing-feeling” och 

hur snabb man väljer att spela sin frasering, Liebman har som exempel att trummisarna Elvin 

Jones och Tony Williams har väldigt olika längd på sina ridecymbalslag i och med att de har 

olika känsla för denna aspekt i deras frasering. 

 Nyansering är det den sista parametern som Liebman tar upp och den innefattar alla små 

individuella nyanser musikern väljer att lägga in i sina toner. Musikern kanske har ett sätt som 

den spelar vissa toner på som till exempel att spela med visst vibrato eller böja vissa toner.  

 

Rytmiska modeller 
Jag har jag använt Oliver Nelsons(1966) bok Patterns for Improvisation. Denna bok är en 

övningsbok för saxofonister med noter för att öva teknik och rytmiska celler. Jag har plockat ut 

några rytmiska figurer från denna bok som jag ansåg tydliga i att sikta till måltoner och hade 

en distinkt noterad frasering. Nelson beskriver i förordet från boken vikten av att analysera 

vilka toner som är mest essentiella i frasen och artikulera dem tydligare. Nelson beskriver att 

vägandet mellan viktiga och mindre viktiga toner är en nyckel till god pulskännedom och 

frasering.  

Inlednings- och Måltoner  
Jag har även använt Jerry Bergonzis(2003) bok Developing a Jazz language och kapitlet Target 

Notes and Approach Notes som djupdyker i hur man ska relatera sig till måltoner och 

inledningstoner. Bergonzi skriver att inledningstoner är toner som är till för att rama in och leda 

fram till måltonen. Han poängterar också att måltonen vanligtvis kommer på pulsslaget men att 

det kan vara väldigt effektivt när musikern placerar den på synkop.  
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Transkriberade Solon  
Jag har också använt saxofonisten Philip Davebys(2015) kanditatuppsats Örats påverkan på 

Gehör- en studie i hur improvisationen påverkas av att öva gehör. Daveby skriver i sin uppsats 

om vikten av att använda transkriberade solon som viktiga verktyg för att lära sig spela jazz. 

Daveby menar även att musiker innan 1960-talet mest hade transkribering som inlärningsmetod 

och att musikerna utvecklades genom att transkribera och utveckla musiken de hörde. Daveby 

menar att transkribering har sedan jazzens begynnelse varit en otroligt viktig komponent i 

musikernas utveckling. Han beskriver att man genom att transkribera och analysera 

transkriberade solon samtidigt som man lyssnar till den som spelar så kan man till exempel höra 

musikerns frasering, subtila nyanser och variationer i sound. Detta i sin tur ökar musikerns 

konstnärliga medvetenhet. 
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Planering 
 

Som grund till den här uppsatsen har jag undervisat två stycken saxofonelever på en 

folkhögskola på en jazzlinje i Sverige under fyra tillfällen. Jag tog i bejakelse vilken ålder och 

nivå på eleverna jag skulle lägga min undervisning för undersökningen efter, och på grund av 

att det är bitvis avancerade material jag använder i min undervisning samt en begränsad tidsram 

valde jag att ta elever som har kommit en bit i sitt musicerande.  

På de undervisningstillfällen jag bedrev med eleverna arbetade jag med olika övningar och 

metoder för att förstå frasering. Dels arbetade jag med metodböcker så som Jerry 

Bergonzis(2003) bok Developing a Jazz language)och Oliver Nelsons(1966) Patterns for 

improvisation. I dessa böcker finns det material som är speciellt utformat för att utveckla 

musikerns frasering. Under lektionerna har jag till exempel låtit eleverna föra in rytmiska 

figurer från Nelsons bok i sin improvisation och frasering i syfte att öka den konstnärliga 

medvetenheten hos eleverna. Jag har även använt vissa övningar från Bergonzis bok för att 

skapa förståelse kring hur man som musiker kan utveckla sin frasering och få konstnärlig 

medvetenhet hur inlednings- och måltoner används.  

 En annan metod jag använde var transkriberade solon som jag och eleverna lyssnar, spelar 

och analyserar för att förstå musikernas frasering. Jag arbetade också med att känna puls på 

olika sätt och hur det påverkar fraseringen.    

Mitt mål med undervisningen var att eleven skulle kunna få verktyg att tänka och reflektera 

över vad som gör en bra jazzfrasering och kunna skaffa sig en målbild över vilken musikalisk 

och konstnärlig frasering som eleven vill sträva efter.  

Under lektionstillfällen skrev jag både loggbok och spelade in vad som hände och hur eleven 

förstod de olika metoderna. Jag kunde då analysera och dra slutsatser utifrån mitt resultat av 

undervisningen.    

De elever som jag använde som undersökningsobjekt i denna uppsats har fått fingerade namn 

och jag informerade om att undersökningen var helt och hållet frivillig och att de kunde avbryta 

när som helst. Om de skulle dra sig ur så skulle inget av deras medverkan vara med i den slutliga 

uppsatsen.  
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Genomförande 
 

 

Lektion 1- att växla mellan att känna puls på olika taktslag  
 

I västerländsk jazzmusik har det blivit en standard att känna pulsen på det andra och det fjärde 

taktslaget istället för att känna pulsen på alla 4 taktslag (i 4/4 -dels takt). Man kan säga att den 

hela swingunderdelningen i jazzmusik är uppbyggd på att pulsen just känns på 2 och 4. Ett 

exempel på hur stor betydelse det andra och fjärde pulsslaget har är att på konserter börjar 

publiken nästan alltid automatiskt klappa med på pulsslag 2 och 4. 

