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SAMMANFATTNING

Titel:
”Det är svårt att spela horn efter att ha spelat didgeridoo – Jaha, och?” – En kvalitativ 
undersökning om fyra brasslärares tankar om undervisning på instrument som inte är deras 
huvudinstrument.

Title:
”Playing French horn is difficult after playing didgeridoo – Okey, so what?” – A qualitative 
study on four brass teachers' thoughts on the subject of teaching instruments which are not 
their main instrument.

Undersökningens syfte är att undersöka brasslärares erfarenheter av och uppfattningar om 
undervisning på instrument inom brassfamiljen som ej är deras huvudinstrument. Intervjuer 
har gjorts med lärare som alla har erfarenheter av just detta.

Resultaten från intervjuerna visar bland annat att dessa lärare är positiva till att undervisa i 
alla brassinstrument och en rad viktiga aspekter går att lyfta fram. Att på samtliga instrument 
kunna vara en god förebild för eleverna är viktigt. Genom att läraren håller en spelmässigt 
hög nivå får dennes elever ett bra ideal att lyssna på och ta efter. De olika instrumenten i 
brassfamiljen har sina olika egenheter som kan innebära speciella utmaningar för läraren som 
inte har det instrumentet som huvudinstrument.

Ämnesord: Instrumentalundervisning, brasslärare, brassinstrument, biinstrument, kommunala 
musik-/kulturskolan.



FÖRORD

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till denna uppsats.

Speciellt bör nämnas...

...de lärare som genom givande intervjuer delat med sig av sina tankar och erfarenheter.

och...

...min handledare Samuel Karlsson för ett stort engagemang, ämneskunnande och värdefull 
feedback.

och...

...min examinator Annika Danielsson som bidragit med nya tankar och synpunkter under 
arbetets slutskede.
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INLEDNING

Först under det senaste året under min musiklärarutbildning har tankarna rört sig mer och mer 
mot ett framtida arbetsliv, inte minst genom möjligheten att under det förra läsåret undervisa i 
trumpet på kulturskolan. Genom att se hur andra kollegors undervisningssituation såg ut fick 
jag upp ögonen för att många av dem undervisar - inte bara på sitt huvudinstrument - utan 
även på ett eller flera instrument inom brassfamiljen. Det är i och för sig inget som på något 
sätt varit obekant för mig innan, men här kom jag i kontakt med detta fenomenet ur ett nytt 
perspektiv, nämligen genom min egen roll som instrumentlärare. Om jag i framtiden blir 
anställd på en kommunal musikskola/kulturskola är chansen liten att jag kommer få undervisa 
endast i trumpet, om det inte är på en större skola i en större stad med resurser och behov av 
fler lärare. Verkligheten idag ser ut sådan, att man som brasslärare oftast har ensamt ansvar för 
instrumentalundervisningen på alla olika brassinstrument. När jag själv började spela trumpet 
på den kommunala musikskolan i min hemstad fanns det där endast en lärare som undervisade 
i brassinstrument. Han var i grunden trombonist, men han trakterade enligt mig alla de övriga 
brassinstrumenten på en hög nivå. Att han egentligen inte var trumpetare var inget jag då 
reflekterade över skulle ha någon negativ effekt och det är så här i efterhand omöjligt att veta 
om det hade påverkat mig på något sätt att från början ha en lärare vars huvudinstrument var 
det jag fick undervisning i.

Uppsatsens titel, vilken hävdar att valthornsspel hämmas av didgeridoospelande är hämtat 
från en anektdot som en av informanterna skildrade i dennes intervju. Det är dock tveksamt 
om det finns vetenskapliga belägg för påståendet då det var en högst personlig reflektion som 
delgavs.
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PROBLEMFORMULERING

Vardagen för många brasslärare inom den kommunala musikskolan/kulturskolan är sådan att 
de arbetar på en mindre skola, där de är den enda brassläraren. Dessutom, så som 
instrumentallärarutbildningen på musikhögskolan har sett ut har det inte funnits någon direkt 
utbildning mot brasslärartjänster. Det innebär för dem – vare sig de vill eller inte – 
undervisning på instrument de kanske inte känner sig lika hemma på som de gör på sitt 
huvudinstrument. Ur elevsynpunkt betyder det i sin tur att många elever får en lärare som 
kanske inte kan betrakta sig som proffs på just deras instrument. Då kan man fråga sig: Hur 
gör lärare för att handskas med att undervisa i instrument de inte är helt hemma på? Finns 
svårigheter med de olika instrumenten som blir särskilda utmaningar för en biinstrumentalist? 
Kommer det faktum att läraren undervisar i ett biinstrument få negativ inverkan på dennes 
elever? 

Syfte
Undersökningens syfte är att undersöka brasslärares erfarenheter av och uppfattningar om 
undervisning på instrument inom brassfamiljen som ej är deras huvudinstrument.

Frågeställningar
Utifrån detta syfte har jag formulerat ett antal frågeställningar jag med denna undersökning 
avser att finna svar på.

• Hur upplever brasslärare att det är att undervisa på alla brassinstrumenten, inte enbart 
sitt huvudinstrument?

• Upplever brasslärare att det finns instrumenttekniska utmaningar i att undervisa i de 
instrument som inte är deras huvudinstrument och i sådana fall vilka?

• Hur tror brasslärare att deras elever påverkas av att de som lärare undervisar på ett 
instrument som inte är deras huvudinstrument.

Avgränsningar
Jag väljer att i denna undersökningen huvudsakligen tala om brassinstrumenten som fyra olika 
instrument: trumpet, valthorn (horn), trombon och (bas-)tuba. Detta för att det ska bli färre 
instrument att hålla reda på, då dessa är de vanligaste och övriga brassinstrument går att föra 
in under dessa huvudkategorier.
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BAKGRUND

För att sätta min undersökning i ett sammanhang följer här en kort redogörelse för hur den 
kommunala musikskolan och instrumentalundervisningen har vuxit fram och utvecklats i 
Sverige. Sedan ges en inblick i de olika brassinstrumenten och en forskningsöversikt över det 
aktuella ämnet.

Den kommunala musikskolan
Torgil Persson (2001) berättar i sin avhandling om hur den kommunala musikskolan som vi 
känner idag har utvecklats. Där menar han att ett behov av att skapa en meningsfull 
sysselsättning för ungdomar har varit en viktig drivkraft. Vidare visar han på tendenser till 
musikskolorna vi ser idag, med utgångspunkt ur olika perspektiv. Här nämns bland annat 
skolan, kyrkan och folkbildningen. Dessa inrättningar och verksamheter utvecklar parallellt 
och tillsammans det som kom att bli dagens musik- och kulturskolor:

Tidigt under 1900-talet växte det fram musikskoleliknande former av instrumental-
undervisning genom folkrörelserna såsom frikyrkan, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 
med sina ideologibaserade verksamheter. I och med en strävan efter folkbildning utvecklades 
musikcirkeln där orkesterverksamhet och instrumentalundervisning användes som medel för 
att "uppleva musikens historia och teori" (ibid, s 103). Inom militärmusiken fanns också en 
möjlighet att utbilda – främst unga män – musikaliskt. Den statliga kyrkans avsikt med den 
fria musikundervisningen var att "ge ungdomar möjligheter att lära sig spela samt att spela 
tillsammans, att på detta sätt skaffa underlag till musikcirklarna både för deltagare och för 
ledare" (ibid, s 92). Från statens och kommunens sida – motpolen till folkrörelsesamhället – 
utvecklades också idéer om att kulturellt utbilda ungdomar. Under 1940-talet fanns i de flesta 
av landets större städer en musiklärare anställd i folkskolan som var den som var ledare för 
den frivilliga instrumentalundervisningen. För att säkra möjligheten till kompetent lärarkraft 
såg skolutredningen det som en förutsättning att dessa instrumentallärare skulle avlönas 
statligt (ibid, s 91).

Man kan sammanfatta den kommunala musikskolans framväxt med att det ur behovet av 
instrumentalundervisning utvecklades olika möjligheter att genomföra detta. Som ett led i 
utvecklingen institutionaliserades verksamheten till att bli de kommunalt styrda inrättningar vi 
ser idag (ibid).

Brassinstrumenten
Brassinstrumenten tillhör en av de stora familjerna av blåsinstrument, där den andra är 
träblåsfamiljen. Namnet kommer från engelskans brass som betyder mässing, materialet som 
dessa instrument traditionellt är tillverkat av. Av den anledningen är just mässingsinstrument 
ett annat vedertaget namn, likaså bleckblåsinstrument. 

