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Abstrakt  

Syftet med arbetet är att undersöka hur jag som flöjtist genom att använda mig av 
element inom klassisk sångteknik kan förändra min instuderingsprocess och mitt 
framförande av Georges Hües Fantaisie. 

Sången har för mig funnits med vid sidan av flöjtspelet genom körsång eller 
sånglektioner och jag har tyckt mig dra nytta av det i flöjtspelet. Detta har lett 
fram till mitt examensarbete där jag genom sånglektioner praktiskt samlat material 
som jag använt i min övning och instuderingsprocess av stycket. Genom att 
teoretiskt läsa om klassisk sångteknik parallellt med sånglektionerna har jag 
kommit fram till tre huvudfrågor: vilka områden inom klassisk sång jag kan 
använda mig av, hur jag kan använda mig av dessa i min övningsprocess samt hur 
jag använder mig av sångtekniska element i mitt framförande av Hües Fantaisie. 
Arbetets konstnärliga del består av en inspelning av nämnda stycke.  

Arbetets resultat har för mig gett en större medvetenhet om kroppen i förhållande 
till mitt musicerande. Det har gett nya verktyg för att arbeta och utveckla 
andningsteknik och klang samt gett en större trygghet i mitt spel. I framförandet 
av stycket har detta resulterat i att jag bättre kontrollerar luftflödet samt utvecklat 
ett jämnare legatospel och klang mellan registren.  

Nyckelord: Georges Hüe, Fantaisie, andning, resonans, flöjt, klassisk sångteknik. 
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1. Inledning 

1.1. Personlig bakgrund 
Jag har sedan jag var nio år spelat flöjt och har sedan dess sjungit i kör, intresset 
för sång har funnits med parallellt genom åren även om det är flöjten som ligger 
mig närmast. Min lillasyster sjöng klassiskt och när hennes sångpedagog ville att 
jag och min syster skulle sjunga duetter tillsammans innebar det att även jag 
började ta sånglektioner. Jag tyckte mig märka att jag kunde använda det vi 
arbetade med inom sången även i mitt flöjtspel. Sång och flöjt har mycket 
gemensamt då båda är instrument som förbrukar mycket luft eftersom de inte 
behöver något högt lufttryck för att klinga. Sångaren och flöjtisten är båda sina 
instrument i den bemärkelsen att den egna kroppen fungerar som 
resonansutrymme och är beroende av ett luftflöde som bär och formar musiken.  

Jag upplever att sångare generellt har en djupare medvetenhet och ett större fokus 
på sambandet mellan den fysiska ansträngningen som krävs och hur den tar sig 
uttryck och speglas i musiken. Som flöjtist är det en minst lika stor del av 
musicerandet. För ett uttrycksfullt spel krävs det en variation och flexibilitet i 
klangfärg för att kunna gestalta musiken på ett mångsidigt sätt. För att sedan 
frasera och forma musiken efter eget tycke krävs behärskning av luftflöde och 
andning. Ibland upplever jag att jag saknar en medvetenhet kring detta. Att veta 
hur kroppen samspelar med instrumentet och påverkar det musikaliska uttrycket 
gör att jag i högre grad kan styra min interpretation.   

Andning och klang är därför en viktig del av flöjtspelet och ett område jag vill 
fördjupa mig i. Det är både spännande och intressant att se hur jag kan använda 
mig av sångteknik, och hur det påverkar mitt flöjtspel för att förhoppningsvis 
utveckla och tillföra ännu en dimension i det konstnärliga arbetet. Examensarbetet 
handlar om att hitta nya sätt att ta itu med områden, som både sångare och 
flöjtister arbetar med, nämligen hållning, andning och resonans. 

1.2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att undersöka hur jag kan använda mig av element inom klassisk 
sångteknik i instudering och framförande av Georges Hües Fantaisie.  

1. Vad inom den klassiska sångtekniken är användbart för mig som flöjtist? 
2. Hur använder jag mig av de sångtekniska elementen i övningsprocessen?  
3. Hur använder jag mig av de sångtekniska elementen i mitt framförande av 

Georges Hües Fantaisie? 

1.3. Kommentar till textens utformning samt ämnesspecifik terminologi 
Taktnumreringssystem – Där specifika takter presenteras benämns de enligt 
system där takt förkortas med T följt av taktnummer, kolon där efterföljande siffra 
indikerar vilket slag i takten som avses. Exempel: T1:2 syftar på första taktens 
andra slag.   
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Tecken i nottext som avser andning betecknas ’ alternativt V. Den senare används 
då andningen ursprungligen inte är angiven i nottexten. 

I det fall tonarter nämns betecknas dur med versal och moll med gemen. 
Exempelvis C-dur, a-moll. 

Tonhöjd i texten betecknas med stamton följt av upphöjd siffra för respektive 
oktav där ettstrukna c betecknas c1.  

Höjd eller sänkt stamton betecknas med upphöjt korsförtecken respektive b-
förtecken. Exempelvis c#, cb.  

Inom flöjtens normalomfång (c1 – c4) avser jag med det låga registret c1 – a1, med 
mellanregistret bb1 – h2 och med det höga registret c3 – c4. 

Embouchure – Anblåsning på blåsinstrument som syftar till hur instrumentalisten 
använder och formar läpparna i förhållande till munstycket.  
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2. Metod och repertoar 

2.1.  Metod 
I mitt arbete har jag parallellt med flöjtlektioner tagit sånglektioner för Synnöve 
Dellqvist. Genom sånglektionerna har jag haft möjlighet att undersöka vilka 
områden inom den klassiska sången som är användbara för mitt flöjtspel. Utifrån 
vad som berörts i samband med sånglektionerna har jag läst litteratur inom de 
områdena för att få en djupare förståelse för det jag arbetat med.  

Vid två tillfällen har jag arbetat med Synnöve då jag spelat flöjt och jobbat med 
hållning, andning och resonans utifrån stycket och övningar. Dessa tillfällen har 
dokumenterats genom videoinspelning. Det material jag samlat genom lektioner 
och litteratur har jag sedan använt mig av i min övning och instudering av Hües 
Fantaisie vilket är arbetets konstnärliga del och har dokumenterats genom en 
ljudinspelning.  

2.2. G. Hüe – Fantaisie 
Hüe var en fransk kompositör som levde 1858–1948. Som många andra franska 
flöjtstycken komponerades detta till Pariskonservatoriets examination för 
flöjtklassen där både tekniska färdigheter och musikalitet skulle sättas på prov. 
Verket skrevs 1913 och har sedan dess kommit att höra till standardrepertoaren 
för flöjt. För mig innebär stycket en utmaning dels fingertekniskt men framförallt 
genom de långa fraserna då vikten av att behärska sin andning blir avgörande. 
Vidare kräver styckets karaktärsskiftningar en variationsrikedom gällande 
dynamik och klangfärg, vilket kräver ett kontrollerat luftflöde och förmåga att 
förändra klangfärg utefter önskat uttryck.  

2.3 F. Wilkinson – The physical flute 
Fiona Wilkinsons The physical flute (1986) är en flöjtskola som fokuserar på 
kroppen och dess fysiologi i förhållande till instrumentet och hur det påverkar det 
musikaliska uttrycket. Tanken är att det musikaliska uttrycket kan förstärkas 
genom att medvetandegöra hur kroppen arbetar på ett naturligt och dynamiskt sätt. 
Wilkinson lägger fokus på andning och skriver att det är genom att behärska 
andning som vi kan uttrycka musiken som vi vill. Genom medvetenhet om den 
fysiska aspekten av musicerandet kan man skapa en inre trygghet att använda till 
att förstärka det musikaliska uttrycket. Jag har använt mig av Wilkinsons 
andningsövningar i mitt arbete.  

3. Genomförande 

3.1 Inledning hållning, andning och resonans 
Genom mina sånglektioner har jag märkt att en jämförelse mellan flöjtspel och 
sång inte var möjlig om jag inte förstod den fysiska ansträngningen som krävdes 
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av att spela respektive instrument. I mitt flöjtspel har jag upplevt generella 
problem med andning, att luften inte räcker till och att det påverkar det 
musikaliska uttrycket. Under mina sånglektioner har vi diskuterat andningen och 
hur den påverkar musiken. Då flöjten är ett liknande instrument vad gäller 
andning uppstod resonemang kring hur jag förhåller mig till in- och utandning när 
jag spelar flöjt och vilken fysisk ansträngning som krävs för att uttrycka det jag 
vill i musiken.  Problemet då var att jag inte var tillräckligt medveten om detta för 
att kunna beskriva det eller för att helt kunna förstå och dra nytta av 
sångundervisningen. Mitt arbete har därför inledningsvis ägnats åt att 
medvetandegöra mig om den fysiska ansträngningen som krävs för att uttrycka 
det jag vill i musiken. En del i detta arbete har varit att läsa om hur kroppen 
fysiologiskt fungerar med avseende på hållning, andning och resonans vilka enligt 
mig är grundläggande element i musicerandet. Utifrån detta och med övningar för 
ändamålet har jag arbetat med att utveckla en medvetenhet för att bättre tillämpa 
sångtekniken. Nedan ges en översikt över de nämnda ämnesområdena samt 
exempel på de övningar jag använt för att åstadkomma detta.      

3.1.1. Hållning   
En bra hållning är en förutsättning för att in- och utandningen ska kunna fungera 
avspänt och därigenom förse kroppen med tillräckligt mycket luft i förhållande till 
vad musiken kräver. En bra hållning ger en kropp som är i balans, med vilket 
menas att ingen muskelgrupp anspänns för mycket vilket kan påverka andningen 
negativt, orsaka värk och hämma kroppens naturliga resonansutrymmen. För att 
kroppen ska vara i balans kan man dela in kroppen i sex balanspunkter att 
visualisera en rak linje igenom. De sex balanspunkterna är nedifrån och upp: 
fotled, knäled, höftled, bröstkorg i förhållande till ländrygg, axelled samt huvudet 
som balanserar på toppen av ryggraden. Ryggraden är också vad som till största 
delen bär upp vår vikt och att ha den i jämvikt och i rätt position med de sex 
balanspunkterna gör att risken för snedbelastning minskar och vilket möjliggör en 
fri andning1. (Allen, 2009, s. 25). 

