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Abstract 
 

Title: To practice with and without the instrument – a study in how professional saxophone-

players practice with and without the instrument in their hands  

 

Author: Hugo Ulfsson 

 

The purpose of this study is to investigate how four jazz saxophonists practice without their 

instruments. The focus of the study is the type of exercise without the instrument that can be 

related to concepts like mental practice and visualization. To see how they practice without 

the saxophone this type of exercise must be related to their practice with the saxophone, hence 

the title and research area of this study. Four professional jazz saxophonists were interviewed 

and the results from the interviews were analyzed, categorized and compared with previous 

research and topic-related material.  

 

The results of this study show that my informants use exercise without the saxophone to 

varying extent, but generally not as a conscious strategy. Exercise without the instrument is a 

kind of practice that can improve the performance in practice with the instrument, especially 

in memorizing music, but only if mental exercise without the instrument is used as a 

complement, not a substitute, to physical practice with the instrument. 

 

Keywords: practice, mental practice, practice without the instrument, inner hearing, musical 

imagery, visualization, saxophone, jazz 
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Sammanfattning 
 

Titel: Om att öva med och utan instrument – en studie i hur fyra professionella saxofonister 

övar med och utan sitt instrument i händerna 

 

Författare: Hugo Ulfsson 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra jazzsaxofonister övar utan sitt 

instrument. Studiens fokus är den typ av övning utan instrument som kan relateras till begrepp 

som mental övning och visualisering. För att se hur informanterna övar utan saxofonen måste 

denna typ av övning relateras till deras övning med saxofonen, därav studiens titel och 

forskningsområde. Fyra professionella jazzsaxofonister intervjuades och resultatet från 

intervjuerna analyserades, kategoriserades och jämfördes med tidigare forskning och 

ämnesrelaterade material.  

 

Resultaten av studien visar att saxofonisterna jag intervjuade använder övning utan saxofonen 

i olika utsträckning, men generellt inte som en medveten strategi. Övning utan instrument är 

en typ av övning som kan förbättra prestationen i övning med instrumentet, framför allt 

memorering av musik, men bara om mental övning utan instrumentet används som ett 

komplement, inte som ersättning, till fysisk övning med instrumentet.  

 

Nyckelord: övning, mental övning, övning utan instrument, inre gehör, musikaliskt bildspråk, 

visualisering, saxofon, jazz 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	v	

Innehållsförteckning 

1. Inledning	 1	
2. Syfte och frågeställningar	 2	
3. Tidigare forskning, litteratur och ämnesrelaterade material	 3	

3.1 Överblick och terminologi	 3	
3.2 Mental practice in music memorization: an ecological-empirical study – Bernardi, N. F., 
Schories, A., Jabusch, H. C., Colombo, B., & Altenmüller, E.	 5	
3.3 Does Mental Practice Work? – Fil. Dr. Noa Kageyama	 6	
3.4 Mental øving – Harald Jørgensen	 7	
3.5 Melodic Structures – Jerry Bergonzi	 8	
3.6 The Art of Piano Playing – a scientific approach – George Kochevitsky	 9	

4. Metod	 10	
4.1 Metodologiska överväganden	 10	
4.2 Den kvalitativa intervjun	 11	
4.3 Studiens fokus	 13	
4.4 Urval	 14	

4.4.1 Presentation av informanter	 14	
4.5 Etiska frågor	 16	

5. Resultat, genomgång av data	 16	
5.1 Sammanfattning av intervjuer – Tankar kring övning	 17	

5.1.2 Joshua Redman	 17	
5.1.3 Melissa Aldana	 20	
5.1.4 Karl-Martin Almqvist	 23	
5.1.5 Claus Sörensen	 26	

6. Diskussion	 32	
6.1	Frågeställning	1:	Hur	tänker	de	professionella	saxofonister	som	intervjuats	kring	och	
använder	sig	av	övning	utan	sitt	instrument?	 32	

6.1.1 Likheter i svaren från informanterna	 32	
6.1.2 Olikheter i svaren från informanterna	 34	

6.2 Frågeställning 2: Går det att utveckla instrumentala och musikaliska färdigheter utan 
saxofonen i händerna, i så fall hur?	 34	
6.3 Frågeställning 3: I vilken utsträckning kan övning utan saxofonen i vissa avseenden vara i 
jämförbar kvalitet som övning med instrument?	 36	
6.4 Frågeställning 4: Vilka fördelar finns det med övning utan saxofonen som överträffar övning 
med instrument?	 37	

7. Pedagogiska reflektioner	 38	
8. Vidare forskning	 39	
9. Referenslista	 41	
10. Intervjuguide	 43	
11. Bilagor	 44	

11.1 Intervjufrågorna på svenska	 44	
11.2 Intervjufrågorna på engelska	 44	



	 1	

1. Inledning 
 

Vad är övning? För mig som musiker innebär övning att utveckla och förbättra mina 

färdigheter på mitt instrument. Att som musiker öva är att förbättra min teknik och förmåga; 

mitt hantverk som musiker.  

 

Varför övar jag? Denna fråga har jag delvis svarat på – för att utveckla mina färdigheter som 

musiker. Detta är min rent motoriska och pragmatiska definition av övning som ett hantverk. 

Men det finns också en emotionell förklaring av vad övning är. Den emotionella delen av 

övning handlar för mig om mina föreställningar och känslor kring musik och hur den 

framförs. Hur och varför något låter musikaliskt och vackert. Denna del av övning och musik 

är ytterst subjektiv och beroende på vilken kontext musiken befinner sig i.  

 

Hur övar jag? För mig är övning något som sker i ett slutet övningsrum. Det är i det rummet 

jag kan få utveckla mina färdigheter i lugn och ro. Övning kan också genomföras i grupp och 

i denna form ingår samtalet, diskussionen och utbytet av idéer och tankar. Men även då är för 

mig det slutna rummet en förutsättning. En annan förutsättning är tiden. Jag kan som musiker 

uppleva tiden som något sekundärt, något som inte är relevant i stunden då jag utför min 

musik eftersom tiden i stunden vid utförandet är nu och samtidigt oändlig. Detta är något som 

jag kopplar till begreppet flow inom psykologin: ”Flow is a state in which an individual is 

completely immersed in activity without reflective self-consciousness but with a deep sense 

of control.” (Engeser, 2012:1). Men trots detta, eller kanske på grund av detta, är tiden ofta en 

närvarande faktor. Om jag har femton minuter över kan jag drabbas av tanken att tiden inte 

räcker till, jag måste under dessa minuter hitta en plats och ett rum för att öva, dessutom 

måste jag plocka upp och sätta ihop min saxofon och ta ett par uppvärmande toner innan min 

övning kan bli effektiv. Det är paradoxalt – samtidigt som nuet kan verka oändligt är det 

också förgånget. Tiden och platsen är alltså för mig viktiga två faktorer i min definition av 

övning och skapandet av musik.  

 

En tredje faktor är användandet av mitt instrument – saxofonen. Är det nödvändigt för mig att 

ha min saxofon i händerna när jag övar? Eller kan min övning utföras även utan mitt 

instrument? Kan jag i så fall utnyttja de femton minuterna som blir över till övning utan 
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saxofonen i händerna? Om dessa minuter kan utnyttjas, kan jag även använda tiden till en 

tågresa på två timmar till att öva? Att öva utan instrument är något jag delvis redan gör. När 

jag till exempel åker tåg kan jag komma på mig själv med att spela ”luft-sax”, att röra mina 

fingrar i luften framför mig som att det fanns en saxofon där. Ibland tänker jag på en låt jag 

just nu försöker lära mig och visualiserar mig beståndsdelarna av låten mentalt, exempelvis 

melodin eller de brutna ackorden; hur känns de rent fysiskt på mitt instrument? Hur ser det 

visuellt ut på ett notpapper? Hur låter det?  

 

Är detta något som alla musiker gör, och i så fall hur och i vilken utsträckning? Och kan 

övning utan instrumentet, i mitt fall saxofonen, användas i ett undervisningssammanhang som 

något positivt för elevens utveckling? Kan jag i så fall i min framtida yrkesroll som lärare 

använda övning utan instrumentet som en del i mitt pedagogiska arbete? – Det är i dessa 

frågor mitt arbete tar sin utgångspunkt. Det är många frågor och jag kommer medan du läser 

försöka förklara och reda ut dessa och vad essensen av arbetet är. 

 

Denna studie börjar med en genomgång av studiens syfte och frågeställningar, sedan följer en 

översikt över terminologi, tidigare forskning, ämnesrelaterade material och det urval jag gjort 

för föreliggande studie. Efter detta skriver jag om metoden som använts och de metodologiska 

överväganden jag har gjort. Nästa del innehåller det som jag skulle vilja kalla studiens 

centrala del – en sammanfattning av den information som kom fram under intervjuerna. Efter 

denna sammanfattning kommer diskussionen där jag utifrån mina frågeställningar resonerar 

kring informationen från intervjuerna i relation till tidigare forskning och ämnesrelaterade 

material. Sist men inte minst är en kort reflektion kring vad mina resultat har för betydelse ur 

ett pedagogiskt perspektiv.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Det är självklart att en musiker som är hängiven sin musik och sitt instrument tänker på musik 

och övning även utanför övningsrummet. Vad innebär då dessa tankar för musikerns 

instrumentaltekniska färdigheter och musikaliska uttryck? Är de medvetna eller inte? Kan en 

viss del av denna tankeverksamhet räknas som övning? eller bör det endast ses som en del i 

att leva och arbeta som musiker, ett slags dagdrömmar? Jag vill genom intervjuer se hur 

professionella saxofonister använder sig av musikalisk visualisering och hur de övar utan sitt 
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instrument i händerna och om det är en medveten strategi eller inte. Om mitt intervjumaterial 

pekar mot att det finns positiva egenskaper med övning utan instrumentet/saxofonen så vill 

jag lyfta fram dessa tankar och försöka ge övning utan instrument en plats det musikaliska 

medvetandet och i undervisningen. Frågeställningarna formulerade jag först som övning utan 

instrument. Men eftersom alla mina informanter är saxofonister blev det naturligt att istället 

för övning utan instrument formulera om det till övning utan saxofon. Med det sagt så tror jag 

att resultatet, något modifierat och med lite anpassning, kan gälla generellt för alla musiker, 

framför allt instrumentalister.  

 

Frågorna som ställts i inledningen av denna studie går att koncentrera till fyra 

frågeställningar: 

1. Hur tänker de professionella saxofonister som intervjuats kring och använder sig av 

övning utan sitt instrument?  

2. Går det att utveckla instrumentala och musikaliska färdigheter utan saxofonen i 

händerna, i så fall hur? 

3. I vilken utsträckning kan övning utan saxofonen i vissa avseenden vara i jämförbar 

kvalitet som övning med instrument? 

4. Om det finns fördelar med övning utan saxofonen som överträffar övning med 

instrument, vilka är dessa?  

3. Tidigare forskning, litteratur och ämnesrelaterade material 
 

3.1 Överblick och terminologi  
 

Temat övning utan instrument går att relatera till termer som; mental övning eller 

visualisering. Några musiker och forskare, till exempel saxofonisten Jerry Bergonzi, pianisten 

Hal Galper, professorerna inom musikvetenskap Clemens Wöllner och Aaron Williamon, 

talar om inner hearing, inner ear, minds ear, audiation eller musical imagery, detta är termer 

som direkt går att knyta an till ämnet övning utan instrument då det är ämnen som behandlar 

det som sker mentalt hos en musiker när vederbörande musicerar eller tänker på musik. Inner 

hearing, inner ear och minds ear är termer som på svenska kan översättas till inre gehör och 

inre öra, musical imagery kan på svenska översättas till musikaliskt bildspråk, alltså hur vi 
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föreställer och tänker oss musik och musikteori, ett slags inre gehör och mentala bilder som 

uppenbarar sig när vi mentalt tänker på exempelvis en låt, en melodi eller ett ackord.  

Området är väl omskrivet, framför allt inom idrottspsykologi och inom den medicinska 

vetenskapen, bland annat inom kirurgin. Ett exempel på visualisering/mental övning inom 

idrottspsykologin är Timothy Gallweys bok The inner game of tennis (1975/2015) som 

handlar om hur en tennisspelare med mental övning kan förbättra sin prestation på 

tennisplanen. Boken har adapterats till flera andra områden, exempelvis golf, arbete, stress 

och musik. 1986 skrev kontrabasisten Barry Green tillsammans med Gallwey boken The 

inner game of music (1986) som, precis som titeln antyder, var en anpassning till det 

musikaliska området av idéerna som presenterades i The inner game of tennis (1975/2015). 

Det finns även inom det musikalisk-vetenskapliga fältet forskning om ämnet, till exempel 

artikeln An exploratory study of the role of performance feedback and musical imagery in 

piano playing (Wöllner, Williamon, 2007). Förutom det vetenskapliga finns även en hel del 

föreläsningar och texter av framstående musiker som på ett eller annat sätt behandlar mental 

övning/visualisering. Det finns i de undersökningar som gjorts inom området motsägelsefulla 

resultat, i till exempel undersökningen Mental practice in music memorization: an ecological-

empirical study (2013), som kortfattat beskrivs i nästa underkapitel, 3.2, visas ett positivt 

resultat av mental övning. I en annan studie som undersöker mental övning inom en kirurgisk 

procedur, mastoidektomi, Mental practice in postgraduate training: a randomized controlled 

trial in mastoidectomy skills (2016), dras slutsatsen att det inte går att se en signifikant 

skillnad i fördelarna med mental träning inom området, dock menar författarna till artikeln att 

detta kan bero på studiens lilla urval, men de drar ändå slutsatsen att mental övning är ett 

verktyg för utbildning som är lättillgängligt, billigt och säkert (Conlin, A., Lea, J., Bance, M., 

Chadha, N., Kilty, S., Kozak, F., & Westerberg, B. D., 2016:1). Musik och kirurgi är 

visserligen vitt skilda områden vars praktik och teori ser olika ut, men båda artiklarna har det 

gemensamt att de är relaterade till ämnet mental övning; mental practice.  