Alla brassinstrument är lika med avseendet på det sättet som ljudet produceras. Genom att 
luftströmmen sätter läpparna i vibration överförs ljudet genom munstycket och in i 
instrumentet. Följer vi luftens väg genom instrumentet hamnar vi tillslut i klockstycket, även 
kallat klockan. En skillnad mellan brassinstrumenten här är hur tidigt eller sent rörets 
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diameter blir större. Instrument där diametern ökar tidigare benämns som koniska. Motsatsen 
– där rörets diameter ökar senare – benämns som cylindriska. Skillnaden får viktiga 
konsekvenser på ljudet: Mer koniska instrument, såsom valthorn och tuba kommer få en 
mjukare och varmare klang än trumpeten och trombonen som räknas till de cylindriska 
brassinstrumenten.

Förutom de fyra redan nämnda trumpet, trombon, valthorn och tuba finns ytterligare några 
instrument som är värda att nämna. Två nära släktingar till trumpeten är vanligt 
förekommande: Kornetten, som skiljer sig från trumpeten genom att den har en mer konisk 
borrning vilket ger en mjukare klang. Kornetten används i bland annat i blåsorkestrar och 
brassband och var även föregångare till trumpeten i den tidiga jazzen i början av 1900-talet. 
Ännu mer konisk än kornetten är flygelhornet, vilket gör att den i karaktären närmar sig 
valthornet. Flygelhornet är vanligt att använda inom jazz och populärmusik när en mjukare 
klang än trumpeten eftersträvas.

Till utseendet snarlika tuban fast mindre finns – i minskande storlek – euphonium (eufonium), 
baryton och althorn. Euphoniet och barytonet ligger registermässigt och med tanke på storlek 
på munstycke närmast trombonen, med skillnaden (förutom utseendet) att de har en mer 
konisk karaktär. Althornet används ofta i brassband istället för valthornet och utgör bryggan 
mellan de högre instrumenten trumpet och kornett och de lägre såsom euphonium/baryton och 
tuba.

Brasstypiska begrepp
Dessa begrepp och uttryck är sådana som är självklara för brassmusiker men som kan kräva 
en förklaring för de läsare som inte är så insatta i ämnet.

Embouchure (Embouchyr) = Användandet av muskulaturen runt munnen och formandet av 
läpparna där munstycket placeras och ljudet produceras. Kan förkortas på svenska till ambis. 
Uttrycket ambis används i dagligt tal ofta för att tala om den allmänna kondition man är i på 
instrumentet, till exempel: ”Jag har dålig ambis just nu”.

Naturtonsserien = Det förråd av toner ett brassinstrument kan frambringa utan att rörets 
längd ändras. En högre hastighet på luftströmmen medför att läpparna vibrerar snabbare vilket 
ger en högre ton. Naturtonsserien med stora C som grundton:

1Naturtonsserien

1. Hämtad från www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Musik_Notskrift_Naturtonserien.png
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Genom att ändra rörets längd genom ventiler eller drag utökar vi antalet toner vi har att 
använda sig av till att innefatta alla toner i den kromatiska skalan. Brassmusiker benämner 
ofta de olika stegen i naturtonsserien som olika hyllor eller våningar, vilka ges som förklaring 
till många felspel, med uttryck som: ”Jag hamnade på fel hylla”.

Alternativa grepp = Ju högre upp i registret man kommer desto närmare varandra ligger 
tonerna i naturtonsserien. Det medför att flera olika greppkombinationer (eller dragpositioner) 
kommer vara möjliga att använda för en och samma ton. På vissa toner kommer dessa 
greppkombinationer intonera bättre än det ”riktiga greppet” och används därför med fördel.

Trigger = På till exempel en trumpet är rören som hör till den första och den tredje ventilen 
justerbara. De kallas för triggar (eller triggers) och används för att bättre kunna intonera vissa 
toner som normalt är för höga.

Tidigare forskning
Mängden forskning som är gjord på hur det är att på musikskolan/kulturskolan undervisa i fler 
instrument än på ett huvudinstrument är tyvärr väldigt ringa. Några få uppsatser från 
lärarutbildningar finns som berör detta ämne och ur dessa kommer jag här lyfta fram de 
viktigaste resultaten. Utöver dem finns litteratur som tar upp andra aspekter som i hög grad är 
relevanta för min undersökning, dessa kommer också presenteras. 

Utmaningar med undervisning på fler instrument
Olaug Fostås skriver i sin bok Instrumentalundervisning (2002) att varje instrument har sina 
olika tekniktraditioner. Elever liksom lärare har sina starka och svaga sidor på sina respektive 
instrument som sätts i relation till de förväntningar, krav och traditioner som finns för varje 
instrument. Här menar Fostås att de här hantverksfärdigheterna är tidskrävande att träna upp 
och då inte prioriteras högt eftersom de ofta anses vara onödiga. Att öva in ny repertoar 
prioriteras högre (Fostås 2002, s 103). Vidare menar hon att olika lärare har olika 
utbildningsbakgrund vilket innebär att några är mycket medvetna om instrumentalteknikens 
vad, hur och varför, medan andra har en bakgrund där instrumentteknisk kunskap och 
medvetenhet inte har samma plats och roll (Fostås 2002, s 83). 

Johannes Hanssons undersökning Att undervisa i biinstrument (2013) är hans examensarbete 
från lärarutbildningen och i den har han intervjuat fyra lärare som alla undervisar i fler 
instrument än sitt huvudinstrument. Två av lärarna är brasslärare och två av dem är 
gitarr-/baslärare och undersökningens syfte var att ta reda på hur dessa lärare upplever 
undervisningssituationen när man som lärare undervisar i sitt biinstrument. Hansson kommer 
fram till att det för brasslärarna främst är en fråga om prioritering, det krävs att man har 
erforderlig teknisk kunskap i de olika instrumenten om man vill undervisa i flera. Det kan i 
sin tur innebära att färdigheterna i ett visst instrument blir lidande, det man vinner i bredd kan 
göra att den djupgående spetskompetensen kan drabbas (Hansson 2013, s 25). Vidare nämner 
Hanssons informanter situationer där de på grund av egna spelningar på huvudinstrument en 
tid innan väljer bort att i undervisningen spela på biinstrumenten, då de upplever att deras 
förmåga att prestera på huvudinstrumentet försämras. Där finner informanterna istället andra 
vägar, som att ackompanjera på piano (Hansson, s 21).
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Alla Hanssons (2013) informanter nämner att de själva har fått tagit extra tid att öva upp sina 
färdigheter på biinstrumenten. Det har varit vanligt att även ta hjälp från närstående och 
kollegor för att på så sätt få tips, dels om att spela instrumenten, men också råd om 
undervisning och lämpligt material (Hansson 2013, s 19).

Linnea Pihl har som examensarbete från lärarutbildningen gjort en undersökning där hon 
genom enkäter frågat 24 brasslärare om hur de undervisar och om de finner några problem 
med att undervisa i flera olika instrument. En av hennes slutsatser är att många av lärarna där 
undviker att spela det instrumentet de för tillfället undervisar i – i de fallen där det inte är 
deras huvudinstrument – på grund av att de anser att deras eget spel blir lidande av byten fram 
och tillbaka mellan olika instrument (Pihl, 2008).

Ett problem som framkom i Pihls (2008) undersökning var känslan att inte räcka till som 
lärare rent instrumenttekniskt på vissa instrument. En riktigt duktig elev kan då få lida av att 
det inte finns någon lärare med samma huvudinstrument att lotsas vidare till. Detta problem 
uppstår oftast i mindre skolor på landsbygden där det är vanligare att det finns en lärare som 
undervisar i alla brassinstrument.

Lärarna i Pihls (2008) undersökning ser det övervägande positivt att undervisa på fler 
instrument än sitt huvudinstrument. För vissa är det ett nödvändigt ont medan det för andra 
ses som en utmaning och en chans till större variation i tjänsten. De flesta är dock överens om 
att det är något bra, om man själv känner att man klarar av det. 

Förebildning/Imitation
Robert Schencks bok Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger (2000) 
kan inte ses som vetenskaplig forskning utan är – som titeln säger – en metodikbok. Men han 
tar i den upp ett viktigt och relevant ämne, nämligen det som berör förebildning och imitation. 
Schenck citerar Dan Millman som menar att ”...imitation är den i särklass bästa metoden för 
inlärning eftersom den fungerar på ett omedvetet plan” (Citerat från Schenck 2000, s 39). Han 
säger vidare att vad vi som lärare gör, hur vi sitter eller står och hur vi själva spelar eller 
sjunger kommer påverka eleverna mer än vad vi med ord säger till dem. Vi är som lärare 
förebilder för eleverna med allt vad det innebär gällande kroppshållning, tonbildning, grepp 
och fingersättningar.

I boken Musikkundervisningens didaktikk talar Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen 
(2013) om förmedlande undervisning som en viktig arbetsmetod. Den innebär en 
envägskommunikation från läraren eller ett läromedel till eleven, till exempel genom att visa 
film, spela upp en CD eller att demonstrera för eleven.