 

De eleverna som jag har undervisat har redan blivit lärda att stampa foten och känna pulsen på 

2 och 4, vilket är standard i jazzmusiken. Den metod jag ville undervisa är att växla med att 

känna pulsen på 2 och 4 samt på alla taktslag för att se vad som händer med fraserna och hur 

eleverna känner vilken betydelse pulskännedom har för fraseringen i improvisationen.  Ideen 

till denna lektion fick jag från saxofonisten Joe Lovanos(2003) övnings-dvd Jazz 

Improvisation: A personal Approach with Joe Lovano. Jag har själv arbetat med denna metod 

efter att ha sett Joe Lovanos övningar från Dvd:n och upplevt att de utvecklat min frasering och 

konstnärliga medvetenhet.  

 

Elev 1- Karin  
 

Karin berättade att när hon började på folkhögskolan så blev hon upplärd att alltid öva med 

metronom på pulsslag två och fyra för att få in den rätta ”swingkänslan” och därmed uppnå bra 

jazzfrasering.  Karin talade också om att innan hon började med detta hade hon inte reflekterat 

så mycket om hur det var att känns pulsen på olika sätt och hon säger att det känns lättare att 

spela snyggt när hon börjar kunna betona slag två och slag fyra mer.  

Jag demonstrerade en övning där jag spelade åttondelar och stampade foten på alla fyra pulsslag 

för att sedan byta till att stampa och känna 2/4 underdelning mitt i åttondelsflödet. Jag växlade 

mellan dessa olika förhållningssätt till pulsen några gånger och frågade henne sedan om hon 

tyckte det blev någon skillnad på mina åttondelar och hon svarade att det kändes mycket mer 

statiskt upphackat när jag spelade med att stampa takten på alla fyra taktslag.  

Jag instruerade henne sedan att prova samma sak och hon beskrev att hon kände sig mer fri när 

hon improviserade när hon känner pulsen på två och fyra gentemot alla fyra taktslag.  

 
 ” jag upplever Karin som mer fokuserad och har ett tydligare lugn och mål med sina fraser när hon känner 

pulsen på två och fyra”. (utdrag från loggbok) 
 

Jag berättade för henne hur jag som saxofonist tycker att det kan vara skönt att kunna använda 

växling av pulskänslan som ett verktyg för när man till exempel vill öka snabbhet på en fras 

samt ändra karaktär på fraseringen. Vi gjorde sedan en övning där jag kontrollerade pulskänslan 

genom att stampa takten och växla mellan 2/4 och 4/4 samtidigt som hon improviserade. Vi 

provade detta och jag frågade henne om hon kände skillnaden. Hon svarade att hon kände sig 

betydligt mer stressad när hon kände pulsen på alla fyra taktslag trots att tempot inte skiljde sig. 

Jag upplevde dock att fraseringen hade en tendens att ett få en annan karaktär och en starkare 

vilja framåt. Både Karin och jag noterade att det finns hörbara skillnader i hennes frasering när 

hon kände pulsen på olika sätt  
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Elev 2 - Anna 
 

Liksom Karin hade Anna inte arbetat med att känna puls på mer än alla pulsslag innan hon 

började studera på sin folkhögskola. Anna upplevde att aspekten att få till bra swingfrasering 

är en detalj i sitt musicerande som hon har haft svårt för. Hon resonerade att hon tror att det 

berodde på att hon har lyssnat för lite på saxofonister och musik för att ha någon referenspunkt 

till god frasering Hon och hennes nuvarande saxofonlärare har arbetat mycket med att få rätt 

känsla i de triolunderdelade åttondelarna och att hennes läxor har haft en stor utgångspunkt i 

detta.  

Hon kände att arbetet har gett resultat men att hennes största utvecklingsmål fortfarande är att 

bli bättre på att få rätt känsla i triolunderdelade åttondelar. Hon förklarade att hennes lärare 

argumenterade starkt för att känna puls på två och fyra och att det skulle kunna hjälpa henne 

med att få till rätt känsla i triolunderdelningen. Anna berättade också att när hon börjar med att 

arbeta med pulsslag två och fyra så kom hon lättare in i ett jazzspråk i sitt musicerande. 

 

Anna gjorde samma övning som Karin där man växlar mellan att känns på två och fyra eller 

alla fyra pulsslag och hon anser att även hon blev mycket mer stressad av att känna pulsen på 

4/4. Hon försökte spela samma fraser vid båda pulskänslorna men märkte ändå att fraserna 

kändes distinkt olika trots att hon spelade samma sak i samma tempo.   

 

Lektion 2– Att arbeta med rytmiska modeller i fraseringen 
 

Ett steg som jag anser är viktigt för att kunna utveckla sin frasering är att få kunskap hur man 

utvecklar sin konstnärliga kreativitet. Att skaffa sig stor improvisatorisk mångfald i sina fraser 

är då viktigt för att göra sina solon intressanta både för en själv och lyssnaren. Ett sätt att utöka 

denna mångfald är att hämta idéer och fraser från olika materiel för att sedan utveckla dem i 

sitt improvisatoriska språk.  För att kunna utveckla sin egen frasering är det bra att lära sig 

rytmiska celler för att sedan analysera vad som händer när man för in dessa rytmiska fraser i 

sin frasering och melodispel.  

