
 

 

Rytmik:	  

1. Hur varierad är min rytmik? 	  
- Ett samlingsbegrepp för om jag spelar korta eller långa fraser, snabbt eller långsamt, varierar min 
time och mer övergripande rytmiskt. 	  
2. Vilka notvärden använder jag mig av och varierar jag dem? 	  
3. Hur varierad är längden på mina fraser? Spelar jag främst korta eller långa fraser?  	  
4. Utvecklar jag rytmiska mönster eller är det främst nya idéer? 	  
- Ett vanligt sätt att utveckla fraser är att härma något en själv precis spelat eller vidareutveckla en 
idé. 	  
5. Hur många och hur långa pauser tar jag? 	  
- För korta pauser kan göra att fraser inte avslutas lika tydligt. Längre pauser ger en känsla av rymd 
och luft. 	  
6. På vilka taktslag påbörjar och avslutar jag fraser? 	  
- Att hela tiden börja eller sluta spela på taktslagen ger en känsla av stelhet. Variation är bra. 	  
7. Hur varierar jag min time?  	  
- Fraser kan upplevas väldigt annorlunda genom att variera deras time. 	  

Harmonik:	  

1. Lyckas jag tydliggöra ackorden?   	  
- Om en spelar ackordstoner på starka taktslag blir det enklare att höra vilket ackord vi är på.  	  
2. Till hur stor del spelar jag ickediatoniska toner? 	  
- Att spela ickediatoniska toner ger en dominantisk känsla som kan ledas till avspänning. 	  
3. Är mina fraser melodiska? 	  
- En melodisk fras är ofta en fras som låter naturligt.  	  
4. Lyckas jag leda mina dominantiska fraser till avspänning? 	  
- Avspänning sker ofta när en fras naturligt landar på en ackordston.  	  
5. Utvecklar jag harmoniska mönster eller är det främst nya idéer? 	  
- Ett vanligt sätt att utveckla fraser är att härma något en själv precis spelat eller vidareutveckla en 
idé.	  
6. Hur väl utnyttjar jag saxofonens register? 	  
- Det är lätt att fasta i mellanregistret. Utnyttjar jag höga eller låga registret? 	  
7. Spelar jag generellt sett mest horisontellt eller vertikalt? 	  
- Vertikalt innebär ett fokus på ackordet som spelas i stunden. Horisontellt innebär ett fokus på 
melodik eller ett ackord längre fram. 	  
8. Refererar jag till låtens melodi? 	  
- För att ta fram karaktären av just All the things you are kan en spela delar av eller referera till 
melodin. 	  


