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ABSTRAKT  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur saxofonpedagoger använder improvisa-
tions- och gehörsövningarna i läromedlen Altsax.nu och Blåsbus. De frågor uppsatsen 
ställer är: Vad använder saxofonpedagogerna för läromedel, hur använder de läromed-
len, vad är deras åsikter om läromedlen och vad skulle kunna förbättras? 

Studien använder sig av ett sociokulturellt perspektiv för att att utröna läromedlets roll i 
lektionssituationen. 

En analys av andelen improvisations- och gehörsövningar i läromedlen visar att de lig-
ger mellan 5,6 % — 12,3 %. 

Studien bygger på tre halvstrukturerade intervjuer med saxofonpedagoger verksamma i 
musik- och kulturskolan. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes efter forsk-
ningsfrågorna. 

Studien visar att informanterna använder Altsax.nu i hög utsträckning och Blåsbus i 
mindre grad. Några andra läromedel nämns också. De tre olika informanterna visar på 
tre olika sätt att använda improvisations- och gehörsövningarna, från inte alls till konse-
kvent. Alla informanterna lägger även till eget material. Läromedlens största styrka an-
ses vara kvaliteten på musiken på de tillhörande cd-skivornas ackompanjemang. Det 
informanterna efterlyser är framförallt fler improvisationsövningar och att tempot sänks 
på vissa melodier. 
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1. INLEDNING 
Jag vill i inledningen ge en bakgrund till min eget intresse för ämnet och det problem 
och syfte jag vill undersöka. I kapitel 2 ger jag en teoretisk bakgrund med det sociokul-
turella perspektivet och historik över improvisation och musikskola. Kapitel 3 beskriver 
mina metoder och kapitel 4 består av läromedelsanalys och intervjuanalys grupperad på 
forskningsfrågorna. I kapitel 5 diskuterar jag hur de olika pedagogiska traditionerna kan 
appliceras på undersökningen, hur man kan se på informanternas svar ur ett sociokultu-
rellt pespektiv samt diskuterar läromedlens berättigande och framtid. 

1.1 BAKGRUND 
När jag var elev i musikskolan så ingick det inte improvisationsövningar. Vi gick ige-
nom Vi Spelar Klarinett (Agnestig & Petterson 1972) och spelade noterna som fanns 
där och när vi tagit oss igenom dem började vi spela låtar ur Vispop (Hahne 1978). Gen-
rebredd fanns men det egna skapandet var aldrig med i ekvationen.  

När jag lämnade musikskolan för att börja på Södra Latins Musiklinje med huvudin-
strument klassisk klarinett drabbades jag av jazzen. Jag hörde Dave Brubeck och Paul 
Desmond spela Take Five och jag hittade en frihet i musiken som jag aldrig tidigare 
hade upplevt. Under gymnasieåren brottades jag med min olust inför noterad förutbe-
stämd musik och min nyfunna upptäckarglädje inför att skapa själv.  

Därför blev jag glad när jag vikarierade som träblåslärare i Huddinge kulturskola 
2004—2007 och upptäckte att de skolor för nybörjarundervisning i saxofon (och även 
de övriga blåsinstrumenten) som lärarna använde innehöll improvisationsövningar. Jag 
tror att vi bara är början på en utveckling där improvisation mer och mer blir en själv-
klar del av undervisning och jag är intresserad av hur böckernas improvisationsdelar 
kan utvecklas. Många lärare kompletterar idag böckerna med egna övningar.  

I en tidigare studie om vilket specifikt undervisningsmaterial saxofonpedagogerna an-
vänder (Andersson, 2007) framkommer att det inte finns något komplett läromedel utan 
att de måste kompletteras med eget material som t.ex. andra övningar, låtar och skalor.  

1.2 VARFÖR SKA MAN UNDERVISA I IMPROVISATION? 
Är det överhuvudtaget viktigt? Vad kan man lära sig om musik genom att improvisera? 
Jag tror att improvisation är bra för att lära sig musik. Genom att själv experimentera 
med melodier och hur de påverkas av harmonier, prova olika rytmer och undersöka fra-
sering och dynamik så får eleven en djupare förståelse för hur musik är uppbyggd. Även 
om eleven aldrig vill framföra en improvisation för publik så kan improvisationsöv-
ningarna ge en grund till innerligare framförande av förkomponerad musik.  

Ett bra gehör kan förvisso innebära många olika saker, och man talar ibland om me-
lodisinne, ackordsinne, rytmsinne osv. Improvisation övar upp alla dessa “sinnen”, 
och detta ger i sin tur eleven större möjligheter att uttrycka sig känslomässigt i mu-
siken. Vilket så småningom även kommer noterad musik tillgodo… (Andersson, 
2001 s. 3) 
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Även Azzara (1993) talar om hur improvisation kan förbättra elevens möjligheter att 
förstå noterad musik och uttrycka sig musikaliskt. 

When improvisation was included as a part of elementary instrumental music nota-
tion, students were provided with opportunities to develop an increased understan-
ding of harmonic progression through the mental practice and physical performance 
of tonal and rythm patterns with purpose and meaning. Improvisation ability appears 
to a student’s clearer comprehension of the tonal, rhythmic, and expressive elements 
of music in an instrumental performance from notation. (Rostwall & West, 2001 s. 
62) 

McPherson (1993 citerad i Rostwall & West 2001) pekar på att undersökningar som har 
gjorts entydigt pekar på att gehörsspel och improvisation är mycket viktigt för elevers 
totala musikaliska utveckling. I Den kommunala musikskolan — en resurs i kulturlivet 
förklarar Svenska Kommunförbundet hur de tycker att instrumentalundervisning för ny-
börjare ska gå till: 

Instrumentalundervisningen på nybörjarstadiet bör inledas med en period av gehörs-
spel. Vid gehörsspel kan det ofta vara lämpligt att utgå från sången. Genom att 
sjunga och lyssna får eleverna både skapa och uppleva den klingande bild de sedan 
ska överföra till instrumentet. Melodier med text som eleverna både sjunger och spe-
lar ger också en naturlig känsla för frasering och nyanser. Även när det gäller tek-
niska övningar av olika slag når man bättre resultat om eleverna inte samtidigt måste 
tänka på en notbild. 

... 

Improvisation bör också ingå som ett självklart moment redan på nybörjarstadiet. 
Med improvisation menas i det här sammanhanget att eleverna får fantisera och göra 
egna melodiska och rytmiska variationer med utgångspunkt från det material som 
finns i de “stycken” de spelar. Genom en kombination av gehörsspel, notspel och 
improvisation tränas eleverna i att i förväg höra hur det låter så att spelandet inte blir 
en mekanisk koppling mellan not och tonalstring utan alltid styrs av örat. (Svenska 
kommunförbundet, 1984 s. 24—25) 

Improvisation och eget skapande kan också vara viktigt för oss som individer. 

The creative flow is one of the greatest and most important things we have going for 
ourselves as individuals , whether it be playing music, baking bread or merely day-
dreaming. (Lipsius, 1986) 

Enligt Lipsius är improvisation bra för att vi är skapande människor. Det har sitt eget 
syfte och behöver inte motiveras ytterligare. 

1.3 PROBLEM OCH SYFTE 
Dagens läromedel för barn i saxofonspel har utvecklats mycket sedan jag gick i den 
kommunala musikskolan. Andreas Andersson fann i sig undersökning En jämförande 
studie av undervisningsmaterial för saxofon (2007) att många lärare anser att materialet 
inte är komplett. De ser det viktigaste i valet av ett bra undervisningsmaterial att det är 
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anpassat till eleven och att det ligger på en bra nivå. För att kompensera läromedlens 
brister anser de att de måste komplettera med egna övningar, låtar och skalor.  

Går det att skapa ett material som är mer fullödigt i fråga om improvisations- och ge-
hörsövningar? 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur improvisations- och gehörsövningar ser ut 
i de vanligast förekommande läromedlen i saxofonspel som används i musik- och kul-
turskolorna i Sverige. Jag vill ta reda på vad de har för brister och hur de skulle kunna 
utvecklas och kompletteras. 

Mina frågeställningar är: 

• Vad använder saxofonpedagogerna för läromedel? 

• Hur lär de ut improvisation? 

• Vad är deras åsikter om läromedlen? 

• Vad skulle kunna förbättras? 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
Jag vill börja det här kapitlet med att beskriva hur jag använder ett sociokulturellt per-
spektiv för att genomföra min studie. Därefter gör jag en kort historik över improvisa-
tion inom musik och tala om anledningar till att lära ut improvisation. Efter det följer en 
kort historik över  musik- och kulturskolan i Sverige där jag beskriver några olika peda-
gogiska traditioner och vilka läromedel som används inom musik- och kulturskolan i 
Sverige. 

2.1 ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
Min undersökning inriktar sig på hur musiklärare använder sig av och förhåller sig till 
några specifika läromedel. Det finns en inneboende konflikt i detta att använda ett för-
tryckt material för att lära sig att improvisera och leka med musik. Jag är nyfiken på hur 
pedagoger med erfarenhet från fältet hanterar detta och hur de ställer sig till frågan om 
själva materialet går att utveckla eller om den nuvarande lösningen att komplettera med 
eget material är att föredra. För att kunna studera detta i en kontext har jag valt ett so-
ciokulturellt perspektiv. Jag har hämtat all information i det här kapitlet från Roger 
Säljös Lärande och kulturella redskap (2005) utom i de fall jag anger annat. 

Den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij (1896—1934) formulerade grunden 
för ett sociokulturellt perspektiv på människan och hennes lärande och utveckling. Han 
var kritisk till behaviourismens försök att förklara lärande genom enkla förbindelser 
mellan stimulus och respons och införde begreppet mediering. Naturligtvis reagerar vi 
på det stimuli som vi utsätts för men att förklara lärande enbart med komplexa betinga-
de responser håller inte i längden. 

Våra “högre mentala förmågor” som representeras av talanger som att minnas, lösa 
problem kreativt skapande och andra former av viljestyrda handlingar, kan aldrig re-
duceras till kedjor av betingning. Inte heller språket kan förstås på detta sätt. För att 
förstå och förklara sådana förmågor måste vi inse den roll som tecken och redskap 
(eller verktyg) har i mänskliga handlingar. (Säljö 2005, s 25—26) 

Mediering är hur vi använder oss av redskap för att uppnå mål. Dessa medierande red-
skap kan vara fysiska eller intellektuella. Fysiska redskap är sådant som knivar, skruv-
mejslar, hus, telefoner, datorer, böcker och andra av människan tillverkade föremål som 
vi har omkring oss. Intellektuella redskap är sådant som språk, erfarenheter, inlärda be-
teenden, begrepp och liknande men i praktiken är det svårt att skilja på fysiska och in-
tellektuella redskap. Fysiska och språkliga aspekter går hand i hand och utgör kulturella 
redskap. Vygotskij illustrerade detta med en triangel med Stimulus och Reak-
tion/respons vid triangelns bas och Medierande redskap vid triangelns topp. Vygotskijs 
medarbetare Leontiev gjorde senare en mer generell analys kom fram till bilden nedan 
som jag kommer att använda senare i min diskussion. 
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Det är viktigt att förstå hur detta begrepp förutsätter en medvetenhet om att undervis-
ning inte är samma sak som lärande. Man kan inte lära ut något till någon, man kan bara 
försöka ge eleverna medierande redskap som hjälper dem att hitta sitt eget lärande. 