 

Jag hade i denna lektion valt att använda några rytmiska celler från Patterns for Improvisation 

(Nelson, 1966). Dessa celler har tydliga måltoner och artikulationer och har en relativt noterad 

frasering. Jag ville undersöka vad som hände när elevernas egna frasering blandades med en 

tydlig noterad frasering och hur eleverna reflekterade kring detta.  

Elev 1 – Karin  
 

Denna lektion började med att jag och Karin spelade igenom en tydlig rytmisk cell i några olika 

tonarter för att få in själva rytmiken i fingrar och gehör. Jag instruerade att vara tydlig med de 

noterade markeringarna i frasen och följa notbilden noga. Det gick lätt för Karin att få in frasen 

i fingrarna så vi började arbeta med att utveckla frasen och använda den rytmiska modellen till 

att lägga in andra toner än de noterade. Elevens egna musikaliska språk började då ta plats i 

övningen. Jag frågade Karin om hon tidigare arbetat med att utveckla rytmiska celler in i sin 

improvisation och hon svarade att hon inte jobbat med det tidigare men tyckte att det verkade 

intressant och givande.  

Vi började sedan arbeta med att improvisera på Karin egna musikaliska språk fast att hon skulle 

bygga in den frasen hon lärt sig och bygga upp sin frasering så att hon nådde klimax när den 

inövade rytmiska cellen kom. När vi hade gjort övningen diskuterade vi resultatet, Karin sa: 

”det var häftigt att det var så enkelt att få in modellen i solot och att det lät riktigt bra, jag kände 
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att mina andra fraser riktade sig fram till målet som var frasen vi lärde oss”. Jag ansåg också 

att Karins frasering fick tydligare målmedvetenhet när hon hade ett mål att sikta på och en tydlig 

punkt att vilja arbeta sig fram till. Improvisationen blev mer intressant när jag som lyssnare 

märkte att hon var mer medveten om vad hon skulle fylla solot med och vart hon skulle sikta. 

Fraseringen fick en tydligare riktning och mer dynamisk variation när hon hade ett mål som 

destination och den inlärda rytmiska modellen blandades in så det kändes naturligt i hennes 

språk.  

 

Elev 2-Anna  
 

Jag och Anna gjorde samma övning som jag och Karin arbetade med, där vi spelade den 

rytmiskt och artikulationsmässigt noterade frasen ur Nelsons (1966) bok. Anna hade svårt att 

spela den exakt noterade artikulationen och vi kom in på en diskussion om noternas olika värden 

i frasen. Vi pratade om vilken not som själva cellen hade som mål och vilken not som man 

skulle spela extra markerat, sedan diskuterade vi hur man skulle förhålla sig till de andra 

noterna, och om det fanns någon ton man skulle kunna eventuellt hoppa över och frasen ändå 

skulle kunna behålla samma karaktär och intention. Vi provade då att välja ut vissa toner att 

hoppa över eller inte markera alls men att markera den tonen vi ansåg var den starkaste extra 

mycket.  

När vi hade diskuterat och analyserat frasens beståndsdelar och rett ut vilka de viktigaste 

tonerna var så upplevde jag att Anna förstod frasen bättre och hennes frasering blev mycket 

mer naturlig. Jag märkte även att hon tyckte att det började låta bra och att hon gillade det hon 

spelade.  

 

Vi gjorde övningen där vi bytte ut tonerna till elevens egna preferens samtidigt som man behöll 

den rytmiska figuren. Jag märkte då att Anna var väldigt tydlig i vilka toner frasen hade som 

mål och valde att inte alls betona den ton som hon anser vara minst viktig. Jag upplever att 

hennes språk har anpassats något till den övning vi gjorde innan.  

När jag började kompa på piano med en ackordbakgrund Anna kände sig trygg med så fick hon 

improvisera fritt men samtidigt blanda in den rytmiska cell vi arbetat med. Jag upplevde då att 

fraseringen blev något mer forcerad och mindre naturlig, fast tanken med att tonerna har olika 

roll har slagit rot. Jag hörde att hon sökte efter vilka toner som var starkare och svagare och att 

hennes artikulation hade anpassat sig efter övningen. Jag avslutade lektionen med att poängtera 

att naturligheten i fraseringen kommer efter att eleven spenderat tid i övningsrummet i lugn och 

ro och övat på detta samt att detta är ett förhållningssätt och verktyg för henne att reflektera 

över vilken frasering hon tycker är bra.  

 

Lektion 3- Att arbeta med inledningstoner och måltoner 

 
En essentiell del i en god frasering är att ha kunskap och känsla för tonernas olika värden i 

fraser och melodier.  Att spela varje ton likadant i en fras skulle snabbt göra att frasen blir 

ointressant och tråkig. Ofta vill man som musiker ha någon styrfart och mål med sina melodier. 

Man kan dra paralleller till en talare som endast pratar med samma monotona stämma utan att 

lägga tyngd på vissa ord vilket lätt blir tråkigt. Därför är det viktigt att fraseringen för en 

musiker har tydliga mål och styrning för att det skall bli intressant.  