I musikkundervisning står spesielt demonstrering sterkt som metode. Musikkpedagogen forespiller 
för eleven for å demonstrerer klang, frasering, stil og annet, hun demonstrerer danser, sittestillning, 
måter å holde instrumentet på osv (Hanken & Johansen 2013, s 83).

De flesta av Pihls (2008) informanter framhåller fördelarna med att läraren spelar samma 
instrument som eleven under lektionen. De får då ett klangideal att lyssna på och försöka 
härma, vilket de går miste om i de fallen där läraren spelar ett annat instrument än eleven. De 
lärare som bara spelar sitt huvudinstrument menar här att det ändå är bra att eleverna får höra 
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ett bra klangideal, även om det inte är från det instrumentet eleven själv spelar.

Anna-Lena Rostvall och Tore West har tillsammans gjort en studie av den frivilliga 
musikundervisningen där de observerat och analyserat en rad instrumentallektioner inom 
musik-/kulturskolan. I den studien beskriver de en situation där läraren under lektionen inte 
spelar något instrument alls utan verbalt ger instruktioner till eleverna (Rostvall & West 
2001). Här menar de att om inte eleverna har lärarens klangideal att följa måste de istället 
följa sitt egna, inre klangideal och lärarens reaktioner genom att pröva sig fram. Hade istället 
läraren plockat upp sitt instrument vid det tillfället hade eleverna inte bara hört hur det ”ska” 
låta utan får även ett synintryck av lärarens andningsteknik och embouchure (ibid, s 194).

Rostvall och West (2001) pekar på ett annat problem som kan bli aktuellt när läraren inte 
spelar på samma instrument som eleven. Då olika brassinstrument är stämda olika innebär det 
att läraren kan behöva transponera de noter som tillsammans spelas. Det innebär ett moment 
extra för läraren, som beroende på hur ”flytande” denne kan spela transponerat kan förlora sitt 
fokus mot eleven. Dessutom kan inte heller eleven följa lärarens greppkombinationer på 
instrumentet.

Pedagogisk och instrumental kompetens
Hanken och Johansen (2013) talar om lärarförutsättningar, alltså det som läraren har med sig 
in i undervisningssituationen. Här nämns ämneskunnande och pedagogisk kompetens som två 
viktiga grundpelare att stå på. De slår fast att bara för att läraren själv kan utföra något, till 
exempel spela ett instrument, betyder det inte automatiskt att eleven efter undervisningen 
kommer kunna samma sak. Vidare hävdar de att musik är ett krävande ämne att undervisa i 
med sina mångfacetterade läroprocesser, långt mer komplicerade än överföring av fakta, 
begrepp och teorier. Därför är det viktigt att läraren även har kunskap om elevens lärande. 
Dessutom är musik ett ämne som är en viktig del av elevers vardag och starkt knutet till deras 
identitet vilket är upphov till ytterligare pedagogiska utmaningar. Viktigt är också att kunna 
värdera sina handlingar och kritiskt granska verksamheten (Hanken & Johansen 2013, s 53).

Pihl (2008) berör också pedagogisk och instrumental kompetens. I och med hennes 
undersökning fick informanterna fylla i ytterligare en enkät – en kryssenkät som behandlade 
hur de såg på balansen mellan pedagogisk och instrumental kompetens kopplat till olika åldrar 
på eleverna. Ungefär hälften har svarat att det i alla stadier är precis lika viktigt. Dock finns en 
tydlig tendens att avläsa: ju högre upp i åldrarna det gäller – desto fler lärare anser att den 
instrumentala kompetensen blir allt viktigare. I de yngre åldrarna gäller tvärtom – där ser fler 
att den pedagogiska kompetensen är viktigare (Pihl 2008, s 27).

Pihl (2008) genomförde även en förundersökning där en rad elever i åldrarna 13-18 år 
förenklat fick samma fråga som lärarna: ”Vad tycker du är viktigast, att man som lärare är bra 
på sitt instrument eller att man är bra på att undervisa?” (Pihl 2008, s 6). Dessa elever ser 
vikten av både pedagogisk och instrumental kompetens men flera av dem lyfter tankar om att 
det spelar ingen roll hur duktig du som lärare är på att spela ditt instrument om du inte har 
någon pedagogisk kompetens. Eleverna som ingått i undersökningen menar att man som elev 
inte lär sig att spela instrumentet bara för att läraren spelar bra, utan läraren måste också 
kunna förmedla det till eleven.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Inom musikundervisning är som tidigare nämnt förebildning och imitation en vanliga 
företeelser. Detta är en gammal tradition som härstammar ur idéer om läraren som mästare 
och eleven som lärling. Närmast följer en redogörelse över den utbildningstradition som här 
kommer benämnas mästarlära, vilket kan komma att bli relevant för resultaten av min 
undersökning och som kommer användas för att teoretiskt analysera dessa resultat. För att få 
en kontrast till mästarläran ges också en kort inblick i en annan utbildningstradition – det 
kreativa idealet. 

Mästarlära
När en person har velat lära sig att spela, sjunga eller komponera musik har den äldsta och 
mest traditionsrika metoden varit att söka upp en sångare, musiker eller kompositör för att 
som Hanken & Johansen menar – ”sitta vid mästarens fötter” (2013, s 97). Begreppet 
mästarlära används som benämning på metoden som har det här förhållandet mellan mästaren 
och eleven.

I musikk er mesterlærertradisjonen fremdeles sterk og levende i instrumental- og vokal-
utdanningen på alle nivåer. Også innenfor generell musikkopplæring har mesterlæreprinsippet satt 
spor etter seg (Hanken & Johansen 2013, s 97).

Inom mästartraditionen bygger vägledningen på att det finns ett sätt att utföra arbetet på som 
är det rätta. Hur kan vi då veta vad som är det rätta? Ett sätt är att ta utgångspunkt i vad 
kunskap och samlade erfarenheter säger oss. Sociala konventioner är en annat sätt som bygger 
på vad som traditionsmässigt överförts från generation till generation där traditionernas – för 
ändamålet – lämplighet inte kritiskt värderats (ibid, s 98). I mästarläran har mästaren ett visst 
mönster efter vilket denne vägleder sin elev. Mästaren demonstrerar först hur arbetet ”ska” 
utföras. Eleven övar och mästaren korrigerar elevens utförande tills resultatet är 
tillfredsställande (ibid).

Bengt Olsson (1993) presenterar i sin studie om en högre musikutbildning på 1970-talet två 
musikepedagogiska traditioner. Den ena traditionen benämner han som traderingsidealet,  
vilket ser lärandet som en överföringsprocess där i detta fall studenten är ett passivt objekt. 
Olsson (1993) säger vidare att motsvarande för barn- och ungdomsskolan är begreppet 
förmedlingspedagogik. Centralt inom denna tradition är de musikaliska verken, en 
kärnrepertoar, en musikalisk kanon (ibid, s 170). Läraren har rollen av en mästare och ett 
föredöme som sitter inne på kunskapen och har som uppgift att ”förmedla kunskaperna och 
kontrollera resultatet” (ibid, s 171). Bilden av den auktoritäre läraren blir tydlig här, även att 
eleven ses som ett oskrivet blad som läraren fyller med kunskap om den estetiskt högtstående 
konsten.

Att lära sig genom imitation är ett tema som Fostås (2002) knyter an till mästarlärans 
didaktik. Icke-verbal överföring av kunskap från lärare till elev räknas till typiska metoder, 
särskilt inom de konstnärliga ämnena. Vidare hävdar hon att inlärning via imitation innebär 
extra öppna dörrar mellan mästare och lärling (ibid, s 24). Kroppsspråket är ett annat tema 
som hänger ihop med mästarläran. Fostås (2002) menar att kroppsspråket är mer direkt och 
inträngande än det talade språket och utgör två tredjedelar av vår kommunikation. Viktigt här 
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är hur rummet, kroppshållning, gestik, mimik och ögonkontakt används.

Brändström och Wiklund (1995) talar om mästar-lärlingstraditionen som en undervisnings-
form som historiskt har präglat och som fortfarande präglar den institutionella 
instrumentalundervisningen. Principen: ”har studerat för Den som har studerat för Den... som 
i sin tur var elev till mästaren” är vanlig och relationen till mästaren är en central och ständigt 
närvarande tanke (1995, s 119).

Vidare citerar de Tomas Saar (1989) som skriver att:

En stor del av undervisningen bedrivs t ex fortfarande i form av individuella lektioner enligt en 
”mästare-gesäll” modell. Elevens uppgift är att så nära som möjligt efterlikna sin lärare. Det är i 
det musikpedagogiska språkbruket fortfarande vanligt att man talar om att det syns och hörs att 
man varit elev till den och den (citerat i Brändström & Wiklund 1995, s 120).