Hur tillägnar sig människor samhälleliga erfarenheter? Hur lär hon sig använda dem 
i olika sammanhang? Och hur lever insikterna och kunskaperna vidare? Om man 
ställer frågorna på detta sätt, blir det uppenbart att man inte kan begränsa sin förstå-
else av lärande till vad som händer inne i den enskilda individen. Än mindre kan 
man tänka enligt formeln undervisning=lärande. Men man kan inte heller bortse från 
individen och hennes förmågor att lära, eller vad som sker i skolan. Den centrala 
frågan blir istället att försöka se olika aktiviteter i samhället ur ett lärandeperspektiv, 
och att förstå samspelet mellan individer, kollektiv (familjer, praktikgemenskaper av 
olika slag, skolan, organisationer, företag) och de resurser i form av teknik som finns 
utanför människor. Utmaningen är att hitta lärandets karaktär och förstå de händelser 
och sammanhang där individer och kollektiv ändrar sina sätt att hantera sin omvärld 
och att förstå den, de situationer där de transformerar både sig själva och sin om-
värld. (Säljö, 2005 s. 20—21) 

Allt i elevens omgivning påverkar möjligheten att lära sig någonting. Det man vill förstå 
i det sociokulturella perspektivet är alltså situationer som stimulerar lärande. Detta 
lärande pekar också framåt mot utveckling av individen. 

I ett sociokulturellt perspektiv, och genom dess fokus på hur människor tillägnar sig 
samhälleliga erfarenheter, föregår lärande därmed utveckling. Att lära är att tillgo-
dogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter (att läsa, skriva, 
räkna, snickra, utöva olika fritidsintressen och så vidare), och det är just genom att 
tillägna sig sådana färdigheter som individen utvecklas till att bli en kulturvarelse 
med vissa förmågor. (Säljö, 2005 s. 22) 

Vilka de medierande redskapen är och hur de används är det som bör undersökas. 

Man måste analysera hur våra färdigheter och våra sätt att tänka är beroende av och 
samspelar med alla de medierande redskap vi har tillgång till. (Säljö, 2005 s. 29) 

Eftersom vi är beroende av dessa fysiska och intellektuella redskap blir det svårt att 
skilja ut vad vi kan utan dem. 
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 Människors kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till de redskap de har till-
gång till, att det är omöjligt att skilja färdigheter och användning av redskap från 
varandra.Vad vi lär är hur man använder medierande redskap för specifika syften. 
(Säljö, 2005 s. 66) 

Jag använder begreppet medierande redskap i denna uppsats för att beskriva vilka fysis-
ka och intellektuella hjälpmedel som finns tillgängliga för en saxofonelev i musik- eller 
kulturskolan och för att se vilken roll läromedlet har i detta. 

2.2. KORT HISTORISK BAKGRUND 

2.2.1 IMPROVISATION — DEFINITION OCH EN KORT HISTORIK 
För att kunna diskutera improvisation och gehörsinlärning referar jag till några olika 
texter som beskriver begreppen och fenomenen. 

Bergvalls ordlista för grundskolan (1964) definierar improvisation så här: 

Improvisera — göra något utan förberedelse, t ex hålla tal. (Lagman, Bergman & 
Hultman, 1964) 
 

Improvisation är alltså inte enbart förknippat med musik utan är ett generellt begrepp 
som har att göra med föreberedelsen. Man skulle kunna tala om improviserade lektio-
ner, där pedagogen går in utan förberedelse till eleverna. Jag har ofta upplevt hur jag 
blivit tvingad att improvisera när min egen planering har fallit av olika orsaker. Men 
eftersom jag huvudsakligen vill tala om ett lärande av musikalisk improvisation så mås-
te vi titta på hur företeelsen definieras i musikaliska sammanhang. The New Grove Dic-
tionary of Jazz (1988) skriver: 

Improvisation: The spontaneous creation of music as it is performed. It may involve 
the immediate composition of an entire work by it's performers, or the elaboration or 
other variation of an existing framework, or anything in between. All the performers 
in a group, or a soloist, or any intermediate combination of players may improvise. 
(Kernfel, 1988) 

Att improvisera i musik är alltså att skapa ny musik i stunden eller att variera ett givet 
musikstycke. Improvisation är i högsta grad levande i indisk klassisk music, flamenco, 
jazz och rock för att nämna några exempel (se Bailey, 1992), men har i stort sett för-
svunnit från den västerländska konstmusiken. A History of Western Music (1988) berät-
tar att den första musik som skapades var improviserad men under 1000—talet i Europa 
skedde en attitydförändring och komponerad musik uppstod. 

Composition slowly replaced improvisations as a way of creating musical works. 
Improvisation, in one form or another, is the normal way in most musical cultures 
and was probably the exclusive way in the West up to about the ninth century. Gra-
dually the idea arose of composing a melody once for all instead of improvising it 
anew each time on traditional melodic pattern structures; and thenceforward a piece 
of music could be said to “exist,” in the way in which we ordinarily think of it now, 
apart from any particular performance. (Grout, 1988 s. 97—98) 
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Improvisationer levde kvar i form av kadenser (cadenza) i solostycken och generalbas-
ackompanjemang (figured bass). 

Performers in the Baoroque era were always expected to add to what the composer 
had written. The realization of figured bass, for example, was worked out by the 
player. Vocal and instrumental solo melodic lines were dependent on performers’ 
skill, taste, and experience for their proper completion by means of ornaments. 
(Grout, 1988 s. 465) 

Still another species of embellishment, common in opera and found also in some of 
the instrumental music of Corelli and his comtemporaries, was the cadenza, an ela-
borate extension of the six-four chord of a final cadence. (Grout, 1988 s. 466) 

Bailey (1992) beskriver hur improvisation i västerländsk konstmusik dör ut under 1800-
talet i samband med att dirigenten får allt större roll. 

The gradual restriction and eventual elimination of improvisation in this music also 
seems to have taken place over the same period that saw the increasing ascendancy 
of the orchestral conductor, the composer’s proxy. (Bailey, 1992 s. 20) 

Genom att studera målbeskrivningar för folkbildningsutredningar från 40-talet och 
framåt har Larsson (2007) funnit att före 60-talet var målet med musikutbildning att lära 
sig uppskatta klassisk och “nutida seriös” musik. Eftersom den västerländska konstmu-
siken inte längre innehöll improvisation så lärdes det inte heller ut.  

2.2.2 MUSIK- OCH KULTURSKOLAN I SVERIGE 
Den första skolan i Sverige under ledning av en kommunalt tillsatt musikledare var Ka-
trineholms musikskola 1943 men redan under 30-talet hade liknande skolor startats i 
bland annat Eskilstuna och Nacka (Lindeborg, 1999 s. 11) . Musikskolorna i Sverige 
växte fram under 40- och 50-talet och från 60-talet ökade antalet musikskolor i snabb 
takt till 1976 då i stort sett alla kommuner hade en kommunal musikskola. (Svenska 
kommunförbundet, 1984 s. 17) 

1958 inrättades på försök en fyraårig musikledarutbildning vid Musikhögskolan och 
Malmö musikkonservatorium men den lades ner efter bara några år på grund av nya 
musikutbildningspolitiska strömningar. Ett antal utredningar gjordes för att se om en 
standardiserad musiklärarutbildning behövdes och hur den skulle kunna se ut (Larsson, 
2007). Samtidigt växer andra konkurrerande musiklärarutbildningar fram under 1960-
talet, t. ex. Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Folkliga musikskolan på Inge-
sund och Svenska Dalcroze-institutet. Idéerna därifrån fick mer och mer inflytande och 
ledde till Organisationskomittén för högre utbildning (OMUS) som reformerade musik-
lärarutbildningarna vid musikhögskolorna i landet under 1970-talet. (se Larsson, 2007 s. 
97 ff)  

1974 slog regeringen fast en ny kulturpolitik och OMUS ombildades. OMUS 74 ville 
lämna den estetiska traditionens musiksyn där västerländsk konstmusik sågs som högre 
stående och hävdade att den högre musikutbildningen inte ha uppfattningen att vissa 
genrer var kvalitetsbärande och att samhällsstöd även skulle utgå till genrer med ringa 
eller intet stöd från det allmänna. (Larsson 2007) Detta gjorde det möjligt och nödvän-
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digt med musikhögskoleutbildningar i bland annat folkmusik och jazz (ofta kallad afro-
amerikansk tradition). 

Musikskolan ombildades på många håll i landet till kulturskolor under 1990-talet och 
tog in andra ämnen som dans, teater och bild. 

 

Enligt Musik- och Kulturskolerapporten 2006 fanns det i början av det året 159 musik-
skolor och 123 kulturskolor i Sverige. Det är bara 8 kommuner som inte har någondera. 
380 000 deltar i verksamheten som innefattar bland annat 18 900 konserter under 2005 
med en publik på närmare 1.683 miljoner. (SMoK, 2006) 

Marianne Reimers-Wessberg (1991) beskriver en enkät till de aktiva kommunala mu-
sikskolorna 1954 som kom fram till att det fanns musikaliska, pedagogiska, organisato-
riska, sociala, idémässiga och ideologiska bevekelsegrunder till att starta kommunal 
musikverksamhet. Torgil Persson (2001) talar om att det fanns en utbredd syn på att må-
let med verksamheten var att ge “instrumentkunnande för alla oberoende av klasstillhö-
righet” (ibid, s 1). 

Lindeborg (1999) beskriver fyra olika musikpedagogiska traditioner som musiklärare 
helt eller delvis tillhörde under 1950-talet.  

• Konservatorietraditionen syftade till att utbilda musiker och fokuserade på speltek-
niska detaljer framför musikaliskt innehåll. 

• Samspelstraditionen fokuserade mer på musikupplevelsen framför instrumentellt kun-
nande och representeras främst av blås- och stråkorkestrar. 

• Den estetiska traditionen fokuserar på estetisk fostran och sätter det helhetliga musik-
kunnandet i förgrunden. Ökade kunskaper i och förståelse av den västerländska 
konstmusiken bör enligt denna tradition vara all musikundervisnings slutmål. 

• Den progressivistiska traditionen ser musiken i första hand som ett individuellt 
mänskligt uttrycksmedel och en del i en kulturell helhet. Det musikaliska innehållet 
väljs efter barnens behov och kunskapen skapas utifrån deras individuella förutsätt-
ningar. 

Jag kommer i min diskussion återknyta till de här olika traditionerna och se vilka av 
dessa som mina informanter tillhör för att på så sätt få ett större perspektiv på deras un-
derliggande motiv till att undervisa. 

2.2.3 LÄROMEDEL I MUSIK- OCH KULTURSKOLAN 
Andreas Andersson (2007) genomförde en enkätundersökning till alla saxofonpedago-
ger som arbetade inom musik- och kulturskolan i Göteborgs stad och ställde bland annat 
frågan: Vilket undervisningsmaterial använder du?  