 

För att undervisa detta har jag valt att använda ett kapitel ur Jerry Bergonzis(2003) bok 

Developing a Jazz language. I det kapitlet beskrivs olika övningar där man arbetar med tonernas 
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olika värden i fraserna. Jag valde att använda en övning där eleven valde ut måltoner under en 

improvisation över en blues-tolva och använda inledningstoner en halv ton under eller en halv 

ton över måltonen. På så vis kan fraserna få tydliga uppbyggnader till måltonerna. Jag ville 

undersöka hur eleverna resonerade kring och förstod detta samt vad som hände med elevernas 

frasering när de blev överdrivet tydliga med måltoner i sin improvisation.  

 

 

Elev 1-Karin  
 

Lektionen började med att vi pratade om vilka tidigare erfarenheter som Karin har med att 

arbeta med inledningstoner och måltoner och hon svarade att hon arbetat en del med kromatik 

i tekniska övningar men inte tagit konceptet in i sitt improvisatoriska språk.  

Vi gjorde en övning från Bergonzis (2003) bok där man har ackordstonerna i ett Dm-ackord 

som grund och spelar en halv ton ner och en halv ton upp för att leda in till ackordstonerna. På 

så vis blir de kromatiskt närliggande tonerna inledningstoner till ackordstonerna, som i sin tur 

blir måltoner. Vi övade sedan på att spela de kromatiskt närliggande tonerna mindre markerat 

och ackordstonen väldigt betonat för att känna på relationen mellan inlednings-och måltoner.  

 

Karin provade detta och till en början hade hon svårt att hitta relationen mellan tonerna, det 

blev lätt för staccato och inget tydligt samband mellan tonerna. Efter att vi övat i ett musikaliskt 

sammanhang där jag kompade på piano så gick det lättare att hitta sambandet mellan de två 

tonerna och få in kopplingen i fraseringen mycket mer naturligt.    

Vi utvecklade sedan denna övning och Karin improviserade fritt över en ackordsbakgrund där 

fokus skulle ligga på att göra fraser som kulminerar till måltoner med hjälp av kromatiska 

inledningstoner. Efter att ha provat detta ett tag börjar jag märka att hela Karins frasering hade 

en större tydlighet och målinriktning även om jag märkte att hon lätt tappade fokus och behövde 

ha stor koncentration för att behålla konceptet i sin improvisation. Jag förklarade att detta är 

helt naturligt men att hon genom övningar som kretsar kring denna metod mer naturligt skulle 

kunna få in det i sin frasering.   

 

 Elev 2-Anna  
 

Anna beskrev att hon inte har hållit på någonting med inledning-och måltoner innan denna 

lektion men hade hört talas om det och var intresserad av tanken att arbeta mer mer det. Vi 

diskuterade vad förhållningssättet mellan inlednings- och måltoner betyder och Anna fick prova 

att spela kromatiskt närmande toner över ackordstonerna Dm. Till en början så hade Anna svårt 

att hitta ett naturligt förhållningssätt mellan tonerna och båda tonerna spelades på ungefär 

samma villkor. Vi började då diskutera dragningskraften som länkar ihop sambandet mellan 

inlednings- och måltoner och vi övade på att försöka förstärka dragningen till måltonen. Detta 

gav resultat och efter att ha förstått dragningskraftens betydelse började den fraseringsmässiga 

artikulationen låta bättre.  

 

Vi diskuterade betydelsen av när i pulsen som måltonen skulle nås, om den skulle komma på 

slaget eller på synkop och vi övade även på alla spela det på de två olika sätten. Vi övade också 

på att börja fraser på synkop kontra slaget och analyserade resultatet av detta, ”det låter ju 

mycket häftigare att börja på off-beat och även att sluta i off beat, det känns som frasen får en 

bättre skjuts framåt” sa Anna efter att ha provat att starta och sluta frasen på olika sätt. Jag som 

lyssnare hörde även att hennes fras blev mer fokuserad och att hon nådde upp till måltonen på 

ett snyggare sätt när hennes fraser var mer inriktade på att starta och sluta på synkop. 
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Lektion 4- Att arbeta med transkriberade solon  
 

Att lära sig att lyssna på och förstå andra musikers förhållningssätt till musik anser jag är en 

stor byggsten till att kunna utvärdera och förbättra sitt eget musicerande. Daveby skriver i sin 

uppsats ”Att transkribera och inspireras av tidigare musiker var hur de lärde 

sig jazzens tonspråk och senare utvecklade det vidare” (2015 s6) och syftar till hur jazzmusiker 

historiskt har arbetat med improvisation innan det fanns metodböcker och liknande. Att arbeta 

med redan transkriberade solon eller att transkribera solon själv gör man gehöret till den 

centrala inlärningspunkten för förståelse.  

 

Denna lektion hade som syfte att använda gehöret till att tolka notbildens synintryck i och med 

notbilden och förstå den transkriberade musikerns frasering för att sedan kunna applicera delar 

i sitt eget språk. Under denna lektion så lyssnade, diskuterade samt spelade jag och eleven 

musikerns frasering och därtill även undersökte parametrar så som artikulation och måltoner. 