De hänvisar även till Donna Jean Plasket (1992) som menar att då mästar-lärlingsförhållandet 
kan vara fruktbart och utvecklande innebär det samtidigt att individens beroende och 
sårbarhet ökar p.g.a. tilliten som präglar elevens relation till lärarens kunnande (Brändström & 
Wiklund 1995, s 120).

Målet med mästarläran är enligt Olle Tivenius (2008) att lärlingen genom att imitera en 
mästare själv ska bli mästare. Detta är en lång process och den största delen av kunskap 
utgörs av så kallad tyst kunskap eller ”intuitivt betingad färdighet” (2008, s 40). Han menar 
vidare att det är viktigt att en lärling lär sig hos flera mästare för att inte bli en klon. Olika 
mästares stilar kommer framkalla en konflikt inom lärlingen vilket tvingar denna att skapa en 
ny, egen stil (ibid).

Det kreativa idealet
Det som Olsson (1993) kallar för det kreativa idealet utvecklades till ett alternativt 
bildningsideal gentemot traderingsidealet. Lärandet utgår här inte från lärarens kunnande utan 
tar utgångspunkt hos den lärande – eleven. Viktigt är självbildningstanken, att bildningen är 
en process som kommer inifrån och fungerar bäst om de val individen gör utgår från egna 
föreställningar. En viktig drivkraft är där att vara fri i vad man vill lära ut och vad man vill 
lära sig.

I det kreativa undervisningsidealet finns därför inte samma fasta riktlinjer som i 
mästartraditionen. Samma självklara repertoar finns inte längre utan val av musik som spelas 
beror på samspelet mellan lärare och elev. Lärarens roll övergår från att bli en auktoritär 
mästare till att fungera som en handledare.  Auktoritära svar och lösningar på frågor kan inte 
längre ges utan inställningen är att det kan finnas många lösningar – inte bara ett rätt svar på 
hur en aktivitet ska genomföras (ibid, s 176).
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METOD

Inom vetenskapen skiljer man på kvantitativa och kvalitativa metoder för undersökning och 
de ställs ofta upp som motsatser till varandra. Då kvantitativa metoder syftar till att ta reda på 
något som kan framställas statistiskt handlar kvalitativa metoder istället om att karaktärisera 
(Repstad 2007, s 13). I kvalitativa metoder spelar mätning en underordnad roll – ”det som 
finns” är viktigare än ”hur ofta det finns” (ibid, s 22). 

Då undersökningens handlar om brasslärares upplevelser om undervisning i biinstrument ville 
jag höra detta från lärarna själva, höra dem berätta med egna ord om sina tankar och 
upplevelser. Med detta mål blev det för mig självklart att det optimala sättet var att 
personligen träffa och intervjua dessa lärare. Att observera dem i en undervisningssituation 
hade varit en annan möjlig metod, dock skulle den inte uppnå samma syfte – att få ta del av 
just lärarnas egna bild av ämnet.

Det är inte svårt att hitta exempel på att enbart observationer av handlingar inte är tillräckliga, om 
man vill tränga in i aktörernas världsbild och förstå den innebörd de lägger i sina handlingar. Man 
måste också prata med folk (Repstad 2007, s 84).

Om jag hade samlat flera lärare till ett fokusgruppsamtal hade det sannolikt gett karaktären av 
en diskussion, vilket jag inte heller var ute efter. Jag ville att varje lärare själv skulle få skildra 
sina egna erfarenheter, inställningar och uppfattningar, varför enskilda intervjuer valdes som 
metod.

Kvalitativ intervju
Vid intervjuer används begreppet standardisering för att tala om hur fri intervjuaren kan vara i 
frågornas inbördes ordning och utformning (Patel & Davidsson 2011, s 75). Jag valde att göra 
intervjuer med en låg grad av standardisering, där jag inte slaviskt behövde följa min 
intervjumall. Repstad (2007) säger här att det till och med kan vara en fördel om där inte finns 
några detaljerade frågor, hellre ska mallen fungera mer som en minneslista över 
ämnesområden. Detta gör att frågorna måste formuleras i stunden och då kan anpassas till 
situationen och efter svarspersonen, vilket ger intervjun en prägel av ett naturligt samtal (Patel 
& Davidsson 2011, Repstad 2007).

Patel & Davidsson (2011) nämner även strukturering som ett mått på hur fri den intervjuade 
kan vara när denne svarar. Hög grad av strukturering lämnar mindre utrymme för informanten 
att svara inom, de möjliga svarsalternativen kan lättare förutsägas. Låg grad av strukturering 
som karaktäriserade mina intervjuer ger den intervjuade mycket stor plats att svara och 
uttrycka sig fritt. 

Repstad (2007) menar att intervjun som kvalitativ metod har en flexibilitet som gör att 
intervjumallen kan utvecklas under projektets gång. Här är en viktig skillnad mot en 
kvantitativ studie som bör ha ett fast frågeschema som inte får förändras, för att svar från 
olika intervjuer ska kunna jämföras med varandra. I en kvalitativ undersökning såsom denna 
uppmuntrar Repstad (2007) till anpassning av intervjuernas upplägg beroende på vem man 
pratar med.
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Urval
Jag har tidigare avgränsat undersökningen till att handla om fyra instrument: trumpet, 
valthorn, trombon och tuba. Därför ville jag att mina informanter skulle representera vart och 
ett av dessa. Alltså – alla skulle ha undervisat i alla brassinstrument men en av informanterna 
skulle identifiera sig med att vara trumpetare, en hornist, en trombonist och en tubaist. Genom 
detta skulle jag få en bred bild av problemet – utmaningarna och svårigheterna med vart och 
ett av instrumenten skulle belysas från helt olika perspektiv. Då undervisningsformen är 
enskild instrumentalundervisning på brassinstrument är den kommunala musikskolan/
kulturskolan den lämpliga platsen att hitta dessa lärare. 

Genomförande
Redan under tiden jag arbetade med att konkretisera syfte och frågeställningar hade jag tankar 
om vilka lärare jag skulle kunna använda mig av som informanter i undersökningen. När jag 
sedan fick en klar bild över hur undersökningen skulle genomföras och fanns de här lärarna 
med i planerna. De fyra informanterna är brasslärare som jag på ett eller annat sätt har träffat 
tidigare och känner till tillräckligt för att veta att de i sina yrkesliv som lärare inom den 
kommunala musikskolan har undervisat i alla olika brassinstrument. Jag tog därmed kontakt 
med dem, där jag förklarade varför jag ville prata med just dem och fick ganska snabbt 
positivt svar från alla fyra. Att jag personligen hade träffat dem tidigare och att de kände till 
mig tror jag gjorde dem mer benägna att svara ja på min förfrågan.

Tre av lärarna intervjuade jag på deras arbetsplats och den fjärde intervjuade jag – på grund av 
det långa avståndet – över telefon. Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning för att – 
av mig i efterhand – kunna lyssnas på och transkriberas. Intervjuerna hade ett avslappnat 
samtalsklimat där jag gav informanterna gott om tid att fundera och formulera sig. 
Intervjumallen (se Bilaga 1) hade jag framför mig som stöd. Intervjuerna startade med 
utgångspunkt i lärarnas egna bakgrund, men sedan följde jag inte någon förutbestämd ordning 
utan samtalen ledde oftast på ett naturligt sätt in på de olika områden jag hade för avsikt att ta 
upp. 

Forskningsetiska principer
Min undersökning är genomförd med enlighet med de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2011) formulerat. De utvalda lärarna informerades vid första kontakten om 
vad mina resultat från intervjuerna skulle användas till och att deras medverkan var frivillig. 
Deras riktiga namn skulle inte användas, inte heller namnen på deras arbetsplatser. Jag fick 
deras godkännande att spela in intervjuerna som underlag för transkribering och 
resultatsammanställning och talade om att endast jag skulle i efterhand lyssna på dem.
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RESULTATPRESENTATION

Här följer en presentation av de resultat som intervjuerna med de fyra brasslärarna gav. 
Resultaten är uppdelade i teman, vilka följer de tre frågeställningarna som formulerades under 
kapitlet Problemformulering. De fyra informanterna har givits namnen Lärare 1, 2, 3 och 4 
vilket inte motsvarar följden på intervjuerna utan de är ordnade efter deras respektive 
huvudinstrument: Från Lärare 1:s ljusast klingande trumpet till Lärare 4:s mörkaste klingande 
tuba.