En övning för att utveckla god hållning och medvetandegöra hur andningen 
förhåller sig till den är hämtad från Browns Discover your voice (1999). Det är en 
övning jag använt i just detta syfte, att medvetandegöra mig om min hållning i 
förhållande till andningen samt att låta musklerna vila vid de tillfällen jag känt 
mig trött och spänd i kroppen under övningspassen. Nedan följer en beskrivning 
av övningen i min översättning: 

Ligg raklång på golvet på rygg. Res armarna över huvudet och vila dem mot 
golvet bakom huvudet. Ofta upplevs nu ett mellanrum mellan ländryggen och 
golvet. Är det ett större mellanrum så att det känns obekvämt kan man resa upp 
knäna och sätta fötterna platt i golvet för att utjämna skillnaden något. I och med 
denna position flyttas samtidigt bäckenet ned mot fötterna. I och med känslan av 
att sträcka bäckenet bort ifrån huvudet sträcks även nacken, vilket får hakan att 
röra sig något inåt bröstkorgen. Att stanna i den här positionen i några minuter 
hjälper kroppen att hamna i ett för musklerna avspänt läge samt att sträcka ut och 

                                                            
1 Med fri andning menas en andning som kan ske på ett för kroppen avspänt sätt. 
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förlänga ryggraden som ofta pressas ihop. I den här positionen fungerar 
andningen som mest naturligt och bröstkorgen vidgas vilket ger en känsla för hur 
hållningen och andningen samverkar och bör upplevas även i upprätt position då 
det är lättare att sjunka ihop i en stående position. (Brown, 1996, s. 21–22).  

3.1.2 Andning 
Vid andning i sång och flöjt krävs det för att möjliggöra ett jämnt luftflöde genom 
fraserna, ofta en större och djupare inandning än vid normal andhämtning. För att 
uppnå detta krävs behärskning av andningsprocessen vilken styrs av in- och 
utandning, varför en definition av den är nödvändig. 

Med en hållning som möjliggör fri andning kan de muskler som styr in- och 
utandning vara i balans med varandra, utan att genom ojämn belastning påverka 
andning eller resonans negativt. Vid inandning fylls då lungorna med luft vilket 
påverkar intilliggande muskler. De grundläggande muskler som hör till 
andningsmuskulaturen och som påverkas är diafragman, de interkostala 
musklerna, bukmusklerna samt bäckenbotten. Av dessa anses diafragman ha störst 
inverkan på andningen. Det är inte en muskel vi medvetet kan styra, men den 
påverkas av vår hållning. Diafragman är en kupolvälvd muskel som höjer sig upp 
innanför bröstkorgen och fäster vid nedre delen av lungorna och revbenen. Vid 
inandning dras diafragman nedåt vilket lämnar plats för att fylla lungorna med 
luft, vilket också gör att de nedre revbenen rör sig utåt och uppåt. (Malde, 2009, s. 
53–54)  

Bild 1 visar på diafragmans läge vid utandning. En avslappnad diafragma rör sig 
uppåt och välvs, lungorna töms och bröstkorgen sänks. Pilen visar diafragmans 
rörelse. 

Bild 2 visar på diafragmans läge vid inandning. Den sammandragna diafragman 
rör sig nedåt och planas ut, lungorna utvidgas och bröstkorgen höjer sig.  

När vi andas in och har fyllt lungorna med luft påverkar det de omkringliggande 
musklerna vilket skapar en anspänning i dem. Det har därigenom skapats ett 
lufttryck i lungorna som vill jämnas ut igen. Den anspänning detta medför i de 
berörda musklerna, är det som allmänt kallas för stöd. (Malde, 2009, s. 35) Detta 
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är också hur jag väljer att definiera stödet i det fortsatta arbetet. Vid inandning 
fylls lungorna av luft och töms igen utan att vi aktivt behöver påverka förloppet. 
När vi istället väljer att hålla kvar luften i lungorna innebär det att vi måste 
förhålla oss till musklernas fortsatta anspänning. För att in- och utandning ska 
fungera krävs därför en växelverkan mellan dessa. Det vi alltså måste jobba med 
för att förlänga utandningsfasen är att möjliggöra för musklerna att jobba 
dynamiskt mot varandra så att vi kan styra luftflödet. Tanken är att släppa på 
anspänningen i inandningsmusklerna vid utandning och släppa anspänningen av 
utandningsmusklerna vid inandning inom ramen för vad som definieras som god 
hållning.  

En vanlig missuppfattning är att det medvetet går att styra lungorna och dess 
förmåga att ta upp luft. De påverkas dock endast av hur vi balanserar kroppen och 
genom detta skapar möjlighet för de muskelgrupper som interagerar med varandra 
att samverka avspänt då lungorna i sig inte är någon muskel och kan utföra ett 
aktivt arbete. Då jag upplevt att jag inte varit medveten hur min andning fungerat i 
förhållande till mitt musicerande har det varit av vikt att förstå detta för att sedan 
kunna arbeta med de problem jag haft i musicerandet vilka rört andning. Jag har 
använt mig av några olika övningar för att göra detta. En av dessa är samma 
övning som beskrevs i avsnitt 3.1.1.  

För att medvetandegöra sig om hur vidgningen som skapas av nedre revbenen 
känns och bukmuskulaturens rörelser kan man andas in snabbt upprepade gånger 
genom näsan, sniffa, så upplever man hur revbenen vidgas och bukmusklerna rör 
sig utåt till följd av att lungorna expanderar. I utandningsprocessen är det viktigt 
att behålla den vidgningen som revbenen ger för att underlätta vid nästa 
inandning. Att medvetandegöra vidgning kan hjälpa till i arbetet med att förlänga 
utandningen vilket behövs för att spela längre fraser och underlätta vid nästa 
inandning. För att göra detta kan man lägga händerna med handryggen vänd mot 
ryggen, andas lugnt och djupt och notera hur mycket fingertopparna drar ifrån 
varandra. En övning i att spänna av utandningsmusklerna vid inandning går ut på 
att blåsa ut all luft ur kroppen. För att verkligen all luft ska försvinna vilket inte är 
ett naturligt tillstånd för kroppen att befinna sig i kan man gärna säga en mening 
högt när det känns som att all luft är slut för att pressa ut det sista. Målet med 
övningen är att uppleva inandningen som en avspänning och inte en anspänning. 
(Brown, 1996, s. 29) 

3.1.3. Sambandet andning och resonans 
Brown beskriver i Discover your voice (1999) en grundprincip för ljud som 
resonerar. Resonans uppstår genom att ett ljud förstärks genom att återklinga i ett 
annat medium. De huvudsakliga resonatorerna för ljud när vi pratar och sjunger är 
munnen och halsen ovanför svalget. De delar som är påverkbara är struphuvudet, 
tungan, käken, mjuka gommen samt läpparna. Även bröstkorg, luftstrupe och 
bihålor kan till viss del fungera som resonatorer, men det är inget vi medvetet kan 
påverka. Genom att öka utrymmet för ljudet att resonera, alltså de delar som kan 
fungera som resonatorer, så kommer den återgivna klangen också att bli större. 
(Brown, 1996, s. 79) För att kunna ha ett brett spektra av klangfärger att välja 
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bland krävs det att man kan utnyttja kroppens naturliga resonansutrymmen och 
variera dem.  

Andning och resonans påverkar varandra indirekt. En andning som inte sker 
avspänt kan göra att resonansutrymmen i kroppen stängs till vilket påverkar 
klangen. Nackmuskulaturen spelar i sig ingen roll för andningen så länge huvudet 
är i balans med ryggraden. I annat fall kommer nacken att ha en indirekt påverkan 
på genom att skapa spänningar, vilket kan påverka andningen och kroppens 
naturliga resonansutrymme negativt. Halsens och nackens muskler måste vara 
avspända för att möjligöra en fri andning vilket ger ett större resonansutrymme. 
Dessutom måste tungan vara avspänd för att kunna ligga lågt i munhålan och 
långt fram i munnen så att tungspetsen vilar mot tänderna. En spänd tungmuskel 
innebär att den dras bakåt mot svalget och orsakar högljudda inandningar vilket i 
sig är ett tecken på att andningen inte fungerar optimalt. En spänd tungrot 
påverkar också resonansutrymmet genom att stänga till övre delen av halsen. 
(Malde, 2009, s. 64–66). 

3.2. Användning av sångteknik i flöjtspel  

3.2.1. Material sammanfattat från sånglektioner 
Nedan följer en sammanfattning av de loggboksanteckningar som jag fört från de 
sånglektioner och flöjtlektioner jag haft för sångläraren. Syftet var att med hjälp 
av sångläraren definiera hur jag använder kroppen när jag spelar flöjt. Med hjälp 
av detta definieras hur jag arbetar inom respektive område för att få återkoppling 
och idéer om hur jag kan undersöka vad ett annat arbetssätt skulle innebära för 
mitt musicerande. Med utgångspunkt i vad som uppkom i samband med lektioner 
har jag sammanställt de olika aspekter jag bedömt kunna relatera till flöjtspelet. 
Inom sången har utgångspunkten varit att arbeta på ett för kroppen naturligt sätt. 
Dessa punkter har jag sedan använt mig av i arbetet med Hües Fantaisie. 

Hållning  – Hållningsmässigt har jag en tendens att låta bäckenet falla fram vilket 
gör att det hamnar i en felaktig position och aktiverar muskelgrupper mer än 
nödvändigt för att kompensera obalansen som uppstår. Ett låst bäcken kommer på 
så sätt att påverka andningen genom att musklerna inte är fria att arbeta som de 
ska. Jag står ibland något framåtlutad vilket gör att nacken blir spänd. Att 
bäckenet faller fram och att nacken blir spänd inverkar både på andningen och på 
kroppens resonansutrymme men på olika sätt. Bäckenets framåtlutning bidrar till 
att skapa ett för högt tryck på luftpelaren för att kompensera för obalansen 
framåtlutningen skapar. 

Inandning – Förutom att ha vetskap om och kontroll över enskilda parametrar 
som påverkar andningen så måste de fungera i balans med varandra. Tanken är att 
kroppen ska vara fri att möta de krav som det musikaliska uttrycket ställer och 
därigenom kunna fokusera på det man vill uttrycka i musiken. Vid inandning 
innan en fras är det ett problem att jag redan här skapar en onödig anspänning i 
kroppen. Inandningen sker inte genom avspänning i andningsmuskulaturen utan 
jag arbetar aktivt för att ta in luft, upplevelsen blir att jag ”drar i mig luft”. Luften 
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strömmar därmed inte in automatiskt och det finns ingen balans mellan in- och 
utandningsmusklerna. För att befästa att inandningen är ett resultat av avspänning 
i andningsmusklerna har jag provat om jag genom att öva på att andas in långsamt 
kan komma bort från momentet där en hastig inandning bidrar till spända 
andningsmuskler.  

Att öva på att andas in långsamt är bra av två anledningar. Den första är att 
medvetandegöra vad som händer i kroppen vid inandning och därigenom se till så 
att muskler inte anspänns i onödan för att möjliggöra en fri andning. Den andra 
anledningen är att en hastig inandning skapar en anspänning och stress i kroppen. 
Ibland kan det vara användbart för uttrycket och energins skull, men i stycken av 
lugnare karaktär kan det vara ett hinder för att andning och luftflöde ska vara 
under kontroll.  