 

Ämnet är kort och gott väl omskrivet inom flera olika ämnesområden. Den tidigare forskning, 

litteratur och det ämnesrelaterade material som följer är ett urval jag har gjort av det stora 

stoff som finns inom ämnet.  
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3.2 Mental practice in music memorization: an ecological-empirical study – 
Bernardi, N. F., Schories, A., Jabusch, H. C., Colombo, B., & Altenmüller, E.  
 

Ett exempel på en undersökning som gjordes 2013, vars fokus var att se hur mental övning 

kan påverka memoreringen av musik, är Mental practice in music memorization: an 

ecological-empirical study. Undersökningen gjordes med 16 högerhänta pianister, 8 män och 

8 kvinnor, alla frivilliga från University of Music and Drama i Hannover, Tyskland. Enligt 

artikeln hade alla deltagare studerat inom ramen för individuell pianoundervisning i 

åtminstone 15 år och alla var bekanta med färdigheter inom mental övning och mentala 

övningsstrategier. Undersökningen gick ut på att mäta hur många noter deltagarna efter 

Mental Practice, MP, på svenska; mental övning, gentemot Physical Practice, PP, på 

svenska; fysisk övning, kunde spela korrekt utantill i totalt två olika pianostycken. I det första 

stycket fick deltagarna förbereda sig mentalt och i det andra stycket fick de förbereda sig 

genom fysiskt pianospel. Deltagarna delades även upp i de som mentalt föreställde sig 

musiken visuellt och de som mentalt föreställde sig musiken auditivt. I korta drag visar 

resultatet av studien att:  

 

The comparison between post-MP and post-PP performances showed that MP alone 

allowed a level of proficiency between 40% and 60% of that achieved by PP. 

Moreover, combining an intense mental practice (30 min) with a relatively short 

physical practice session (10 min) led to results almost indistinguishable from those 

following 30 min of continued PP. (Bernardi, N. F., Schories, A., Jabusch, H. C., 

Colombo, B., & Altenmüller, E., 2013:284) 

 

Alltså, resultatet från 30 minuters mental övning i kombination med 10 minuters fysisk 

övning var omöjligt att särskilja från resultatet från 30 minuter av bara fysisk övning. 

Undersökningens resultat visar att en musiker som har begränsad möjlighet att öva fysiskt 

istället med större delen mental övning, tillsammans med en kort tids fysisk övning, kan 

uppnå samma resultat som en lite längre tid av endast fysisk övning: 

 

These results are of immediate interest to musicians willing to: a) optimize the time 

available for practicing, b) have a deeper comprehension and stronger mental 

representation of the pieces they are practicing, or c) avoid massive physical practice 

and thus prevent playing-related disorders. All of these goals can be achieved by 

mental and physical practice properly combined, without a significant loss in terms of 
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performance. (Bernardi, N. F., Schories, A., Jabusch, H. C., Colombo, B., & 

Altenmüller, E., 2013:284) 

 

I artikeln problematiseras tre delar av undersökningen a) undersökningens urval; trots att alla 

deltagare var bekanta med mental övning var det ingen av deltagarna som använde mental 

övning som deras främsta övningsstrategi, b) få deltagare; eftersom undersökningens resultat 

bygger på endast 16 deltagare går det inte att dra några generella slutsatser av 

undersökningens resultat, c) uppgiften; att spela ett stycke musik ur minnet efter endast en 

kort övningsperiod är ingen vanlig uppgift; ”[…] not a very common task […]”(Bernardi, N. 

F., Schories, A., Jabusch, H. C., Colombo, B., & Altenmüller, E., 2013:287), vilket kan 

ifrågasätta studiens resultat i relation till en, så att säga verklig situation. 

 

3.3 Does Mental Practice Work? – Fil. Dr. Noa Kageyama 
 

Noa Kageyama är fil. Dr. i psykologi vid Juilliard University, musiker och administratör över 

domänen www.bulletproofmusician.com. Han skriver i en artikel på Bullet Proof Musician 

om mental practice, mental övning. Han menar att mental övning är något som alla musiker, 

oavsett nivå, kan dra nytta av. Han beskriver det problemet som jag i inledningen förklarade, 

att det som musiker kan vara svårt att utnyttja femton minuter till att öva då ett övningsrum 

måste hittas, instrumentet måste packas upp och ett par uppvärmande toner måste tas innan 

övningen kan bli effektiv. ”Only have 15 minutes, so it’s not really worth getting your 

instrument out of your locker, finding a practice room, and getting set up, only to have to quit 

a few minutes later?” (Kageyama, 2017). Kageyama skriver att mental övning inte är 

jämförbar med fysisk övning, men att undersökningar gjorda på idrottare visar att: ”[…] 

successful individuals tend to engage in more systematic and extensive mental rehearsals than 

less successful individuals.” (Kageyama, 2017). Även om inte mental övning går att jämställa 

med fysisk övning så menar Kageyama att mental övning ger reella förändringar och konkreta 

förbättringar i prestation, men bara om det görs på korrekt sätt. Han menar att för att mental 

övning ska bli effektiv måste två viktiga komponenter ingå; att visualiseringen är systematic 

och vivid, vilket på svenska kan översättas till systematisk och levande/intensiv. Kageyama 

påpekar att mental övning inte är samma sak som att dagdrömma, mental övning måste vara 

metodisk för att ge ett positivt resultat. Han ger en guide i sex steg i hur det går att använda 

mental övning inom det musikaliska området. De sex stegen kan sammanfattas med: 1. en 

mental uppvärmning; vilket kan liknas vid den andning/luftflöde och den koncentration som 
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är etablerad inom meditationen, 2. uppvärmning; att försöka föreställa sig exempelvis en bild, 

ett rum, en ton eller en greppkombination så levande som möjligt; hur den ser ut, hur den låter 

och hur den känns, och 3. att försöka bibehålla den föreställda bilden, tonen och/eller ljudet så 

koncentrerat och levande som möjligt, och att metodiskt gå igenom musiken som föreställs 

mentalt, på ett liknande sätt som metodisk och problemlösande övning görs med instrumentet.  

 

3.4 Mental øving – Harald Jørgensen  
 
Harald Jørgensens bok Undervisning i øving riktar sig mot musiklärare och hur läraren ska 

göra för att undervisa elever i att öva. I boken finns ett särskilt kapitel som behandlar övning 

utan instrument, Jørgensen kallar det Mental øving (Jørgensen, 2011). I boken beskrivs tre 

olika sorters övning utan instrument: 

1; ”[…] den kognitive eller forestillingsmessige gjennomgang man gjør av en fysisk ferdighet 

uten at man beveger musklene.” 

2; ”[...] mental øving som skal påvirke konsentrasjon og motivasjon. [...]  

3; ”[...] forberede seg mentalt på å framføre musikk for andre.” (Jørgensen, 2011: 71) 

 

Den första definitionen beskriver Jørgensen som ”[…] den som vanligvis blir definert som 

mental øving […]” (Jørgensen, 2011: 71). Det är angeläget att nämna att boken framför allt 

riktar sig till lärare i så kallad västlig klassisk tradition, alltså mot lärare som oftast undervisar 

notbunden musik. Jørgensens text diskuterar därför utifrån givna strukturer som finns inom 

klassik musik; att det är ett stycke som övas in med noter. Till skillnad från Jørgensens bok är 

det i min studie framför allt jazz och improviserad musik som diskuteras eftersom alla mina 

informanter är jazzmusiker. Standardrepertoaren inom jazz innehåller låtar som de flesta 

jazzmusiker kan spela några eller flera av utan noter och således krävs det att en musiker som 

spelar en låt ur denna repertoar minns form, melodier och ackord utantill. De delar som enligt 

Jørgensen går att öva på mentalt är: form och struktur på låten, tonart, rytmiska mönster, 

dynamik, harmonisk struktur och ”landmärken” i musiken. Dessa olika delar går 

uppenbarligen att öva på inom de flesta musikgenrer som innehåller någon medveten tonalitet 

och rytmik. Inom jazzen är standardrepertoaren något som går att öva enligt Jørgensens 

modell. Den rena motoriska övningen utan instrument, som inledningsvis var mitt huvudfokus 

i denna studie, nämner Jørgensen (2011:77) kort; ”[…] forestille seg hva man har gjort: 

Makter man å få fram en forestilling om bevegelsene, og kanskje "kjenne" dem?” Alltså; går 

det att föreställa sig rörelser och känna dem, trots att de inte utförs på instrumentet? Jag 
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menar att för att kunna göra detta krävs det att personen som försöker föreställa sig 

instrumentet är väl bekant med instrumentet. Det krävs erfarenhet av instrumentet i fråga, hur 

det känns och vilka egenskaper det har. Denna kunskapen måste finnas, det går inte att öva 

utan något om detta ”något” inte går att föreställa sig.  

 

3.5 Melodic Structures – Jerry Bergonzi 
 

Den amerikanska saxofonisten Jerry Bergonzi är ett framstående namn inom jazzmusiken. 

Boken Melodic Structures (1992) är en lärobok som fokuserar på improvisationsteknik inom 

framför allt jazzmusik. I boken ger Bergonzi handfasta exempel med noter och 

ackompanjemang på en tillhörande CD-skiva. Ett av kapitlen handlar om visualisering inom 

musik och beskriver hur övning genom mentala föreställningar kan gå till. Bergonzi menar att 

visualisering är något som alla gör. Han jämför musikalisk visualisering med bland annat en 

basketspelare som visualiserar sig sina rörelser mentalt och en advokat som mentalt 

visualiserar sig sina juridiska argument. Bergonzi beskriver hur han ser på musikalisk 

visualisering inom musik: ”For a musician, visualization is the process of picturing in our 

mind’s eye what we hear in our mind’s ear.” (Bergonzi, 1992:31) Han säger också att det 

största hindret för att göra övning effektiv är brist på koncentration; att kunna hålla fokus 

kring ett specifikt moment i övningen utan att tappa koncentrationen och börja spela något 

annat. Visualisering kräver odelad koncentration, vilket Bergonzi menar är den stora fördelen 

som går att få ut av visualiseringen. Han hävdar att tio minuters koncentrerad visualisering 

kan motsvara två timmars fysisk övning. Bergonzi förklarar och visar genom 

exempelövningarna i sin bok hur det går att arbeta metodiskt och skärpa koncentrationen i 

övningen genom visualisering. Enligt Bergonzi innebär visualisering att intellektet lär 

kroppen. Inte tvärtom; istället för att spela ett musikaliskt moment rutinmässigt kan 

koncentrerad visualisering skapa en starkare relation mellan det mentala och det fysiska:  

 

How many times has your body been playing an exercise by rote while your 

mind is off somewhere else? With the use of visualization the mind actually 

teaches the body and the mind remembers what the body is more apt to forget. 

(Bergonzi, 1992:32) 
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Bergonzi (1992:32) menar att där vi mentalt stöter på hinder i vårat musicerande, det är också 

där som vi kommer stöta på svårigheter när vi fysiskt ska spela på instrumentet. I bokens 

exempelövningar visas tydligt hur visualisering kan tillämpas som metod när det handlar om 

att memorera musik, om en tydlig visuell/mental bild av vad du vill spela skapas utan 

instrumentet innan du spelar blir det sedan lättare att koppla den fysiska motoriken till det du 

mentalt föreställt dig. I boken behandlas även föreställningar av musik som inte är rent 

motoriska. Att genom kreativ föreställning föreställa sig exempelvis hur vi vill att musiken vi 

spelar ska låta: “Imagine what you would like your music to sound like, what you would like 

it to feel like; the clearer the picture in your mind the closer to physical reality your product 

will be.” (Bergonzi, 1992:37). 

 

3.6 The Art of Piano Playing – a scientific approach – George Kochevitsky 
 
George Kochevitskys bok The Art of Piano Playing – a scientific approach (1967) är även 

den en lärobok och i stora drag en slags manual för hur man kan öva piano med a scientific 

approach, vilket Kochevitsky beskriver som det centrala nervsystemet i relation till den rent 

motoriska fysiken som krävs för att spela piano. Kochevitskys tankar tar inspiration från 

neurofysiologin. Delvis tar boken upp mental träning och mental övning (mental work, mental 

practicing) men den fokuserar inte i övrigt specifikt på övning utan instrument. Kochevitskys 

studie behandlar musicerande vid pianot, medan min studie fokuserar på saxofonen. 

Skillnaden i att öva på piano och saxofon går att diskutera och problematisera. Vad är 

egentligen den motoriska och mentala skillnaden i att öva på piano alternativt saxofon? Vad 

är skillnaderna mellan de två instrumenten? Instrumenten skiljer sig mycket åt. Förutom det 

rent uppenbara att det är olika instrument som behandlas och klingar olika i en spelsituation 

så är enligt mig den allra största skillnaden att det krävs kontroll över andningen och 

luftflödet för att rent fysiskt frambringa toner vid användandet av saxofonen, vilket inte är 

fallet med pianot. Det finns med det sagt säkerligen många pianister som skulle hävda att 

andningen är av central betydelse för fraseringen. Men förutom olikheterna mellan de olika 

instrumenten finns det också likheter dem mellan, en pianist och en saxofonist använder båda 

händerna när de musicerar på sitt instrument och både saxofonen och pianot producerar ljud 

som klingar vackert vid professionell användning.  