 

Elev 1-Karin  
 

Eftersom Karin spelar altsaxofon hade jag med ett transkriberat solo av altsaxofonisten Jackie 

McLean på låten Our Love Is Here To Stay från hans album McLeans´s Scene. Jag valde detta 

solo för att det inte var överdrivet tekniskt svårt och att det demonstrerade en tydlig frasering 

gällande artikulation, användandet av modeller samt inlednings-och måltoner.  

Vi började med att studera de transkriberade noterna samtidigt som jag spelade upp en 

inspelning när Jackie Mclean spelade solot. När vi hade lyssnat igenom solot en gång så 

instruerade jag att Karin skulle lyssna igen fast med ett fokus att försöka höra var solisten la 

sina måltoner. Karin upplevde dock svårigheter och kände osäkerhet till att hitta måltonerna 

och var solisten siktade i sina fraser. Jag valde då ut att koncentrera oss på vissa fraser och 

analyserade dem enligt de lektioner jag och Karin hade haft tidigare. Jag ställde frågor för att 

få igång Karins resonemang kring vilka modeller solisten kan ha tänkt på, var inledningstoner 

och måltoner låg samt var i pulsen fraserna startade och slutade.  

 

Efter att ha resonerat kring detta lyssnade vi på solisten igen för att sedan provspela fraserna. 

Efter att ha fått igång en tankemässig process hos Karin upplevde jag att hon lättare hittade ett 

fraseringsmässigt tankesätt som låg närmare solistens och hon kunde lättare tolka notbilden.  

Jag avslutade lektionen med att pålysa om att jag inte har undervisat något facit i hur man ska 

tolka en notbild eller att man ska spela så likt förlagan som möjligt. Jag poängterade att frasering 

är någonting individuellt och at jag endast har erbjudit några verktyg till att finna sin egen 

frasering som man själv gillar. Jag nämnde också att det är viktigt att spela transkriberade solon 

och fraser med en stark analysförmåga och att spela en fras tills den har den frasering och sound 

som man själv som musiker eftersträvar.     

 

 Elev 2- Anna 
 

Anna spelar tenorsaxofon så till hennes lektion hade jag med en transkription av ett solo på 

John Coltranes låt Giant Steps spelat av tenorsaxofonisten Joel Frahm på skivan Pandeiro Jazz 

av Scott Feiner. Detta är ett solo som jag själv har arbetat mycket med och då med fokus just 

på att analysera och utveckla min egen frasering. Jag upplevde att det var ett bra spelat solo och 
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en tydlig notbild för att ha som underlag till denna lektion, samt att jag som undervisande lärare 

hade en personlig relation till den transkriberade improvisationen.  

 

Vi började med att lyssna igenom solot samtidigt som Anna fick studera och hänga med i 

notbilden. Jag valde sedan att fokusera på enskilda fraser och började med att gå igenom 

inledningsfrasen till solot, vilket är en fras som startar på synkop och innehåller en uppåtgående 

och nedåtgående rörelse på åttondelar. Jag frågade Anna hur hon upplevde frasen, ”Jaa det är 

ju en kromatiskt närmande ton som börjar frasen på synkop och sen kan man se att toppen av 

frasen är måltonen”. Jag upplevde att Anna analyserade den skrivna notbilden efter de 

parametrar vi hade utforskat på tidigare lektioner och vi lyssnade på frasen igen. Anna verkade 

nöjd med sin slutsats och vi började prova att spela frasen. Trots vissa tekniska svårigheter så 

lyckades hon spela frasen och tolka den med en naturlig och flytande frasering. Jag upplevde 

att hon hade hittat ett förhållningssätt till frasen och den underliggande fraseringen som inte 

tydligt framgick av en visuell notbild.    
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Sammanfattande resultat  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur saxofonpedagoger kan undervisa frasering för 

att främja konstnärlig medvetenhet och i detta stycke kommer jag att sammanfatta resultatet av 

lektionerna och tankar som kommit upp under studiens gång och huruvida syftet nås upp. Jag 

kommer även att summera övningarna och hur de mottogs av eleverna.  

 

Lektion 1 – Olika pulskänsla 
 

Mitt syfte med denna lektion var att undersöka vad som händer när eleven låses upp från ett 

distinkt tankesätt med att känna puls på vissa slag och vad som händer med frasering när man 

skiftar pulskänsla.  

 

Båda eleverna som jag undervisade i denna studie hade blivit inlärda att känns pulsen på slag 

två och fyra när de började på folkhögskola. Anna och Karin hade inte reflekterat över att känna 

pulsen på annat än alla fyra slag i en 4/4-låt men efter att de hade börjar med att känna pulsen 

på två och fyra så märkte de båda skillnad i sin känsla för språket, timingen och fraseringen. 

De hade båda börjat bli vana sedan de börjat på folkhögskolan att känna pulsen på det andra 

och fjärde pulsslaget 

När vi gjorde övningen så blev de båda stressade av att gå från 2/4 till 4/4-känsla. Detta kan 

bero på en ovana att känna en puls som man känner dubbelt så många slag och inte förhåller 

sig lika starkt till det mer betonade andra och fjärde pulsslaget som är vanligt i jazzmusik.  

Jag upplevde dock att de båda eleverna fick väldigt olika frasering beroende vilken pulskänsla 

som man kände inombords.   