I flöjtspelet och i sången upplever jag problem med andning som måste ske 
snabbt. Många gånger känns inandningarna ansträngda och ger inte tillräckligt 
mycket luft i förhållande till vad som behövs. Vid normal andhämtning fylls 
lungorna inte maximalt vid varje andetag, och de töms inte helt på luft vid 
utandning. När jag spelar behöver jag ofta göra en maximal inandning för att i 
utandningen förbruka all luft som vid normal andhämtning, för att därefter pressa 
ut den sista luften, så kallad forcerad utandning. Detta gör att musklerna blir 
väldigt anspända och det blir ansträngande att spela. För att komma tillrätta med 
problemet ska jag undersöka om jag genom att skilja på toppandning och 
bukandning inom flöjtrepertoaren kan underlätta inandningen. En toppandning 
sker inte genom fullständig avspänning i andningsmuskulaturen till skillnad från 
en bukandning och kan därför ske snabbare. Genom att medvetandegöra sig om 
denna skillnad kan man undgå ytterligheterna i in- och utandning. Därmed blir 
den fysiska ansträngningen mindre, men ger ökad kontroll över luftflödet.        

Diafragma – För att andningen ska fungera optimalt krävs det att diafragman 
arbetar dynamiskt och inte blir spänd genom statiskt arbete. Att diafragman blir 
spänd leder till att in- och utandningsmuskulaturen inte växelverkar vilket gör att 
bröstkorgen spänns. När bröstkorgen spänns påverkas dess expansionsförmåga 
och därmed lungornas möjlighet att fyllas med luft. I de partier där jag har svårt 
att få luften att räcka genom fraserna har jag genom att vara uppmärksam på hur 
diafragman arbetar undersökt om det har påverkat min andning och förmåga att 
styra luftflödet genom fraserna. En övning för att kontrollera och lösgöra spänning 
i diafragman kan göras genom så kallad flämtandning. Den går ut på att andas 
snabbt in och ut genom munnen, flämta. Övningen ger också en tanke om var 
diafragman fäster i lungorna och arbetar. 

Vidgning av bröstkorg – Vid djup inandning vidgas de nedre revbenen för att 
fylla lungorna med luft.  Att bli medveten om detta och att försöka behålla 
vidgningen som uppstår genom hela frasen underlättar vid nästa inandning. Vid 
nästkommande andning är kroppen redan inställd på ett maximalt luftintag vilket 
gör att momentet där bröstkorgen vidgas redan är gjord, därmed fylls lungorna 
med luft genom att endast slappna av i nedre bukmusklerna. Att behålla 



9 
 

revbensvidgningen med ett balanserat stöd möjliggör också ett ökat 
resonansutrymme genom att andra muskelgrupper kan arbeta avspänt. För mitt 
arbete med flöjtspelet innebär det att försöka medvetandegöra hur 
bröstkorgsvidgningen ser ut genom fraserna: om jag behåller vidgningen genom 
hela frasen eller om vidgningen går tillbaka och hur det i så fall påverkar klangen 
och luftflödet.  

Lufttryck – När jag spelar flöjt har jag mera tryck på luftströmmen än när jag 
sjunger. Ett för högt tryck på luftströmmen skapar i sin tur ett tryck mot 
struphuvudet och gör att halsmusklerna spänns i onödan vilket bidrar till att 
påverka både andning och resonans. Tanken är att undersöka vad som händer om 
jag minskar på lufttrycket: hur det påverkar klangen i flöjtens olika register, ifall 
det påverkar hur jag disponerar luften genom fraserna och hur jag upplever att 
luften räcker till för det jag vill uttrycka i musiken.  

Käke – En spänd eller hopbiten käke gör att resonansrummet i munhålan minskar. 
För att slappna av i käken kan föreställningen av att säga ”ah” eller känna samma 
avspänning som när man gäspar, hjälpa för att medvetandegöra sig om käkens 
avspända läge. Att arbeta med att få käken avspänd och förändra munhålans 
vidgning kan påverka klangen när jag spelar och därigenom ge en större palett av 
klangfärger att jobba med interpretatoriskt. En anspänd käke inverkar också 
negativt på inandningen då spänningen gör så att halsmusklerna kontraheras. 
Detta gör att det tar längre tid att ta in luft och det blir svårare att göra en avspänd 
inandning då de anspända halsmusklerna gör att utrymmet för att ta in luft 
minskar.   

Struphuvud – Ett lågt struphuvud påverkar munhålans och svalgets resonansrum. 
Att hålla struphuvudet lågt och avspänt hjälper till att skapa en jämnare och större 
klang. För att hålla ett lågt struphuvud krävs det att musklerna som stödjer 
andningen kan verka balanserat gentemot varandra.  

Legatospel – Ett bra legatospel möjliggörs genom att luftflödet och därigenom 
tonen stöds av andningsmusklerna och skapar en jämn luftström vilket gör att 
luften räcker längre. För att möjliggöra detta krävs att andningsmusklerna arbetar 
elastiskt i förhållande till musiken. Löpningar och större registermässiga språng 
kräver en motsvarande fysisk ansträngning för att få instrumentet att klinga. 

3.2.2. Övningsprocess 
I jämförelse med hur min övning generellt var upplagd innan arbetet tog sin 
början så har den största förändringen vad gäller övningen varit hur jag resonerar 
kring andning, tonbildning och klangfärg. Det jag har tagit med mig från sången 
är ett annat fokus på andningen och dess betydelse för musicerandet vilket också 
avspeglar sig i övningen. Den största förändringen i min övning har skett i 
uppvärmningen och hur jag förhåller mig till den. Enligt mig är det i 
uppvärmningen som grunden för utveckling läggs där man befäster och 
automatiserar färdigheter att använda i musicerandet. De förändringar som för mig 
skett i uppvärmning och teknikövning är något som senare följt med i arbetet med 
instuderingen av Hües Fantaisie.  
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Uppvärmningen fyller en både fysisk och psykisk funktion och består ofta av 
långsamma toner, enklare melodier och skalmönster som inte är för tekniskt 
krävande. Uppvärmningen fyller en fysisk funktion ur det perspektivet att 
musklerna sakta får komma igång och mjukas upp. På så sätt förbereds man inför 
teknikövningar eller stycken som kräver mer uthållighet. Uppvärmningen fyller en 
psykisk funktion ur det perspektivet att man mentalt fokuserar på övningen och 
kopplar samman den fysiska aktiviteten med det ljud som frambringas. På så sätt 
kan uppvärmningen fungera som en reflektion över hur fingrar, kroppshållning, 
embouchure och andning samspelar och påverkar det klingande ljud vi 
producerar. Att värma upp utan att vara beroende av noter kan vara ytterligare en 
väg till att lägga mer fokus på detta samspel och mindre på att läsa notbilden. 
(Wilkinson, 1986 s. 9). 

I min uppvärmning ingår andningsövningar med och utan flöjt. De 
andningsövningar jag valt att göra utan instrument är hämtade från sånglitteratur 
och sånglektioner. En stor del av arbetet med flöjtandningen bygger på övningar 
hämtade från The Physical Flute av Fiona Wilkinson. Jag har valt 
andningsövningar riktade till flöjt då jag tyckte det var relevant att applicera 
sångtekniken på vad jag behöver utveckla i mitt flöjtspel. Därför har jag valt 
andningsövningar anpassade för de problem jag upplever inom flöjtspelet och 
applicerar min sångövning på det. Övningarna är upplagda för att i tur och 
ordning gå igenom olika fysiska aspekter som inverkar på andningen, samtidigt 
behandlar de grundläggande andningsproblem i musiken. De sista övningarna är 
fokuserade på att sammanfoga de olika andningsparametrarna till en fungerande 
enhet för att kunna applicera samma metod och medvetenhet i instudering av 
repertoar. 

Andningsavsnittet bygger på åtta olika övningar som bygger på samma enkla 
melodi, men i de senare övningarna varieras och utvecklas de med avseende på 
tempo, rytm och andning. Nedan följer notexempel på övningarna och en kortare 
beskrivning över deras uppbyggnad, syftet med övningen samt en kortare 
reflektion kring mitt arbete med dessa.  
 

Övning 1.  
 

 

 

 

 

Övningen består av en åtta takter lång melodi med reprisering. Frasering och de i 
noterna markerade andningarna, sammanfaller enligt 2 + 2 + 4 takters frasering. 
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Det rytmiska förloppet är genomgående fjärdedelar genom fraserna med en 
avslutande halvnot inom varje fras. Fraserna spelas legato och tempot är fjärdedel 
= 96 bpm. Övningarna spelas i valfri bekväm dynamik genom hela övningen.  

I den första övningen är tanken att i tur och ordning fokusera på benen, höfterna 
och ryggen som påverkar kroppens hållning. Benen i det avseendet att knälederna 
inte är låsta och att det finns en balans och jämn viktfördelning mellan fötterna för 
att inte skapa en ojämn viktfördelning på något av benen. En snedbelastning av 
det slaget skulle orsaka att höfterna och bäckenet blir låsta i fel position vilket är 
den andra parametern att reflektera över. Wilkinson skriver att det är ett relativt 
vanligt förekommande problem hos flöjtister att inte orka hålla kroppen i en 
ergonomisk position vilket ofta resulterar i att höften faller framåt eller bakåt. Det 
gör att ryggraden böjs och trycks ihop till skillnad från dess naturliga position 
vilket hämmar en fri andning. Att göra sig medveten om ryggen är den sista 
parametern och en rak ryggrad och balanserad höft möjliggör för bröstkorgen att 
vidgas maximalt vilket gör att kroppen kan göra det möjligt för de muskler som 
aktiveras vid inandning att stödja luftflödet vid utandningen och därmed kunna 
styra fraseringen. (Wilkinson, 1986, s. 3).    

Jag upplever att det för mig är lätt hänt att musklerna blir statiska och spända när 
fokus ligger på att hålla luften mellan andningstillfällena. Många gånger resulterar 
detta i att luften inte räcker genom frasen eller att klangen påverkas negativt, 
exempelvis i den uppåtgående melodiska rörelsen i T5–6. Det jag tyckt hjälpt var 
att reflektera över hur jag balanserar vikten på benen och fötterna och höfternas 
position. Något jag lagt märke till är att jag ofta har en tendens att väga över på ett 
ben och falla fram med höften. 

Övning 2.  

 

Övningen är vad gäller frasering, andning, tempo, dynamik och artikulation 
uppbyggd likadant som den första övningen. Melodiskt är den utbyggd till 
skalrörelser i åttondelar med utgångspunkt i grundmelodin från övning ett. 