 

Leonard Deutsch, författaren till Guided Sight-Reading: A New Approach to Piano Study som 

också behandlar relationen mellan tanke och fingrar hos musiker skriver: “A player’s fingers 
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cannot travel faster than the thoughts which direct his fingers on the keyboard. Therefore his 

velocity depends first on his mental agility in grasping printed music and coordinating finger 

movement.” (Deutsch, 1950:38) Citatet refereras till i Kochevitskys The Art of Piano Playing 

– a scientific approach och syftar på musicerande vid pianot. Det gäller i första hand 

musicerandet av noterad musik, men jag tror att dessa tankar går att överföra till andra 

instrument och musik som är improviserad. Påståendet att fingrarna inte kan färdas snabbare 

än tanken stämmer även inom jazzmusik, åtminstone om man får tro mina informanter. Jag 

utvecklar detta resonemang och mina informanters tankegångar kring ämnet i kapitel 5. 

Resultat. 

4. Metod 
 

Metoden som ligger som grund för denna studie är den kvalitativa forskningsintervjun med 

utgångspunkt från böckerna Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, Brinkmann, 2014) 

och Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002). Informanterna till studien är 

professionella saxofonister och tillhör några av världens främsta jazzsaxofonister i dag. Ett 

krav jag har haft på informanterna är att de har erfarenhet av att undervisa inom ämnet musik 

generellt och saxofon specifikt i någon form. Detta för att jag ska kunna knyta mina resultat 

från intervjuerna till pedagogiska reflektioner och till min yrkesroll som musik- och 

saxofonlärare. Två av fyra intervjuer har genomförts via internet med hjälp av videosamtal, 

resterande två har gjorts ansikte mot ansikte. Under intervjuerna har samtalen cirkulerat kring 

om och hur informanterna har arbetat och arbetar med övning utan sitt instrument.  

 

4.1 Metodologiska överväganden  
 
Studien hade kunnat göras på olika sätt. Exempelvis hade en enkätstudie som grund för vald 

metod kunnat ge ett kvantitativt resultat i jämförelse med det kvalitativa svar som den 

forskningsintervju jag valt ger. En enkätstudie hade kunnat ge ett bredare resultat, men inte 

med det kvalitativa värde som intervjuerna jag genomförde har. Eftersom fyra av de totalt sju 

saxofonister jag kontaktade ville delta i studien, och de dessutom är av stor dignitet var jag 

efter den etablerade kontakten övertygad om att studien skulle göras kvalitativt med hjälp av 

intervjuer. Ett annat sätt studien hade kunnat göras på är om saxofonisterna testats på olika 

sätt att öva, det finns tidigare studier som gjorts där mental övning jämförts med fysisk övning 
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där resultatet sedan har kunnat mätas i siffror. Ett exempel på en sådan undersökning är 

tidigare nämnda Mental practice in music memorization: an ecological-empirical study 

(2013).  

 

Eftersom två av fyra informanter är engelskspråkiga var jag tvungen att skriva 

intervjufrågorna på engelska och också förbereda intervjuerna genom att friska upp mitt 

minne på engelska begrepp som med säkerhet skulle komma upp under intervjuerna. En av de 

två informanterna som är engelskspråkig bor i New York och en bor i Berkeley, Kalifornien. 

Jag var i inledningsfasen av min studie därför tvungen att göra några metodologiska 

avväganden. Jag ville gärna se mina informanter när jag intervjuade dem, min tanke var att 

intervjun kunde bli mer avslappnad då vilket skulle kunna påverka informantens vilja att tala 

öppet om sin övning som, för en musiker, faktiskt kan vara en ganska personlig angelägenhet. 

Skulle jag, för att möta dem öga mot öga, resa till USA för att genomföra intervjuerna eller 

skulle det gå lika bra att möta dem i ett videosamtal över internet? Om tekniken finns att göra 

världen mindre och spridningen av information och kunskap snabbare är den här studien ett 

perfekt tillfälle att utnyttja sådana kommunikationsmöjligheter. Därför ansåg jag att en 

intervju över internet skulle fungera bra.  

 

Även om det är bekvämt och praktiskt att kunna tala med och se människor över hela världen 

genom internet så är det inte alltid det fungerar problemfritt. Under en intervju försvann mitt 

ljud flera gånger vilket gjorde att intervjun var tvungen att avbrytas, men det var inga större 

problem, samtalet fortsatte genom en snabb återuppringning. Under ett annat samtal hade min 

informant för dåligt internet för att skicka video, vilket innebar att vi endast hörde varandra. 

Intervjun gick ändå bra och det kändes, trots att vi inte såg varandra, avslappnat och bekvämt 

i situationen.  

 

4.2 Den kvalitativa intervjun  
 

Den kvalitativa intervjusituationen är dynamisk och flexibel, det är en social praktik vars 

resultat beror på sammanhanget och vilka beslut som fattas i stunden, den är kontextuell 

(Kvale, Brinkmann, 2014:34). Min intervjuguide bestod av totalt fem frågor, utöver dessa fem 

var jag öppen för det som hände i intervjusituationen vilket gjorde att det fanns utrymme för 

eventuella följdfrågor. Detta gör min intervjumetod semi-strukturerad enligt Brymans 
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(2002:301) kategorisering. Om tillfälle fanns och jag kände att stunden krävde det ställde jag 

följdfrågor som jag ansåg var intressanta i kontexten för studien. Jag försökte att skapa öppna 

frågor som inte skulle fungera ledande. Min intention var att få informanterna att svara så 

ärligt som möjligt utifrån deras tankar kring frågorna utan inflytande från mina åsikter som 

intervjuare. Varje intervju började med att jag förklarade, utan att avslöja för mycket om 

studiens syfte, vad syftet med intervjun är; att detta är mitt examensarbete för att bli 

musiklärare och att min studie handlar, kort och gott, om övning med och utan instrument. Jag 

förklarade att jag ska använda mig av intervjumaterialet i min studie och frågade om jag kan 

använda deras riktiga namn i studien, samtliga informanter gick med på detta. I början av 

intervjuerna förklarade jag också att jag ville att de skulle se intervjun som ett samtal mellan 

två personer med utgångspunkt från mina givna intervjufrågor. 

 

Inledningsvis skrev jag ner alla intervjufrågor till en intervjuguide först på engelska och 

översatte sedan dem till svenska. Det innebär att jag formulerade och specificerade mina 

intervjufrågor så gott jag kunde på engelska för att sedan hitta en passande översättning till 

svenska. Jag försökte hålla mig så nära den ursprungliga innebörden av intervjufrågan som 

möjligt när den översattes, men med det sagt så är det i min uppfattning alltid något som 

förändras i en översättning, hur bra och nära originalet översättningen än är.  

 

Jag har försökt förhålla mig pragmatiskt till informationen intervjuerna gav och i den analys 

som följer. Jag har genom transkription dokumenterat det mina informanter, utifrån mina 

frågor, sagt om och förklarat hur de övar med och utan saxofonen i händerna. För att förstå 

och tolka transkriptionerna har jag varit tvungen att dels känna till saxofonen som instrument, 

hur den fungerar, låter och vilka egenskaper den har och också ha en viss kännedom om mina 

informanters musikaliska historia och bakgrund. Detta för att tolka deras svar så korrekt som 

möjligt i relation till den intervjusituation som kunskapen delgavs i och i det rent praktiska 

utförandet av kunskapen, alltså i övningsrummet. Jag har i min tolkning försökt smälta 

samman informanternas och min egen förståelse för att därmed etablera ny kunskap.  

 

Min studie kan inte ge ett omfattande och generellt svar på hur en saxofonist kan och bör öva 

utan saxofonen i händerna, vilket heller inte resultatet av mitt arbete utger sig att ge ett svar 

på. Studien är heller ingen guide för hur man som musiker och lärare kan använda 

musicerande utan instrumentet i sin övning och i undervisning. Studien ger fyra exempel på 

hur några av Sveriges och världens i dag främsta saxofonister arbetar och tänker kring övning 
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utan instrument som genom mina tankar leder fram till en analys av den information som 

intervjuerna givit. Genom intervjuerna och analysen som följer kan du som läsare använda 

denna studie för att utforska nya möjligheter i din övning med och utan instrument. 

 

4.3 Studiens fokus 
 
 
I inledningsarbetet till denna studie försökte jag definiera precis vad jag ville undersöka. 

Musik kan lyssnas och tolkas känslomässigt såväl som analytiskt. För att uppnå en 

professionell nivå som musiker är det min uppfattning att båda delar behövs. För att kunna 

spela musik på en professionell nivå krävs ett visst mått av teknik och motoriska färdigheter 

på instrumentet, men det krävs också att en musiker kan förmedla det som spelas på ett 

dynamiskt och emotionellt sätt för att musiken ska få någon betydelse. Musicerande och 

övning kräver alltså dels motorisk övning; att när musikern spelar exempelvis en skala tänka; 

hur känns den på mitt instrument? hur ser den ut på mitt instrument? hur låter den? men också 

emotionell övning; föreställningar och känslor kring musik och hur den framförs. Dessa olika 

sätt att se på övning med instrument går lätt att överföra till övning utan instrumentet. Det 

som Jørgensen (2011:71) kallar mental övning, alltså tankar om övning, föreställningar om 

hur det kan låta och varför går givetvis att tänka utan instrumentet i händerna.  

 

I förberedelsearbetet till intervjuerna var jag, för att precisera min undersökning och mina 

frågor, tvungen att tänka igenom och formulera vilka fokusområden som finns med när en 

saxofonist övar. Vilka fysiska och motoriska beståndsdelar kan saxofonistens övande brytas 

ned till? Genom att diskutera detta med min handledare som är flöjtist och titta på hur jag som 

saxofonist övar kom jag fram till fem olika delar som finns med när en träblåsmusiker övar. 

Dessa fem interagerande fokusområden är:  

- Embouchyr 

- Luft/luftström 

- Fingrar 

- Tunga 

- Fysisk spelposition 

 

Mina intervjufrågor var inledningsvis inte direkt fokuserade på övning utan instrument utan 

mer generellt inriktade kring temat övning. Exempelvis var första frågan; ”Kan du förklara 
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hur du övar på saxofonen utifrån…” de fem ovan nämnda olika fysiska och motoriska 

fokusområden jag givit. Först fjärde frågan, av fem totalt, började närma sig ämnet övning 

utan instrumentet. Jag ville på detta sätt se om ämnet övning utan instrument, eller mental 

övning som exempelvis gehörsövningar utan instrument skulle komma upp under intervjun 

under mer frivilliga former från informanten, utan ledande frågor från mig som intervjuare. 

Jag försökte på förhand ge informanterna så lite information som möjligt om vad min studie 

egentligen handlade om, det enda de fick veta var att studien berör ämnet övning med och 

utan instrument. Jag ville få spontana svar utan för mycket på förhand gjord reflektion kring 

ämnet för att komma så nära deras övningsstrategier och vardagliga övningssituationer och 

rutiner som möjligt.  

 

4.4 Urval 

 
Studiens centrala del är de intervjuer jag genomfört på fyra professionella och 

yrkesverksamma saxofonister och musiklärare. Mina fyra informanter består av den chilenska 

saxofonisten Melissa Aldana, amerikanen Joshua Redman, svenska Karl-Martin Almqvist och 

dansk-svenska Claus Sörensen. Jag vill poängtera min glädje och uppskattning i att samtliga 

informanter accepterade min inbjudan att bli intervjuade i samband med denna studie. Jag vill 

också understryka deras betydelse som musiker och pedagoger för jazzen i Sverige och 

Världen. Det är resultatet från dessa fyra intervjuer som mitt arbete grundar sig på. 

 

4.4.1 Presentation av informanter 
 

4.4.1.1 Joshua Redman är en amerikansk saxofonist född 1969. Han spelar framför allt 

tenorsaxofon, men stundtals även sopransaxofon. 1991 tog Redman examen från Harvard 

College med en filosofie kandidat i Samhällsvetenskap. Samma år flyttade han till New York 

där han på allvar började ta plats på stadens jazz- och musikscener. Fem månader efter det att 

han flyttat till New York vann Redman Thelonius Monk International Jazz Saxophone 

Competition. Redman har spelat in flera skivor, både i eget namn och tillsammans med andra. 

Han har blivit Grammy-nominerad för skivan Momentum med bandet Elastic band. Redman 

har varit bandledare, Artistic director, för SF Jazz Collective i San Fransisco och han har även 

undervisat vid sidan av sin karriär som musiker. Redman är en av de riktigt stora 

saxofonisterna under slutet av 1900-talet och under 2000-talet. Han har musicerat med flera 
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av de allra största, bland annat Dewey Redman (Joshua Redmans pappa), Brian Blade,  

Ray Brown, Elvis Jones, McCoy Tyner, Charlie Haden, Pat Metheny, Mark Turner,  

Stevie Wonder Kurt Rosenwinkel, Herbie Hancock, Brad Mehldau, med flera. 

(www.joshuaredman.com 2017) 

 

4.4.1.2 Melissa Aldana är en chilensk saxofonist född 1988. Hon spelar framför allt 

tenorsaxofon. Aldana tog examen från Berklee College of Music i Boston 2009 och är i dag 

2017 bosatt i New York. Hon släppte sitt första solo-album Free Fall 2010, hennes andra 

album Second Cycle släpptes 2012. År 2013 var Aldana den första kvinnliga och 

sydamerikanska musikern att vinna Thelonius Monk International Jazz Saxophone 

Competition, samma pris som även Joshua Redman vunnit. Vinsten innebar bland annat ett 

inspelningskontrakt med det amerikanska skivbolaget Concord Jazz. Sedan dess har Aldana, 

förutom att spela på många ackrediterade konsertsalar världen över, spelat in två album 

tillsammans med jazztrion Crash Trio. 2014 släppte de albumet Melissa Aldana and Crash 

Trio och tämligen nyligen, 2016, släpptes deras senaste album med titeln Back Home. 