Det finns två saxofonskolor som de flesta lärarna använder med några få undantag. 
Den första heter Altsax.nu del 1 (Norén, Johansson & Norén, 2002) & Altsax.nu del 
2 (Norén, Johansson & Norén, 2003) och den andra Blåsbus del 1 (Utbult 2002) och 
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Blåsbus del 2 (Utbult 2003). Det finns även en fortsättningsdel av båda dessa böcker 
med det är främst del 1 & 2 som används. (Andersson, 2007 s. 12) 

Ohlin (2002) kommer i sitt examensarbete Saxofonskolorna för nybörjare fram till att 
alla lärare i undersökningen använde Saxofonen och jag (Peterson & Stålspets). Andreas 
Andersson (2007) skriver dock: 

I mina enkätsvar finns ingen som använder denna bok. Något har under de senaste 
åren förändrat valet av undervisningsmaterial och jag tror att detta beror till stor del 
av introducerandet av Altsax.nu och Blåsbus som idag betraktas som ett modernt lä-
romedel. (Andersson, 2007) 

Min egen erfarenhet från musik- och kulturskolan säger mig också att Altsax.nu och 
Blåsbus är de läromedel som helt har tagit över marknaden. 
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3. METOD 
Jag har valt att göra en tvådelad undersökning. Avsikten är att läsaren ska få en översikt 
och inblick i det material som kommer upp i min intervjustudie. Först gjorde jag en lä-
romedelsanalys av Blåsbus 1, 2 och Altsax.nu 1, 2 och därefter intervjuade jag tre saxo-
fonpedagoger om hur de använde böckernas improvisations- och gehörsmoment. 

3.1 LÄROMEDELSANALYS 
Jag tittade på Altsax.nu 1 & 2, och Blåsbus 1 & 2 och gjorde statistik över olika typer av 
övningar och andra texter och element som ingick i böckerna. Istället för att lista be-
greppen och symbolerna efter sidnummer som Rostwall och West (2001 s. 272—282) 
har gjort valde jag att kategorisera innehållet i olika element såsom improvisationsöv-
ningar, härmningsövningar, låtar, nya toner med mera och föra statistik över frekvensen 
hos dessa element. Jag redovisar detta i tabellform med fetmarkering på improvisations- 
och gehörselementen. I sammanfattningen redovisar jag även detta i procentform. Jag 
anser att det tydligare visar hur stor del av materialet som talar om improvisation och 
gehör. Jag valde bort dekorativa teckningar och bilder men jag tog med kuriosainforma-
tion eftersom den ibland hade musikhistoriskt tema och jag anser att det också kan räk-
nas som medierande i musikens allmänna kontext. Jag har inte tagit någon hänsyn till 
hur lång tid de olika elementen beräknas ta. Även om det naturligtvis är intressant för 
eleven hur mycket tid som spenderas på improvisations- och gehörsövningar så är det 
omöjligt att räkna ut och jämföra tid på t ex låtar, presentation av fjärdedelspaus, kom-
positionsövningar och så vidare. Elementen är av alltför olika karaktär för att det ska 
låta sig göras. 

3.2. INTERVJUER 
Jag gjorde kvalitativa intervjuer med tre saxofonpedagoger. Jag valde intervju med ett 
litet antal personer framför att göra en enkät eftersom det gav mig möjlighet att gå dju-
pare in på frågorna, ställa uppföljningsfrågor och få exempel på ett helt annat sätt än en 
enkät hade gjort möjligt. Informanterna valdes ut efter kriterierna att det skulle vara 
saxofonpedagoger med olika bakgrund, utbildning, erfarenhet och kön, att de skulle lära 
ut improvisation till sina elever samt att de skulle vara förtrogna med Altsax.nu och 
Blåsbus och använda eller ha använt någon eller båda i sitt yrkesliv. För att avgränsa 
ytterligare har jag enbart valt pedagoger med en bakgrund inom jazzmusik. Informan-
terna var: 

• Herbert Nordlund som har studerat jazzimprovisation på musikgymnasium, två olika 
folkhögskolor samt SMI i Stockholm där han tog en pedagogisk träblåsexamen och 
har arbetat som saxofonpedagog i elva år. Han arbetade vidd intervjutillfället som lä-
rare i Vaxholms kulturskola. 

• Lina Lövstrand som har studerat vid estetgymnasium och tog sedan pedagogisk exa-
men på IE på KMH med inriktning på både klassiskt och afro och både tvärflöjt och 
saxofon. Hon har arbetat som saxofonpedagog i fyra år. Vid intervjutillfället arbetade 
Lina inte fast på någon musikskola. 
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• Ari Haraldsson studerade jazzimprovisation i sex år i Reykjavik på Island och har ef-
ter det arbetat som saxofonpedagog i tjugofyra år. Ari arbetade vid intervjutillfälllet 
på Huddinge musikskola. 

Alla arbetar förutom som saxofonpedagoger även som lärare i andra instrument. Ingen 
av dem vill vara anonym. 

3.2. GENOMFÖRANDE  
Jag genomförde tre halvstrukturerade intervjuer (se Kvale, 1997), två av dem öga mot 
öga och en av dem via telefon (Lina Lövstrand). Vid mötena tog jag med mig Altsax.nu 
del 1 & 2 och Blåsbus del 1 & 2 för att kunna peka på specifika övningar. Vid telefonin-
tervjun skickade jag en inskannad sida från Altsax.nu och en från Blåsbus med exempel 
på improvisationsövningar. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av dator och skrevs 
sedan ut i ordbehandlingsprogram. Frågorna jag utgick från var: 

1. Vad har du för musikalisk bakgrund och utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som saxofonpedagog? 

3. Hur är din syn på improvisationsundervisning och gehörsbaserad inlärning för barn? 

4. Vad använder du för läromedel i saxofonundervisning för barn? 

5. Vad använder du för läromedel i improvisation för barn? 

6. Brukar du göra egna improvisations- och gehörsövningar och hur ser de ut i så fall? 

7. Hur tycker du att böckerna Altsax.nu och Blåsbus behandlar improvisation och ge-
hörsspel? 

8. Vilka förtjänster ser du hos böckerna? 

9. Vilka brister ser du hos böckerna? 

10. Vad skulle du lägga till för övningar eller förändra de övningar som finns där och i 
så fall hur? 

Jag ställde uppföljningsfrågor, sonderande frågor, direkta frågor, strukturerande frågor 
samt tolkande frågor (se Kvale, 1997 s. 124—125) för att förstå och fördjupa informan-
ternas svar. 

Intervjuerna skrevs ut talspråkmässigt, vilket satte igång analysprocessen. Citat som 
finns med i resultatdelen, har däremot redigerats för en större läsbarhet. Intervjuerna 
gicks igenom och kategoriserades som svar på frågor, dels forskningsfrågorna men ock-
så följdfrågor och frågor som informanterna tog upp själva. De tre intervjuerna sam-
manjämkades därefter för att kunna jämföras. Efter det delades analysen upp i fyra 
huvuddelar efter forskningsfrågorna och varje informants svar inom området separera-
des. En förenklad bild av slutresultatet blir så här: 
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FRÅGA 1 
INFORMANT 1 
INFORMANT 2 
INFORMANT 3 

FRÅGA 2 

osv. 

I slutet av kapitlet sammanfattas informanternas svar i samma ordning. 

3.4. KVALITET OCH RELEVANS 
De utskrivna intervjuerna skickades med e-post till informanterna med texten: “Jag und-
rar om du ger ditt samtycke till att jag använder din intervju i min uppsats och om det är 
något du vill ändra eller tillägga till det som sades. Jag undrar också om du vill vara 
anonym eller om du godkänner att jag använder ditt namn.” Alla tre godkände texterna 
och ingen ville vara anonym. 

En skillnad mellan de tre intervjuerna som skulle kunna påverka kvaliteten är att två av 
dem gjordes öga mot öga och en av dem över telefon. Det är skillnad på kommunikatio-
nen om man kan läsa av kroppsspråk även om jag inte har tagit med det i analysen. För-
delen med att mötas på plats är även att kunna titta på det diskuterade materialet till-
sammans. Jag försökte kompensera det genom att skicka skannade exempelsidor från 
böckerna till personen som telefonintervjuades. 

Intervjuerna spelades in och har sedan skrivits ned och därmed tolkats. Detta är ofrån-
komligt men påverkar tillförlitligheten. Inspelningarna och de transkriberade intervjuer-
na finns hos uppsatsförfattaren. 

Resultaten av studien är inte generaliseringsbara utan visar bara på de synsätt som mina 
informanter har. Fler studier behövs för att kunna se några övergripande trender. 
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4. RESULTAT 
Jag börjar med en läromedelsanalys av böckerna Altsax.nu del 1 & 2, och Blåsbus saxo-
fon del 1 & 2 med kategorisering av förekommande element samt statistik.  Därefter 
följer intervjuanalysen grupperad efter forskningsfrågorna, där varje fråga har de tre in-
formanternas som underrubriker. Jag avslutar med en sammanfattning av statistiken och 
intervjuerna. 

4.1 LÄROMEDELSANALYS 

4.1.1 ALTSAX.NU DEL 1 
Altsax.nu del 1, består av en spelbok och en CD-skiva. Cd-skivan innehåller alla bokens 
låtar med komp i båda kanalerna men saxofonen bara i den ena. I förordet föreslår för-
fattarna att man kan panorera bort saxofonstämman om man vill. Precis som namnet på 
boken antyder så finns det en hemsida med ytterligare material, såsom teorisidor, öv-
ningar, saxofonhistorik, skötselråd med mera. Efter förordet följer en sida där eleven 
kan skriva sitt eget namn, lärarens namn, lektionstider och anteckningar och en sida 
med ett foto på en altsaxofon där delarna namnges. Efter detta följer bokens huvudsak-
liga material. Jag har hittat 7 olika kategorier av element i boken (förutom dekorativa 

bilder) och dessa är: 

Altsax.nu del 1 innehåller: 

Improvisations- och gehörskopplade element: 17 
Övriga element:      121 
Totalt antal element:     138 

I slutet av boken finns två sidor med tomma notsystem, en sammanställning av alla not-
värden, pauser och taktarter som förekommer i boken och en sida där olika musikaliska 

Element Antal 

Låtar 69 

Teoribegrepp 21 

Kuriosa 17 

Nya toner 14 

Härmningsövningar 7 

Tonmaterial för improvisation 7 

Låtar för improvisation 3 
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termer förklaras. Därefter följer en teckning av en saxofon där de olika klaffarna namn-
ges och en grepptabell. 

4.1.2 ALTSAX.NU DEL 2 
Altsax.nu del 2, består också av bok och CD-skiva. Förordet är i stort sett samma som i 
första delen med tillägget att man förklarar att ackorden till låtarna är skrivna för altsax-
ofonen och alltså inte transponerade för att spelas på gitarr eller piano. Därefter följer 

det huvudsakliga materialet direkt. Det tillkommer tre nya element i boken. 

Uttryckselementet förekommer en gång och ser ut som följer: 

Och tonförrådet i bluesskalan (se ovan) ger en dramatisk och “mörk” klang åt musi-
ken. (Norén, Johansson & Norén, 2002 s. 41) 

Elementen i Altsax.nu del 2 är fördelade på följande vis: 

Element Beskrivning 

Skalor Utan specifik uppmaning till improvisation 

Härmningsövningar 
rytm 

Som vanlig härmningsövning men bara på en ton, not-
skrift given. 

Uttyck Referens till musikalisk karaktär och val av uttryck. 
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Improvisations- och gehörskopplade element: 10 
Övriga element:      89 
Totalt antal element:     99 

Precis som i första delen avslutas boken med en sammanställning av notvärden, taktar-
ter,  terminologi, saxofonens klaffar samt en grepptabell. 