Övningen fokuserar på att vara avspänd även i rörligare melodier. Tanken är att 
använda sig av grundkänslan från övning ett i denna något utbroderade melodi 
och fokusera på att nacken, ansiktet och övre delen av bröstkorgen är fria från 
spänningar. Wilkinson skriver att nacken ofta är ett problemområde för många 
flöjtister och att anspänningsgraden ofta ökar i relation till hur svåra partier vi 
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spelar. (Wilkinson, 1986, s. 5). När nacken är fri från överbelastning möjliggör 
det att ansiktsmuskulaturen kan slappna av vilket är viktigt för att öppna upp 
kroppens naturliga resonansutrymmen vilket påverkar klang och tonbildning. Att 
tänka på i övningen är att låta käken slappna av och att tungroten inte spänns 
vilket försvårar artikulation och klang. En riktlinje för att medvetandegöra sig om 
nackmusklerna anspänns för mycket, är att känna efter ifall nacken känns lika 
avspänd som framsidan av halsen. När nackmusklerna är avspända och kroppen 
bärs upp ordentligt genom en god hållning är det lättare för bröstkorgen att vidgas 
vid inandning. Istället för att inandningarna upplevs som en ansträngning för att ta 
in luft är tanken att fokusera på att varje inandning sker genom en avspänning för 
att möjliggöra luftintag. 

Under de sånglektioner jag haft har sångläraren uppmärksammat mig på att jag i 
ibland blir framåtlutad i nackpartiet och att jag behöver balansera upp huvudet.  I 
min egen övning och framförallt under instudering av repertoar kan jag uppleva 
att jag blir spänd och att det främst sker i större intervallsprång, exempelvis 
oktavsprånget i T2 mellan andra och tredje slaget. 

Övning 3. 

Uppbyggnaden i den här övningen är övergripande densamma som i övning två. 
Åttondelsrörelserna är utbyggda till sextondelar, tempot är lägre för att förlänga 
längden på fraserna och melodin är utbyggd för att avancera och tillämpa metoden 
på fraser av rörligare karaktär. 

Jag upplever att det är lättare att hålla igång luftflödet när melodin är rörligare än i 
tidigare övningar och andningen i T7 gör det lättare då det blir möjligt för 
musklerna att kort spänna av. 

Övning 4. 
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Den här övningen är uppbyggd på samma sätt som övning 1, men i lägre tempo 
och syftar till att vid varje andningstillfälle öva på att hinna ta in maximalt med 
luft och hålla luftflödet konsekvent genom fraserna.   

Jag har tyckt att den här övningen är svårare än den förra när det gäller att orka 
spela igenom fraserna trots att de är lika långa och i samma tempo. I sista takten 
av övningen upplevde jag ofta en forcerad utandning för att orka hålla tonen till 
slutet om det inte var så att jag var tvungen att andas i T6 för att kroppen blivit 
spänd och därmed tappat stöd och luftflöde.   

Övning 5. 

Övning fem är konstruerad likadant som övning två men spelas i lägre tempo. Den 
här övningen syftar till att öva på att behålla vidgningen som sker i nedre delen av 
bröstkorgen genom hela frasen, även då luften börjar ta slut samt att inte 
efterkommande inandning blir ansträngd eller högljudd. Jag tycker övningen har 
varit bra för att medvetandegöra mig om att jag verkligen behåller vidgningen i 
bröstkorgen fram till nästa inandning. Jag har upplevt den här övningen som 
lättare än föregående då åttondelsrörelserna gjort att utförandet inte blivit lika 
statiskt och jag fått mer riktning i fraserna vilket har underlättat andningarna då 
musklerna inte är lika anspända.     

Övning 6. 

Övningen sex är uppbyggd på liknande vis som föregående övningar och bygger 
på samma melodiska innehåll. Det sker några mindre förändringar vad gäller 
artikulation och tempot är högre än i föregående övning. 

Övningen är till för att utveckla snabbheten i en maximal inandning och att 
inandningen fortsatt ska ske på ett för kroppen ergonomiskt vis. Övningen är 
konstruerad för att vara svår i avseende på detta och för att klara av att spela den 
strikt i tempo tvingas måste man effektivisera inandningen. 
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Hade detta varit en del av ett musikstycke utan markerade andningar i nottexten 
skulle jag valt att placera dem annorlunda både i avseende på interpretation och 
var det i musiken finns mest utrymme för att andas. Exempelvis hade det varit 
musikaliskt och tidsmässigt mer ändamålsenligt att placera den första andningen i 
T3 mellan första och andra slaget istället för mellan andra och tredje takten. Det 
kan tyckas vara en mindre skillnad i nottexten, men det gör att utövaren får mer 
tid till inandningen genom att göra en mindre avfrasering av första slaget och 
korta notvärdet något vilket ger ett bättre flyt musikaliskt. Generellt brukar 
andningar mellan större intervall vara att föredra framför andningar mellan mindre 
intervall då de inte uppfattas lika tydligt i musiken. Att som i detta exempel 
placera andningen i slutet av en skalrörelse, vilken leder till nästa takts första slag, 
hindrar det musikaliska flödet.  

Den här övningen uppfyller sitt syfte och är svår andningsmässigt när det gäller 
att göra en avspänd inandning som ger tillräckligt mycket luft för nästkommande 
fras. Problemet för mig har varit att andningen antingen varit avspänd, men då 
tagit för lång tid, eller skett i tid men att inandningen inte gett tillräckligt mycket 
luft. Det har gjort att andningsmuskulaturen blivit mer spänd och medfört att jag 
snart behövt andas igen för att musklerna inte orkar den hårda anspänningen. Det 
här är en kort övning som har satt fokus på ett av de problem som jag tyckt varit 
svårast när det gäller andningen, att kunna göra snabba men fortfarande avspända 
inandningar som ger tillräckligt mycket luft för nästkommande fras.  

Övning 7. 

Den avslutande övningen är till för att sammanfoga de olika momenten som 
tidigare övningar fokuserat på till en fungerande enhet. Tempot är lägre än 
föregående övning och det melodiska materialet är mer utbyggt för att tillämpa 
metoden i ett mer musikaliskt sammanhang.   

3.3. Georges Hüe – Fantaisie  

3.3.1. Musikalisk översikt, kriterieurval notavsnitt, resonemang placering av 
andning i musiken 
I avsnittet nedan beskriver jag styckets övergripande karaktär samt redogör för 
mina kriterier för det urval av avsnitt som gjorts i stycket. Vidare kommer ett 
generellt resonemang kring placering av andning i musiken att föras för att 
motivera de val som gjorts. I beskrivning av det musikaliska förloppet kommer 
jag i huvudsak beskriva det utifrån hur det inverkar på andningen och det 
musikaliska uttrycket samt sätta det i relation till hur jag musikaliskt vill 
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interpretera stycket. Beskrivningen bör inte ses som någon analys utan endast ett 
sätt att beskriva vilka problem som uppstått i förhållande till musiken.  

Stycket är en fantasi vilket betecknar en friare kompositionsform. En 
övergripande struktur och karaktärsbeskrivning av stycket kan ske genom att dela 
in det i två delar där den första, T1 – 67, har en fritt, böljande och flödande 
karaktär, med växling mellan dynamiskt starka, expressiva delar och partier som 
är mer återhållna i tonstyrka och tonspråk med en mjukare karaktär. Fraserna är 
överlag långa i första delen med långa linjer. I T67 inleds styckets andra del 
varvid det också sker en markant karaktärsskiftning. Den andra delen har en mer 
energisk och rytmiskt drivande karaktär, vilken skapas av ett taktartsbyte och 
tempoökning med en återgång till styckets inledande tonart. Andra delen växlar 
mellan kortare och längre linjer vilket bidrar till en växling mellan mer drivande 
och lekfulla partier och expressiva, klangfulla legatopartier. 

Jag har valt ut fyra partier ur stycket där jag ger en övergripande bild av det 
musikaliska förloppet och min musikaliska tanke samt i dessa partier 
exemplifierar vad jag upplevt som problematiskt. De är utvalda för att de enligt 
mig bäst exemplifierar hur jag använt mig av den klassiska sången i min 
övningsprocess för att lösa uppkomna problem, samt hur jag upplevt att det 
förändrat mitt musicerande. De två första avsnitten är hämtade ur första delen av 
stycket och de två sista är hämtade ur andra delen. Jag utgår till största delen från 
flöjtstämman i min beskrivning av det musikaliska skeendet om inte 
pianostämman har en direkt påverkan på min andning i det avseende att jag gjort 
ett val jag annars inte skulle ha gjort. Avsnitten är beskrivna oberoende av 
varandra; så beskrivs exempelvis tempoförändringar uteslutande i relation till 
omedelbart föregående takter. Till varje avsnitt finns två ljudexempel: ett från 
början av arbetsprocessen, ljudexempel 1, och ett från slutet av arbetet, 
ljudexempel 2. Utöver det finns ett ljudexempel på stycket i sin helhet som 
gjordes i slutet av arbetet. 

Likväl som sångares musicerande och vårt dagliga tal formas av våra inandningar 
och pauseringar formas också flöjtistens musicerande av detta. Detta kan både 
förstärka och vara ett hinder för det musikaliska uttrycket. En stor del av det 
interpretoriska arbetet tar avstamp och grundar sig i luftflödet som för flöjtisten 
kommer forma musiken. Detta styrs till viss del av flöjtistens luftkapacitet och 
hushållning med luften men också av var andningarna sker i förhållande till 
musiken. Ibland görs de för behovets skull och inte i första hand för uttryckets, 
men de kan också ha som syfte att förstärka eller ge eftertryck åt det musikaliska 
förloppet. Andning och frasering går enligt mig hand i hand och ska inte endast 
vara ett nödvändigt ont, musiken behöver andas även om det rent visuellt i 
nottexten inte finns utrymme för det. 

Ljudexempel av stycket i sin helhet: 
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3.3.2. Avsnitt 1.  

Beskrivning musikaliskt förlopp och interpretation (T 1–10)  

 

Det första avsnittet består av fyra fraser och inleds i g-moll i 4/4 med 
tempobeteckning assez lent2 vilket indikerar ett relativt långsamt tempo. Flöjtens 
första insats är noterad i forte och får en upptaktskänsla genom 
trettiotvåondelssprånget g2–d3 i T2:1–2:2. Flöjtstämman fortsätter med en 
uppåtgående skalrörelse till f3 för att därefter vända nedåt till T4:1 där en andning 
är noterad efter d2. Andningen sammanfaller med ett diminuendo och en mindre 
dragning i tempot, cédez un peu3, i T 5–6. I den tredje och fjärde frasen, T 7–10, 
är den övergripande uppbyggnaden densamma som de två inledande fraserna, 
men de ligger något högre i register samt är rytmiskt något varierande. Andningen 
är placerad i T9:2. Dynamiskt inleds den tredje frasen i piano följt av ett 
crescendo till fortissimo för att sedan utvecklas i likhet med första frasen.  

Min musikaliska tanke i styckets inledande fras är att den ska spelas med en 
intensitet som förstärks av upptaktskänslan i kvintsprånget. Klangmässigt strävar 
jag generellt efter en varm, stor och kärnfull klang. Här tänker jag mig en 
dramatisk och djup ton med ett vibrato för att förstärka intensiteten. Upprepningen 
av den inledande frasen tolkar jag som en intensifiering och utveckling av den 
första.  