(www.melissaaldana.com 2017)  

Aldana har ett eget sound som andas mycket historia, med influenser som saxofonisten Sonny 

Rollins, men trots detta med mycket moderna inslag med influenser från saxofonister som till 

exempel Mark Turner. När jag pratade med Aldana berättar hon att hon förutom att arbeta 

som musiker även undervisar saxofonelever privat och vid Lincoln Center i New York.  

 

4.4.1.3 Karl-Martin Almqvist är en svensk saxofonist från Karlstad född 1968. Almqvist 

studerade vid Malmö Musikhögskola innan han flyttade till New York för att spela och 

studera på Mannes College of Music för bland annat saxofonisten George Garzone. Almqvist 

har släppt fyra skivor i eget namn och även medverkat på flera skivor med andra 

konstellationer. Sedan 2014 arbetar Almqvist i Köpenhamn tillsammans med Danska Radions 

storband. Almqvist har undervisat och undervisar utöver sin karriär som musiker, just nu som 

saxofon- och ensemblelärare vid Musikhögskolan i Malmö, där jag haft honom som lärare, 

förebild och en stor inspirationskälla. Almqvist har spelat tillsammans med många musiker, 

både svenska och internationella storheter. (www.karlmartinalmqvist.net 2017) 

 

4.4.1.4 Claus Sörensen är en dansk-svensk arrangör och saxofonist, oftast sedd traktera 

altsaxofon. Sörensen är känd genom framför allt sitt arrangörskap av storbandsmusik i 

Öresundsregionen men också genom sina framträdanden på saxofon med dessa storband och 
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andra jazzgrupper. Sörensen har 2001 och 2007 vunnit den svenska kompositionstävlingen för 

jazzmusik Jazzverk och han har arrangerat musik till bland annat Danska Radions storband, 

Tolvan Big Band, Monday Night Big Band och artister som Peter Asplund och Rigmor 

Gustafsson. Sörensen arbetar på Musikhögskolan i Malmö som lärare i arrangering, 

komposition och undervisar även i saxofon där jag fått ta lektioner av denna eminenta 

pedagog och musiker. (www.cvmusic.se 2017) 

 

4.5 Etiska frågor 
 
När jag fick kontakt med mina informanter och de alla hade ställt upp på att bli intervjuade av 

mig ställde jag mig frågan; ska de vara anonyma eller inte? Eftersom alla mina informanter är 

professionella och högt respekterade musiker ville jag att deras identiteter skulle tydliggöras i 

min studie, det är trots allt deras karriärer som saxofonister och pedagoger, tillsammans med 

den information jag fick fram av intervjuerna som i slutändan gör mitt arbete trovärdigt. 

Varför intervjua några av världens främsta saxofonister om deras identitet ändå hemlighålls? 

Jag har valt att använda identiteten hos mina informanter som en del i validiteten och 

reliabiliteten i mitt arbete och dess resultat. Samtliga informanter samtyckte till att inte bli 

anonymiserade.  

5. Resultat, genomgång av data 
 
Den uppdelning jag gjorde med de fem olika fysiska och motoriska delar som finns med när 

en träblåsmusiker övar blev föremål för diskussion under samtliga intervjuer. (1. embouchyr, 

2. luft/luftström, 3. fingrar, 4. tunga, 5. fysisk spelposition). Samtliga informanter menade att 

dessa fem komponenter självfallet är delar som finns med i utvecklingen som saxofonist. När 

en noggrann analys görs av saxofonspelets olika komponenter menade alla informanterna att 

det går att dela upp övningen i nämnda delar, men ingen övade på någon av dessa separat. Jag 

fick från informanterna flera likheter i hur de övar och hur de kategoriserar sin övning, men 

också flera punkter där detta skiljde sig åt. Någras övning var mer strukturerad, medan andras 

mer ostrukturerad. De informanter vars övning inte var strukturerad vilket innebär att deras 

kategorisering och hierarki i övningssammanhang inte var tydlig och väl synlig kommer jag 

genom intervjumaterialet försöka destillera fram en struktur, men detta blir filtrerat genom 

min egen tolkning.  
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5.1 Sammanfattning av intervjuer – Tankar kring övning 
 

5.1.2 Joshua Redman  

Redman berättade under intervjun att han aldrig övar isolerat på någon av de fysiska 

beståndsdelar av att spela saxofon som jag formulerade, förutom artikulation. Han menade att 

alla delar under ett övningspass delvis flyter ihop. Givetvis kan fokus vara på ett specifikt 

fokusområde, exempelvis tonbildning, men generellt så går det inte att separera de olika 

delarna från varandra. Artikulation är den enda delen som han medvetet i sin övning försöker 

separera från de andra delarna. Han berättade att hans övning ofta är sporadisk eller 

improvisatorisk: 

 

I'll just like start playing, maybe I'll be playing through a tune […] I'll try to play 

something and it doesn't come out the way I intended it or the way I heard it, and so 

right there I'll try to like drill down on, like zeroing on what was I trying to do? and 

then like... realizing that I can't do it and then working on that […] (Redman, 2017). 

 

Under denna typ av övning menade han att artikulation, eller tonguing är något som kan 

hamna i fokus: “[…] trying to get hearing a certain kind of articulation or trying to get a 

certain kind of effect in not being able to do it and I guess I have worked on tonguing a little 

bit.” (Redman, 2017). Redman påpekade tydligt vikten av att öva teknik och motorisk 

färdighet. Den övning han själv genomför är mycket fokuserad kring just tekniskt utförande, 

att kunna utveckla tekniken på saxofonen för att på så sätt utveckla det han kan utföra på 

instrumentet och då också utveckla och utvidga sitt uttryck. Han liknade övning på teknik vid 

tyngdlyftning i ett gym:  

 

It's like if you’re like in the gym. Are you lifting weights because you're going to be in 

a weight-lifting competition and then you're going to bench-press your max-weight, or 

are you lifting weights and you're a football-player or a basketball-player, and you're 

going to use those muscles for something very different. (Redman, 2017). 

 

Samtidigt menade han också att han kan se en fara med att avskilja teknik från musik: ” I 

think it's dangerous to too much try to abstract technique from music.” (Redman, 2017). Han 

menar att teknik ytterst är ”means to an end”, alltså ett medel för att kunna uttrycka sig fritt på 

saxofonen, inte ett mål i sig själv. ”You can work on this stuff all day but the speed is in your 
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ears and in your brain, you know.” (Redman, 2017). I linje med detta citat menade han att 

hearing, vilket på svenska kan översättas till lyssning eller gehör, är högst prioriterat i hans 

musicerande och det är också det viktigaste att arbeta med ur en övningssynpunkt. Redman 

menar att han har utvecklat sitt gehör mycket utan saxofonen till hands, speciellt outer 

hearing, vilket han beskriver som förmågan att utan instrument kunna identifiera vad som 

händer i musiken, utanför sig själv. Han påpekar det faktum att man inte alltid är vid sitt 

instrument. Han berättar att han spenderat tid under till exempel en flygresa med att försöka 

identifiera vad som teoretiskt händer i musiken utan sitt instrument och alltså utan att kunna 

dubbelkolla om det han hör stämmer. Han menar att det kan finnas en kvalitet i detta, att inte 

ha facit utan att bli tvingad att verkligen lyssna och identifiera utan att ha möjlighet att 

dubbelkolla på ett instrument: ”[…] if you can force yourself to try to hear it without going to 

an instrument, I think that can really develop your ears.” (Redman, 2017). Samtidigt som han 

menar att lyssningen är något som kan utveckla en musikers gehör så påpekade han att detta 

kanske snarare bör ses som en del i livet av att vara musiker. Om man övar och är intresserad 

av musik så är lyssningen och de tankar om och vad som händer i musiken som kommer upp i 

samband med lyssningen en automatisk del av att vara musiker, som ett slags dagdrömmar, 

”musical daydreaming” (Redman, 2017). Han menar att detta inte är något som endast 

musiker gör utan det är en del av att vara människa, men tankarna en musiker tänker handlar 

delvis självklart om musik. Tankarna kan givetvis utveckla dina egenskaper och färdigheter 

som musiker, men de behöver inte på grund av det ses som övning. Under mitt samtal med 

Redman dök frågor upp om vad övning egentligen är. Måste övningen ske medvetet för att få 

kallas övning? Eller kan övning innefatta den process som alla musiker genomgår över tid, 

där lyssning och diskussion kring musik ingår? Att arbeta med och repetera något musikaliskt 

moment medvetet för att utveckla färdigheterna på sitt instrument är en definition som många 

musiker troligen håller med om är övning i ordets rätta bemärkelse. Utvecklingen av gehöret 

är inte alltid något han ser som övning i den bemärkelsen. Att lyssna på musik och genom 

musiken få inspiration och referenspunkter till sitt eget musikskapande är inte något som han 

alltid gör medvetet. En musiker tänker inte alltid på musik, precis som en arkitekt inte alltid 

tänker på arkitektur, Redman påpekade detta under vårt samtal;  

 

[…] it's not like I walk around with music in my head all the time, trust me... But a lot 

of times when I am, I think I am on some kind of vague level visualizing myself 

playing. (Redman, 2017). 
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Att lyssna på musik medvetet, alltså att försöka identifiera vad som händer harmoniskt och 

rytmiskt är något som Redman menar har utvecklat hans gehör och musicerande. Detta är 

också något han gör i relation till saxofonen, utan att hålla den i händerna och alltså 

visualisera sig saxofonen, eller spela ”luft-sax”; ”[…] visualizing myself playing.” (Redman, 

2017). Men det är inget han vill kalla medveten övning. Den enda övningen han medvetet gör 

utan instrumentet är att memorera musik; ”Memorizing music I spend a lot of time away from 

the instrument, intentionally. I might use time on the playing and then I'm hearing it and 

visualizing myself playing it.” (Redman, 2017). En annan aspekt av lyssning som Redman 

tryckte på är den emotionella lyssningen. Han menar att han har hört många musiker som är 

väldigt duktiga på att lyssna analytiskt, musiker som teoretiskt direkt kan höra vad som 

spelas, men som kan sakna den emotionella lyssningen; […] deeply on an emotional level.” 

(Redman, 2017). Han förklarar att eftersom detta är en mer mystisk och svårfångad kvalitet av 

lyssning är det inget han direkt kan svara på hur det går att förbättra ur en övningssynpunkt. 

Han menar att det är en kvalitet som inte framhålls eftersom den är så abstrakt, men han pekar 

ändå på att det är en mycket viktig kvalitet att ha i åtanke och att vara medveten om. Han talar 

om att gehöret hänger ihop med muskelminnet i relation till ditt instrument. Denna typ av 

gehör är något Claus Sörensen även nämner, han kallar det för det intuitiva gehöret. Redman 

förklarar:  

 

[…] some of my hearing is connected to a sense of what it sounds like on the 

saxophone. That's kind of vague, but I guess sometimes when I'm trying to figure 

something out, when I'm listening, I've visualized myself playing it and then, you 

know I-then I- “yeah, that's what note it is”, you know. (Redman, 2017). 

 

Redman förhåller sig generellt positiv till idén om att utveckla gehöret utan saxofonen trots att 

det inte är något han säger sig göra i någon större utsträckning. Han säger att utveckling av 

gehöret utan saxofonen är ”[…] probably incredibly valuable.” (Redman, 2017). Trots de 

fördelar som han säger förmodligen finns av att öva utan saxofonen poängterar han ändå att 

det är nödvändigt att känna sitt instrument väl rent fysiskt för att kunna spela tillsammans 

med andra musiker. Det finns inte något substitut för den fysiska upplevelsen av att faktiskt 

spela på saxofonen:  

 

As much value as there is from doing things away from the instrument, there's no... 

there's no substitute for the actual experience of… Like it's still a different thing when 
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you have the instrument in your hands and you're playing and when you're really 

making music with other people. So, you can practice all that stuff away from the 

instrument, but once you're back on the instrument you have to reconnect with the 

physical reality of it, and I do think that there are limits to how much you can try to 

like separate parts from the whole. (Aldana, 2017). 

 

 

5.1.3 Melissa Aldana  

Aldana berättade under vårt samtal att hon alltid börjar sina övningspass med att spela långa 

toner över hela saxofonens register. Precis som övriga informanter delar inte Aldana upp 

övningen i de kategorier jag på förhand delat in övningen i. Hon separerar inte de olika 

delarna från varandra i sin övningsrutin, alla delar liksom flyter ihop när hon övar: […] for 

me that is the key, how you can mix everything because everything is one thing, technique 

should not be separated from practicing sound because both things are really related.” 

(Aldana, 2017). Hon menar att det allra viktigaste för hennes övning är disciplin och att ha 

tålamod, att inte bli överväldigad över de oändliga möjligheter som finns inom musik och allt 

som går att öva på och utveckla ur en musikalisk synpunkt. En annan viktig aspekt är enligt 

Aldana att ha ett mål med sin övning, att vara målmedveten. Hon berättade för mig att hon är 

ett ”control-freak” så för henne är det viktigt att vara fokuserad på vad hon vill utveckla och 

varför. Vanligtvis tycker hon att det är svårt att få tid till att öva flera timmar om dagen och 

därför är det viktigt att det finns en medvetenhet, strategi och riktning i den övning hon gör:  

 

[…] usually it's hard to practice every day many hours and trying to be focused, so I 

always try to have a plan somehow, something that will help me to either get into it or 

just kind of have a routine and if I'm inspired I keep adding things. (Aldana, 2017). 