4.1.3 BLÅSBUS 1 SAXOFON  
Blåsbus 1 saxofon består av en bok och en CD-skiva. CD-skivan innehåller bokens låtar 
och är tänkta att användas under lektionstid och vid övning i hemmet. Boken börjar med 
ett förord “till eleven och läraren” där man uppmanas att lyssna noga efter artikulation 
och frasering på CD-skivan eftersom det inte finns med i noterna. Man uppmanas också 
att inte använda tungan under de första tio låtarna utan spela helt legato för att “få en bra 
start med inandning, utblåsning, tonbildning och klang”. Boken innehåller sex “statio-
ner” med övningar och pyssel kring teori och notläsning samt några etyder som inte 
finns på CD-skivan “för att separat kunna jobba med hur rytmnotation är uppbyggd”. 
Man uppmanas också att utveckla improvisationslåtarna med  fler — färre toner, fråga 
— svara med mera. En teckning av en saxofon med de olika delarna namgivna följer 
samt några skötesråd och en kort saxofonhistorik. Därefter börjar det huvudsakliga ma-
terialet. 

Jag har i Blåsbus 1 saxofon funnit 11 olika element. De som skiljer sig från Altsax.nu är: 

Element Antal 

Låtar 42 

Teoribegrepp 13 

Kuriosa 12 

Nya toner 11 

Skalor 10 

Tonmaterial för improvisation 3 

Härmningsövningar 3 

Improvisationslåtar 3 

Härmningsövningar rytm 1 

Uttryck 1 
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Element Beskrivning 

Komponera rytm Tom notlinje med taktart och uppmaningen: Skriv egna 
rytmer 

Instruktion Spelteknisk instruktion. 

Rytmläsning Notskrift på en linje med uppmaningen: Spela eller 
sjung på en ton. 

Teoritest Övningar av pysselkaraktär med teoretiska begrepp 

Repertoarlista Tom lista där man uppmanas skriva vilka låtar man kan 
utantill 
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Elementen i Blåsbus 1 saxofon fördelar sig enligt följande tabell. 

Improvisations- och gehörskopplade element: 6 
Övriga element:      102 
Totalt antal element:     108 

Boken avslutas med 3 sidor tomma notsystem, teckning av en saxofon som namnger 
klaffarna samt en grepptabell. 

4.1.4 BLÅSBUS 2 SAXOFON 
Består också av bok och CD-skiva. I förordet omnämns att saxofonen bara ligger i ena 
kanalen vilket gör att den går att panorera bort. Boken har ett lite annat upplägg är den 
föregående och är indelad i 7 olika delar. De 6 första består av varsin tonart och börjar 
alla med två skalor och tre låtar i den nya tonarten, Blinka lilla stjärna där (trad), Lille 
katt (G. Riedel) samt The key song (J. Utbult). Tonarterna kommer i följande ordning, 
G-dur/e-moll, C-dur/a-moll, F-dur/d-moll, D-dur/b-moll, Bb-dur/g-moll och A-dur/fiss-
moll. Den sjunde delen består av låtar i olika tonarter. Varje del avslutas med en “sta-
tion” med teoriövningar, etyder och rytmläsningsövningar.  

Nya element är följande: 

Element Antal 

Låtar 58 

Teoribegrepp 14 

Nya toner 11 

Rytmläsning 5 

Teoritest 4 

Komponera rytm 4 

Tonmaterial för improvisation 3 

Improvisationslåtar 3 

Skalor 3 

Repertoarlista 2 

Instruktion 1 
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Elementen i Blåsbus 2 saxofon fördelar sig efter följande tabell. 

Element Beskrivning 

Improvisera över gammal låt Uppmaning att improvisera med givna 
toner över en låt som har förekommit ti-
digare i boken 

Improvisationslåt — ackord Låt med uppmaning att ändra tonmateria-
let så att det följer ackordet.  

Tonartslåt Låt som upprepas och är till för att lära ut 
en ny tonart. 

Rytmläsning med frasering Som rytmläsningsövningarna men även 
med fraseringstecken som staccato o. dyl. 
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Improvisations- och gehörskopplade element: 11 
Övriga element:      150 
Totalt antal element:     161 

Element Antal 

Låtar 62 

Teoribegrepp 12 

Tonartslåt 18 

Nya toner 12 

Skalor 12 

Teoribegrepp 12 

Komponera rytm 7 

Rytmläsning 6 

Teoritest 5 

Tonmaterial för improvisation 4 

Improvisationslåt 4 

Improvisera över gammal låt 2 

Repertoarlista 2 

Improvisationslåt — ackord 1 

Instruktion 1 

Rytmläsning med frasering 1 
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4.2 INTERVJUER 

4.2.1 VAD ANVÄNDER SAXOFONPEDAGOGERNA FÖR MATERIAL? 

4.2.1.1 HERBERT 
Herbert är bekant med båda böckerna men använder främst Altsax.nu i sina lektioner för 
nybörjare. Variation är viktigt inte minst för honom själv. Han använder även ett annat 
material ibland, Saxofonen och jag, främst för att att Altsax.nu inte finns för Bb-stämda 
instrument. 

Herbert: Jag använder Saxofonen och jag och Altsax.nu. Lite blandat så där. Det 
är mer för att jag själv ska tycka att det är roligt att jobba. Så att jag blandar. 
Det känns ibland naturligt, jag har sopransaxofonister till exempel. Då är det 
naturligare att ta boken Saxofonen och jag. Dels för att de här altsaxböckerna 
finns ju för trumpet, alltså Bb-instrument, de finns ju inte för sopransax, inte 
vad jag har sett i alla fall, så då blir det så naturligt att det blir Saxofonen och 
jag. Och nu pratar vi inte om den boken men den är väldigt bra saxofonistiskt 
tycker jag. Sen improvisationsmässigt och harmoniskt är den tråkig, men den 
är väldigt tydlig.  

4.2.1.2 LINA 
Lina har höga tankar om Altsax.nu, är bekant med Blåsbus men använder den inte så 
mycket och har helt slutat använda Saxofonen och jag. När det gäller improvisationsma-
terialet så använder hon delvis de övningar som finns i Altsax.nu men hon utgår också 
från Aebersoldserien1 och väljer ut det hon tycker är lämpligt. 

Lina: Jag inget konkret läromedel alls utan då kämpar jag hårt med skivor med 
Aebersoldkomp. Och komma med med låtar. Antingen får de skivor med 
komp eller så har jag separata övningar. Låtar. Jag börjar alltid spela enkla 
Autumn Leaves och Blue Bossa och så där. De kommer med på alla lektioner. 
Även så att de får lära sig både låtarna och enkla improvisationsskalor. Sna-
rare mer det än de här övningarna i böckerna faktiskt. 

Björn: Använder du Aebersold från en ung ålder?  
Lina: Mm. Ja det gör jag på såna enkla låtar som Cantaloupe Island t ex, som jag 

lär dem utantill. Jag använder mig definitivt av de bakgrundskompen i ett ti-
digt skede. De här med blues i alla tonarter och så där. Det finns ju mycket 
man kan ta av där också. 

4.2.1.3 ARI 
Ari utgår helt från Altsax.nu och Blåsbus när det gäller nybörjare. Blåsbus har han dock 
inte använt lika mycket på saxofon. Ari använder Blåsbus främst i sin tvärflöjtsunder-
visning. 

                                                
1 Serie med över 140 böcker med CD. Bakgrundskomp för improvisationsövning. I serien finns 
både samlingar med kända jazzlåtar och nyskrivna låtar för öva en skala eller blues i alla tonar-
ter t. ex. Utgivet av Jamey Aebersold music. 
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4.2.2 HUR LÄR DE UT IMPROVISATION? 

4.2.2.1 HERBERT 
Herbert använder inte improvisationsövningarna i böckerna och tycker inte heller att det 
går att jämföra improvisation för barn med improvisation för äldre men det är den enda 
pedagogiken som finns att tillgå. Istället för att arbeta med improvisation metodiskt talar 
han om att spela låtar som kan uppmana till spontana infall. 

Herbert: Jag tycker att man märker på barn att om man spelar liksom något som 
är lite rytmiskt så där så kan de göra något spontant. Det kan ju bara handla 
om ett par toner men det är ju ändå ett slags improvisation där de känner att 
de kan smycka ut någonting. Och vissa melodier tilltalar ju till det. Oftast 
väldigt enkla låtar som ändå har ett bra pianokomp som är bluesigt eller fun-
kigt eller lite rytmiskt. Då kan de oftast hitta på någonting själva spontant 
utan att man säger någonting. 

Musikens rytmiska drivkraft är alltså enligt Herbert en faktor som kan stimulera till eget 
skapande. Han ser ett problem med att intellektualisera frågan för barnen. 

Herbert: Det är så svårt att förklara för ett barn att du ska improvisera och dra en 
historia om att “Ja du, improvisation det är när man får spela lite vad man 
vill” och “Ja, vad då vad jag vill?” Det blir en så lång diskussion så att barnet 
tröttnar. Och den är så onödig tycker jag. Jag tycker att man bara hoppar över 
den och så försöker man lära dem utantilllåtar och spela så svängigt man kan, 
piano, i de här olika stilarna, vad de nu kan vara. För när man ser ett barn 
som står och hoppar lite, som är med i rytmen, tycker jag att det är tillräckligt 
improvisation för ett barn. Då tycker jag att vi är på rätt väg. 

Istället är det frågan om hur låtarna ser ut och hur kompen som man spelar till låtar som 
är viktig. Han tycker att Altsax.nu är ett bra exempel på hur det ska se ut. Om melodier-
na innehåller intressanta toner och rytmer så menar Herbert att det skapar ett musika-
liskt intresse som i förlängningen kan uppmuntra till improvisation. 

Herbert: När man får lite känsla i det här och man får ett grymt komp bakom, 
någon boogie-woogie eller vad det nu är, så kan ju den här melodin ge att 
man till slut gör något extra själv. Och man känner att man hamnar på en sjua 
och så känner man “yeah, den här tonen den känns lite cool!” För melodierna 
innehåller ju så mycket. Oftast i den här boken (Blåsbus) och i Altsax.nu. De 
är väldigt bra på det sättet tycker jag. 

Att sätta eleven i ett musikaliskt sammanhang är det viktigaste för Herbert. Kompet 
bakom melodin kan inspirera och det är för honom mycket mer viktigt än att försöka 
förklara begreppet improvisation. Han anser det både vara svårt och onödigt. De gånger 
han har försökt har han mötts av skratt eller tystnad från barnen. Kompets viktiga roll i 
Herberts undervisning gör att han mestadels spelar piano under lektionerna. 

Herbert: Jag spelar väldigt mycket [piano] själv. Jag kompar säkert åttio procent 
av undervisningstiden. Jag spelar inte så mycket saxofon. Jag har den oftast 
liggande och använder mest pianot just för att få det rytmiska och det musi-
kaliska sammanhanget. Och den korta tid jag har jobbat egentligen säger att 
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få ett komp bakom, musiken, det gör  faktiskt att de får en helt annan upp-
fattning om rytm och tid och helt enkelt en mer musikalisk uppfattning. 

Herbert poängterar också det viktiga med att lära ut låtar på gehör. Han anser att man 
kan lära ut låtar som är rytmiskt komplexa även till yngre barn. Han arbetar med låtar 
som innehåller ett fåtal toner men vars rytm skulle se väldigt avancerad ut i notskrift. 
Han anser att man kommer åt andra musikaliska parametrar när man arbetar gehörsmäs-
sigt och att yngre barn har lättare för det än äldre. 

Björn: Menar du att ditt generella intryck är att barnen har lätt att ta till sig det 
gehörsmässiga? 

Herbert: Ja, absolut. Helt klart. Speciellt om man sjunger och kompar först. De 
snappar ju upp allting jättefort. Mycket snabbare än äldre gör. För de kommer 
ju på mycket mer intellektuell nivå. De yngre de suger upp. Nu pratar jag om 
nio av tio elever. Sen finns det ju undantag så klart. 