Reflektion flöjtproblematik och sångteknik 
Vid den första andningen i T4:2, upplevde jag problem med att hinna ta in 
tillräckligt med luft för att det ska räcka till frasens slut i T6:2. Detta medförde två 
möjligheter, antingen att lägga in en extra andning i frasen eller att försöka få 
luften att räcka vilket ofta resulterade i att frasens slutton, bb2 i T6:1–6:2, blev för 

                                                            
2 Assez lent – Fransk tempobetecknig vilken betyder ganska långsamt. 
3 Cédez un peu – Fransk musikterm. Mindre tempoförändring som betyder ”dröj” lite i tempot. 
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låg intonationsmässigt och fick försämrad klang till följd av för lågt lufttryck. 
Detta gjorde att fraserna inte höll ihop och att det rent musikaliskt lät ansträngt 
vilket inte stämde med det uttryck jag ville få fram i musiken. Frasens inledande 
kvintsprång och uppåtgående skalrörelse i kombination med den musikaliska 
tanken om att det skulle vara starkt och expressivt gjorde att det många gånger 
kändes som att klangen blev något forcerad. I de två nästkommande fraserna, T7–
10, upplevde jag liknande problematik då de i stort är uppbyggda på samma sätt. 
Avsnittets höjdpunkt ligger i övergången till T8. Flöjtens g3 med ett crescendo till 
fortissimo gör det svårt att därefter behålla intensiteten och en stark klang i den 
nedåtgående skalrörelsen då flöjten inte är lika klangstark i sitt mellanregister och 
frasen inledningsvis förbrukat mycket luft. Detta gör att inandning här blir än 
viktigare och att behovet av en ordentlig inandning är stor. Genomgående för hela 
avsnittet är vikten av ha en enhetlig och bärande klang genom de olika registren 
vilket försvåras av alltför spända muskler och brist på luft.  

De största problemen i detta avsnitt har varit att få luften att räcka till och kunna 
bära genom fraserna. Många gånger har jag upplevt att försöken att få luften att 
räcka genom hela frasen istället skapar spänningar och det musikaliska uttrycket 
hämmas av ett återhållet luftflöde. Det har varit till hjälp att göra Wilkinsons 
andningsövningar, exempelvis övning nummer sex, som övar på snabba 
inandningar. För att komma tillrätta med andningen har jag gått igenom de olika 
fysiska aspekter som inverkar. I det här partiet har jag insett att det är viktigt att 
inte sjunka ihop med bröstkorgen och övre delen av ryggen vilket jag gör ibland 
och särskilt när jag övat länge och är trött rent fysiskt. Den fysiska förändringen är 
inte så stor i sig eller tydligt synbar, men tillräcklig för att det ska påverka 
andningen när jag väl blivit medveten om skillnaden. För att stärka förståelsen för 
kroppens hållning har jag använt mig av övningen för hållning ur Browns 
Discover your voice (1999). För att göra en så bra inandning som möjligt och 
möjliggöra en kommande fungerande inandning så har jag jobbat med att den 
fysiska förändring som uppstår vid inandning ska behållas genom hela frasen utan 
att musklerna blir för anspända. I och med det är kroppen redo att ta in maximalt 
med luft igen vid nästa inandning vilket gör att andningen inte tar lika lång tid.   

Vid ett av de tillfällen då jag hade möjlighet att arbeta med flöjten tillsammans 
med Synnöve pratade vi bland annat om struphuvudet och att det inom klassisk 
sång hålls lågt för att ge plats för större resonansutrymme och därigenom 
möjliggöra en djupare klang. Diskussionen kom upp huruvida flöjtister arbetar 
med själva struphuvudet, men för egen del är det inget jag hittills kommit i 
kontakt med inom flöjtundervisningen. Nästa steg var att jag skulle försöka vara 
medveten om struphuvudet och dess placering när jag spelade frasen. Det jag 
tyckte mig uppleva var att när flöjtstämman gick upp i register så flyttade sig 
också struphuvudet högre gentemot utgångsläget när jag andades in. Nästa steg 
var att prova ifall jag kunde hålla det fortsatt lågt genom hela frasen. För att 
åstadkomma detta så behövde jag bättre behålla vidgningen i bröstkorgen genom 
hela frasen från det att jag andas in samt vara mer aktiv i stödmuskulaturen och 
minska på lufttrycket för att inandningsmusklerna skulle orka hålla anspänningen. 
Personligen upplevde jag att detta gjorde att jag fick en större flexibilitet i spelet 
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och bättre kunde kontrollera dynamiken i och med att jag kunde styra luftflödet. 
Med dessa relativt små förändringar blev inte musklerna lika spända vilket bidrog 
till att underlätta andningarna.   

När jag har lyssnat till de två inspelningarna av detta avsnitt upplever jag att den 
senare inspelningen har ett bättre flyt och driv, fraserna hålls ut bättre och 
avfraseringen är inte lika tvär. Klangmässigt tycker jag att tonen är fylligare och 
har en annan intensitet än tidigare.  

Ljudexempel 1. 

 

 

Ljudexempel 2. 

 

 

 

3.3.3. Avsnitt 2 
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Beskrivning musikaliskt förlopp och interpretation (T20:2–44:1) 
I det här partiet sker en förändring vad gäller styckets tonart, taktart, tempo och 
karaktär. Stycket modulerar till A-dur och övergår från 4/4 till 12/8. 
Tempobeteckningen modéré4 indikerar ett något rörligare tempo än innan. Större 
delen av avsnittet ligger i flöjtens mellanregister och c#2 är generellt klangmässigt 
svår att få enhetlig med övriga toner på grund av flöjtens konstruktion då inga 
klaffar trycks ned för att producera tonen. Registerförändringen kontrasterar mot 
tidigare avsnitt och föredragsbeteckningarna bien chanté5 antyder en sångbar 
karaktär. Avsnittet ligger till stor del i flöjtens mellanregister Jag ser på hela det 
här avsnittet som en väl sammanhållen helhet. T20–28 bygger på upprepningar av 
liknande rytmiska förlopp och är överlag noterat att spelas legato. Dynamiskt 
inleds den i piano för att gradvis byggas upp till en höjdpunkt i T26. Då det i 
musiken inte naturligt finns något utrymme för andning är andningar placerade i 
T22:3, T24:3 och T26:3. De är konsekvent utplacerade efter en längre ton som 
kortas något för att en andning ska vara möjlig att hinna med. T28–36 inleds 
dynamiskt starkare, en andning är placerad i T32 och byggs gradvis upp till en 
musikalisk höjdpunkt i T33för att sedan dynamiskt och registermässigt avmattas. I 
T36–44 finns en andning markerad i nottexten i T37 samt T40, utöver det har jag 
lagt till en andning i både T41 och T42 att använda vid behov. I slutet av T41 
återkommer avsnittets inledande motiv för att leda tillbaka till en återtagning av 
styckets första tema.  

I det här avsnittet tolkar jag musiken som att den har en återhållen, lugnare, 
mjukare och mer böljande karaktär gentemot tidigare. För att få fram det i 
musiken tänker jag mig en klangfärgsförändring, en klang som inte är lika djup 
och dramatisk med ett lättare vibrato vilket kontrasterar mot det föregående 
partiet. I och med övergången till 12/8 upplever jag att musiken får en mer 
böljande karaktär delvis genom den tredelade underdelningen. 
Karaktärsbeteckningen bien chanté gör att jag tänker mig en väl egaliserad 
frasering med en enhetlig klang. 

Reflektion problematik och sångteknik 
I det här avsnittet finns det inte särskilt många andningsmöjligheter naturligt i 
musiken i och med avsnittets långa linjer och böljande sångbara karaktär. 
Eftersom avsnittet enligt mig är ett relativt milt parti kontrasterar de hastiga och 
ljudliga inandningar jag ofta gjorde med styckets karaktär. Ibland blev 
andningarna hastiga eller ljudliga på grund utav att jag inte tyckte mig hinna ta in 
luft tillräckligt snabbt och mycket. Jag blev också medveten om att jag av vana 
innan en fras även med tid för att andas, gör en hastig inandning och genom det 
maximala luftintaget och anspända muskler får pressa musklerna för att behålla 
bröstkorgsvidgningen. 

Andningar som tar för lång tid eller blir för ljudliga kan störa den musikaliska 
helheten och göra att flytet och de långa linjerna i fraserna går förlorade. Detta var 

                                                            
4 Modére – Måttligt (gällande tempo). 
5 Bien chanté – Väl sjunget.  
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också något jag behövde arbeta med i min instudering av stycket. 
Andningstillfällen i detta parti sker oftast i frasen genom att korta föregående ton 
och inte efter frasslut. Det gör att andningarna måste ske snabbt vilket för mig har 
inneburit problem: jag hinner inte släppa av anspänningen i musklerna. Detta gör 
att oavsett om inandningen ger tillräckligt mycket luft för att egentligen orka spela 
till nästa andningsställe så kan inte musklerna tillgodogöra sig syret och jag måste 
därför andas snart igen. Ett annat scenario är jag tar den tid jag behöver för en 
ordentlig inandning, men med följden att andningarna då tar för lång tid. Det gör 
att jag antingen blir sen i nästkommande insats eller alternativt att tonen innan 
inandning förkortas för mycket för att musiken fortfarande ska upplevas som en 
helhet. På inspelningen så kan man höra inandningarna och även att jag andas en 
gång extra mot för vad jag ursprungligen tänkt i T25:3.  

Ett problem är att det överlag är ett ansträngande parti att spela. Det krävs att jag 
tar in maximalt med luft vid varje inandning, och vid vissa frasslut har luften helt 
tagit slut och jag har tvingats pressa ut all luft för att orka hålla tonen, så kallad 
forcerad utandning. Detta gör att musklerna blir väldigt anspända och nästa 
inandning kommer ta för lång tid i och med att musklerna måste slappna av helt 
för att lungorna på nytt ska kunna fyllas med luft. Om en andning ska kunna ske i 
tid i förhållande till musiken i ett tillstånd av redan forcerad utandning så kommer 
det resultera i att inandningen blir anspänd vilket kommer påverka klangen och 
tvingar till ny inandning snart igen för musklernas avspänning. Det finns också en 
risk att tonen i frassluten blir lågt intonerad till följd av ett för lågt lufttryck.  

Genom sånglektionerna har jag blivit medveten om att jag ibland spänner nacken 
och lutar huvudet lite framåt vilket gör att nackmusklerna hela tiden blir anspända 
för att hålla upp huvudet. Det är också något jag har gjort i det här avsnittet som 
följd av att andningen varit ansträngd. Jag upplever också att luftflödet lätt blir 
stillastående när syftet är att hålla långa fraser och fokus ligger på att luften ska 
räcka länge. På grund av detta har jag ibland upplevt partiet som något 
stillastående och jag har blivit passiv i fraseringen varvid tempot har känts tungt. 
Exempel på takter där jag har haft problem med forcerad utandning är markerade 
inandningar i T26 respektive T39.  