 

Ur en musikalisk synvinkel betonar hon betydelsen av acceptans för ens eget musicerande; att 

som musiker kunna lyssna på sig själv och att vara medveten om var man i sin musikaliska 

utveckling och process befinner sig. För förmågan att uttrycka sig musikaliskt och för att 

kunna fokusera på förbättringsområden och öva på dem krävs det att du som musiker har 

möjlighet att fokusera och zooma in på vad du kan förbättra motoriskt och musikaliskt. Alltså 

en slags förmåga att analytiskt kunna tolka och utvärdera sitt spel för att på så sätt bli bättre på 

sitt instrument: 
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[…] accepting yourself as a musician, being able to hear yourself is a very important 

skill because, you learn to accept yourself and you learn to understand what you have to 

do or what you could do in order to improve and become better […] (Aldana, 2017) 

 

Angående övning som kan genomföras utan saxofonen menar Aldana att det är en fråga om 

var du som musiker är i din utveckling och vilken fas du befinner dig i. Hon menar att 

saxofonen är ett väldigt fysiskt instrument, om du utveckla den motoriska tekniken och ett 

sound så krävs det att du arbetar med dessa moment med saxofonen. Sound innebär den 

klangen och det ljudet som skapas när en musiker spelar och kan översättas till svenskans 

ljud/ljudproduktion, klang eller ton/tonbildning. Soundet är en stor del i en saxofonists 

utveckling, de flesta saxofonister som jag känner till och har som förebilder har övat på och 

noggrant reflekterat över soundet. Jag menar att det är soundet som skapas snarare än tonerna 

och rytmiken som spelas som gör att en saxofonist kan låta personlig och unik i sitt spel. Det 

är svårt att separera sound, toner och rytmik från varandra eftersom alla delar sammanlagt 

skapar den personlighet som en saxofonist har i sitt spel, men om det finns en hierarki i vilken 

del som gör att en saxofonist låter som hen låter så menar jag att det är soundet. Under mitt 

samtal med Redman påpekade även han soundets betydelse: ”[…] the sound is the most 

important thing […]” (Redman, 2017). Ämnet sound är stort och kräver möjligtvis en uppsats 

i sig själv så efter denna korta utläggning så lämnar jag det ämnet. Hur som helst så menar 

Aldana att om du som saxofonist är i början av din musikaliska utveckling bör du framför allt 

arbeta med soundet och den motoriska tekniken med saxofonen. Om du är längre fram i din 

utveckling och har lagt en grund för dessa delar behöver inte din utveckling som musiker 

bestå i att bara arbeta med saxofonen utan du kan för din musikaliska utvecklings skull lyssna 

och tänka på musik, låta musiken andas och att inte spela:  

 

[…] if you've been playing many years and you got those things covered, a lot of the 

things to improve are related to just listening music, to let it breathe, to think about it, 

to not play. (Aldana, 2017). 

 

Att inte spela på saxofonen utan istället visualisera och öva mentalt berättar Aldana att hon 

gör ofta. På grund av de många resor hon gör till och från spelningar varje år så hinner hon 

inte öva så mycket som hon egentligen vill och därför känner hon sig tvungen att utnyttja 

tiden när hon reser med att visualisera och öva mentalt: ”I'm constantly thinking; okay, I'm 

playing the major scales, just thinking about how my fingers move and about, about harmony 
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[…]” (Aldana, 2017). Den motorisk-tekniska övningen utan instrument är alltså något som 

hon arbetar med. Hon berättar också att det är något hon talat om tillsammans med andra 

saxofonister och musiker som också arbetar med mental övning och visualisering, hon 

nämner som exempel saxofonisten Jerry Bergonzi. Aldana menar att denna typ av övning inte 

värmer upp din kropp rent fysiskt men det kan ha en positiv inverkan på din hjärna och dina 

fingrar: ”[…] your brain is going to be sharp and your fingers […]” (Aldana, 2017). När jag 

frågar henne säger hon att hon tror att det finns färdigheter som går att utveckla utan 

instrumentet i händerna, framför allt ur en improvisatorisk aspekt. Hon menar att när hon 

ibland tänker på hur hon kan improvisera över en viss harmonisk passage kan hon komma på 

mer spontana eller organiska melodier om hon inte har saxofonen i händerna. Detta på grund 

av att hon då inte begränsas av de tekniska aspekterna av att spela saxofon. Hon förklarar att 

visualisering utan saxofonen i händerna kan skapa en annan anknytning mellan den mentala 

aktiviteten och det fysiska instrumentet: ”[…] I definitely think that you can improve and you 

can connect even in a different level with your instrument that way.” (Aldana, 2017). Hon 

menar, likt Redman, att det musikaliska uttrycket sitter i huvudet och inte i fingrarna. Att 

genom att lyssna på musik försöka hitta nya vägar att mentalt utvidga det musikaliska 

uttrycket:  

 

I definitely think that expressing yourself is very mental, and you can improve just 

doing it without the instrument, for sure and just by listening music-just by checking 

out some other things and trying to see the whole picture. (Aldana, 2017) 

 

Hon berättar att när hon undervisat barn och ungdomar i att spela saxofon har hon använt sig 

av övningar som innehåller mentala föreställningar. Hon berättar som exempel att hon först 

låter eleven föreställa sig till exempel en C-dur skala, att skapa sig en föreställning över hur 

den känns och låter, för att sedan spela skalan på saxofonen. Hon menar att den mentala 

föreställningen och det rent fysiska utförandet är tätt sammankopplade, men den ena delen går 

inte att göra utan den andra. Den mentala föreställningen skapar relation till utförandet och 

vice versa. Aldana berättar att sådan här mental övning är något hon själv har blivit lärd av sin 

pappa att utföra och också lär sina elever att utföra, men att hon aldrig reflekterat över det i 

någon större utsträckning.  
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5.1.4 Karl-Martin Almqvist  

Almqvist berättar att luftströmmen och stödet är något han har övat och fortfarande övar på. 

Detta framför allt genom att spela långa toner. Han påpekar att luftströmmen och stödet är 

något av det viktigaste för en blås-instrumentalist, detta för att det påverkar allt annat i ens 

spel, till exempel intonationen. Embouchyr menar Almqvist är något som kommer ”[…] lite 

med på köpet när man står och spelar långa toner.” (Almqvist, 2017) När vi talar om 

embouchyr påpekar han att det är ytterst individuellt, han menar att det går att spela saxofon 

på många olika sätt:  

 

[…] jag har liksom egentligen heller ingen sån här absolut uppfattning om att man 

måste ha en viss typ av embouchyr […] så går det ju verkligen att spela saxofon på 

ganska många olika sätt och att det fortfarande låter bra. (Almqvist, 2017) 

 

Angående artikulation så förklarar han att det som improvisationsmusiker är viktigt att kunna 

spela på många olika sätt, att vara flexibel så att det går att hitta nya vägar i ens spel och 

sound. Han trycker också på betydelsen av att transkribera solon som man tycker är bra, och 

då inte bara transkribera tonerna utan även soundet, artikulationen och rytmiken: 

 

[…] sen naturligtvis att lyssna på sånt man tycker om och försöka-inte bara planka-jag 

tänker om man ska planka solon eller planka vad nån har spelat […] ibland tror jag det 

är lätt att glömma att det är ju minst lika viktigt hur nån har spelat, kanske ännu 

viktigare än tonerna egentligen. (Almqvist, 2017)  

 

Att transkribera menar Almqvist inte handlar om att kopiera för att spela exakt som dem, utan 

snarare att hämta inspiration från de musiker man tycker om. Att plocka lite här och där för att 

utveckla sitt spel och tänja på gränserna för vad man hör och kan spela på sitt instrument. Det 

är viktigt att lyssna mycket på sina inspirationskällor och då lyssna på både artikulation och 

frasering för att skapa en helhetsbild av hur en viss saxofonist spelar och låter. Han liknar 

transkribering och att härma andra saxofonister vid att lära sig ett nytt språk:  

 

[…] jag tror att vet man inte hur det ska låta så är det naturligtvis väldigt svårt att låta 

ungefär så och det kanske man kan jämföra med och lära sig ett språk; man lär sig 

bara en massa bokstäver och ord, men man har aldrig hört nån säga dem, då går det ju 

inte, det är ju så. Jag tror att det hänger väldigt mycket samman faktiskt, att man 

verkligen måste lyssna. (Almqvist, 2017) 
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Almqvist menar att det som jazzmusiker är viktigt att kunna spela olika tonaliteter med ett 

visst flyt, en jazzmusiker exponeras nämligen i musikaliska sammanhang ofta för musik som 

innehåller ackord med många färgningar, olika tonaliteter och modus. Likt Redman menar 

Almqvist att tekniken, svåra greppkombinationer, olika tonaliteter, och så vidare, är en 

förutsättning och ett verktyg för att ”[…] kunna uttrycka sig konstnärligt […]” (Almqvist, 

2017) snarare än ett mål i sig själv. Tekniken är en förutsättning för att kunna spela med 

exempelvis en bra frasering, rytm och time, ”[…] kan du inte spela tonen f, eller kan du inte 

ta några toner på saxofonen då är det väldigt svårt att spela.” (Almqvist, 2017). Teknik, rytm, 

time, etc. är i sin tur en förutsättning för att kunna spela det man hör; att vara fri i ett 

improvisatoriskt sammanhang, eller generellt i sitt musicerande som (jazz)-musiker. Även 

Almqvist säger, likt de andra informanterna, att han inte övar de fem olika kategorierna jag 

satt upp för sig själva, detta är något en musiker som är i början av sitt musicerande kanske 

bör göra, men efter hand flyter de olika delarna mer och mer in i varandra: ”[…] alla de här 

olika momenten som vi pratade om nu flyter ihop mer och mer och att de kanske i ett tidigare 

stadium är de väldigt mycket mer separerade än vad de förhoppningsvis är senare […]” 

(Almqvist, 2017) Jag frågar Almqvist om den musikaliska färdigheten är något som han 

någon gång övar för sig själv, separerat från de instrumentaltekniska färdigheterna. Han 

svarar att tänja på de musikaliska uttrycken för att skapa kontraster är något som han ibland 

gör i övningssammanhang, men han återkommer ändå till den musikaltekniska aspekten av 

övning som blir en förutsättning för ett musikaliskt uttryck:  

 

[…] det kan ju vara att man verkligen försöker öva på att spela en melodi och spela 

den liksom så vackert man kan, eller försöka spela nåt som är fult, eller att man tänjer 

gränserna för olika uttryck så det är ju nån musikalisk övning egentligen, och det har 

ju med kontraster att göra, och då kan man ju hamna tillbaka i det där med artikulation 

till exempel, att man kan spela helt legato, eller man kan spela väldigt korta toner eller 

stora hopp eller väldigt kromatiskt eller nåt sånt där. Så att på nåt sätt så skulle jag nog 

säga att jag tycker att alla dem här olika delarna flyter ihop mer och mer faktiskt. Men 

det ska de ju inte göra från början liksom, utan att det-det är viktigt ju att man övar på 

de här sakerna som man verkligen behöver öva på. (Almqvist, 2017) 

 

Det viktigaste ur en musikalteknisk aspekt: ”[…] är att man övar så mycket att man inte 

känner sig... allt för begränsad helt enkelt […]” (Almqvist, 2017). Men samtidigt menar han 



	 25	

att: ”Bara för att man är teknisk så innebär ju inte det att man kan spela nåt som är 

musikaliskt.” (Almqvist, 2017). Så även om det tekniska på vissa sätt är en förutsättning för 

det musikaliska så finns det flera olika sätt att närma sig ett personligt sound och en egen 

musikalisk identitet. För att spela något uttrycksfullt, att förmedla musik som för lyssnaren 

går att knyta an emotionellt till, krävs egentligen inte någon teknik, utan snarare bara ett starkt 

personligt uttryck.  

 

Almqvist förklarar att han inte tror det är möjligt att från grunden lära sig spela saxofon utan 

saxofonen, men att det går bra att under till exempel en bussresa: ”[…] sitta och fingra för sig 

själv om man tänker teknik, olika greppkombinationer, det tror jag man kan göra […]” 

(Almqvist, 2017). Men det räcker inte, menar han. För att utveckla sitt personliga musikaliska 

uttryck så finns det nytta i att fundera över vad det är som gör musik emotionell och behaglig 

att lyssna på, varför musiken skapar dessa känslor i dig. Men framför allt så krävs det övning, 

övning på sitt instrument: ”[…] man övar väldigt mycket, jag tror att det liksom är 

ofrånkomligt faktiskt, och sen kan man-om man har hittat ett uttryck så kan man nog komma 

undan med att inte öva jättemycket, men ändå ha det där uttrycket och fokus på vad som är 

viktigt.” (Almqvist, 2017). Att sedan repetera och underhålla det man en gång lärt sig är också 

viktigt, annars är det lätt att kunskapen försvagas. Ytterligare en oerhört viktig aspekt är enligt 

Almqvist att spela tillsammans med andra; jam, repetitioner och konserter. Att spela ”luft-

sax” och att skapa sig en visuell bild av saxofonen är något som kan skapa en större relation 

mellan musiken och utförandet. Eftersom klaffarna på en saxofon sitter utom synhåll för den 

som spelar kan det vara svårare att visualisera sig en bild av instrumentet, i jämförelse med 

till exempel pianot, där tangenterna tydligt går att se för utövaren. Han menar dock att det inte 

behöver vara svårare på en saxofon än på ett piano: ”[…] om du ser ett ackord, att du ser 

greppen som i en fyrklang till exempel, vad det är för nåt och liksom tänka på det -"ja just det, 

det är ju så", det tror jag kan hjälpa en faktiskt.” (Almqvist, 2017). Denna typ av visualisering 

som kan utföras utan saxofonen i händerna tror han kan vara till hjälp, men det är samtidigt 

inget han utför själv i någon större utsträckning, möjligen om han sitter ner länge på 

exempelvis en bussresa: ”[…] då kan man ju faktiskt ägna sig åt den typen av personlig 

underhållning.” (Almqvist, 2017). De rent motoriska aspekterna av övning tror han går att 

utveckla bättre med instrument än utan. Men ur den musikaliska utvecklingen i ett 

musikaliskt-emotionellt perspektiv, saker som handlar om till exempel inspiration, i det 

hänseendet tror han att det kan finnas fördelar i att göra detta utan instrumentet. (Almqvist, 

2017) säger: ”[…] musiken behöver ju nödvändigtvis egentligen inte ha nån som helst 
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koppling till en saxofon, utan att saxofonen är det instrument som man använder för att skapa 

musik, men saxofonen har ju inte musik i sig själv […]”. Saxofonen har inte musik i sig själv. 