Lärare 1
Lärare 1 är utbildad musiklärare, han gick instrument- och ensemblelärarutbildningen på 
musikhögskolan med trumpet som huvudämne och ser sig således huvudsakligen som 
trumpetare. Som så många andra var siktet dock inställt på att arbeta som musiker – inte som 
lärare – vilket han också under många år fått göra, och fortfarande gör. Därtill har han ett 
genuint intresse av att spela så många instrument som möjligt. Att det blev just trumpet i 
tioårsåldern var dock lite av en slump, som han själv berättar:

...jag råkade hamna på trumpet, hade inte valt det som mitt instrument, så jag har inte nån sån här 
supernördig kärlek till trumpet.

I tonåren började han även spela trombon genom en ABF-musikskola. I vuxen ålder insåg han 
att det fungerade bra för honom att kombinera trumpet och tuba. Valthorn hade Lärare 1 
egentligen inte spelat på allvar förrän han fick det arbete på den kommunala musikskolan han 
nu finns på. 

Att spela och undervisa på fler instrument
Lärare 1:s personliga intresse av att spela nya instrument har för honom varit en hjälp, att lära 
sig andra instrument har varit något roligt. Han kunde tidigare uppleva det svårt att kombinera 
att spela trumpet och trombon, något som han menar till viss del har avhjälpts, tack vare flitigt 
växlande mellan de båda instrumenten. Han brukar bland annat testa att växla mellan trumpet 
och trombon i ett storband, för att känna efter hur det känns. Här säger Lärare 1 att han är 
imponerad av musiker som till synes utan problem kan kombinera instrument på detta sätt och 
nämner namn som Gunhild Carling och James Morrison. Vidare funderar han här över hur det 
kommer sig? Har dessa musiker kanske speciella fysiska förutsättningar som gör att de klarar 
av det bättre än andra? 

Lärare 1 nämner också hans egna lärare han haft under sin uppväxt:

Den första läraren jag hade var klarinettist, hade vart militärmusiker i Karlskrona, spelade klarinett 
och sax och så, sen spelade han trumpet och tuba, han spelade alla instrument, och trummor.

Dock menar han att brassmusiker nuförtiden ofta kan vara rädda för att prova andra 
brassinstrument. Han säger att många påstår att det förstör ambisen och gör det svårare att 
spela på huvudinstrumentet. Han tar som exempel trombonister som inte kan spela tuba utan 
måste ha trombonmunstycke i tuban för att få det att fungera. 

12



För att utveckla sina kunskaper om de andra brassinstrumenten har Lärare 1 – förutom att 
själv öva på dem – utmanat sig genom att sätta sig i praktiska situationer på biinstrumenten:

Det är ju inget man bara kan sitta och plugga heller, man måste ju vara i realitet, så är det ju med 
mycket grejer. Så det jag har försökt göra är att sätta mig i en situation där jag har fått spela dom 
här instrumenten, så att man kan veta hur det är att spela trombon i en orkester, på lagom nivåer. 
[...] Jag kan tycka det är en lite häftig känsla, aha, det är såhär en trombonist känner sig. Om man 
kan få till det här som kan vara lite signifikativt för varje instrument – just det, så här gör en 
trombon. För det tror jag man kan förmedla till eleven.

Lärare 1 säger att svårt i undervisningen kan vara när elever ska börja spela 
solokonsertstycken. Då krävs det även mycket tid för att lära sig att spela dem för att kunna 
förebilda dem. Vissa till exempel trombonkonserter säger han går att klara av som trumpetare 
men han säger här att även spela konserter på sitt huvudinstrument bra kan ju vara svårt.

Fortbildning för brasslärare inom den kommunala musikskolan är något Lärare 1 efterfrågar:

Så skulle jag vilja ha fortbildning, det man har haft var ju hundra år sedan, jag skulle vilja gå hos 
nån bra pedagog på respektive instrument och spela det ett tag, kanske nån studiedag, få lära sig 
såhär gör du osv, för det kan ju bara göra att vi får bättre elever.

Han säger att han skulle vilja att till exempel trombonisterna berättar om vad som är viktigt 
när man spela och undervisar på trombon. Tips och tricks som man kanske annars inte vågar 
fråga om på grund av rädslan att framstå som okunnig:

...dom här knepen som finns på alla instrument, men som man kanske inte vågar prata om riktigt, 
för det skulle avslöja att man inte kan.

På frågan om det spelar någon roll för eleverna att Lärare 1 främst är trumpetare men 
undervisar i alla brassinstrument börjar han prata om hur man som lärare får elever att spela 
brass överhuvudtaget. 

...man tittar ju alltid på de här som har många elever, vad beror det på, men ibland är det ju nån 
som är nästan åt det fanatiska hållet och det lyser igenom, som kan få dom att förstå att det här är 
det bästa instrumentet.[...] Och jag tror att, ska man ha mycket elever då ska de nästan vara såna 
nästan nördiga, att trumpet det är det bästa instrumentet, jag tror man utstrålar väldigt mycket. Jag 
tror att jag utstrålar nog att jag vill hålla på med alla andra instrument, och det kan vara en nackdel 
just för att få elever på det instrumentet.

På grund av att Lärare 1 inte egentligen har någon ”supernördig kärlek till trumpet” tror han 
inte att eleverna påverkas av honom att börja spela trumpet.

Transponering
Lärare 1 tar upp notläsning som något som kan vara komplicerat som brasslärare. En dag kan 
man ha undervisning i alla instrument, vilket kan skapa förvirring då de olika instrumenten 
medför sitt system för att läsa noter. Som trumpetare får man lära sig att transponera. En 
tubaist får beroende på vilken typ av tuba som används olika greppkombinationer att hålla 
reda på. Som trumpetare upplever Lärare 1 också en problematik med att läsa noter på 
valthornet:
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Sen sitter man och transponerar hornet och tänker en kvint upp, och då blir det ju, det du tänker på 
är ett C blir som ett G, fast egentligen är det ett F där nere, det blir ju väldigt konstigt.

Detta beror på att ett valthorn vanligtvis är stämt i Bb – alltså samma som en trumpet – fast 
man av tradition läser noter i F. Ett läst C kommer då ur trumpetperspektiv uppfattas som ett 
G men samtidigt klinga F en oktav ner. Där tycker Lärare 1 att det blir rörigt och han kan inte 
på samma sätt använda gehöret, då tonerna inte stämmer med trumpeten. 

Utmaningar med de andra instrumenten

Valthorn
En vanlig problematik Lärare 1 pekar på som trumpetare kan stöta på när de ska spela 
valthorn är klangen. Det kan vara svårt att hitta den rätta klangen som förknippas med horn, 
ibland lyckas man hitta det, utan att veta riktigt vad man gör. 

...om vi som trumpetare spelar horn säger hornisterna att det låter trumpet.

Valthornets speciella utformning med sina ventiler och stämbyglar kan också ställa till det, 
menar Lärare 1:

Som nån hornist sa till mig, det är ju hur man ska dra ut byglar, det är ju nåt kuckel med det, dom 
två ska vara lika mycket som den...

Ett problem som Lärare 1 nämner angående valthornselever är att de trycker munstycket åt 
vänster på läpparna. Detta kommer av sättet valhornet hålls. Här är det viktigt att titta efter att 
eleverna har munstycket centrerat, så att riktningen på luften blir rakt in i instrumentet. 

Trombon
Problematiken med draget är det första, mest uppenbara som Lärare 1 pekar på hos 
trombonen, som inte finns hos de andra brassinstrumenten. Att kunna hantera draget är inte 
något man bara enkelt kan lära sig, utan det tar tid. Gällande draget menar han att många 
trombonister ”fuskar” genom att känna efter med handen man håller draget i var klockan finns 
och därmed lättare hitta till de olika positionerna. Detta är något som man bör avråda eleverna 
till att göra, ett tips han fick från en trombonistkollega och som han själv inte hade vetskap 
om innan. Högerarmen ska kunna hitta dragpositionerna utan ta hjälp av klockan. Dessutom 
är exempelvis fjärde positionen inte alltid på samma ställe, beroende på register och olika 
sammanhang, där måste man använda gehöret för att intonera rätt. Att  följa klockans position 
får då negativ effekt för just gehöret. Han menar vidare att när man blåser i de större 
instrumenten – som trombon får höra till – finns inte samma tydliga motstånd som finns i 
trumpeten. 

Tuba
Med tubans storlek måste den som spelar framförallt ha ett annat tänk när det gäller 
användandet av luften menar Lärare 1. I likhet med trombonen som i sig har mindre motstånd 
än trumpeten är det ytterligare mindre i tuban. Han menar medan det kan berika en samtidigt 
som det är något man måste arbeta ganska mycket på att utveckla. Att spela ett stort 
instrument som tuba där mer luft måste användas kan vara positivt för den som sedan plockar 
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upp ett mindre instrument.