Herbert anser också att felspelningar i en övning blir en sorts improvisation. Han tar ett 
exempel från när han lär ut en skala. 

Herbert: Jag någon gång gett mig in i att lära någon skala eller bluesskala och då 
har jag givit dem en given rytm för det kan förenkla. Då måste det vara väl-
digt enkelt i och med att de är yngre så att om vi säger att de kan lära sig en 
en vanlig mollpenta. Vi kan kalla det för en bluesskala, det kan ju låta lite 
som blues. Och då kanske bara göra triofeelingsåttondelar. Det är enklare när 
de blir äldre att förklara sånt men rent metodiskt är det ju väldigt enkelt för 
att då tänker de ju inte själva att de improviserar, utan de har ju ett givet ton-
material och de har en given rytm och det blir väldigt enkelt att säga till dem: 
“Spela på det här!” Man utgår ifrån det. Ofta tappar de bort sig och kanske 
spelar med lång ton, eller någonting och då blir det en slags improvisation. 
Medvetet eller omedvetet, men det blir ju det. Jag tror att det är mer så man 
får hålla på. Mer lekfullt, att det blir fel och så blir det rätt. 

Rena improvisationsövningar med barn gör Herbert egentligen bara i ensemblesituatio-
ner. Han betonar vikten av att övningen ska vara enkel och lättförståelig. I samarbete 
med brassläraren övar de call-and-response på tonerna i C-jam blues. De börjar med att 
de leder och gruppen får härma deras rytmiska variationer. Efter det låter de barnen tu-
ras om att leda och därmed improvisera rytmer.  

Herbert använder inte böckerna för deras improvisationsövningar utan tycker att själva 
låtmaterialet är fullt tillräckligt för att ge barnen en grund för att kunna bli improvisatö-
rer i framtiden. 

Herbert: Jag tycker inte att det finns några brister improvisationsmässigt, bara 
man använder boken rätt. Som jag ser att man använder den rätt så låter man 
inte barnen spela vad de vill över vissa toner utan jag tycker att melodierna, 
harmoniseringarna räcker gott. Och det räcker som en bra grund för improvi-
sation. Plus att de, de här böckerna har mycket synkoper, mycket rytmer som 
låter otroligt bra tillsammans med ackorden och jag tycker att det räcker. Så 
att jag tycker att de har inga brister på det sättet. Det beror på hur man an-
vänder materialet och hur man ser på det. 



28 

 

 
 

 

Han ser materialet som en utgångspunkt för pedagogen att skapa sina egna lektioner av. 
Han väljer ut det som han tycker är relevant och avfärdar det övriga. Han ser inte idén 
om att använda boken mer strikt som ett alternativ. Han anser att han skulle känna sig 
alltför styrd då. 

4.2.2.2 LINA 
Lina börjar de första lektionerna med sina elever med ett eget material. Hon använder 
papper med en större notbild och arbetar med det under de första sex lektionerna innan 
de skaffar en bok. Hon kompletterar med extramaterial under hela tiden hon har eleven. 
Hon tycker att det är mycket viktigt med improvisation och gehörsspel för barn. Hon ser 
det som befrämjande för den musikaliska nyfikenheten och modet och att det har för-
tjänster även för musik som inte är improvisationsrelaterad. 

Lina: Jag tycker att det är väldigt viktigt för jag tycker att gehörsspelet och im-
provisationsspelet gör en elev friare i övrigt spel också och först och främst 
att man inte blir hämmad utan att man vågar ta för sig och vågar testa. Därför 
tycker jag att det är väldigt viktigt att använda sig av det i undervisningen, 
både improvisation och gehör, väldigt snart, när de är väldigt små. Och, ja, 
för att det helt enkelt är väldigt viktigt för fortsättningen.  

Hon börjar med improvisation så tidigt som möjligt med sina elever. Så fort de har lärt 
sig tre toner får de börja improvisera. Det gör hon öven med blockflöjtselever och i en-
sembleverksamhet. Lina använder sig ibland av improvisationsövningarna i böckerna 
men eftersom hon gärna jobbar med eget material så blandar hon. Hon har flera exem-
pel på övningar som hon gör med sina elever. Mycket handlar om att börja improvisera 
så fort som möjligt, med det material som eleverna har.  

Lina: Vi har använt oss väldigt mycket av fem-skalan, 1-2-3-4-5-metoden, att 
man har fått improvisera väldigt mycket på det. 

Björn: De första fem tonerna i durskalan?  
Lina: Ja, eftersom om man börjar lära ut de fem tonerna generellt så kan man ju 

improvisera bara på dem direkt, när de bara kan det.  

Förutom övningar där eleven får improvisera över ett givet tonmaterial jobbar hon ock-
så med rytmiska övningar. Då börjar de med att improvisera olika rytmer på en ton till 
en början, för att sedan lägga till ytterligare toner efter hand. Hon jobbar också mycket 
med elevens lyssnande och kopplar samman improvisationsövningar med gehörsöv-
ningar. 

Lina: En av de första övningarna jag gör är att jag har en modal låt, som inte är 
en låt utan jag har tre ackord och tre skalor jag går igenom så att jag tar till 
exempel a-moll, b-moll och g-moll. Jag har skrivit upp de skalorna och så får 
de lära sig först skalorna och spela på dem och sen så går vi igenom dem 
noggrant. Sen vill jag att de ska höra när jag byter ackord. Jag inte sitter och 
säger att: “Nu byter jag ackord!” utan jag gör en övning av att först får de 
spela a-moll och sen så spelar jag a-moll så länge som jag bestämmer och så 
byter jag bara plötsligt och då vill jag försöka se att de hänger med på lyss-
ningsbiten där. Det gör jag först och hoppar kanske lite mellan de tre skalorna 
då och så får de så småningom spela improvisation över de skalorna. Sen be-
stämmer vi en form att vi kör kanske två takter a-moll, två takter b-moll, fyra 
takter g-moll till exempel. Sen har jag ibland gjort att de får använda sig av 
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de tonerna och skriva en liten melodi själva så att de gör en egen låt av den 
övningen. Det har jag gjort i ett tidigt skede. 

På så sätt har hon även fått in en kompositionsövning. Men hon är inte främmande för 
att använda bokens övningar när det passar. Hon spelar ofta piano till eleverna under 
övningarna men försöker blanda upp det med inspelade komp för att själv kunna spela 
saxofon på lektionerna. Lina ser det som en viktig uppgift att arbeta mycket med impro-
visation med sina elever. Hon tycker att det är ovanligt att göra det och hon ser det som 
en stor brist. Hon påpekar vikten av att läraren gör det även om han/hon själv inte kän-
ner sig så säker på området. 

Lina: Men när de är så här små så tycker jag att även om en lärare inte är alls bra 
på att improvisera själv så tycker jag att det är viktigt att läraren gör improvi-
sationsövningar ändå på den här nivån. Så att det inte glöms bort, för att jag 
tror att det hämmar eleverna i framtiden. Då blir man för blyg och rädd. 
Många lärare är väldigt lata när det gäller improvisation. De inte orkar med 
det för att de tycker att det är för krävande för dem själv. Det är lättare att 
bara spela låtarna som står i boken. Jag tycker att det kräver lite mera enga-
gemang av läraren att göra improvisationsövningar och förklara vad det är 
och så där.  

Hon anser att musiklärarutbildningen på den klassiska sidan borde ta upp improvisation 
och gehörsspel mycket mer och är besviken på sin egen utbildning i det avseendet. 

Lina: Vi hade två dagars afroprojekt på den grundutbildningen som jag började 
på. Det var en dags folkmusikprojekt eller något så där. Det tyckte jag var ka-
tastrof, när man skulle bli lärare för då styr man in sina elever så himla 
mycket själv. 

4.2.2.3 ARI 
Ari känner inte att han har något specifik metod när det gäller improvisation för barn. 
Han försöker skapa en atmosfär där rätt och fel inte har någon plats utan skapandet har 
ett värde i sig och att läraren ger eleverna mod att våga. 

Ari:  Det kräver då, enligt mig, mera av läraren själv. Att barnen vågar improvi-
sera. Att de får improvisera och att improvisera inte bara handlar om rätt och 
fel utan mera bara att göra. Och det är något som har visat sig väldigt fram-
gångsrikt hos mig. Att improvisera är just vad det är — att hitta på. Och sen 
får man själv under vägen skaffa sig en uppfattning om vad som låter bra och 
mindre bra. Att man behöver inte alltid tala om för eleven vad som låter bra 
och mindre bra utan det är subjektivt. 

Han jobbar tätt med böckernas övningar och ser ett värde i att göra alla övningar och 
följa bokens upplägg. Låtar som eleverna inte tycker om behöver de bara spela en gång 
men om de hittar någon favorit så går han tillbaka till den låten senare. När improvisa-
tionsövningarna kommer så gör han dem med eleverna, men om han känner att de inte 
tycker att det är roligt så stannar han inte vid det så länge. 

Ari: När det dyker upp i de här böckerna med CD så testar jag. Och då känner 
jag ganska snabbt vilka som tycker att det är kul och andra som tycker att det 
är mindre kul. Känner inte eleven för att improvisera så propsar jag inte på 
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det heller utan i så fall får det komma senare när man har blivit mera vän med 
instrumentet. För det handlar om att lita på de toner på något sätt. Och då 
känner jag att det får komma senare. 

När han hittar en elev som blir förtjust i att improvisera blir hela boken ett material att 
arbeta med. Eftersom böckernas improvisationsövningar inte har så utförliga beskriv-
ningar så lägger Ari till instruktioner och skapar på så sätt egna övningar av det givna 
materialet. 

Ari: Ja, till exempel vi tar här Blåsbus. När första improvisationen kommer på 
sidan tretton, Play it, brukar jag prata om att man ska höra formen. När börjar 
den? Alltså det är en fyra takters period, att man har [formen] klart för sig. 
Och då improviserar eleven en vända och jag improviserar nästa vända så att 
man får en uppfattning när det börjar och när det slutar och när det börjar 
igen. Min erfarenhet är att det inte är så stora problem med det bara man upp-
lyser om det och jobbar med det så kommer det falla sig väldigt naturligt.  

Björn: Att höra formen? 
Ari: Ja. 

Han ser det som sin uppgift att lotsa barnen genom övningarna och ge dem konkreta 
saker att koncentrera sig på. När det gäller CD-skivan som följer med så använder Ari 
den inte bara som den är utan han tar hjälp av programvara för att kunna förändra tem-
pot på bakgrundskompen. 

Ari: Jag har tillgång i min undervisning program2 som kan manipulera tempo, så 
det som är för svårt tar vi bara ner och så växer tempot [efterhand]. Och i 
många fall så blir det till och med fortare än originalet. “Hur fort kan jag 
idag? Åh, nu ska jag slå ett rekord!” Min erfarenhet är att just i kombination 
med sånt program så går det att leka mycket mer, för att det är viktigt för mig 
att man leker fram saker och ting. Ibland är det svårt att få fram det här lek-
fulla hos barn men det är ju lärarens uppgift att se till. 

För vissa elever lämnar Ari böckerna om han tycker att det behövs. Då jobbar han med 
eget material och improvisation och kompositionsövningar, 

Ari: I så fall är det egna påhittade bakgrunder som jag gör i Band-In-A-Box3. 
Bara enkelt. Och speciellt om man märker att eleven inte är så förtjust i noter 
och hellre vill hålla på med gehörsspel har jag uteslutande använt eget mate-
rial och då har vi komponerat. Då har jag bara tagit någon runda där vi pratar 
om form. När börjar det, när slutar det och när börjar det igen? Och så fylla 
det med egna melodier som är någon slags improvisation.  