Att inspireras av saker som finns utanför saxofonen, musikteorin och till och med den 

musikaliska världen tror han är bra för att utveckla sin musikalitet, detta är också något han 

lärt ut i undervisningssammanhang. Att exempelvis komponera en låt som utgår från något 

man spelar spontant på saxofonen, eller att skriva musik till någon som dansar. ”Att man ska 

skriva eller liksom tänka helt annorlunda […] att låta sig inspireras av en viss typ av musik 

eller nåt. Som betyder nånting för en.” (Almqvist, 2017).  

 

 

5.1.5 Claus Sörensen  

Sörensen menade att det inte går att isolera exempelvis stöd, embouchyr och intonation från 

varandra, men i övningarna han gör så är det ofta en del som är övervägande i fokus: ”[…] jag 

tror inte riktigt att jag delar upp, det är mer när dom tre sakerna funkar tillsammans, att du 

känner att; jag har en bra klang.” (Sörensen, 2017). Något som är viktigt för honom är att 

kunna spela obevärat, att övningen känns avslappnad, och då är stödet den viktigaste faktorn: 

”[…] då måste stödet vara på.” (Sörensen, 2017). Sörensen var när vi diskuterade 

uppdelningen av de fem olika fokusområdena väldigt tydlig med hur han övar och vilka delar 

som för honom är högst respektive lägst prioriterade. De fem kategorier jag ställt upp som är 

rena motoriska och fysiska kategorier ville Sörensen hellre dela upp i följande kategorier:  

• Rytm, time 

1. Sound 

2. Teknik/motorik  

3. Harmonik 

 

Dessa kategorier är, förutom ”teknik, motorik” inte riktigt som mina givna, motoriska och 

fysiska, utan snarare kanske generellt musikaliska och möjligtvis mer abstrakta.  

 

För Sörensen är rytm och time allra högst prioriterat och överordnat de andra tre delarna, både 

när det gäller det motoriskt instrumentaltekniska perspektivet, men även ur ett musikaliskt 

perspektiv. ”I alla grejerna jag övar har jag time med på nåt sätt, även om jag övar övertoner 

eller intervaller eller långa toner, då gör jag det i förhållande till en time.” (Sörensen, 2017) 

Med time menas förmågan att kunna spela och förhålla sig till en eller flera rytmer under en 

längre period. Att kunna göra en rytmisk övning utan att vare sig skynda på eller sacka efter 
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den givna rytmen. Detta övar Sörensen med hjälp av en metronom. Men metronomen ska inte 

diktera villkoren för kreativiteten och timen i de musikaliska övningarna utan ska bara 

fungera som ett slags ”facit” för var han befinner sig time-mässigt i övningen. Att öva med 

metronom är ”[…] det enda sättet att få nåt facit på om det du gör är bra eller dåligt, vilket 

håll du drar. […] om jag verkligen övar då är metronomen tillbaka, alltid.” (Sörensen, 2017) 

Han menar även att det i en spelsituation tillsammans med andra musiker är viktigt att kunna 

”ta och ge” lite time-mässigt. Att det inte handlar om att alla har exakt samma time utan att 

musikerna kan lyssna och anpassa sin time till varandra. Detta är något som jag kopplar till 

musikalisk medvetenhet och det emotionella musicerandet, men det går givetvis även att 

relatera till det rena motoriska övandet. Om du inte har övat på din motoriska färdighet i att 

spela exempelvis åttondelar så kan du i en spelsituation få väldigt svårt att spela tydliga 

åttondelar och att generellt vara tydlig i ditt rytmisk-musikaliska språk och följaktligen i din 

kommunikation med de andra musikerna. Angående sådana övningar som handlar om time 

och om de går att göra utan saxofonen säger Sörensen att det absolut finns möjlighet att göra 

dessa utan saxofonen. Han nämnde det indiska systemet konnakol; ”[…] the art of 

performingpercussion syllables vocally […]” (Wikipedia, 2017) Systemet innebär att 

utföraren uttalar olika ljud för olika rytmer samtidigt som taktarten för rytmerna räknas på ett 

speciellt sätt i handen. Detta, eller åtminstone något som liknar detta, har Sörensen gjort om 

han exempelvis suttit på bussen och inte haft saxofonen tillgänglig. Även memorering av 

låtar; vad som händer harmoniskt och hur melodin går, att spela luft-sax, berättar Sörensen att 

han utfört mentalt när han till exempel suttit på en buss. Men återigen menar han att detta är 

en ”nödlösning”, något som kan göras om saxofonen inte finns att tillgå. Han menar att ju mer 

du övar med ditt instrument desto större anknytning skapas mellan ditt gehör och din 

motoriska och tekniska färdighet, din musikalitet och skicklighet på ditt instrument. Detta är 

något han kallar ”intuitivt gehör”, alltså ett gehör som är relaterat direkt till instrumentet 

muskelminnet kopplat till muskelminnet. Det är bättre att alltid öva på saxofonen om det finns 

möjlighet till det, ”[…] det blir mer direkt.” (Sörensen, 2017). En övning han emellertid har 

gjort utan saxofonen och som han menar har förbättrat hans klang är att sucka djupt:  

 

[…] så att luften får en ohindrad väg ifrån lungorna upp genom halsen och ut genom 

munnen liksom, att det inte är nåt som bromsar det, att man öppnar upp i halsen, det 

var en övning som jag fick rätt tidigt på nån som sommarkurs som har hängt med hela 

vägen för att jag kände liksom direkt att den gav nånting. (Sörensen, 2017) 
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Detta är dock ingen övning han gör i dag, för i dag säger han att det fungerar bra med 

luftflödet. Sörensen menar att det generellt är betydligt enklare att öva på rena motorisk-

tekniska övningar än vad det är att öva på det konstnärliga uttrycket. Detta för att det 

konstnärliga uttrycket […] får du egentligen först riktigt möjlighet att jobba på när du är i en 

samspelssituation.” (Sörensen, 2017). Det finns jazzstandards och övningar förinspelade med 

ackompanjemang, så kallade play-along, eller backing-track. Ett exempel är de som 

jazzmusikern Jamey Aebersold har gjort. Att spela med förinspelat ackompanjemang är något 

som Sörensen menar är ännu längre från en samspelssituation än att öva med metronom, för i 

övning med metronom:  

 

[…] då kan jag typ åtminstone föreställa mig en interaktion mot ett komp, men om jag 

spelar mot Aebersold, då spelar jag liksom mot nånting som-för det första tycker jag 

det ger för mycket hjälp, jag behöver inte hålla tempo själv, jag behöver inte hålla 

formen själv och jag spelar mot nånting som är förinspelat, dvs det finns ingen chans 

att de nånsin kommer att ge mig nån input tillbaka. (Sörensen, 2017) 

 

Vilket hänger ihop med det Sörensen sa tidigare om att i en samspelssituation kunna ”ta och 

ge” lite timemässigt. I ett förinspelat ackompanjemang dikteras villkoren för kreativiteten i 

ens spel av ackompanjemanget. Det blir svårare att spela fritt än med en metronom som inte 

över huvud taget påverkar vilket uttryck; harmonik, melodik, etc., musiken ska ha utan endast 

anger det givna tempot i klick. Ett sätt han berättar att han övar på konstnärligt uttryck är att 

spela en låt långsamt i rubato, verkligen försöka tänka över vad han spelar och inte: ”[…] 

hamna i de spåren jag brukar spela, så att om jag spelar långsamt då hinner jag parera liksom; 

”så nu håller jag på att göra det jag brukar göra, vad händer nu om jag istället gör så?”” 

(Sörensen, 2017). Något annat som Sörensen poängterade gällande det konstnärliga uttrycket 

är att det krävs hänsyn och försiktighet när någons konstnärliga uttryck diskuteras. Detta på 

grund av den subjektivitet som finns inom musik, det handlar mycket om tycke och smak, det 

finns inget rätt eller fel när det handlar om konstnärligt uttryck. Om jag vill spela snabbast i 

världen och bara övar på det, då kan det vara mitt konstnärliga uttryck, detsamma gäller om 

jag vill spela långsammast i världen. ”[…] jag tycker man ska vara oerhört försiktig med det 

där, att prata om hur vidare nån har ett konstnärligt uttryck eller inte.” (Sörensen, 2017). 

Vidare berättade Sörensen något som verkligen fångar mitt intresse, att han övar mycket på 

att spela det han inte hör:  
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[…] ibland säger folk; "ja men, jag vill spela det jag hör, jag övar på att kunna spela 

det jag hör" och det är ju jättebra också, att jobba på det, men, hur ska du nånsin 

utveckla det du hör då? om du enbart liksom jobbar på det sättet. För mig handlar det 

snarare om att försöka hitta alla de saker som jag inte hör och så börjar jag höra dem 

[…] (Sörensen, 2017) 

 

Detta resonemang går att diskutera, och i förlängningen blir det närmast en filosofisk 

fråga. Går det att höra det man inte hört förut? Går det då att spela det man inte hört 

förut? Sörensen menar att det handlar om att utforska och vrida och vända på saker som 

han en gång spelat och etablerat mentalt och fysiskt på saxofonen. Att bara förändra en 

ton kan göra en övning eller en musikalisk fras helt annorlunda. Sörensen fortsätter sitt 

resonemang: 

 

[…] det handlar också mycket om att utforska liksom; "vad händer om jag, jag brukar 

gör en övning så här, vad händer om jag gör tvärtom?" eller transponerar den, eller 

ändrar nån ton liksom och hur funkar det om jag lägger det över ett sånt här ackord 

liksom alltså, nåt som jag inte vet men som jag liksom nästan teoretiskt kan räkna 

fram; "liksom man borde kunna göra så här, undrar hur det låter?" man tycker; "ja, 

men det låter egentligen rätt fräckt", då fortsätter jag öva där och efter ett tag då börjar 

jag höra det så det blir en del av mitt spel också. (Sörensen, 2017) 
 

Han betonar, liksom de andra informanterna, vikten av att transkribera och härma andra 

saxofonister och musiker. Han menar också att oavsett hur mycket du transkriberar så löper 

du ingen risk för att låta precis som den musikern som du transkriberat. Om du får in en fras 

som låter Coltrane i ditt spel så menar Sörensen att det inte är någon fara. Om du däremot vill 

låta exakt som Coltrane, då måste du lägga ner hela ditt liv på att transkribera och öva på att 

låta som John Coltrane, menar Sörensen.  

 

Jag frågar under intervjun Sörensen om han tror att det finns fördelar med att lära sig låtar 

utan saxofonen i händerna, för minnets skull. Han tror inte det, men menar att det handlar om 

att; ”[…] hitta ett sätt att spela på saxen var du tvingar dig själv till att tänka på samma sätt 

som du gör utan saxen.” (Sörensen, 2017). Alltså att kunna tänka teoretiskt kring musik med 

instrumentet i händerna på samma sätt som om du inte hade haft instrumentet i händerna. Att 

inte spela saker av gammal vana som med säkerhet fungerar att spela över en låt, utan att 

försöka hitta nya vägar genom teoretiska överväganden. Detta kan göras genom att sätta upp 
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olika begränsningar för dig själv i din övning. Som exempel nämner Sörensen övning på att 

bara spela över ackorden i en given låt; ”[…] så du är tvungen att hela tiden tänka över; "vart 

är jag? vilka ackord spelar jag på?" och så vidare, så att du har det där i huvet hela tiden.” 