Lektion 2 – Arbeta med modeller 
 

Syftet med denna lektion var att analysera rytmiska celler och sedan föra in dem i en 

improvisation på elevens egna musikaliska språk. Det intressant för mig var vad som händer 

med elevens frasering och hur de rytmiska cellerna acklimatiseras i elevens egna melodik.  

 Under denna lektion spenderades tiden mycket med att analysera vilka toner som var viktiga. 

Artikulationen var tydligt markerad och gav en visuell bild av hur melodin skulle fraseras. Jag 

och Anna diskuterade om tonernas olika värde och gjorde övningar på att betona vissa toner 

extra mycket samt att plocka bort toner som upplevdes mindre viktiga. Denna analytiska del av 

lektionen gjorde att Anna förstod frasen bättre och hade lättare att tolka den.  

Jag upplevde att det var intressant att de båda elevernas frasering fick ett större driv när de hade 

en inlärd rytmisk cell att sikta på samt att deras melodier fick en tydlig riktning. Att lära in ett 

antal inövade rytmiska idéer upplevde jag påverkade den övriga improviserade melodin positivt 

då fraseringen byggdes upp mer tydligt och intressant till den inövade figuren.    

 

Lektion 3 – Inlednings- och måltoner 
 

Den här lektionen syftade till att introducera relationen mellan inledningstoner och måltoner  

och vad kunskapen om detta tillförde elevernas frasering. Jag ville veta hur de tolkade de olika 

tonernas positioner till varandra och hur improvisationen och fraseringen påverkades av att göra 

dessa relationer övertydliga.  

 

Varken Karin eller Anna hade nämnvärt hållit på och arbetat med dessa begrepp i sitt 

musicerande innan denna lektion men båda hade hört talas om och var nyfikna på att arbeta 

med det.  Till en början hade de båda eleverna svårt att hitta sambandet mellan inlednings- och 
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målton och spelade med relativt uppstyckade toner. Men efter att vi diskuterat dragningskraften 

som bygger på att inledningstonen verkligen vill till måltonen samt att ha provat detta i ett 

musikaliskt sammanhang så blev det mer tydligt.  

Vi provade även att börja och sluta frasen på synkop och hur det påverkade relation mellan 

inlednings- och målton. Anna resonerade att hon gillade att börja och sluta på off beat och att 

frasen fick en starkare dragningskraft. Jag anser att denna aspekt är värd att understryka när 

man undervisar i konstnärlig frasering, att tonernas olika värde och hur de placeras i pulsen 

påverkar fraseringen avsevärt och kan underlätta arbete med inlednings- och måltoner.  

 

Lektion 4 – Transkriberade Solon 
 

Det jag ville uppnå med denna lektion var att eleven med hjälp av gehör och visuella hjälpmedel 

i och med en notbild kunna analysera och tolka en annan solists frasering för att sedan kunna 

lära sig och applicera aspekter av den spelade fraseringen i sitt egna improvisatoriska språk.   

 

Jag upplevde att efter att ha arbetat med tonernas olika värde och var man kunde läsa ut när 

fraser startar och slutar i pulsen så hade eleverna lättare till att förstå den visuella notbilden och 

hitta måltoner och frasuppbyggnad. Efter att ha fått igång en tankemässig process kring vad 

man ska titta och lyssna efter var det lättare för eleverna att sedan kunna se och tolka den 

underliggande fraseringen. Att skaffa sig en bra analytisk förmåga är otroligt viktigt för att man 

som musiker ska kunna förstå och ha förmågan att ta till sig frasering som en annan solist 

musicerar Jag kom även fram till att denna analysförmåga även är viktig när eleven ska 

omvandla någon annans improvisation till sitt eget språk då eleven själv kan börja resonera 

vilka de viktiga tonerna är och hur de skall spelas. 
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Reflektion 
 

I denna del av studien kommer jag dra slutsatser och reflektera över resultatet av studien samt 

väga det mot tidigare nämnda litteraturkällor. Under studiens gång har jag påträffat några 

viktiga aspekter som reflektionen kommer att kretsa kring. Dessa aspekter är:  

- Analys av fraser  

- Pulskänsla  

- Att influeras av andra musiker 

 

Analys av fraser 
 

Under lektionerna som jag bedrev med eleverna så resulterade mycket av arbetet i diskussioner 

om tonernas värde och hur dessa skulle spelas. Flera gånger provade vi först att spela och sedan 

diskutera frasens struktur och tonernas vikt. Efter diskussionen så gick det oftast bättre att spela 

och jag märkte att elevernas konstnärliga tankeverksamhet hade satts igång. Nelson(1966) 

skriver om noternas olika värde och kopplar samman det med att viktigare toner t.ex. måltoner 

eller utmärkande meloditoner spelas med extra mycket accent. Jag håller delvis med Nelson 

men jag anser att bara spela dessa toner med mer accent inte gör att fraseringen blir mer 

intresseväckande. Jag anser istället att accent bara är en del i den palett av nyanser som gör 

frasering konstnärligt intressant. I min studie har jag istället kommit fram till att det är relationen 

mellan tonerna och förmågan att kunna analysera och läsa av dessa som gör att man sedan kan 

börja experimentera med att variera fraseringen.  