Ari litar på elevernas egna gehör när det gäller att välja vilka toner de ska ta och påpe-
kar återigen hur viktigt han tycker att det är att inte tala om rätt och fel inom improvisa-
tion. 

Björn: Brukar du jobba med givna toner så där att de har en skala att utgå ifrån? 

                                                
2 Ari berättade för mig efter intervjun att han använder programvaran Amazing Slow Downer 
utgivet av Roni Music software för att sänka eller höja tempot på bakgrundskompen. 
3 Programvara som kan skapa komp i olika stilar efter harmoniföljder. Utgiven av PG music Inc. 
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Ari: Nej, nej. Alltså det är klart, man tipsar, men vill man göra annorlunda så 
tycker jag “Helt ok!” Alltså för när det gäller att improvisera så undviker jag 
att kalla saker för rätt och fel, utan de hör själva när det låter dåligt. Och till 
med det som jag anser vara rätta toner tycker de inte alls om. Så att för mig är 
det mera att göra än att det ska bli något mästerstycke. Och det kommer. 

Eftersom han arbetar med CD-skivor och datorgenererade bakgrundskomp spelar han 
nästan enbart saxofon på sina lektioner. Han känner att han tappar pianofärdighet men 
tycker att vinsten av att ha ett stadigt komp och att kunna färga musiken med stämmor 
är större. Han ser bakgrundskompen på CD-skiva som en stor förbättring mot hur mate-
rial såg ut förut. Förutom Altsax.nu och Blåsbus använder han gärna annat material med 
CD-skiva till, framförallt för sina mer avancerade elever. De har blivit vana att spela till 
ett givet komp och att vara beredd på att spela när skivan räknar in.Ari använder också 
teoristationerna i Blåsbus. Han ser det som ett sätt att bekanta sig med termerna för att 
kunna känna igen dem i framtiden. 

Ari: Alltså jag tycker med Blåsbus, speciellt tvåan, när de kommer in att de tar 
skalor och sånt. Det har jag utnyttjat. Och alltså bara nosa på teori. Jag börjar 
prata om dur och moll, hur de hänger ihop. Inget för att de ska lära sig utantill 
eller något sånt där utan att de har hört det. För att i fortsättningen så kommer 
de att få höra mera sånt och då har de hört det. Och det är liksom att en dur 
har en syster som är moll och att det finns olika karaktärer även om de har i 
stort sett samma tonmaterial. Så att jag pratar gärna om såna saker så att nästa 
gång man pratar om det så är det inte helt främmande. Och fortsätter de sen 
på teori och allt vad det heter så kommer de ihåg det från den tiden. Från 
ganska tidigt. Så att jag tycker att där är nog Blåsbus bra. Just att de faktiskt 
tar den delen. Alltså C-dur skala och a-mollskala och så. Det har jag faktiskt 
tagit vara på. Mina elever har gått igenom det även om sen kanske inte kan 
det utantill sen men då har de gjort det. Det sätter sig någonstans. 

För att inte eleverna ska bli överbelastade och för att kunna ha roligt på lektionerna ger 
Ari inte så mycket läxor. Han anser att musikskolan bara är en del av elevernas verklig-
het och försöker göra tiden där så lustfylld som möjligt. 

Ari: Jag jobbar på det sätter att man får aldrig mycket läxa utan resten av tiden 
spelar vi, och då favoritlåtar. Så jag försöker spela så mycket som möjligt på 
lektionerna. Och läxan kommer. Så det är alltid något som händer på en lek-
tion oavsett om man har övat eller inte. Alltså ungar idag, när de samtidigt 
ska gå på simträning, ska utöva hockey och ridning, allt vad det heter, så är 
det bara att vara realist. De tar inte hur mycket läxor som helst. Hellre då att 
bara gå långsamt fram och göra roliga saker och så. 

4.2.3 VAD HAR DE FÖR ÅSIKTER OM LÄROMEDLEN? 

4.2.3.1 HERBERT 
Herbert tycker att båda böckernas låtmaterial är bra och att det är viktigare än improvi-
sations- och gehörsövningarna.  

Herbert: Jag tycker att båda två böckerna ger en väldigt bra grund för improvisa-
tion. Inte för att boken innehåller rent gehörsspel utan för att de har bra me-
lodier, bra harmoniseringar.  
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Herbert är kritisk till härmningsövningarna i Altsax.nu. Han ser det mer som en notläs-
ningsövning än en gehörsövning. 

Herbert: Jag tycker inte att de är så himla bra. I början när jag började med de 
här böckerna då körde jag med dem väldigt mycket och körde med skivan. 
Det handlar ju egentligen om att de spelar en fras i början och så spelar saxo-
fonen samma fras efter, noterat i noter, och jag har inte riktigt kommit under-
fund med vad det ger egentligen. Jag har i princip hoppat över dem för det 
känns mer som att det bara blir att man sätter på skivan och så spelar de pre-
cis vad som har spelats och man ser precis notbilden så det känns som att det 
blir en notövning bara. Det blir en extremt enkel notövning också eftersom de 
är ju inte så avancerade. 

Han tycker att hela upplägget med improvisationsövningar blir för komplicerat för barn. 
Problemet är att kunna förklara begreppet improvisation på ett begripligt sätt för barnen. 
Han tycker att övningarna är bra i sig men de fungerar inte för barn i den ålder materia-
len riktar in sig på. 

Herbert: Att ge sig in och bara förklara ordet improvisation , vilket är ett otroligt 
svårt ord för ett barn. Jag menar, de flesta kan ju inte läsa det här. De sitter 
och kollar och vet ju inte ens vad som står. Det här är ju verkligen som en 
bok för den som går på gymnasiet. Det är ju liksom en skala. Det kan du im-
provisera över på den här låten. Vad då improvisera på den här låten liksom? 
Det går inte in. Alltså då är vi tillbaks på det här “Spela vad du vill!” fast 
över de här tonerna. “Jaha, spela vad jag vill fast över de här...” det går inte. 
Det håller inte tycker jag. Men alltså idén är god. Låtarna är jättebra i boken 
och harmoniseringen men jag har släppt de här faktiskt. 

Han känner samma sak inför Blåsbus. Istället för att göra improvisationsövningarna ser 
han att tiden är mycket bättre spenderad på att spela melodierna och ta in musiken som 
finns i dem.  

Herbert: Jag känner så här, att om man spelar den här Spearmint Blues till exem-
pel och så läser man “så spelar du lite vad du vill på de här tonerna”... Det 
känns aldrig som att det blir en djupgående grej. Inte för mig i alla fall som 
lärare. Jag kanske skulle säga: “Ja, spela lite på det här” och så gör man det 
ett par varv och sen släpper jag det och så går jag till nästa låt. Eller så spelar 
jag mycket mer på melodin så att temat sitter. För att temat i sig har ju oftast 
mer. Den här har ju bluestoner i sig. Så att det låter ju faktiskt lite hippt. 

Herbert kan se kreativa tendenser hos sina elever som påminner om det som improvisa-
tionsövningarna i böckerna försöker ta upp men han anser att böckerna misslyckas med 
att ta till vara på dem. Många av hans elever komponerar spontant melodier med bok-
stavsnotation och tar med sig till lektionerna. Något Herbert kan sakna är mer inriktning 
på det tekniska runt att spela saxofon. Han ser det både som en nackdel och en fördel 
eftersom det gör att fokus mer hamnar på att spela rolig musik. Han tror att en lärare 
utbildad i klassisk musik skulle sakna det speltekniska. 

Herbert: Man inte går inte så djupt på in saxofonen. Saxofonistiskt om man säger 
så. Det är både bra och dåligt. Det dåliga är väl att man kunde önska att man 
kunde prata lite mer saxofon genom boken från boken. Och boken är mer in-
riktad just på att spela bra låtar och det är ju samtidigt bra för att då kommer 
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man ju igång snabbt att spela. Om man kollar på Saxofonen och jag så är den 
väldigt tråkig i början om man ser melodimässigt. Det är långa toner, övning 
fem, övning sex med helnoter och en helnotspaus. Vad ska jag göra med det 
här egentligen? Och inga ackord under. Det är lite vad man vill ha, det beror 
på vad man är för lärare också. Jag tror att om man är en mer klassiskt utbil-
dad saxofonist eller klarinettist så tror jag att man kanske skulle uppskatta det 
mer att det var mer inriktat på instrumentet. 

Trots detta vill han understryka att han tycker att böckerna är väldigt bra, framförallt på 
grund av låtvalen. Han anser att både Blåsbus och Altsax.nu har lyft materialpedagogi-
ken till en högre nivå. Han ser också att progressionen är ganska snabb, framför allt i 
Altsax.nu del 3 och tycker att det är bra. Eftersom eleverna är vana att spela låtarna i 
boken så kan de fås att spela mer avancerad musik än de kanske trodde själva. 

4.2.3.2 LINA 
Lina tycker att låtmaterialet i Altsax.nu håller en bra nivå. Blåsbus låtar tycker hon inte 
lika mycket om. Däremot tycker hon att Blåsbus tar gehörsspelet på allvar. 

Lina: Sen är det ju en annan metod, att man ska lyssna sig till mycket mer på 
Blåsbus så gehörsmässigt är det ju bra. Det har jag också gjort ibland, att jag 
spelar gehörslåtar efter Blåsbus, utan noter överhuvudtaget i allra första ske-
det. 

Hon tycker att böckerna behandlar improvisation- och gehörsspel på ett bra sätt, särskilt 
om man jämför med tidigare läromedel. En brist som hon kan se är att övningarna ger 
ett fåtal toner att spela på och hon anser att eleverna fastnar i att försöka spela korrekt 
istället för att använda gehöret. 

Lina: De använder sig inte så mycket av själva skalorna har jag för mig. I alla 
fall inte i första böckerna eller hur är det? 

Björn: Nej, det är ju ett antal givna toner man får och så står det: “Improvisera 
här.” 

Lina: Ja, och det är kanske inte hela skalor då? Utan det är mera några toner i 
skalan? 

Björn: Ja, precis. 
Lina: Det kan jag tycka är ganska bra i början men å andra sidan tycker jag också 

att eleverna låser upp sig på att titta förblindat i noterna hela tiden och titta 
mer på vilka toner de ska ta än att lyssna på vilka toner de ska ta. Jag tycker 
att eleverna fäster blicken väldigt mycket på notbilden och bara tittar på själ-
va greppen och tonerna. Och det kanske inte blir så fritt då, om man säger så. 

Två specifika problem hon ser med Blåsbus är hur notbilden ser ut på de första låtarna 
och bokens idé om att jobba med legatospel de första tio låtarna. 

Lina: Blåsbus använder jag faktiskt inte så mycket för jag tycker att notbilden är 
lite svår i början för att det är så mycket överbundna toner och ganska mycket 
rytmer direkt. Jag tycker att det ser lite komplicerat ut för barnen. Och möj-
ligtvis den här progressionen i början, att man inte ska göra någon ansats, är 



34 

 

 
 

 

jag inte säker på att jag tycker är bra heller. Att det är inga tu4 alltså utan bara 
legato hela vägen. Ja, det är både och. Det är ju väldigt bra för luftflödet men 
jag tycker att visa elever har väldigt svårt för det där med tu i början och då 
blir det nästan lite svårare om man inte tar det på en gång. Men man kan för-
stås spela låtarna med tu ändå. 