Påverkan på eleven
Att Lärare 1 är trumpetare men undervisar elever i de andra brassinstrumenten är han 
övertygad påverkar dem. Hur den påverkan ser ut kan han dock inte ge något definitivt svar 
på:

Men tänk att du är trumpetare och har en trumpetelev, en trombonelev och en hornelev, vem ger du 
bäst undervisning i? Hade det blivit ännu bättre för hornisten om du hade varit hornist? Jag vet 
inte, det är jättesvårt att säga. Men så kan man ju inte heller tänka, men man vill ju ändå göra rätt,  
för varje instrument.

Han drar paralleller till föräldrar, skulle barns färdigheter se annorlunda ut med föräldrar med 
andra intressen?

...klart man påverkar dom, hade dom haft en annan pappa kanske dom skulle vara bättre på fotboll 
om dom hade haft en fotbollsspelande farsa, men nu har dom inte det.

Lärare 1 säger att han har som utgångspunkt att på lektionerna spela samma instrument som 
eleven. Det innebär att hans spelstil och ideal överförs på eleven, oundvikligen, vilket han 
menar kan vara både positivt och negativt då ”barn gör ju inte som du säger utan som du gör”. 
Lärare 1 tar upp att man som lärare till exempel kan överföra ett oönskat vibrato på eleven, 
vilket kan få negativ effekt på denne. Lärare 1 går här också in på att det inte alltid behöver 
vara det bästa att spela samma instrument som eleven:

Men, det kanske är en brist också kan jag känna att man bara kan undervisa genom att spela samma 
instrument. Det kan ju finnas dom som bara spelar trumpet och har alla brassinstrument och har 
jättebra elever, och det är klart, de kanske blir mer självgående, det är väldigt intressant det där, för 
det finns det ju massor med exempel på också.

Det Lärare 1 försöker göra är att spela med eleven, utan att för den skull spela samma sak som 
denne. Detta kan innebära att spela en andrastämma, spela tubastämman, eller kompa på 
piano. Om Lärare 1 får elever som börjar bli för bra för honom och där han inte längre kan 
förebilda så som han skulle vilja, till exempel på trombon, säger han att han mer och mer 
övergår till att lyssna och muntligt ge feedback.

Lärare 2
Lärare 2 började sin karriär som brassmusiker som 20-åring, han började spela althorn och 
övergick sedermera till valthorn. Han utbildade sig på SMI med valthorn som huvudämne och 
fick där kännedom om de andra brassinstrumenten genom att öva och genom att de i 
ensemblesituationer varje vecka bytt instrument mellan varandra. På de musikskolor han 
sedan har arbetat på har han fått undervisa i alla brassinstrument, främst som ensam 
brasslärare.

Att spela och undervisa på fler instrument
Lärare 2 säger att det framförallt är roligt att ha elever i många olika instrument. Även om han 
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själv säger sig inte blivit någon stjärna på till exempel trumpet eller trombon har det varit 
lärorikt att bredda sig. Han har blivit tvungen att skaffa sig kunskap om de andra 
instrumenten, kunskap han inte hade haft om han endast hade haft 30 hornelever. Den vidden 
har varit berikande och intressant. Lärare 2 säger att han innan han började arbeta som lärare 
inte hade några direkta tankar om hur det skulle vara och att han inte var så förberedd på att 
undervisa i de instrument han inte var lika ”hemma på” som huvudinstrumentet. Med tiden 
fick han – på grund av vad arbetet krävde – utveckla sina färdigheter i de andra instrumenten.

...nu fick jag en trombonist, då blev det till att gå in och försöka jobba med den biten.

I sin undervisning har han – beroende på situationen – ibland spelat samma instrument som 
eleven och ibland spelat sitt huvudinstrument valthorn. Det kan bero på hur självgående 
eleverna är vilket påverkar i vilken utsträckning han själv behöver visa på samma instrument. 
Om han har haft trumpetelever som kommit upp lite högre i register har ibland istället för att 
fortsätta spela trumpet spelat på hornet, eftersom han inte riktigt själv haft den ambisen som 
krävts för att spela det på trumpet. Har det funnits sammanhang där han inte själv tekniskt 
klarat av att förevisa genom att spela har det även hänt att han har tagit till sångrösten för att 
till exempel visa en fras för eleven. Sen har han även gjort så att, om han själv har en 
kommande konsert på valthorn, valt bort att spela de andra instrumenten sista veckan eller en 
och en halv vecka innan den konserten. Det är för att inte spelandet på de andra instrumenten 
ska påverka honom själv negativt i sitt egna musicerande på valthornet. 

Transponering
I och med att Lärare 2 har undervisat i alla instrument innebär det olika transponering för 
varje instrument. Han säger att han många gånger under sin tid som brasslärare har haft 
upplevelser likt denna:

...och sista eleven var den här killen som spelade valthorn, och jag var så trött i huvudet att jag 
bara stod och spelade fel, jag bara transponerade. Jag var helt tom i huvudet och han bara 
skrattade...

Där kan det efter en lång dags undervisning bli rörigt i huvudet menar han, då han kan 
ha undervisat på alla olika instrument.

Utmaningar med de andra instrumenten
Trumpet
På trumpet är det höjden som kan vara det problematiska säger Lärare 2. Man måste 
komprimera luften mer för att att komma upp högre. Sedan är det viktigt att tänka på att 
använda triggern för att få vissa toner att intonera. 

Trombon
När Lärare 2 pratar om trombon nämner han att draget är upphov till svårigheter:

På trombon är det legatospelet, på ventilinstrument är det ju bara att byta ventil, men här ska du ju 
undvika att få ett glissando. Jag brukar säga att, samtidigt som du rör draget snabbt till nästa 
position, om man försöker säga lite fint ”la”.

På så vis kan man komma ifrån att det låter ”oa”, vilket var ett tips han hade fått under sin 
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studietid och som han använder sig av. 

Tuba
På tuba menar Lärare 2 att det är luften som är den stora problematiken. Beroende på 
storleken på instrument och munstycke har detta olika stor inverkan. Att få luften att räcka till 
är en aspekt, mycket luft går åt och desto mer ju lägre register man spelar i. Sen är det viktigt 
att tänka på klangen, att lyssna så att den blir jämn och fin:

...och att få det att tonen inte ”rullar”, att det blir ”brrr” som det kan bli i vissa lägen.

Här är det också luften som är A och O. Lärare 2 hade fått som tips av en tubaist att tänka att 
man fyller hela tuban med luft och det är något han säger till sina elever. Fyller man hela 
tuban med luft kommer det låta bra. 

Påverkan på eleven
Lärare 2 berättar om en situation han varit med om som lärare, då han hade en elev som 
spelade trumpet. Själv hade han med sig valthornet till lektionen varvid pappan till eleven 
hörde av sig till rektorn och undrade vad han höll på med, inte ska han väl spela horn på en 
trumpetlektion. Efter det hade Lärare 2 istället spelat trumpet med eleven:

...sen var det nån gång [senare] jag hade hornet med och då kollade hon undrade, fattade inte vad 
jag höll på med.

Om Lärare 2 på lektionerna spelar med eleverna eller inte, säger han beror på hur självgående 
de är. Med duktigare, mer självständiga elever är inte det lika nödvändigt:

Men jag tror definitivt att speciellt när det gäller nybörjare tror jag att jag var en förebild för 
eleverna, att man får höra själva ljudet, för även om jag försöker spela samma register som 
trumpeterna då, så är det ju inte riktigt samma klang på hornet som på en trumpet eller kornett.

Å ena sidan får eleverna här höra hur deras instrument ska låta. Vidare kan det vara viktigt att 
visa rent fysiskt hur man spelar och håller i instrumentet i situationer där eleverna inte riktigt 
har fått grepp om instrumenten. 

Sen lika med trombon, där har jag två små yrbollar som inte vet varken ut eller in, vänder på 
trombonen och, vänder som en vänsterhänt...

Där kan Lärare 2 på sin egna trombon visa hur man faktiskt håller instrumentet och på samma 
sätt visa var de olika dragpositionerna sitter.

Lärare 3
Lärare 3 började att spela baryton på musikskolan i tredje klass då han enligt lärarna var för 
liten för att spela trombon. Trombon började han med i sjunde klass och fortsatte med det på 
musikgymnasiet. Planerna hade varit att bli yrkesmusiker men han fick ett vikariat som 
brasslärare på en kommunal musikskola. Att arbeta som lärare och musicera med barn trivdes 
han så bra med att han beslöt sig för att byta karriär. Det blev studier på SMI med trombon 
som huvudinstrument. Där fick han även metodik och didaktik på alla brassinstrumenten, då 
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utbildningen var väldigt inriktad mot kulturskolan. Det ledde därefter till en fast tjänst som 
brasslärare på samma skola han innan hade vikarierat på.  