Utandningen och luftflödet är en viktig del i andningsprocessen och jag upplever 
att ett bättre stöd har gjort att embouchuren kan vara mer avspänd vilket gör att 
klangen förbättras och smidigheten i läpparna som formar tonen blir större på 
grund av att de inte behöver fylla funktionen att bära upp tonen. I sången så har 
jag ibland använt för mycket tryck på luftpelaren i frasernas inledning. Därför har 
jag i detta avsnitt jobbat med att spela med ett mindre lufttryck i början av frasen 
vilket medför att luften räcker längre och musklerna inte lika snabbt blir för 
anspända. När vi har andats in maximalt är lufttrycket som störst och luften vill gå 
ut igen för att utjämna trycket. Detta innebär att vid frasens inledning behövs inget 
extra tryck på luftpelaren eftersom trycket på luften redan är högt. Att inte addera 
något extra tryck har gjort att jag har kunnat hålla ut fraserna längre och att 
musklerna inte är lika spända i slutet av frasen. Detta har gjort att jag har kunnat 
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behålla den inre hållningen och därigenom fått en effektivare inandning inför 
nästa fras.    

I det här partiet har jag också jobbat med att hitta olika klangfärger. Under 
sånglektion har vi diskuterat att en spänd käke kan påverka klangen och 
inandningen negativt. När jag spelar spänner jag käken något och justerar dess 
läge beroende på vilket register jag spelar i och i snabba växlingar mellan dem, så 
kallade registerlöpningar. För att vara mån om att käken är avspänd vid inandning 
tänker jag att inandningen sker i samma läge som när man säger ”ah”, käken kan 
då vila i ett avspänt läge. Att göra detta har medfört att inandningarna kan ske 
snabbare och mer lufteffektivt. Genom att samtidigt fokusera på att 
resonansutrymmet i munhålan ska vara likadant när jag spelar som vid 
inandningen medför det att jag får en jämnare klang. 

I jämförelse mellan de två inspelningarna upplever jag att tonen i det här avsnittet 
har är klarare och har en större projektion. Jag tycker också att det är ett bättre 
flöde vilket bidrar till att fraserna blir något mer agogiska och inte lika 
stillastående vilket jag tidigare upplevt som ett problem. 

Ljudexempel 1. 

 

 

 

Ljudexempel 2. 
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3.3.4. Avsnitt 3  

 

Beskrivning musikaliskt förlopp och interpretation (T163:3–195) 
I detta avsnitt har stycket modulerat till D-dur och fortsätter i 3/8 som innan. 
Tempobeteckningen Un peu moins vite6 indikerar ett något mer långsamt tempo 
än tidigare. Avsnittet börjar med nedåtgående åttondelsrörelse i sju takter för att i 
en uppåtgående sextondelsrörelse crescendera vilket leder till avsnittets 
musikaliska höjdpunkt i T172. Härifrån upprepas den inledande åttondelsrörelsen 
en oktav högre i starkare nyans, vilket till viss del också sker naturligt genom 
flöjtens högre register. I T173 är av behov en andning placerad. Resterande 
andningar i avsnittet kan ske där det i noterna är noterad paus. I T178 sker en 
återgång till tidigare tempo vilket medför en ökning av tempot, samtidigt som 
nyansen går ned till mezzoforte. I T182 följer fyra takter med 
sextondelsgrupperingar som jag ser som korta kommentarer i sammanhanget. 
Kommentarerna börjar i piano för att crescendera till T186 där flöjten återgår till 
en fortenyans och längre sextondelsrörelser. 

Jag upplever att musiken i detta avsnitt inledningsvis får en mjukare karaktär, 
jämfört med den snabba pregnanta delen från T67 och framåt som föregått detta 
avsnitt. Avsnittet med inledningsvis mjukare framtoning växlar sedan karaktär 
och det blir en återblick på den snabba, pregnanta och lekfulla delen för att växla 
mellan dessa kortare kommentarer och längre linjer med huvudsakligen 
sextondelslöpningar. Klangmässigt tänker jag mig en mjuk klang med en fri och 
lätt karaktär som växlar mellan lekfullhet och bekymmerslöshet i partierna med 
längre linjer.  

Reflektion problematik och sångteknik 
Avsnittet har övergripande samma problematik som i tidigare avsnitt. Andningen i 
T173 är problematisk men nödvändig. Den bidrar inte till det musikaliska 

                                                            
6 Un peu moins vite – Lite mindre långsamt. 
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uttrycket, men är nödvändig eftersom jag behöver luft till resten av frasen. Det har 
varit svårt i intervallsprången i exempelvis T173 och framåt att behålla en både 
stark och egaliserad klang. Jag upplever även här att jag spänner käken något i 
registerbyten och genom att fokusera på att den ska vara avspänd genom registren 
så upplever jag en mer enhetlig klang men framförallt ett bättre legato. 

I det här avsnittet har jag liksom i avsitt två jobbat med lufttrycket och försökt 
projicera tonen bättre och få fraserna att räcka längre genom att spela med mindre 
och mer balanserat lufttryck. När jag andas in för den tänkta tonen så har jag 
redan ett tryck och genom att behålla luften anspänns också stödet tillräckligt för 
att tonen ska projiceras. Genom att behålla den anspänningen och vidgningen 
behöver jag inte trycka på luftpelaren mer och på så vis får jag mer luft över till 
nästkommande fras. Att minska trycket gör att att musklerna blir mindre anspända 
vilket underlättar nästa inandning som sker snabbare och gör att pågående fras kan 
hållas längre. 

När jag lyssnat till de två inspelningarna av det här avsnittet upplever jag inte 
någon större skillnad mellan dem. Eventuellt är andningarna inte lika 
framträdande i den andra inspelningen vilket gör att den upplevs ha mer flyt då 
det musikaliska flödet inte hindras av framträdande andningar.   

Ljudexempel 1. 

 

 

Ljudexempel 2. 

 

 







24 
 

3.3.5. Avsnitt 4 

 

Beskrivning musikaliskt förlopp och interpretation (T290:2 – 314) 
Det sista avsnittet är styckets avslutande del där taktarten övergår till 2/4. 
Tonarten är sedan tidigare Bb-dur med tempobeteckningen très vif 7 vilket ger ett 
snabbt tempo i den avslutande finalen. Avsnittet inleds i forte och flöjtstämman 
rör sig uppåt i registren i sekvenserade sextondelsrörelser genom vilka det också 
sker en naturlig dynamisk stegring. Andningarna i detta parti infaller i pauserna 
och musiken ger i övrigt inte utrymme för andra andningstillfällen än dessa. Då 
varje sextondelsgrupp spelas legato blir varje ny grupp betonad vid ansats, och i 
kombination med den kontinuerligt uppåtgående rörelsen ger det en tydlig 
framåtdrivande riktning i fraseringen. Detta ger för mig en mycket livlig och 
bestämd karaktär med en viss explosivitet i uttrycket. Klangmässigt tänker jag 
mig en kraftfull ton med flexibilitet att bära genom registerväxlingarna. Den 
avslutande finalen tänker jag mig som en lång stegring i dynamik och intensitet.    

Reflektion problematik och sångteknik 
Jag har upplevt det svårt att behålla en stark klang genom registren i det avsedda 
tempot när musiken inte ger mycket utrymme för att andas. Detta i kombination 
med att det sker en konstant dynamisk och registermässig stegring gör att det varit 
svårt att behålla luften och luftflödet genom fraserna. Jag upplever att andningen i 
avsnittet lätt blir ytlig och jag tappar stabiliteten i stödmuskulaturen som behövs 
för löpningarna genom registren. Genom den ytliga andningen hamnar också 
struphuvudet för högt vilket gör att det resonansutrymme jag har för att skapa 
klangen påverkas. I övergång till flöjtens högre register som generellt kräver ett 
högre lufttryck för att klinga, blir resultatet att det låter svagare och med sämre 
tonkvalité som följd eftersom jag inte har tillräckligt stöd och lufttryck. Det ger 
musikaliskt sett motsatt effekt mot för vad jag vill uttrycka med musiken.  

                                                            
7 Très vif – Mycket snabbt. 
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Då andningarna i detta avsnitt sker på sextondels- och åttondelspauser i ett relativt 
högt tempo medför det att det egentligen inte finns tid till en inandning genom 
fullständig avspänning i andningsmuskulaturen. På grund av det så kommer 
musklerna bli väldigt anspända och jag kommer tappa stabiliteten i stödet som 
följd av att musklerna i orkar hålla anspänningen. Genom sånglektionerna har vi 
diskuterat topp- och bukandning som gör skillnad på två olika sorters inandningar. 
Istället för att andas in genom fullständig avspänning i all andningsmuskulatur så 
behåller man anspänningen i de nedre bukmusklerna och vidgar endast 
bröstkorgen som annars naturligt sjunker ihop och återgår till normalläge varefter 
luften går ur lungorna. Detta gör att anspänningen minskar något vid varje 
toppandning då lite luft kan tas in, något som gör att ett stabilt stöd kan behållas 
fram till dess att en fullständig andning kan göras. Genom detta så har jag också 
kunnat hålla struphuvudet lågt och därmed kunnat få en jämnare klang. Även i det 
här avsnittet har Wilkinsons andningsövning nummer sex varit till hjälp för att 
öva på snabba toppandningar med bibehållet stöd. 

Utöver andningen har jag liksom i första avsnittet varit hjälpt av att fokusera på att 
käken ska vara avspänd i registerlöpningarna. Detta har hjälpt till att få en jämnare 
klang och flöde på luften. Att käken är avspänd har också gjort att de små 
andningstillfällen som finns på sextondels- och åttondelspauser har kunnat ske 
snabbare. 

Vid jämförelse mellan de två inspelningarna av detta avsnitt tycker jag att 
fingertekniken fungerar bättre i den första inspelningen än i den andra och jag 
upplever också artikulationen vara tydligare. Däremot tycker jag att klangen är 
övergripande bättre i den senare inspelningen vilket tydligast märks på sluttonen 
och föreliggande fras som hålls ut bättre och har bättre tonkvalité. 

Ljudexempel 1. 

 

 

Ljudexempel 2. 
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4. Diskussion 
I diskussionen av mitt arbete kommer jag att reflektera och diskutera över 
arbetsprocessen och vad den resulterat i för mig. Jag kommer föra en diskussion 
kring de likheter och skillnader som finns mellan flöjten och sången, vad jag har 
dragit för nytta av detta samt dess betydelse och användningsområde för mitt 
fortsatta musicerande. Jag kommer även i korthet reflektera över hur arbetet kan 
fungera som inspiration för andra. 