4.2.3.3 ARI 
Ari tycker att båda böckerna har ett stimulerande material. Han ser också den med-
följande CD-skivan som en viktig komponent som kan förbereda för samspel med 
andra. Det vänjer eleverna vid att hålla en puls och att spela till ett komp. För Ari så är 
slutmålet med undervisningen att kunna möta andra med instrument och vara en del i ett 
musicerande sammanhang även efter att man har slutat i kulturskolan. 

Ari: Men det här med vad man vill men undervisningen. Det är ju allmänt känt, 
även om jag inte vet hur mycket det pratas om det, så är det försvinnande få 
procent som sen blir musiker. Och sen är det kanske större procent som 
kommer fortsätta att spela. Det är målet liksom. Speciellt om de håller på ett 
antal år. Att de efter kulturskolan kan vara med som för de flesta högskolor, 
universitet och så där har studentorkestrar och så där. Att de kan ta med sig 
instrumentet och vara med. Bara av sig själv. Och det är ju liksom mitt mål. 
Förberedande för att möta andra med instrument. Och tänker man i de banor 
så är det just att kunna kommunicera och ha kul. Det är liksom A och O. 

Han ser böckerna som ett bra grund för ett fortsatt musicerande. Han anser att improvi-
sationsövningarna lämnar mycket till läraren och att det är bra men önskar att det kunde 
vara fler. Han tycker att det eventuellt är ett problem att saxofonen spelar melodin både 
första och andra gången på Blåsbus CD-skiva och att eleverna bara har en chans på sig 
på Altsax.nu. Han ser det faktum att melodierna finns inspelade på skivan som ett en 
styrka och ser inte notläsning som ett måste för de som har svårt för det. 

Ari:  Jag tycker inte att det är ett problem. Jag tycker till och med att det är bra 
för att alla har inte lätt för noter men då har de lätt för att ta ut melodierna. 
Och när de är nybörjare så... men noter kommer. Jag förklarar att noter är bra 
men det är inte allt. Det går att vara en bra sagoberättare utan att kunna läsa. 
Så att man bara spelar och så. 

Han tycker att progressionen är lite för snabb i Altsax.nu. En del låtar som kan fungera 
rent tekniskt för eleverna är krävande musikaliskt och dessutom kanske helt okända av 
barnen. 

Ari: Möjligtvis, speciellt i Altsax.nu att de går lite fort fram. Att det i bok num-
mer två är låtar som My way, How do you keep the music playing, som jag 
tycker är underbara låtar men inte en chans att de har hört och de är ganska 
mustiga låtar för en elva-åring.  

Björn: Menar du att det är svårt tekniskt eller musikaliskt? 

                                                
4 Med “tu” menar Lina här en ansats med tungan mot röret, som när man säger “tu”. Blåsbus 
skriver “Fram till och med låt nr 10 är tanken att man ska spela legato, helt utan att använda 
tungan. Att få en bra start med inandning, utblåsning, tonbildning och klang är avgörande för de 
fortsatta utvecklingen. Genom att ʻkoppla bortʼ ansatserna från början är det lättare att koncent-
rera sig på dessa områden.” (Utbult 2002, s 2) 
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Ari: Det är krävande musikaliskt. Så att där har jag låtar som de inte känner igen 
och även om de är kända för vuxna och deras föräldrar så har jag haft pro-
blem att motivera varför de ska spela [dem]. För de är inte speciellt barnvän-
liga även om det är fruktansvärt bra låtar. Så det är nog mera det. For your 
eyes only, liksom. Men däremot så kommer Jönssonligan, alla känner ju den. 

4.2.4 VAD SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS? 

4.2.4.1 HERBERT 
En sak Herbert ser som skulle kunna förbättras är tempot på vissa låtar. Risken när nå-
gon låt går för snabbt är att eleven kan sluta använda skivan. Antingen skulle man kun-
na lägga till fler versioner av låtarna eller forska i vilka låtar som har för högt tempo och 
korrigera dem. Herbert ser inte riktigt att en bok skulle kunna vara helt komplett eller att 
det skulle vara någonting att eftersträva. Läraren bär ändå ansvaret för vad som händer 
på lektionen och hur materialet används. 

Herbert:  Man kan ju fylla en bok med hur mycket som helst material men fortfa-
rande är det ju upp till läraren att välja vad han gör med det. För jag tycker att 
böcker är kompetenta i sig själva redan. Det är ju därför man kan välja olika 
böcker för olika material men sen är det ju ändå upp till läraren att göra nå-
gonting av det. I en situation när man väl sitter med en elev så är det ju ändå 
erfarenheten som säger någonting hur man använder materialet. Det finns ju 
lärare som använder böcker rätt upp och ner från låt ett till låt, till sista låten 
och så kör de på de sättet och låter boken ta hand om pedagogiken. 

4.2.4.2 LINA 
Lina efterlyser improvisationsövningar som kräver mer av gehöret. Hon anser att de 
flesta övningarna ger ett antal toner som fungerar över hela låten och att det inte utveck-
lar lyssnandet. Hon skulle gärna se övningar  med ackordsprogressioner som kräver att 
att eleven måste byta tonförråd så att de lär sig att lyssna efter det. Hon saknar också 
generella gehörsövningar som inte finns nedskrivna i boken. Hon skulle vilja ha några 
låtar som bara finns på CD-skivan som läraren lär ut på gehör och eleven kan fortsätta 
öva på hemma. 

Lina:  Det är ju inte så jättemycket gehörslåtar. Det är ju många improvisations-
övningar men det finns ju ingen låt som inte är skriven på noter, där man får 
härma. För det är ju ett sånt element som jag hela tiden lägger till själv, att 
lära dem små folkvisor eller små låtar helt på gehör. Det skulle kunna vara 
som något som finns med på skivan, att låten inte skrivs ner på noter. Läraren 
kan låten förstås och så lär läraren eleven låten på lektionen men sen kan ele-
ven fortsätta öva på låten hemma för att den finns med på skivan. Så att det 
fortfarande blir en gehörslåt.  

Björn: Utan att kolla i några noter? 
Lina: Ja, exakt. För det saknar jag själv. Det ser jag som ett hinder när jag lär ut 

gehörslåtar generellt att de glömmer ju alltid bort dem. Det är ju bara någon-
ting man gör på lektionerna. Det är ju väldigt svårt för dem att öva på det 
hemma. Ibland någon enstaka gång kommer de ihåg det. Så det skulle jag 
kunna sakna i den boken då. Men det vet jag inte om det finns i någon bok, 
ärligt talat.. 
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Hon önskar att improvisationslåtarna på skivan skulle vara lite längre så att man hinner 
öva ordentligt på varje moment. Hon föredrar Aebersoldskivorna av den anledningen. 
Hon tycker dock att det finns en fördel i sig med att variera läromedlen, både för läraren 
och eleven. Att bara använda en bok tror hon gör att undervisningen stagnerar. 

Lina: Ja, hela grejen är att jag själv är lite anti-böcker och jag har varit det precis 
hela mitt liv. Från att jag själv spelade så vet jag att jag tyckte att det var lite 
tråkigt att bara ha en bok och så tycker jag själv att man som lärare bara 
säckar ihop helt om man bara har en bok.  

Björn: Även om den är varierad alltså? 
Lina: Ja, det är lite för mycket servera. Eller, det är förstås att det är bra men jag 

tror att för ens egen utveckling och att man inte ska själv tröttna i sitt yrke så 
tror jag att man måste tänka själv också, men det är klart att det är mycket 
mer praktiskt för eleverna att ha en bok.  

En fördel för eleverna att bara ha en bok är att det bara blir en sak att ta med sig. Med 
mycket eget material följer också många lösa papper. Det fungerar för vissa elever men 
inte för alla. 

4.2.4.3 ARI 
Ari skulle vilja se flera spår på varje improvisationsövning med olika stilvariationer. 
Han tycker också att det skulle vara mer improvisationsövningar överlag. Han efterlyser 
också fler tekniska övningar som t. ex skalor som skulle kunna ha komp bakom sig för 
att göra det mer lekfullt. Han ser motsatsen i Blåsbus med några övningar utan komp 
som kallas etyder. Han anser att det går att motivera barnen att göra övningar som de 
inte tycker är så roliga med att säga att de är nyttiga.  

Ari: De har kommit ganska långt när jag börjar komma med skalövningar och de 
ser då direkt användningsområdet för det. När de är såna här små så kopplar 
de inte användningsområdet. Varför de ska spela en tråkig etyd? Och man 
ska inte ens behöva förklara... Jo, det tycker jag, jag pratar mycket med mina 
elever. Och varför man spelar som man gör. Men när det gäller tekniska sa-
ker. För att få dem att göra tråkiga saker så pratar jag hellre om nyttan av det 
de gör. En liknelse jag gärna använder är att nyttig mat är sällan god och rik-
tigt god mat är sällan nyttig. Så att man behöver både och. Så att “Det här är 
en låt som är nyttig. Den är inte där för att den är speciellt kul men den är 
nyttig. Då är det lika bra att vi gör det.” Och det köper de för det mesta. Och 
då märker jag att det det går framåt. Så att det kunde vara lite mera av nyttiga 
saker men fast på ett lekfullt sätt. För att det är svårt att komma in med det 
här nyttiga men det tycker jag att Blåsbus gjorde bra med de här stationerna. 
Även om det inte är komp, men det skulle kunna vara komp. Man blir bättre 
utan att veta om det. Man blir bättre, alltså skickligare, utan att det känns. Så 
jag säger att liksom att vissa övningar bara måste man göra. Det är ungefär 
som att alla som håller på med idrott måste göra sit-ups och armhävningar 
och springa i skogen, oavsett sport. Och då har vi vissa saker som varje som 
håller på med instrument, oavsett instrument, då är det de här sakerna. De är 
nyttiga. Måste göras! Så är det bara! Gör som pappa Ari säger. Och pratar 
man i såna termer så köper de det oftast. Varför man gör saker och ting. Och 
att man inte stannar för länge där.  

Björn: Nej, gå vidare sen när man ätit sin broccoli. 
Ari: Jajemen, så får man gå ut och leka. 
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4.3 SAMMANFATTNING  

4.3.1 SAMMANFATTNING LÄROMEDELSANALYS 
• Altsax.nu del 1 innehåller 17/138 (12,3%) improvisations- och gehörskopplade ele-

ment.  

• Altsax.nu del 2 innehåller 10/99 (10,1%) improvisations- och gehörskopplade ele-
ment. 

• Blåsbus 1 saxofon innehåller 6/108 (5,6%) improvisations- och gehörskopplade ele-
ment. 

• Blåsbus 2 saxofon innehåller 11/161 (6,8%) improvisations- och gehörskopplade ele-
ment. 

4.3.2 SAMMANFATTNING INTERVJUER 
Alla tre använder Altsax.nu men Blåsbus används inte lika mycket. Herbert använder 
även boken Saxofonen och jag. 

Mina tre informanter befinner sig i olika ändar av en skala när det gäller att använda 
böckerna överhuvudtaget och gehörs- och improvisationsövningarna i synnerhet. Her-
bert använder dem inte, Ari gör mangrant de övningar som dyker upp i böckerna och 
Lina blandar upp med eget. De har olika synsätt på vad improvisationsövningar är. Her-
bert framförallt vill att barnen ska spela musikaliskt intressanta låtar och anser att im-
provisation kommer att födas naturligt ur det. Lina gör många egna övningar och börjar 
med improvisation så fort hennes elever kan mer än en ton. Ari jobbar oftast efter bo-
kens upplägg men lägger till egna instruktioner och när han får en elev som inte vill läsa 
noter släpper han boken och arbetar fritt med egna improvisations- och kompositions-
övningar. 