(Sörensen, 2017). Mental övning utan instrument säger han återigen är en ”nödlösning” och 

kan till exempel tillämpas då han blir fysiskt trött i musklerna som krävs för att spela och 

kanske behöver en paus. En metod för memorering av musik som han nämner:  

 

Jag har ibland gjort så att jag tar ett papper och så skriver jag ner ackorden, så har jag 

liksom fortsatt på det viset, skriver ner det på ett papper och så vänder jag och kollar, 

men igen, det är sånt jag gör bara för att jag inte orkar eller har möjlighet att öva på 

saxen. Hade jag haft saxen då hade jag gjort det på den istället. (Sörensen, 2017) 

 

Men han menar att det är sällan som han blir trött rent fysiskt av att spela på saxofonen. Något 

som är lustigt är att även Sörensen, precis som Redman, drar paralleller till tyngdlyftning, om 

än i en annan kontext. Sörensen förklarar:  

 

[…] om du håller på med tyngdlyftning, att du blir fysiskt trött, utan det är snarare 

mental trötthet, att hjärnan inte kan längre och då hjälper det ju inte att du sen sitter 

och försöker tänka dom saker, utan saxen för då blir det ännu tyngre. (Sörensen, 2017) 

 

Han tillägger att han däremot lägger upp övningsrutiner på ett sådant sätt att den övningen 

som kräver mycket mentalt läggs tidigt in i övningspasset, till exempel harmonik där han 

menar att; ”[…] du är tvungen att se tonerna för dig innan du spelar dem […] det kräver 

liksom sinnesnärvaro.” (Sörensen, 2017). När koncentrationen börjar försvagas, vilket enligt 

Sörensen sker efter ungefär en kvart, då övergår han till övningar som handlar mer om teknik, 

sådant som inte kräver lika mycket mentalt utan kan göras mer på automatik. På tal om 

automatik berättar Sörensen att han en period där han satte på MTV på Tv:n, slog av ljudet 

och kunde sitta och öva teknik i två-tre timmar; ”Då var ena hjärnhalvan upptagen med att se 

på nån helt meningslös video och andra kunde spela melodisk moll i alla tonarter eller var det 

nu var.” (Sörensen, 2017).  

 

Sörensen menar att varje minut han lägger ner på att öva med saxofonen utvecklar hans gehör, 

musikaltekniska- och konstnärliga uttryck i relation till instrumentet. Så därför är varje stund 

med saxofonen viktig och tiden med saxofonen bör maximeras. Han ställer också frågan vad 
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som är bäst att ha rent speltekniskt och alltså i en spelsituation då en musiker musicerar. Är 

det då möjligtvis bäst att ha vad han kallar ett intuitivt gehör som kan förklaras som att en 

musikers gehör sitter ihop med instrumentet.  

 

Det är klart att det är bra att träna upp sitt gehör på det sättet att försöka planka saker 

utan instrument... men då är ju frågan; är det som man vill ha, ha mest användning av 

rent speltekniskt, eller har jag egentligen mer användning av ett mer intuitivt gehör, att 

jag hör en ton och så trycker jag så här, att ofta går det ihop. (Sörensen, 2017) 

 

Han påpekar också det som Almqvist uttryckte, att en jazzmusiker ofta blir exponerad för 

många harmoniska förändringar, vilket skapar ett behov för att kunna spela harmoniskt fritt. 

Sörensen (2017) säger: ”När man just är jazzmusiker att hela den biten med harmonik och 

teori-att den blir en av de där grundelementen som måste med in och öva först till 

instrumentet också.” Även det faktum att övning är individuellt, som också Almqvist 

påpekade, tar Sörensen (2017) upp; ”Det som är rätt sätt det är att hitta ett sätt att öva som gör 

att du tycker det är kul att öva.”. Jag väljer som avslutning i detta sammandrag av intervjun 

med Sörensen ett citera honom med ett citat som på sätt och vis kan sägas vara essensen av 

vårt samtal: 

 

Det du övar utan instrumentet, det måste ändå finnas med när du har instrumentet och 

när du väl plockar upp instrumentet så har du en aspekt till som är hela den motoriska 

sidan. Vilket, vill säga att det kommer bli svårare när du sen plockar upp instrumentet, 

att förhålla sig till också rent speltekniskt. Jag tycker det är lika bra att ta det 

problemet, eller vad du vill kalla det, direkt och sen kör du, på instrumentet, plus att 

jag tycker det är roligare. Jag kan lättare motivera mig till att öva en sak med 

saxofonen än jag skulle kunna utan saxofonen. Så att, nej alltså i en idealisk värld då 

allt man övar, för mig, det övar man på sitt instrument oavsett vad det är. Jag ser ingen 

fördel med att göra det utan faktiskt. (Sörensen, 2017)  
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6. Diskussion  
 

I resultatkapitlet har jag summerat informationen jag fick ut från intervjuerna jag gjorde med 

samtliga informanter. Jag har också delvis genom min tolkning om vad som sades i 

intervjuerna uttryckt och försökt sammanfatta det resultat som intervjuerna gav. I detta 

kapitel, diskussionen, kommer jag utifrån mina frågeställningar försöka förena resultatet från 

intervjuerna med litteraturen och tidigare ämnesrelaterade material som jag redogjort för i 

tidigare kapitel. Jag kommer dela upp detta kapitel i fyra olika underkapitel som utgår från 

mina frågeställningar.  

 

6.1	Frågeställning	1:	Hur	tänker	de	professionella	saxofonister	som	intervjuats	kring	

och	använder	sig	av	övning	utan	sitt	instrument?		

 

Jag har märkt att det finns flera likheter i övningsstrategi hos informanterna. Samtliga 

informanter har på ett eller annat sätt reflekterat på övning utan instrumentet, även om de inte 

nödvändigtvis kallade det för just övning utan instrument utan använde andra begrepp som till 

exempel mental övning, visualisering eller att spela ”luft-sax”. Detta är begrepp som jag 

redogjort för tidigare. Svaret på denna forskningsfråga är uppdelat i två underkapitel, likheter 

och olikheter i svaren från informanterna.  

	

6.1.1 Likheter i svaren från informanterna 

 

Alla informanter betonar att deras syn på övning är ytterst subjektiv och att man som musiker 

måste hitta ett sätt att öva som fungerar för en själv, det finns ingen universal lösning. 

Almqvist (2017) sa att: ”[…] så går det ju verkligen att spela saxofon på ganska många olika 

sätt och att det fortfarande låter bra”. Angående övning och hur en musiker bör öva menade 

Sörensen (2017) att; ”Det som är rätt sätt det är att hitta ett sätt att öva som gör att du tycker 

det är kul att öva.”. Eftersom det finns många olika sätt att öva och spela saxofon på så tyder 

det också på att det går att öva utan instrument på olika sätt. Det som kännetecknar övning 

med och utan saxofonen som bevisligen fungerar och på så sätt ger resultat i instrumentets 

hantverkskunnighet verkar vara att kunna fokusera på sina brister och förbättra ens prestation 

i dessa genom problemlösning, vilket i detta sammanhang kan förklaras som medveten 
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övning. Det verkar som att för att övningen ska bli effektiv, var sig det är med instrument 

eller inte, måste dessa grundläggande delar finnas med. Det finns alltså, precis som övning 

med instrument, inte ett rätt eller fel när det handlar om övning utan instrument. Det viktiga är 

för prestationens skull är det som Kageyama (2017) skriver, att övningen utan instrument sker 

systematic och vivid, systematiskt och med en levande föreställningsförmåga.  

 

Alla säger också sammanfattningsvis – trots att de tror att det kan finnas fördelar med att öva 

utan instrumentet i händerna – att det är bättre och mer fördelaktigt att öva och utveckla sin 

musikalitet med instrumentet till hands. Redman menade att det förmodligen är ”probably 

incredibly valuable” att använda sig av visualisering som metod men samtidigt pekade han på 

vikten av den fysiska verkligheten i att spela saxofon: ”[…] you can practice all that stuff 

away from the instrument, but once you're back on the instrument you have to reconnect with 

the physical reality of it […]” (Redman, 2017). Detta ligger också i linje med det urval av 

ämnesrelaterade material som jag utgått från i denna studie. Som exempel nämner Kageyama 

(2017) att mental övning inte är jämförbar med fysisk övning och Bergonzi (1992) nämner 

metodisk visualisering som ett komplement, inte som ersättning, till fysisk övning. Sörensen 

säger angående visualisering kontra fysisk övning att det är bra att utveckla ett gehör utan 

saxofonen, men det bästa enligt honom är att utveckla det intuitiva gehöret. Ett exempel på ett 

intuitivt gehör är när jag exempelvis hör ett maj-ackord, att mitt gehör då kopplar detta direkt 

till mitt instrument och mina fingrar, alltså ett muskelminne som gör att mitt gehör kopplas 

direkt till min motorik. Det intuitiva gehöret är något även Redman tar upp, dock inte med 

samma ord; […] some of my hearing is connected to a sense of what it sounds like on the 

saxophone.” (Redman, 217). Samtliga informanter menar att ju mer du övar med saxofonen 

desto större anknytning skapas mellan ditt gehör och din motoriska och tekniska färdighet, din 

musikalitet och skicklighet på ditt instrument.  

 

Ingen av informanterna delade in sin övning i de givna kategorier som jag på förhand satt upp 

(embouchyr, luft/luftström, fingrar, tunga, fysisk spelposition). Det var i arbetets början inte 

meningen att dessa skulle vara någon kategorisering för övning, utan endast kategorier av 

fysiska aspekter som finns med när en saxofonist spelar. I intervjuerna var frågan dock hur de 

övar på dessa olika aspekter separat och det blev naturligt att uppdelningen bröts upp och att 

det i informanternas svar kom nya förslag på hur de kategoriserar sin övning. 
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6.1.2 Olikheter i svaren från informanterna 

 
Den informant som allra tydligast påpekade att hon använder sig av övning utan instrument 

som metod dagligen var Aldana, hon berättade också att hon använder det i 

undervisningssammanhang. Hon var den enda informanter som menade att hon faktiskt 

använder sig av mental övning. Att hon gör det beror emellertid inte på hennes övertygelse att 

mental övning är bättre än fysisk övning, utan handlar snarare om att hon som musiker reser 

mycket och inte kan öva på saxofonen på till exempel ett flygplan. På detta sätt liknar alltså 

även hennes svar de andra informanternas, enda skillnaden verkar vara att hon påpekar att hon 

inte har tid att öva med saxofonen utan alltså då istället övar mentalt. Attityden till övning 

utan instrument är också något som skiljer sig åt hos de olika informanterna. Redman och 

Aldana är i stort sett väldigt positiva till idéen med övning utan instrument, medan Almqvist 

och Sörensen förhåller sig lite mer kritiska. Det finns tämligen stora skillnader i 

övningsrutiner och övningsstrategier hos de olika informanterna. Redman menar själv att hans 

övning är ganska ostrukturerad, medan till exempel Sörensen jämförelsevis verkar ha tydliga 

rutiner och strukturer. Men återigen, det är viktigt att poängtera att alla påpekar att deras 

övning ytterst är subjektiv och att det som fungerar för dem inte alls behöver fungera för 

någon annan. Ingen av informanterna menar att ett sätt att öva är rätt sätt att öva. 

 

6.2 Frågeställning 2: Går det att utveckla instrumentala och musikaliska 

färdigheter utan saxofonen i händerna, i så fall hur? 

 

Det korta svaret på denna frågan, utifrån informationen jag fått från intervjuerna, är: ja. Det 

långa svaret, med tillägget i så fall hur? är lite mer komplicerat. Det finns, enligt mina 

informanter, fördelar med övning utan instrumentet, eller om man vill visualisering eller 

mental övning, men ingen av dem har, åtminstone inte från den information om intervjuerna 

givit, någon utarbetad strategi och metod för hur det kan göras. Möjligen har Aldana, som 

menar att hon ofta övar mentalt, arbetat så mycket med visualisering att det går att se en 

metodik i hennes sätt att visualisera, men hon påpekar själv att: ”Actually I've done it but not 

consciously.” (Aldana, 2017). När jag talar med henne om övning utan saxofonen och frågar 

om det är något hon gjort medvetet börjar hon reflektera över hur hon arbetat med det och 

säger: ”[…] that is funny now you say it […] that is interesting, I've never really thought 

about it.” (Aldana, 2017). Aldana tar upp ett exempel på hur hon använder mental 
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föreställning när hon undervisar sina saxofonelever, hon säger: ”[…] before every time we 

play the exercise I told them to close their eyes and think for a few minutes about it and 

picture what they were going to play before they where playing it.” (Aldana, 2017). Hon låter 

alltså eleverna först föreställa sig mentalt vad de ska spela innan de får spela det de föreställt 

sig på instrumentet. Detta är den metod som jag tidigare främst har sett användas inom 

musikalisk visualisering. Denna metod är den som exempelvis Kageyama och Jørgensen 

förespråkar. Kageyama (2017) förklarar: ”See, feel, and hear yourself starting to play. 

Concentrate on the motions that produce the sounds and effects you want as you go through 

the music, note by note, phrase by phrase in your head.” och Jørgensen (2011) skriver. ”[…] 

den kognitive eller forestillingsmessige gjennomgang man gjør av en fysisk ferdighet uten at 

man beveger musklene.” Aldana använder sig också av en annan metod som istället för att att 

handla om rena motoriska färdigheter snarare handlar om att föreställa sig hur hon till 

exempel ser framför sig en konsert hon ska spela, att mentalt skapa sig en bild av 

konserttillfället i fråga:  

 

I try to picture myself when I'm playing the concert and how I'm going to play the 

concert and the whole thing, how I'm going to express myself, my fingers connected, 

my body, everything, and I just try to think about it, sometimes it feels great, 

sometimes doesn't work, but I think it definitely means something and it does change 

something, that's makes the difference. (Aldana, 2017) 

 

Aldana verkar inte ha någon tydlig metodik för hur hon gör detta, för: ”sometimes it feels 

great, sometimes doesn’t work”, men det är ändå något hon gör och tycker är betydelsefullt. 