4.1 Metodval 
Ifall arbetet skulle ha utformats idag skulle det ha sett annorlunda ut gentemot hur 
arbetsprocessen varit mot bakgrund av de erfarenheter jag fått. Ett alternativt 
tillvägagångssätt kunde ha varit att börja med en kombinerad flöjt- och 
sånglektion tillsammans med sånglärare för att definiera hur jag använder kroppen 
när jag spelar flöjt, och därefter gå in i ett sångmässigt perspektiv för att kunna 
göra en tydligare jämförelse däremellan. Arbetet präglades istället av en parallell 
process där både förståelsen för min flöjtprocess och sångprocess bearbetades 
samtidigt. En annan metod hade eventuellt för mig bidragit till ett tydligare 
genomförande av arbetet.  

Den klassiska sångaren jobbar inom många olika områden vilka jag som flöjtist 
inte berörs av på samma sätt, exempelvis språk, textinterpretation och scenisk 
gestaltning varav det sistnämnda är ett område jag tror sångare generellt jobbar 
med mer än många instrumentalister. Därmed inte sagt att instrumentalister inte 
skulle vara hjälpt av det. Då sång och flöjt är två olika instrument, även om de 
förhåller sig till områden inom musiken på liknande sätt, är de på detaljnivå inte 
jämförbara. De områden som inom sången visat sig användbara för mitt flöjtspel 
har till stor del handlat om hur kroppen rent fysiologiskt arbetar i förhållande till 
vad man vill uttrycka i musiken. Det jag valt att använda mig av har till stor del 
koncentrerats kring andning, resonans och hållning vilka alla indirekt påverkar 
varandra.  

En aspekt att diskutera är varför arbetet tar sin utgångspunkt i ett sångperspektiv 
och huruvida det kan säga något om mina problem inom flöjtspelet. Det finns 
förmodligen för- och nackdelar med detta. Utgångspunkten är att sång och flöjt är 
två instrument som båda är beroende av andning. Instrumentet i sig behöver inte 
något större lufttryck för att klinga vilket ger skäl att tänka att det finns ett 
samband däremellan och att arbetssätten går att kombinera. Vad som upplevs som 
svårigheter eller hinder inom sången, inom deras gemensamma områden, kan 
tänkas ha en koppling till mitt flöjtspel då jag spelar förhållandevis mer flöjt än 
vad jag sjunger. Därigenom är det troligt att jag när jag sjunger använder kroppen 
på samma sätt som när jag spelar flöjt. Att applicera ett förhållningssätt på 
flöjtspelet som grundar sig i sång är något som i teorin kan fungera, även om det 
inte per automatik innebär att det gör det i det praktiska utövandet.  

Är man inte sedan tidigare van att sjunga är det förmodligen inte den mest logiska 
riktningen att ta, även om det för mig är en naturlig jämförelse. Oavsett om sång 
är ett område som känns naturligt att referera till eller ej är inte slutsatsen att man 
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måste sjunga för att komma tillrätta med andning eller de problem som för mig 
uppstått i samband med den. Däremot kan en förståelse för hur kroppen fungerar 
hjälpa en att komma tillrätta med upplevda svårigheter. I mitt fall har detta skett 
genom sången eftersom den naturligt har funnits med sedan tidigare och jag 
upplevt att sångundervisning generellt lagt större vikt vid kroppens fysiska 
förutsättningar. Mycket av det jag använt mig av från sången rör hur kroppen 
fysiologiskt fungerar och är inte unikt för sångutövandet utan allmängiltigt då det 
bygger på hur kroppen naturligt fungerar. Vad som talar för att jag använt mig av 
sången för detta är att det för mig får en praktisk tillämpning och att jag bättre kan 
relatera det till mitt utövande. I det fall man endast läser om övningar och teknik 
utan återkoppling på det man gör, kan det vara svårt att ta till sig och förstå 
innebörden av det man arbetar med. En positiv aspekt har varit mina 
sånglektioner: det har varit värdefullt att ha tillgång till en lärare inom området för 
att hjälpa till att definiera delar av arbetsprocessen.  

Att sjunga och sätta sig in i hur sångare arbetar inom vissa områden, har för mig 
bland annat inneburit att lära hur kroppen rent fysiologiskt fungerar. Detta har 
gjort att jag under arbetets gång har kommit att lägga stor vikt vid hur kroppen 
arbetar i förhållande till det jag vill uppnå i musiken. Att förstå den fysiologiska 
processen har medfört att kan jag i större utsträckning kan göra egna och 
medvetna val i förhållande till musiken och det jag vill uttrycka vilket har gett en 
större trygghet i mitt spel. Detta är för mig en viktig del av att bli självständig som 
musiker, att förstå hur mina val i övningsrummet och kopplingen mellan den 
fysiska ansträngningen och det jag vill uttrycka i musiken påverkar det 
musikaliska slutresultatet.   

Mycket av detta arbete har skett i uppvärmningen. Jag har där lagt en grund och 
på djupet förankrat hur jag förhåller mig det jag lärt mig. för att vid framförande 
av styckena i konsertsammanhang, provspelning eller liknande, inte behöva tänka 
på hur jag andas eller hur kroppen ska kännas för att jag ska ha möjlighet att 
uttrycka det jag vill i musiken. Jag tror att det måste vara så pass väl förankrat i 
tekniken att det sker per automatik, annars tas fokus från det musikaliska 
uttrycket. För egen del ger det en större trygghet och frihet att kunna ägna mig åt 
och fokusera på musiken och inte det arbete som ligger bakom. Sången har hjälpt 
mig att analysera mina problem från ett perspektiv jag inte hade innan arbetets 
början. Jag har därigenom hittat nya verktyg och fått både en djupare förståelse 
för orsaken till att ett visst problem uppstått och kunskap om hur jag ska lösa det. 
Att förstå hur problemet uppkommit har därigenom många gånger gett mig den 
mest effektiva lösningen på problemet.  

Till en början i arbetet var det problematiskt att medvetandegöra sig om hur 
kroppen rent fysiologiskt fungerar i förhållande till sången och hur jag generellt 
har förhållit mig till flöjtspelet. Att koppla sången och det musikaliska uttrycket 
till den fysiska ansträngningen har alltid varit en del av den sångundervisning jag 
tagit del av och jag har tyckt mig haft nytta av detta i flöjtspelet.  
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Det svåra har varit att jag i flöjtspelet inte har haft samma utgångspunkt vilket 
gjorde att det till en början var svårt att jämföra sången och flöjtspelet då jag inte 
var medveten om hur jag rent fysiskt kunde använda kroppen för att uttrycka och 
förstärka det musikaliska uttrycket. Mycket av arbetet handlade därför till en 
början om att komma underfund med hur jag använder kroppen i flöjtspelet för att 
sedan kunna jämföra det med hur jag arbetat inom sången och ifall detta medförde 
några förändringar i mitt spel och den klingande musiken.  

Det här är något som jag tror till viss del kan bero på hur respektive instrument 
traditionellt sätt arbetar inom sitt fack. Jag har hittills inte upplevt att flöjtister 
lägger fullt lika stort fokus på andning och betydelsen av den för det musikaliska 
uttrycket som sångare gör, även om andningen naturligtvis är grundläggande inom 
flöjtspelet också. En orsak till skillnaden i fokus kan vara att sångare riskerar att 
skada sitt instrument, stämbanden, om inte kroppen arbetar på ett sätt som är 
funktionellt, och där är andningen en väsentlig del. När man börjar spela flöjt 
kommer stort fokus ligga på att bygga fingerteknik och embouchure som behövs 
för att kunna spela på instrument och som tar lång tid att bygga upp. Det faller sig 
kanske därför naturligt att inte andning har en lika central roll i flöjtspelet. Skador 
inom flöjtutövandet förekommer naturligtvis också, men orsakas inte på samma 
sätt av att andningen och andningsmuskulaturen inte arbetar funktionellt. Snarare 
handlar skador inom flöjtspelet om skador i fingrar eller värk i muskler till följd 
av statisk arbetsbelastning. Skillnaden ligger i att du inom sången skadar dig själv 
och ditt instrument, men i inom flöjtspelet din förmåga att använda dig av ditt 
instrument. Att andningsmuskulaturen inte arbetar dynamiskt kommer inte orsaka 
någon skada på instrumentet eller min möjlighet att hantera instrumentet. Däremot 
kommer mitt musikaliska uttryck begränsas av att jag inte behärskar 
andningstekniken. 

4.1.1. Dokumentation av arbetet 
Inspelning har skett löpande i arbetsprocessen under gemensam lektion, 
instuderingstid med pianist och enskild övning. Gällande den sista inspelningen 
av stycket i helhet, medförde omständigheterna att inspelningskvalitén fick stå 
tillbaka i förhållande för den musikaliska kvalitén. Inspelningstillfället med 
ljudtekniker gick inte att genomföra varför de inspelningar som presenterats i 
arbetet gjorts med enklare inspelningsutrustning. Optimalt hade varit ett 
musikaliskt resultat som jag varit nöjd med i kombination med en hög ljudkvalité 
på inspelningen, men då dessa inte gick att kombinera valde jag den inspelning 
jag musikaliskt sett tyckte var bäst. Därutöver finns ingen videoinspelning från 
inspelningstillfället då det var ett genrep inför konsert och fokus inte var på att 
producera inspelningsmaterial till examensarbetet. Eftersom jag skriver om 
hållningens betydelse för andningen och dess inverkan på musiken, kunde det 
med fördel ha funnits videoinspelning så att resonemang kunnat föras utifrån 
detta. En oväntad positiv aspekt med att lyssna på inspelningar av sig själv är att 
jag upplever att jag hör tydligare vad som behöver förändras i spelet än när jag 
själv är inne i själva spelandet. Detta har bidragit till att jag spelar in mig själv 
oftare i övningsrummet som en del i övningsprocessen och för att utvecklas som 
musiker. 
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Videoinspelning av lektioner med Synnöve då jag spelade flöjt var mycket 
givande i avseende på att definiera hur jag kroppsligen förhåller mig till musiken 
och eventuella möjligheter till förändring samt ifall det påverkar det klingande 
resultatet. Vid ett av tillfällena får jag en tydlig klangförändring genom att hålla 
struphuvudet lågt genom hela frasen och vara uppmärksam på att inte släppa av 
muskelanspänningen som sker vid inandning. Detta hade varit ett bra exempel på 
hur en avspänd inandning, samt ökad medvetenhet om hur kroppen fungerar kan 
bidra till hur musiken klingar. Detta är ett exempel som jag gärna hade tagit med, 
men eftersom ljudinspelning på den kamera jag använde inte fungerade ordentligt 
fanns inte videofilen sparad med ett funktionellt ljudspår.     