 Relationen mellan tonerna blev extra intressant när vi på lektionerna började arbeta med 

inlednings- och måltoner och provade att göra övningar på dessa. Först spelade båda eleverna 

relativt stakigt mellan dessa men efter att vi diskuterat relationen mellan tonerna samt att 

eleverna fick använda sitt gehör när jag instruerade så spelade de naturligt med mer accent på 

måltonen och med en större dragning i frasen.    

Med Anna arbetade vi med att djupgående spela och analysera en viss fras från Nelsons(1966) 

bok för att välja ut vissa toner som inte skulle ljuda alls. Att välja bort en ton ändrade elevens 

hela frasering och gav henne ett verktyg att analysera frasen med. Att som pedagog ge elever 

verktyg att själva kunna tänka kring fraser och frasering anser jag är en mycket viktig aspekt 

av att undervisa musikelever.  

Genom diskussion mellan lärare och elev över ett material där elevens egna tankar och idéer 

kommer till ytan, och läraren fungerar som ett bollplank för tankar ges eleven den konstnärliga 

förmågan att fatta sina egna beslut om vilken frasering som den föredrar. Genom att skapa ett 

forum där både spel och diskussion samspelar ökar förståelsen, analysförmågan och den 

konstnärliga medvetenheten hos eleven. Lärarens viktigaste roll när man undervisar frasering 

är då att presentera de byggstenar som bygger upp frasering t.ex de som Liebman(u.å.) beskriver 

artikulation, dynamik, tiden mellan tonerna samt nyansering. Dessa begrepp fungerar då som 

kognitiva redskap för analys av fraser. Att sedan presentera och diskutera samt prova att spela 

och använda dessa redskap anser jag är en fördelaktig metod för att öka elevers konstnärliga 

medvetenhet om frasering. 
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Pulskänsla  
 

En annan aspekt som jag upplevde var väldigt intressant i denna studie var hur fraseringen 

ändrades så tydligt när pulskänslan hos eleven ändrades. När eleverna kände pulsen på alla fyra 

pulsslag i en musikalisk bakgrund som gick i 4/4-takt så kände de sig mer stressade gentemot 

att känna pulsen på slag två och slag fyra. Detta gav sig även uttryck i elevernas frasering vilken 

ändrades avsevärt när eleven kände puls på olika sätt.  

Båda eleverna hade när de börjat på folkhögskolan fått lära sig att känna puls på två och fyra 

och de hade båda märkt en skillnad med att de lättare hittade in i ett jazzspråk när de kände 

pulsen så. Jag anser att slag två och fyra i jazz och swing är de viktigaste pulsslagen för att få 

in den känsla som ligger till grund i jazzmusik. Samtidigt tycker jag att man som musiker inte 

ska begränsa sig med att känna musik på vissa sätt. Både i mitt eget musicerande och hos 

eleverna under denna studie så ändras fraseringen avsevärt när pulsen känns på olika sätt. Jag 

upplever att man är benägen att skapa ett större driv i fraseringen när den känns på alla fyra 

pulsslag gentemot att känna den på två och fyra.  

Att kunna använda dessa olika förhållningssätt för att växla och modifiera sin frasering anser 

jag är viktiga verktyg att vara medveten om. Att låsa sig vid vissa olika pulskänslor eller 

tankemässiga mönster dämpar den musikaliska kreativiteten och låser musikern till en viss 

frasering och musikaliskt språk.  

Att vara medveten om flera verktyg och aspekter av det musikaliska landskapet hjälper 

musikerna att finna det språk och stil som musiker strävar efter. Att kunna använda olika 

pulskänsla är ännu ett verktyg musikern kan använda för att öka sin konstnärliga medvetenhet 

över hur man vill låta.  

Under denna lektion i studien upplevde jag att eleverna hade svårt att direkt kunna applicera 

och ta till sig denna metod. Jag tror det berodde på att det krävs tid och ett mer långsiktigt arbete 

för att kunna börja modulera med sin egen pulskänsla. Eleverna hade nyligen även börjat att 

acklimatiseras med att känna puls på slag två och fyra och var inne i en process av att 

koncentrera sig på att lära in det i kroppen. När jag som musiker övade på detta så erinrar jag 

mig att det tog tid och arbete att öva, dels med metronom på olika slag men även med min 

underliggande pulskänsla. Jag märkte dock när jag sedan började förstå och lätt kunde byta 

mellan pulskänslorna att min frasering och min konstnärliga medvetenhet hade förbättrats. 

 Jag anser att lära sig pulskänsla är en långtgående process och att vissa aspekter tar tid och jag 

tror att om man spenderar längre tid med denna metod så kommer eleverna kunna förstå och 

applicera verktyget på sin frasering och då ha ett till redskap för att förstå frasering. 

 

Att influeras av andra musiker  
 

Att använda sig av redan spelad musik via transkriberade solon anser jag är en viktig aspekt för 

att utveckla sin egen frasering. Genom att utveckla en stark analytisk förmåga hjälps musikern 

att tolka och ta till sig vad andra musiker spelar. Det är viktigt att hitta bra inspirationskällor 

om hur man vill låta när man spelar och genom att studera transkriberade solon, transkribera 

själv eller att spela med på inspelningar på musiker vars sound man gillar utvecklas den egna 

konstnärliga medvetenheten om vart man som musiker vill sträva. Detta gäller även frasering, 

att med de verktyg jag gått igenom kunna tolka och så hur andra musiker spelar kunna applicera 

valda delar på sitt eget spel för att sedan utveckla dem till sitt eget språk är viktigt för den 

konstnärliga processen för musiker.  