Att spela och undervisa på fler instrument
Lärare 3 berättar om när han själv gick på musikskolan och hade trombonlektioner:

...min lärare spelade inte alltid på det instrumentet som jag spelade, det tyckte jag var tråkigt, det 
gav ingen inspiration. Om jag spelade trombon spelade han baryton och det blir inte samma grej.

Därav har hans inställning alltid varit att det är viktigt att själv kunna spela det instrument 
som eleven spelar. Detta har han haft många diskussioner med kollegor om och flera har sagt 
att det inte fungerar för dem att göra det:

Det är ett stort motstånd i brasslärarsverige ibland till att undervisa på ett annat instrument. Då tar 
man hellre sitt huvudinstrument som man är bra på, istället för att göra den där vägen och lägga 
den tiden det tar. Man tar gärna genvägar, så då får man ju fundera, vad är viktigast i det här 
sammanhanget och där har jag ju min filosofi klar för mig, och den vet jag funkar, jag är självgod 
men, så är det.

Just att det tar tid för att bli en bra och bred brasslärare är det som Lärare 3 trycker mest på. 
Är man en bra trumpetare innebär det inte att man automatiskt är en bra trombonlärare, men 
om man jobbar hårt och har rätt inställning går det. För att få bredden som Lärare 3 ville ha 
som brasslärare har han – förutom att öva – även tagit lektioner och fått hjälp från 
huvudinstrumentalister på de andra instrumenten.

Som lärare anser Lärare 3 att det är viktigt att gå in i den roll som följer med just det 
instrumenten man undervisar i:

Med instrumentet följer en kultur och en historia, den är jätteviktig att man tar till sig som lärare. 
Går man in och är trumpetlärare på en trumpetlektion då tar man hela det konceptet, och tycker att 
det här är mitt bästa instrument...

Detta innebär att man bör veta vad trumpeten historiskt har använts till och vilken roll man 
som trumpetare har musikaliskt, för att kunna gå in i den personligheten mentalt. Likadant 
gäller givetvis för de andra instrumenten. Han anser det vara viktigt att man som lärare hela 
tiden försöker ge exempel på dessa karaktärer som instrumenten har. Att kunna göra det 
kräver en extrem bredd, men att utmana sig själv musikaliskt tror han är bra att göra. Till 
exempel genom att ta spelningar på de olika instrumenten:

Jag har ju tagit professionella, betalda spelningar på alla dom här instrumenten, till och med 
valthorn, och gjort det såpass bra så att jag kan ta betalt och känna mig stolt över det. Det tror jag 
också är viktigt att man som lärare gör, så man inte ser det som att det går väl att göra det här lite 
halvdant och jag tror att jag klarar det, då går det inte.

Genom att utmana sig har Lärare 3 både utvecklat sina färdigheter på instrumenten och fått 
djupare inblick i de roller som de olika instrumenten har i olika musikaliska sammanhang. 
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Transponering
Notläsning på de olika instrumenten är en annan teknik som Lärare 3 poängterar att det gäller 
att behärska. Man har på olika instrument olika tekniker och olika traditioner när det gäller att 
just läsa noter. Han säger att som trumpetare ska man kunna transponera, spela efter noter i till 
exempel Bb, C och Eb. En valthornist läser normalt noter i F, ibland även i basklav. Spelar 
man istället tuba säger Lärare 3 att det innebär olika greppkombinationer för olika sorters 
tuba. Har man en Eb-tuba har den vissa grepp, Bb-tuban har sina och på samma sätt F- och C-
tuban. 

Utmaningar med de andra instrumenten
Lärare 3 säger att brassinstrumenten är till grunden ganska lika när det tekniskt gäller att blåsa 
och få ljud. Dock finns det aspekter som gör instrumenten mer olika än vad man tänker sig. 
Han jämför till exempel skillnaden mellan trombon och valthorn som lika stor som mellan 
saxofon och tvärflöjt, instrument som träblåsare ofta blir tvungna att kombinera. 

En uppenbar skillnad mellan brassinstrumenten som Lärare 3 nämner är vilken typ av 
embouchure man använder, alltså vilka muskelgrupper som arbetar. När han spelar tuba 
använder han muskler som sitter längre ut på läpparna än vid spel på mindre instrument och 
dessutom på ett annat sätt. Här är det viktigt att träna upp hela registret. Bara för att man har 
bra ambis på trumpet innebär inte det automatiskt att man lätt kan spela trombon, utan man 
måste öva trumpet och öva trombon. Blåsteknik är ett annat ämne som Lärare 3 berör. Han 
talar då om de mer cylindriska instrumenten trumpet och trombon och jämför dem med de 
mer koniska instrumenten valthorn och tuba. Även approachen i hur man blåser skiljer sig, 
hur fort man blåser i förhållande till hålets storlek på instrumentet:

I en trumpet och en trombon behöver man lite högre tryck i kroppen för att få det rätta ringet i 
soundet.

Han tar upp ämnet intonation som en viktig skillnad mellan instrumenten. Sättet man 
använder till att intonera ser olika ut för varje instrument. På trombon som han nämner först 
intonerar man med hjälp av draget som är steglöst, inga fasta lägen finns. För att få en trumpet 
att stämma använder man sig istället av triggar, på de toner som det är möjligt att göra. Sen är 
alternativa grepp ett annat verktyg som det gäller att behärska. På valthorn gäller det att lära 
sig hantera högerhanden som hålls i klockan och på så sätt påverkar intonationen. Angående 
tuban säger han:

...om man ska få det att stämma ska man ju egentligen ha triggar men det har man ju inte så ibland 
får man böja tonen och det är ju bland det sämsta man kan göra egentligen.

Viktigt som Lärare 3 framhåller är det fysiska med att spela instrumenten, hur de hålls:

Trombonen var vi ju inne på, det är ett annat sätt att hantera rent fysiskt med kroppen, eftersom du 
använder större delen av kroppen, hela armen, axeln på ett annat sätt än de andra instrumenten. På 
valthornet använder du handen, då måste du lära dig tekniken för det. Och på trumpeten använder 
du triggers och greppet hur du håller, vilket gör stor skillnad och då måste man förstå det. Det går 
inte att hålla en trumpet hur som helst, för att det ska funka, även fast en del jazzmusiker tror det.

Här skickar han en passning till trumpetare som enligt honom ofta har en alltför avslappnad 
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inställning till vikten av rätt grepp och hållning.

Påverkan på eleven
Lärare 3 är väldigt tydlig med att säga att det för honom är viktigt att kunna förebilda för 
eleverna på deras respektive instrument. 

...[jag] har alltid spelat samma instrument som eleven, det är en dygd.

Han har alltid tyckt att man som lärare måste kunna behärska och kunna spela på de riktiga 
instrumenten. Han säger att han om han skulle förebilda på ett annat instrument skulle han – 
hellre än att göra det på ett annat brassinstrument – välja sångrösten, för att till exempel visa 
på fraseringar.

På frågan om eleverna kan påverkas negativt av han egentligen är trombonist men undervisar 
dem i andra instrument säger han: 

Om jag spelar det instrumentet såpass bra att de tror att jag är trumpetare eller valthornist eller 
tubaist så är inte det ett problem. Skulle jag traktera instrumenten såpass dåligt så att det skulle 
påverka min undervisning, så att de får en dålig uppfattning om hur det här instrumentet ska låta 
då skulle jag aldrig välja att göra det. Därför måste man då öva upp sig. Jag har ägnat väldigt 
mycket tid under min lärartid åt att öva på de här instrumenten. Lära mig Haydn och alla så att det 
ska låta såpass bra att det inte ska vara något problem. Man kan inte fuska, det går inte att lura 
barn, det är ju helt omöjligt. 

Vidare säger han att om eleverna skulle bli så duktiga att man inte längre kan förebilda får 
man se till att skicka dem till någon annan som klarar av det bättre, vilket gäller på alla 
instrument. Gällande elever på en högre nivå menar han också att det kan börja bli negativt att 
förebilda för mycket. Här är det istället viktigt att få eleverna att skapa sitt eget sound, istället 
för att härma hur läraren låter.

Lärare 4
Lärare 4 började spela tuba på musikskolan i årskurs 5. Då spelade han på en Eb-tuba för att 
byta till den större Bb-tuban på högstadiet. Efter att ha gått estetlinjen på gymnasiet började 
han studera till instrument- och ensemblelärare på musikhögskolan och fick då även lära sig 
att spela F-Tuba och C-tuba. Dessutom fick han där några lektioner i de andra 
brassinstrumenten. Innan dess hade Lärare 4 inte direkt spelat något av de andra men här fick 
han i alla fall lite kännedom om dem. Första arbetet som brasslärare blev som lärare i tuba och 
trombon, men numera har han undervisning i alla brassinstrument.