Detta går att koppla till den andra och tredje metoden för visualisering som Jørgensen 

(2011:71) ställer upp: ”[...] mental øving som skal påvirke konsentrasjon og motivasjon. [...] 

och ”[...] forberede seg mentalt på å framføre musikk for andre.” Detta går även i linje med 

det Bergonzi skriver om mental förberedelse som på vissa sätt liknar meditation: “Imagine 

what you would like your music to sound like, what you would like it to feel like; the clearer 

the picture in your mind the closer to physical reality your product will be.” (Bergonzi, 

1992:37). Aldana berättar för mig under intervjun att hon faktiskt talat med Bergonzi om just 

detta, mental övning och föreställning.  
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6.3 Frågeställning 3: I vilken utsträckning kan övning utan saxofonen i vissa 

avseenden vara i jämförbar kvalitet som övning med instrument? 
 

Övning utan saxofonen bör utifrån mitt material, vilket jag påpekat förut, endast ses som ett 

komplement till ”vanlig” fysisk övning, alltså med instrumentet. Kageyama (2017) menar att 

personer som är framstående inom sina respektive discipliner, till exempel inom idrott och 

musik, övar mentalt i någon form. Jag tolkar det som att mental övning är en del av att vara 

expert. Att tänka på, att nyfiket utforska och att lösa problem med hjälp av att föreställa sig 

sin expertis genom visualisering på ett eller annat sätt är att arbeta och leva med sina 

kunskaper på daglig basis.  

 

Mental övning är utbrett inom idrottspsykologin, jag skulle vilja påstå att det inte finns en 

elitidrottare som inte känner till mental övning. Ämnet är väl omskrivet inom akademin, det 

finns kurser på svenska gymnasium och universitet i idrottspsykologi, men det finns, vad jag 

vet, väldigt få som handlar om mental föreställning inom musik. Musik och idrott har flera 

beröringspunkter, båda två handlar om att öva metodiskt, att lösa problem som uppstår, att 

både fysiskt och mentalt förbereda och förbättra sin prestation genom övning. Om tidigare 

forskning tas i beaktande verkar det finnas starka fördelar med att visualisera och öva mentalt 

som komplement till fysisk övning. Trots detta verkar ingen av informanterna använda sig av 

det metodiskt. Möjligen är problemet att det finns så mycket att som musiker öva på och 

utveckla, om tiden inte räcker till så blir mental övning ytterligare en aspekt att tänka och 

lägga ner tid på och att mental övning aldrig har fått den status inom musikområdet som det 

har inom idrotten.  

 

Mina informanter har påtalat den mentala övningens potentiella fördelar och Aldana och 

Redman använder visualisering. Detta är lite motsägelsefullt, för alla använder det på något 

sätt och som jag skrev innan är det möjligtvis en komponent av helheten i att vara expert, men 

ingen gör det fullt medvetet. De övar och utvecklar på så sätt inte avsiktligt och medvetet de 

fördelar som övning utan instrument verkar ha. 
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6.4 Frågeställning 4: Vilka fördelar finns det med övning utan saxofonen som 

överträffar övning med instrument?  
 

I min undersökning finns inga tecken på att övning utan instrument på något sätt överträffar 

övning med instrument, men det finns aspekter av detta påstående som går att diskutera och 

problematisera. Övning utan instrument kräver enligt Bergonzi stark sinnesnärvaro och 

koncentration. Aldana menar också detta när hon talar om övningen hon själv gjort och också 

när hon undervisat. Både Sörensen och Almqvist menar att övning generellt kräver 

koncentration och att det är viktigt att planera sin övning så att övningen som kräver mycket 

mentalt sker när koncentrationen är som starkast, exempelvis i början av ett övningspass. 

Aldana har i undervisningssammanhang använt visualisering som metod för att skapa en 

större relation mellan de mentala och de fysiska aspekterna av att spela på saxofon. Sörensen 

menar att den fysiska tiden med saxofonen bör göras så stor som möjligt och annan övning 

som inte är med det fysiska instrumentet, exempelvis mental övning, bör göras i andra hand, 

eller som ett komplement till fysisk övning. Han menar även att lyssna på musik hade varit 

bättre att göra med instrumentet och då samtidig spela med: ”[…] varje gång du lyssnar på en 

platta, då hade det nästan varit bättre om du spelade med, för att då får du också facit direkt, 

jag tar den här tonen rätt, då hör du liksom.” (Sörensen, 2017).  

 

Om övning utan saxofon/mental övning/visualisering används metodiskt och kontinuerligt 

tror jag att, utifrån den litteratur och de intervjuer jag gjort, det kan skärpa koncentrationen 

som musiker och hjälpa till att koncentrera övningens fokus, effekt och också sålla bort det 

”onödiga” i övningen, det som inte hjälper till att utveckla dig som musiker.  

 

I skrivande stund läser jag i Dagens Nyheter (2016) att ny forskning pekar mot att meditation 

kan göra att den grå massan i hjärnan växer, vilket kan relateras till flera olika positiva 

effekter, till exempel mindre stress. Meditation är inte samma sak som övning utan 

instrument, men det finns beröringspunkter hos de båda. Båda metoderna kräver stark mentalt 

fokus och koncentration. I övning utan instrument kan tillägget göras att en viss systematik, 

självutvärdering och problemlösning krävs för att övningen ska ge effekt, och för detta krävs 

även fokus och koncentration. Detta är delar som övning utan instrument har gemensamt med 

övning med instrument, åtminstone när det gäller övning som syftar på att skapa nya mönster 

i musicerandet och leda till ny insikt. Rent mekanisk övning för att öva upp fingerfärdigheten 
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och det rena muskelminnet, som den Sörensen nämnde; när han satt och kollade på MTV och 

samtidigt övade skalor, kan möjligtvis göras utan större koncentration och systematik.  

 

Redman (2017) påpekade att: “[…] the speed is in your ears and in your brain, you know.” 

Detta går att koppla till Deutsch (1950:38) som skriver att: “A player’s fingers cannot travel 

faster than the thoughts which direct his fingers on the keyboard.” Det är alltså enligt de båda 

prestationsförmågan i den mentala aktiviteten som styr hur det fysiska utförandet blir. Detta 

menar även Bergonzi (1992:32) när han talar om visualisering: ”The reason visualization is so 

valuable is because it reverses the process of the body teaching the mind.”  

 

7. Pedagogiska reflektioner 
 

Påståendet att det mentala styr det fysiska borde kunna ge ett incitament till att ge 

visualisering mer utrymme inom musikpedagogiken och musikundervisningen. Med 

bakgrund i framför allt när jag hörde hur Aldanas praktiserar visualisering i sin undervisning, 

men även genom att läsa den litteratur som ligger till grund för denna studie och de förslag 

som där ges på hur visualisering kan användas som metod i undervisningen, tror jag att det 

med fördel går att använda visualisering och mental övning i undervisning. Inte som en 

ersättning till fysisk övning och fysiskt musicerande, utan som ett komplement. De 

undersökningar som ligger till grund för detta arbetet pekar alla på samma sak, visualisering 

kan om det används på ett seriöst och korrekt sätt förbättra din prestation och ger en större 

relation mellan det mentala och det fysiska utförandet. I till exempel studien Mental practice 

in music memorization: an ecological-empirical study rekommenderas att mental övning 

används i undervisning på grund av den positiva effekt metoden kan ha i påverkan och 

förbättring av elevernas memorering av musik: ”The use of the formal structure of a piece to 

organize practice and aid memory is a standard recommendation of piano pedagogues […]” 

(Bernardi, N. F., Schories, A., Jabusch, H. C., Colombo, B., & Altenmüller, E., 2013:285).  

 

Mental övning är ett etablerat område idrottspsykologin. Musik och idrott har som jag skrivit 

innan flera beröringspunkter när det gäller övning och utveckling av färdigheter. Borde det 

kanske då även inom det musikaliska fältet läggas mer vikt kring mentala föreställningar och 
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mental övning? Detta för att utveckla den metodik för inlärning och övning av musik som 

idag finns. 

 

Det verkar inte finnas särskilt mycket pedagogiska material i hur det går att praktiskt använda 

mental övning i undervisningssammanhang, åtminstone inte vad jag har kunnat se. Som lärare 

hade jag gärna sett att det skapas en lärobok med konkreta exempelövningar på mental övning 

som kan användas i undervisning. Både för gruppundervisning och individuell undervisning.  

 

8. Vidare forskning  
 

Ett problem med resultatet av denna undersökning är att mina intervjufrågor främst 

fokuserade kring övning med instrument och övning utan instrument, de två ställdes på sätt 

och vis mot varandra och sågs inte som kompletterande delar i en och samma helhet. Om 

mina frågor hade varit annorlunda, kanske att jag hade dragit fler paralleller till 

idrottspsykologin och om frågorna hade varit vinklade mer mott att se övning utan instrument 

som ett komplement snarare än som en ersättning till övning med instrument så hade 

resultatet med stor sannolikhet blivit annorlunda.  

 

En undersökning som hade kunnat relateras till denna studie hade varit att se om impulserna 

från hjärnan, när en viss ton hörs, kan skärpas och förbättras genom övning utan instrument. 

Jag vet inte hur formen för en sådan undersökning skulle se ut, men resultatet hade med rätt 

metod säkerligen varit av intresse.  

 

Ett argument för att använda mental övning inom kirurgin är att det är en mycket 

kostnadseffektiv undervisningsmetod. Detta trots att de underökningar jag tagit del av inte 

givit ett enbart positivt resultat. Något sådant argument finns inte inom det musikaliska 

området, det är generellt inte lika dyrt att spela musik som det är att operera. Därför finns idag 

möjligen inte samma drivkraft att använda mental övning inom musik som inom kirurgi. Det 

finns emellertid andra argument som gör mental övning effektiv inom musik, exempelvis den 

positiva egenskap mental övning verkar ha på memorering av musik och om tiden till 

övningen på instrumentet är begränsad kan mental övning vara ett substitut som delvis verkar 

kunna ge samma resultat som övning med instrument.  
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Det krävs mer forskning inom området mental övning, visualisering och övning utan 

instrument inom musik för att de positiva effekter som påpekats i denna och tidigare 

undersökningar ska kunna fastställas. Övningen på det fysiska instrumentet kommer 

förmodligen aldrig bytas ut mot mental övning och mental övning innehåller inte 

nödvändigtvis bara odelat positiva egenskaper. Men jag menar att ämnet måste undersökas 

vidare för att inte missa något essentiellt som möjligtvis kan utveckla musiken och 

musikpedagogiken.  
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10. Intervjuguide 
 
Det finns olika parametrar inom ämnet övning utan instrument. Dels den motoriska, men 

också den emotionella. Jag var i arbetets början framför allt intresserad av den rent motoriska 

delen av mental övning/övning utan instrument. Det som handlar om hur musik framförs 

genom fysiska utföranden. Inom kategorin blåsinstrument och motorisk övning har jag brutit 

ner beståndsdelarna som går att öva på till fem olika parametrar;  

1. luftström,  

2. embouchyr,  

3. tunga,  

4. fingrar,  

5. (fysisk) spelposition. 

 

Dessa olika delar blev en av utgångspunkterna för min första intervjufråga.  

 

I fråga två ville jag se hur och om informanterna övade på emotionella och motoriska 

färdigheter på saxofonen och om de separerade dem från varandra.  

 

I fråga tre ville jag se hur informanterna tänkte kring övningen på de båda. Jag ville genom 

denna fråga framför allt se hur deras prioritering inom instrumentaltekniska och musikaliska 

färdigheter såg ut och hur de relaterade dem till varandra.  

 

Fråga fyra var den första där jag behandlade ämnet övning utan instrument. Jag ville genom 

denna metod se om de någon gång tidigare under intervjun skulle närma sig ämnet frivilligt. 

Jag ville genom frågan se hur de tänker och vilka möjligheter de tror finns i övning utan 

instrument. 

 

I fråga fem ville jag få svar på om de tror att övning utan instrument är en bra metod att 

använda, kanske till och med bättre än övning utan instrument i vissa avseenden. Jag ville 

också se om de själva blivit lärda eller någon gång lärt ut visualisering till någon annan. 
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11. Bilagor 
 

11.1 Intervjufrågorna på svenska 
 

1. Kan du förklara hur du övar på saxofonen utifrån dessa olika delar? 

a. Stöd (luftström) 

b. Embouchyr 

c. Artikulation (tunga) 

d. Teknik (fingrar) 

e. Fysisk spelposition 

 

2. Kan du berätta hur du tänker kring övning på instrumentalteknisk (motorisk) färdighet, 

i jämförelse med övning på musikaliska, uttrycksfulla (emotionella) färdigheter?  

 

3. Vad, tycker du, är de viktigaste färdigheterna att som musiker utveckla ur ett 

a. instrumentaltekniskt perspektiv? och ur ett 

b. musikaliskt perspektiv? 

 

4. Tror du att det är möjligt att utveckla dessa instrumentala och musikaliska färdigheter 

utan instrumentet/saxofonen i händerna? 

 

5. Tror du att det finns färdigheter som går att utveckla bättre utan instrumentet/ 

saxofonen till hands? 

a. Har du någonsin blivit lärd eller har du lärt någon annan att utföra sådan 

övning?  

 

11.2 Intervjufrågorna på engelska 
 

1. Could you please describe how you practice techniques such as; 

a. Support (control of the air) 

b. Embouchure 

c. Articulation (tongue) 

d. Technique (fingers) 

e. Playing position (physical) 
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2. What do you think about practicing and developing instrumental skills in relation to 

the development and practice on the musical expressive playing? 

 

3. What are, in your opinion, the most important skills to develop and practice from a 

musical and technical point of view? 

 

4. While thinking on a player’s instrumental and expressive skills do you think that it 

would be possible to develop these skills while practicing without the instrument (in 

our case the saxophone)? 

 

5. Do you think there are certain skills that could be developed better while practicing 

without the instrument? 

a. and in addition, have you been taught or taught other players how to make this 

kind of practicing? 

 

	