Herbert tycker att låtmaterialet i båda böckerna är väldigt bra men han tycker inte att 
improvisationsövningarna känns relevanta för barn av den åldern böckerna riktar in sig 
på. Han kan sakna rent speltekniska instruktioner. Lina tycker att Altsax.nu är en väldigt 
bra bok med roliga låtar och övningar även om hon lägger till många improvisationsöv-
ningar själv. Hon uppskattar Blåsbus inriktning på gehörsspel men är kritisk mot notbil-
den, legatospelet i de första övningarna samt tycker inte att materialet är lika stimule-
rande som i Altsax.nu. Ari tycker att båda böckerna är bra och uppskattar framförallt 
CD-skivan som följer med även om han skulle önska att kompen skulle upprepas utan 
melodi en gång. Han tycker att den musikaliska progressionen i Altsax.nu  är för snabb 
med krävande låtar som barnen inte känner igen. 

Herbert tycker att vissa låtar går för snabbt och skulle vilja sänka tempot på dessa eller 
ha fler versioner låtarna. Han ser inte att ett material kan vara komplett i sig utan varje 
pedagog bör behandla materialet på ett fritt sätt, variera sig och bidra med egna övning-
ar. Lina vill ha fler övningar som tränar gehöret, både improvisationsövningar där ele-
ven måste lyssna efter vilket tonmaterial som passar och låtar på CD-skivan som inte är 
utskrivna i noterna. Hon tycker också att improvisationsövningarna som finns med är 
för korta. Precis som Herbert ser hon inte att det är eftersträvansvärt att materialet är 
komplett utan hon ser det som en pedagogisk styrka att bidra med eget material även om 
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det kanske kunde vara mer praktiskt för eleven med bara en bok. Ari vill ha fler komp i 
olika stilar på varje improvisationsövning och fler sådana övningar överlag. Han vill 
också ha tekniska övningar under förutsättning att de görs på ett lekfullt sätt, med komp 
till. 
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5. DISKUSSION 
Jag börjar med att diskutera hur några olika pedagogiska traditioner går att koppla till 
informanternas svar. Därefter talar jag om vilka medierande redskap jag har hittat i in-
formanternas svar och gör en uppdatering av Leontjevs triangel med hänsyftning på 
ämnet i undersökningen. Efter det talar jag om läromedlets berättigande i det sociokul-
turella perspektivet och listar informanternas förslag på övningar i kapitlet om framti-
dens läromedel. Jag avslutar med att tala om några förslag till fortsatt forskning. 

5.1. PEDAGOGISKA TRADITIONER 
För att förstå de olika pedagogernas synsätt kan det vara en hjälp att koppla dem till en 
pedagogisk tradition. Även om ingen enbart tillhör en tradition tillhör går det att se vissa 
drag som pekar i vissa riktningar. Alla som arbetar som lärare har ju något mål för verk-
samheten även om det skulle vara så krasst som bara att få in lönen. Min erfarenhet sä-
ger mig att det är få (om ens någon) jag har mött som har börjat sin pedagogiska bana 
utan visioner om vad de vill förverkliga hos sina elever och hos sig själva i lärandepro-
cessen.  

Det mest uttalade exemplet på en pedagogisk vision i den här undersökningen är Ari när 
han talar om sitt mål med undervisningen. Han vill att hans elever ska kunna musicera 
med andra i framtiden även om de inte blir musiker. Han vill förbereda dem på att kun-
na ta fram sitt instrument och spela tillsammans med andra i studentorkestrar och andra 
liknande sammanhang. Detta är enligt Lindeborg (1999) ett tydligt exempel på sam-
spelstraditionen. Målet med undervisningen är att kunna spela med att andra och få mu-
sikaliska och sociala upplevelser av detta.  

Herbert ger i vissa avseenden uttryck för konservatorietraditionen när han efterlyser 
mer speltekniska övningar men enbart som en liten del och det är tydligt att han inte går 
hela vägen och sätter det framför det musikaliska innehållet. Utöver detta tycker jag att 
det är tydligt att alla de tre informanterna tillhör det Lindeborg kallar den progressivis-
tiska traditionen, med musiken som ett individuellt mänskligt uttrycksmedel och en del 
i en kulturell helhet. Lina talar om hur improvisation och gehörsspel löser hämningar 
hos sina elever och gör dem modigare och framfusigare. Ari är inne på samma linje och 
menar att rätt och fel inte spelar någon roll utan att ge eleverna modet att våga uttrycka 
sig är det viktigaste. Även Herbert ser lekfullheten som en styrka och talar om hur miss-
tag kan bli till något eftersträvansvärt. 

Resultatet av intervjuerna med de här tre individerna pekar på att den estetiska traditio-
nen tillhör en svunnen tid men man kanske får andra resultat om man frågar några 
andra. Det är möjligt att det har att göra med deras inriktning på improvisation. Jag und-
rar om inte det finns något i den progressivistiska traditionen som tilltalar improvisatö-
rer. Improvisationen är en direkt form av mänskligt uttryck och stimulerar det Lipsius 
(1986)  kallar “the creative flow”. 
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5.2 MEDIERANDE REDSKAP 
Läromedel, övningar, CD-skivor, programvaror och allt annat som tillhör undervisning-
en och miljön runt en saxofonelev på musik- eller kulturskolan idag är vad Vygotskij 
kallade medierande redskap (Säljö 2005). Om vi inte skulle kunna ta till oss dessa skul-
le vi aldrig kunna lära oss spela saxofon eftersom saxofonen ju uppfanns först på 1800-
talet och Homo sapiens sapiens har funnits på jorden i hundratusentals år (Wikipedia 
2008). Boken och CD-skivan som hör till är två tydliga medierande redskap. Ari påver-
kar CD-skivan med ytterligare ett redskap, programvaran Amazing Slow Downer. Med 
hjälp av den kan han förändra tempot uppåt och neråt och på så sätt skapa en situation 
som förbättrar elevens möjlighet till lärande. Ari använder redskapen för att skapa en 
lekfull miljö och enligt hans erfarenhet är en lekfull miljö stimulerande för barnens 
lärande. Det gör också att han själv har roligt och det skapar en lustfylld känsla kring 
saxofonspelet som stimulerar både han själv och de elever han har. 

Herbert använder rytmiskt drivande komp som medierande redskap för att hans elevers 
lärande ska stimuleras. Musikens puls och groove skapar en atmosfär som stimulerar 
elevens lärande. Det Herbert ser som böckernas främsta styrka är också just det, att me-
lodierna och kompen är såpass musikaliskt intressanta att de ger eleverna musikupple-
velser gör att de lockas att lära mer och till och med skapa själva. 

Lina ser improvisationen i sig som ett medierande redskap för att lära sig sig musik. 
Precis som Gunnar Andersson (2001) talar hon om att improvisation kan stärka eleven 
även i övrigt spel. Hon använder även gehörsövningar för att skapa ett nytt sätt för ele-
verna att lyssna och orientera sig i musiken och vill genom det ge dem auditiva färdig-
heter som de kan använda medierande i sitt musicerande. 

För att sammanfatta vill jag återknyta till Leontijevs utveckling av Vysotskijs triangel. I 
detta fall anser jag att det är eleven som är subjektet i det här fallet. Vad objektet är be-
ror på vilken pedagogisk tradition man tillhör. Vad är det vi vill påverka? Jag har valt 
saxofonen som bild för allt som har med saxofonmusicerande att göra men det skulle 
lika gärna kunna vara musiken eller uttrycket som står som objekt. 
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Listan på medierande redskap kan göras mycket lång och jag har valt ut ett fåtal för bil-
den. Allt som är kopplat till elevens kontakt med instrumentet och alla idéer som kan 
hjälpa eleven att lära sig spela hör till listan. Att lära sig spela saxofon är inte någonting 
som sker i en isolerad kammare utan i samarbete med andra, lärare, föräldrar och kam-
rater. Vilken musik eleven lyssnar på, vilka bilder han/hon ser på saxofoner på internet 
och på tv, vilka övningar eleven spelar i sin spelbok, allt hänger ihop och skapar möj-
ligheter för eleven att lära sig spela. 

5.3 LÄROMEDLETS BERÄTTIGANDE 
Spelar läromedlet då någon roll i denna sociokulturella världssyn? Om allting påverkar 
elevens lärande varför då ha något läromedel alls. Det kanske räcker med allt annat som 
finns där? Styrkan hos ett läromedel, som jag ser det, är att det är en uppsättning medie-
rande redskap samlade i en bok. Även om allting påverkar så är ett väl fungerande lä-
romedel ett mycket bra redskap för en lärare att skapa en miljö som stimulerar lärande. 
Det är långt ifrån det enda men ett viktigt hjälpmedel. Och för att förverkliga  Svenska 
kommunförbundets vision från 1984 om hur undervisningen i musikskolan ska se ut så 
är improvisations- och gehörsövningar viktiga.  

Den här undersökningen visar hur olika lärare kan vara. Alla tre jobbar med improvisa-
tion men de har väldigt olika uppfattningar om vilket värde övningarna i Blåsbus och 
Altsax.nu har. Från Herberts ifrågasättande av övningarnas mening till Aris konsekvent 
genomförda följande av bokens pedagogiska upplägg. En åsikt som kom fram under 
intervjuerna som jag själv inte hade tänkt på innan var: Är det viktigt att skapa ett kom-
plett material? Både Herbert och Lina såg det som en styrka att lägga till egna övningar 
och byta böcker då och då för att inte stagnera som lärare. Naturligtvis går det inte att 
skapa ett läromedel som passar alla i all framtid. Det betyder dock inte att läromedlen 
inte går att utveckla. Alla tre informanterna såg vilken utveckling som gjorts med de här 
två läromedlen och vilken medierande effekt en CD-skiva med ett välspelat komp har. 
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5.4 FRAMTIDENS LÄROMEDEL 
Vad kan vi göra då för att utveckla läromedlen? De punkter mina informanter kom fram 
till var: 

• Sänk tempot på de låtar som går för snabbt eller inkludera fler versioner 

• Improvisationsövningar där eleven måste lyssna sig till vilket tonmaterial som ska an-
vändas 

• Gehörslåtar som inte finns med på skivan 

• Längre CD-spår för improvisationsövningarna 

• Fler kompvarianter på samma övning 

• Tekniska övningar, såsom skalövningar, med komp till 

Jag tycker också att det är intressant med Aris programvara för att ändra tempot. Kanske 
ett framtida läromedel skulle använda datorn mer för att kunna förändra komptempo 
eller tonart?  

5.5 FORTSATT FORSKNING 
Jag har bara naggat forskningsområdet i kanten med denna undersökning. Det finns 
många frågor kvar att ställa som kan leda till att läromedlen utvecklas och att pedago-
gerna hittar nya sätt att använda dem för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. 
Herbert tog upp i intervjun att han tycker att det behövs forskning på vilka låtar som 
generellt går för fort för eleverna. En stort fält är att undersöka hur barn lär sig improvi-
sera. En historisk överblick över läromedel för blåsinstrument vore också intressant. 
Även en likadan undersökning till med andra informanter skulle säkerligen ge en hel del 
andra svar. 
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