4.2 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 
Arbetet med att besvara frågeställningarna har för mig generellt bidragit till ett 
annat förhållningssätt gällande mitt musicerande. Jag tycker mig märka stor 
skillnad främst när det gäller medvetenhet kring min övning. Att i större 
utsträckning förstå den fysiologiska bakgrunden har gjort att jag kan ta mig an 
problem i repertoaren på ett annat sätt då jag har en större förståelse för vad de 
beror på och vad jag behöver göra för att förändra det jag vill.  

4.2.1. Vad jag använt mig av inom klassisk sångteknik och hur jag använder 
sångteknik i övningsprocessen 
Som tidigare nämnt har de områden som jag använt mig av i mitt arbete till största 
del handlat om andning, resonans och hållning vilket gett en allmänt ökad 
medvetenhet och förståelse av hur jag använder kroppen och hur den i både 
positiv och negativ bemärkelse kan påverka den klingande musiken. Kunskap och 
ökad förståelse av dessa områden har medfört att jag förhåller mig till min övning 
på ett annat sätt. Jag lägger större vikt och tid vid att värma upp kroppen och 
andningsövningarna har blivit ett moment som tillkommit i min dagliga övning. 
Övningarna sker både med och utan flöjt med utgångspunkt i att i största möjliga 
mån hela tiden vara medveten om hur kroppen förhåller sig till det jag vill uppnå. 
För mig har sången gett ett nytt perspektiv på flöjtspelet vilket till stor del 
inneburit att medvetandegöra de fysiska processerna i mitt spel och hur de 
inverkar på den klingande musiken. Att förstå dem har i sin tur hjälpt mig att lösa 
problem jag inte tidigare visste orsaken till.  

Ibland har tanken dykt upp om att det rör sig om förhållandevis små förändringar i 
mitt musicerande och om det verkligen har den betydelse jag ger det. 
Helhetsmässigt så tycker jag ändå att det har gjort stor skillnad för mig. När det är 
väldigt liten skillnad mellan ett före och ett efter är det desto mer betydelsefullt 
när man hittar nyckeln till problemet. Därför är det av desto större vikt för mig att 
vara medveten om processen som tagit mig till det musikaliska uttryck jag vill ha 
och vad som gör skillnaden däremellan. Mycket av det jag har fått ut av sången 
har hjälpt mig att förstärka det musikaliska uttrycket genom att jag kan tydliggöra 
de musikaliska intentionerna då jag fått större förståelse för det jag redan gjort, 
ibland omedvetet, men också genom nya verktyg att använda mig av i mitt 
musicerande.    
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Många gånger kan vissa saker kännas som en upprepning av vad man redan vet, 
men det är en skillnad i att veta vad man borde göra och att göra det. Att 
hållningen är viktig och att ”stå ordentligt”, kan kännas självklart, men att uppleva 
skillnaderna i musicerandet gör att man i större utsträckning tillämpar den 
kunskap man haft men inte använt sig av. Nyckeln till att komma tillrätta med 
andningen har för mig varit att jobba med lufttrycket, stödmuskulaturen, 
vidgningen i bröstkorgen och jag inte tappar hållningen i övre delen av ryggen 
och bröstkorgen. 

Andningen är central i musicerandet och även om jag känner att jag är mycket 
mer medveten om min andning och mitt luftflöde och hur det påverkar musiken så 
är det något som för mig i fortsatt arbete måste få ta stor plats i min övning och 
instudering av stycken. Det tar tid att komma till rätta med andningen och känna 
att den sker avspänt och ger den luft som behövs. Det jag har märkt och fått 
förtydligat för mig själv är att andningen blivit ett moment att öva på precis som 
annan teknik inom flöjtspelet och att den är ett medel för att uttrycka musiken. 
Innan var andningen för mig något som inte var särskilt definierat. Ibland 
fungerade andningen bättre och ibland sämre utan att jag hade någon djupare 
förståelse för vad det berodde på. Jag har insett att även andning är beroende av 
dagsform och för att upprätthålla en nivå där jag känner att jag kan behärska 
luftflödet så krävs det att det finns i min dagliga övning. Ett kommande arbete blir 
att variera de andningsövningar jag har och bygga ut med fler för att variera och få 
stimulans i övningen. Jag tror att variation och stimulans i övningen är bra för att 
den ska bli så effektiv som möjligt.     

Arbetet med andningen har varit ett långsiktigt arbete och det har tagit tid innan 
jag har känt en trygghet i musicerandet, att luften bär igenom fraserna och att lita 
på det. I efterhand tycker jag att min andningsteknik blivit bättre även om den är 
något att fortsätta arbeta med. Sven-Erik Sandlund som är min flöjtlärare upplever 
också han att min andningsteknik har förbättrats vilket för mig är en bekräftelse 
på att arbetet gett resultat. 

4.2.2 Hur jag använder mig av sångteknik i mitt framförande av Hües Fantaisie  
I framförandet av Hües Fantaisie har vad jag fått ut genom sången gett mig en 
större trygghet i spelet. Det beror mycket på att jag känner att jag kan styra 
luftflödet på ett annat sätt än tidigare och har större kontroll över de muskler som 
samspelar vid in- och utandning. Genom detta kan jag undvika att skapa onödiga 
spänningar som i vissa fall direkt motverkar det jag vill uppnå i musiken. Jag 
tycker mig ha fått nya verktyg att jobba med när det gäller klang- och tonbildning 
vilket har underlättat bland annat i snabba löpningar genom registren för att 
behålla en enhetlig klang. Detta har bidragit till att den musikaliska upplevelsen 
för mig är att jag känner mig friare i mitt spel och i högre grad kan fokusera på att 
uttrycka musiken snarare än att vara begränsad av luftkapaciteten och luftflödet. 

Vid jämförelse av inspelningen som gjordes i november under arbetets gång och 
den sista inspelningen som gjordes i februari, tycker jag mig kunna höra skillnad i 
det musikaliska resultatet som speglar min upplevda förändring i mitt spel. 
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Inspelningarna har dock inte gjorts under samma akustiska förhållanden, då den 
tidiga inspelningen gjordes i ett övningsrum och den sista i konsertlokal vilket gör 
att de inte är helt jämförbara med varandra.  

4.3 Andning som en del av musikalisk interpretation 
Bland flöjtister diskuteras ibland andningar med avseende på att de är för 
högljudda. De kan dock inte vara ljudlösa. Oftast hörs andningar mer eller mindre 
och jag upplever att det är allmänt accepterat att andningarna hörs. Andning kan 
fungera som musikaliskt uttryck och både förstärka musiken och vara ett hinder 
om den inte sker på ett för musiken fördelaktigt sätt. Jag upplever att det är olika 
hur man inom respektive instrument förhåller sig till andningar som hörs som 
störande eller inte.  

Vid inspelningar av erkända flöjtister hörs i de flesta fall inandningar och för mig 
personligen är det något som jag vant mig vid och upplever vara en del av 
flöjtspelet. Jag har inte helt lyckats få bort ljudet av mina inandningar även om jag 
upplever att det blivit bättre. I det andra avsnittet ur Hües Fantaisie hörs de flesta 
av andningarna mer eller mindre och jag andas dessutom något oftare än vad som 
ursprungligen var tänkt och utskrivet i noterna. Frågan som väcks är om det stör 
det musikaliska uttrycket eller inte och för mig är det en avvägningsfråga. Ibland 
kan en hörbar andning som görs i affekt och i karaktär med musiken tillföra en 
dimension i det musikaliska uttrycket, medan en motsvarande andning i ett stycke 
av lugnare karaktär snarare uttrycker det motsatta. I den senare inspelningen av 
stycket upplever jag inte andningarna som alltför störande i förhållande till 
uttrycket, även om vissa andningar i avsnitt två skulle kunnat vara mer diskreta. 
Jag upplever generellt att andningen i den senare inspelningen är mindre 
framträdande än i den tidigare. Jag hoppas att det beror på att min andningsteknik 
har förbättrats, men en del beror förmodligen också på den lokal som inspelningen 
gjordes i. Den andra inspelningen gjordes i en lokal med mycket efterklang vilket 
gör att andningarna blir mindre framträdande jämfört med en lokal med mindre 
efterklang. 

Hörbara andningar i musiken är inte bara en fråga om interpretation utan också en 
fråga om hur kroppen fysiologiskt fungerar på bästa sätt. Genom att jobba med 
sång har jag blivit medveten om att hörbar andning ses som ett tecken på att den 
inte sker helt avspänt och att kroppen inte är i balans. Frågan är om det går att 
andas ljudlöst när man spelar flöjt. För mig går det inte att ge ett svar på. Det som 
jag upplever som ett problem och de gånger då andningen oftast är hörbar, är då 
den måste ske snabbt och samtidigt ge mycket luft. En infallsvinkel är att flöjt och 
sång är två olika instrument och har sina egna möjligheter och begränsningar trots 
övergripande likheter. Om oförmågan att utföra ljudlösa inandningar på flöjt beror 
på att jag ännu inte lärt mig behärska andningen helt eller på instrumentens 
olikheter vet jag inte.  

Sammanfattningsvis tycker jag att en god andningsteknik är eftersträvansvärd för 
att inte begränsas i det musikaliska uttrycket. Däremot får inte ljudlösa andningar 
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bli ett självändamål utan bör fungera som ett konstnärligt val eller som ett resultat 
av uttrycka musiken då det krävs en lufteffektiv andning. 

4.4 Arbetets framtida betydelse för mitt musicerande 
För mig har det musikaliska arbetet inneburit en fördjupning och förkovring inom 
områden som jag personligen tycker är bland de mest grundläggande i flöjtspelet. 
Jag tror och hoppas att arbetet både för mig själv och för andra kan bidra till den 
individuella utvecklingen genom att belysa och sätta det egna konstnärliga arbetet 
i nytt perspektiv. Förhoppningsvis kan det ge en ingång till nya reflektioner över 
den egna övningsprocessen och inspiration att använda det i det egna 
musicerandet och i samspel med andra.   
 
När det gäller arbetets allmänna betydelse är det svårt att göra en generell eller 
allmängiltig bedömning. Då arbetet till viss del rör sig om individuell utveckling 
inom det egna instrumentet, varierar dess betydelse från individ till individ, men 
en övergripande reflektion kan göras över vilka som kan tänkas dra nytta av det. 
Allmänt kan arbetet vara av intresse för flöjtister intresserade av andning och 
resonans och hur detta påverkar flöjtspelet. I arbetet har jag utgått från generella 
problem inom mitt flöjtspel där detta arbete varit till hjälp och ett sätt bland andra 
att komma tillrätta med problemen. Förmodligen har fler flöjtister än jag någon 
gång upplevt problem med andning och att det påverkar den musikaliska 
interpretationen och upplevelsen av musicerandet.      

Avslutningsvis har arbetet gett mig möjlighet att på ett djupare plan utforska 
områden som jag tycker är viktiga inom flöjtspelet genom att lära av andra och ett 
annat instrument. Det är något jag tar med mig och förhoppningsvis kan utveckla i 
vidare musicerande i vad som är en ständigt pågående process.  
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