Daveby(2015) beskriver i sin uppsats att transkribering och att lära sig av andra musikers 

skapande och idéer är än idag ett otroligt viktigt sätt att lära sig jazzspråket och frasering. Att 

både transkribera själv och att arbeta med att analysera transkriberade solon via gehör och 
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notbild hjälper musikern att hitta aspekter så som artikulation och var i pulsen som den valda 

inspirationskällan väljer att börja fraser, var måltonerna kommer och vilka rytmiska idéer 

musikern har.  

Under lektionerna i denna studie så började eleverna upptäcka att musikerna t.ex. började 

fraserna mycket på synkop och vi kom in i diskussioner om hur fraser kan börjas. Det ledde till 

att elevernas tankeverksamhet kring start av fraser kom igång för att sedan prova att efterlikna 

det den transkriberade solisten spelade. Elevens frasering började då efter ett tag att efterlikna 

musikern på inspelningen. 

Att kunna tolka andra musikers frasering genom att ha en analysförmåga att förstå vad 

inspirationskällor spelar gör att elever kan ta tillvara på delar som han eller hon gillar och sedan 

applicera det i sitt eget språk och frasering och på så vis öka sin konstnärliga medvetenhet om 

hur eleven vill låta.  

 

Sammanfattande reflektion  
 

Det jag har kommit fram till i denna studie är att reflekterande och analyserande processer är 

en av de största aspekterna av att hjälpa elever att utvecklas när man skall undervisa frasering 

för att främja konstnärlig medvetenhet. Istället för att spela endast mekaniska övningar och 

bestämma som frasering som någonting absolut så är reflektionen och analysen viktigare än att 

spela rätt på exakta övningar när man arbetar med frasering.  Att man som undervisande lärare 

fungerar som presentatör och ett musikaliskt bollplank för idéer kring olika delar av 

fraseringsbegreppet anser jag är det mest gynnande och produktiva sättet för att utveckla elever 

som musiker.  Det är genom tankemässiga processer som musiker upptäcker vad de gillar och 

vad de inte föredrar musikaliskt. Det är genom att presentera aspekter och begrepp som eleven 

kan titta efter som den konstnärliga medvetenheten främjas. Jag upplevde att ingen av de 

övningarna jag genomförde var i sig själv bättre än den andra till syftet att öka den konsnätliga 

medvetenheten men att de kombinerat ökade diskussionen och analysen kring frasering. Det är 

därför som den analytiska aspekten är det som gör övningarna relevanta och stimulerande och 

ger själva metoderna en mening och ett syfte. Utan reflektion och musikerns egna tänkande så 

når inte övningarna upp till sitt syfte att främja konstnärlig kreativitet och musikalitet. 

 Att arbeta med övningar och metoder som bidrar till att elevers analytiska förmåga ökar så 

ökas även elevers tillgång till begrepp kring frasering och därmed en större musikalisk palett 

att skapa musik med.    

 

Fortsatt forskning 
 

För att fortsätta med denna studie skulle man kunna utvidga åldersspannet hos eleverna och 

arbeta med på samma sätt med elever i yngre åldrar. Jag valde att arbeta med elever på en 

relativt hög nivå på en folkhögskola. Mitt beslut grundades i tidsbegränsningar samt att jag ville 

studera elever som redan hade en inarbetad frasering och ett musikaliskt språk och arbetade på 

hög musikalisk nivå.  

Jag tror dock efter att ha gjort denna studie att det är fullt möjligt att göra en studie om frasering 

och konstnärlig medvetenhet även med yngre elever och musiker som inte kommit lika långt i 

sitt musicerande. Jag misstänker då att man skulle behöva bedriva fler lektioner och spendera 

längre tid vid varje aspekt för att få igång den kognitiva process kring frasering som jag har 

kommit fram till är så viktig i denna studie, men jag tror att resultatet skulle kunna bli väldigt 

intressant.  

  



 16 

KÄLLFÖRTECKNING/REFERENSER 
 

 

 

Bergonzi, Jerry (2003) Inside improvisation series for all instruments. Vol.6-Developing a jazz 

language 

Rottenburg:Advance Music  

 

Daveby, Philip (2015) Örats Påverkan på Improvisationen – en studie i hur improvisationen 

påverkas av att öva gehör (Kandidatuppsats)  

Örebro: Musikhögskolan. Örebro universitet.   

Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:855273/FULLTEXT01  

 

Liebman. Dave (u.å) What Is Jazz Rythm, Länk:  

http://davidliebman.com/home/ed_articles/jazz-rhythm/ Hämtad 2017-05-22   

 

Lovano, Joe (2003) Jazz Improvisation: A personal approach with Joe Lovano. [DVD] 

Boston: Berklee Press 

 

 

Nelson. Oliver (1966) Patterns for improvisation  

New Albany: Jamey Aebersold Jazz Inc.  

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:855273/FULLTEXT01
http://davidliebman.com/home/ed_articles/jazz-rhythm/