Att spela och undervisa på fler instrument
Lärare 4 har varit lärare på olika stora skolor och har fått känna på att både arbeta som ensam 
brasslärare mindre skolor och att vara bara tubalärare på en större skola. Här nämner han en 
fördel med att vara ensam lärare i alla instrument:

Sen en annan aspekt, om jag säger skillnaden mellan att här har jag ju tuba, och på de andra ställen 
har jag ju haft brass. Fördelen när man har alltihop, då har man lite mer översikt över sina elever, 
jag har liksom koll på alla elever...
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Han jämför vidare att arbeta ensam på en skola mot att vara flera brasslärare:

Och ville jag sätta ihop en brasskvintett eller nånting...då är det jag som har full kontroll på det, 
medan här – sätter vi ihop en brasskvintett får vi liksom kolla runt, vilka elever är det som finns, 
vilka kan och vem ska...

Detta säger Lärare 4 kräver ett gott samarbete lärarna sinsemellan, vilket han i och för sig har 
upplevt att de har haft, men det fordrar lite mer samverkan.

Lärare 4 säger att det är de arbeten han har fått som har tvingat honom att öva upp sig i de 
andra brassinstrumenten. Han hade inte tidigare så noga tänkt på att lära sig spela dem, utan 
han var efter musiklärarutbildningen inställd på att vara musiker och musicera på sitt 
huvudinstrument.

Lärare 4 har haft principen att om det inte låter bra så får man se till att öva på instrumenten:

...det är ingen idé att sitta och spela dåligt.

Han har försökt se till så att han kan spela bra och förebilda på alla instrumenten ungefär upp 
till elevernas nivå på högstadiet, självklart beroende på elevernas individuella nivå. Ju högre 
nivå eleverna kommer upp i väljer han oftare att istället ge muntliga instruktioner eller att 
förebilda genom sångrösten. Ibland förkommer det också att han förebildar på tuban, dock har 
han märkt att många elever kan ha svårt att uppfatta vad han spelar, på grund av det låga 
registret. Att till exempel förevisa på ett piano har i de fallen fungerat bättre.

Lärare 4 säger att han – gällande de andra brassinstrumenten – har blivit väldigt noga med att 
hans elever lär sig rätt från början. Framförallt talar han om det när det handlar om vikten av 
att hålla instrumenten rätt så att eleverna inte får dåliga ovanor:

...jag var livrädd att göra fel, mina elever måste göra precis rätt, hålla precis på rätt ställe, så att jag 
inte blir anklagad här för att förstört några trombonister.

Lärare 4 berättar om hur han på en tidigare arbetsplats hade bett om att ha som fortbildning att 
lära sig mer om de andra brassinstrumenten. Där fick han till exempel chansen att fråga om 
hur man börjar med nya elever i de olika instrumenten. Vad är viktigt att tänka på när man 
undervisar i exempelvis trumpet? Vilket är idealet gällande att hålla instrumentet och vilken 
repertoar är lämplig att använda? Där hade han innan känt stor osäkerhet, rädslan att göra fel 
var påtaglig. Här säger Lärare 4 att det är viktigt att våga fråga exempelvis kollegor om man 
har förmånen att få arbeta på en större skola. Dock menar han att det kan kännas pinsamt att 
behöva fråga om instrument han har undervisning i, som om han inte kunde det instrumentet. 
Men han menar att det är bra om man har det självförtroendet att våga fråga om saker man vill 
veta för att kunna göra ett bra jobb. Han kan förstå att många känner sig obekväma i det, men 
den osäkerheten bör åtminstone inte komma ut till eleverna.

Utmaningar med de andra instrumenten
Det Lärare 4 tycker är svårt med att spela de andra brassinstrumenten är att han kan känna 
osäkerhet i var tonerna ligger:

21



På tuba kan jag ju ofta pricka inom hela registret, jag vet att så ska det kännas, muskelminnet. När 
jag börjar med ett nytt instrument, även trombon kan det bli att man hamnar en ters fel eller 
nånting, och det är ju inte jättebra om man ska spela med elever.

Samma känsla för tonhöjd finns alltså inte i samma utsträckning för honom på de andra 
instrumenten, vilket ökar risken att hamna på fel ”hylla”.

Trumpet
Intonation är det första Lärare 4 nämner om trumpeten. Det gäller att veta hur man använder 
triggern på vissa toner som stämmer dåligt. Vidare talar han om vikten av att hålla 
instrumentet rätt och att få eleverna att göra det. Han menar att om man tittar på affischer eller 
på de stora stjärnorna, håller de inte alltid som de borde. Han är till exempel noga med att visa 
att man endast ska ha högra fingertopparna på ventilerna, inte halva fingrarna – vilket är ett 
vanligt fenomen bland trumpetare. Hållningen är också viktig att tänka på, det är viktigt att 
inte sjunka ihop för mycket. Detta är svårare för mindre elever som inte lika lätt orkar hålla 
upp instrumentet. Användandet av luften skiljer sig också helt från tuban, vilket är något som 
blir uppenbart för Lärare 4 som tubaist. Trumpeten är mycket mindre och spelas i ett annat 
register än tuban vilket gör att luftströmmen måste bli smalare och snabbare. 

Valthorn
Lärare 4 säger att gällande valthorn finns problematiken med hur man håller instrumentet. 
Svårast är det med de mindre eleverna, rent fysiskt kan det vara svårt för dem att hålla 
valthornet som de ska, det är viktigt att inte bli framåtböjd. Det andra problemet med hur man 
håller och som Lärare 4 pekar på är högerhanden, hur den hålls i klockan. Det har för honom 
själv inte heller alltid varit helt naturligt och bekvämt. Dessutom finns på valthornet en mängd 
ventiler och rör som det gäller att sätta sig in i. Dessa brukar barn vara pigga på att fråga om, 
till exempel varför lärarens horn har två rader med rör. 

Trombon
Med trombon tar Lärare 4 upp problematiken med draget som inte finns hos de andra 
brassinstrumenten. Ett tips han själv hade fått hört gällande draget är att man ska undvika att 
hålla handen mot klockan för att på så sätt hitta dragpositionerna. Men här menar han att det 
är något som även de bästa gör fel på:

Så jag kollade in alla trombonister sådär, upptäckte t.ex att han Christian Lindberg höll ju inte 
optimalt. Han stoppade med klockan när han spelade, det ska man ju inte...

I stället för att använda handen till att känna dragpositionerna bör högerarmens muskelminne i 
samband med gehöret användas till att flytta draget till rätt position.

Påverkan på eleven
En aspekt som Lärare 4 märkt av är att skolan han tidigare arbetade på hade långt många fler 
tubaelever än vad snittet brukar vara, vilket han säger kommer av att han var just tubaist. Det 
man själv har som huvudinstrument kanske man brinner lite extra för vilket speglas i vilka 
elever man får menar han. Det var så han tänkte när han skulle ta jobbet som lärare där – att 
instrumentfördelningen nog blir lite jämnare än om han hade varit exempelvis trumpetare, 
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vilket därmed skolan gynnas av. Trumpetelever blir det många ändå, oberoende av vilken 
sorts lärare som finns på skolan.

Nackdelen han ser med att inte ha samma huvudinstrument som eleven är att de kanske inte 
alltid får höra hur bra det verkligen kan låta. Särskilt små barn lyssnar och härmar 
jättemycket, inte bara hur det låter utan även hur man beter sig och rör sig. Dessutom nämner 
han ordet identitet, att eleverna vet att trumpet är inte Lärare 4:s identitet, vilket också 
påverkar dem. 

Vidare drar Lärare 4 paralleller till undervisningen han själv fick när han lärde sig spela tuba. 
Fram till tiden på musikhögskolan hade hans lärare egentligen varit trombonister eller 
trumpetare. Först då fick han då på heltid en lärare som var tubaist. Dock så upplevde han att 
trombonläraren han hade haft på gymnasiet hade gett honom mer än tubaläraren på 
musikhögskolan:

Det var ju så jag upplevde själv när jag hade trombonlärare, den funkade bättre för mig än den 
riktige tubaläraren för han hade ett engagemang, hade en struktur...

Vikten av att ha ett ideal att lyssna på är något han upplevt starkt och han menar att det är bra 
om man inser sina egna begränsningar och när det är bättre att inte längre själv förebilda 
eleven på deras instrument utan övergå till andra metoder. Han nämner några vänner han hade 
under sin ungdomstid: 

För jag vet, när jag växte upp, hade ju kompisar som hade hornlärare som spelade trumpet, dom 
tyckte det var ganska onödigt att den spelade trumpet, dom hörde att det inte lät så jättebra, dom 
tyckte det vore bättre om han hade spelat på sitt horn.

För Lärare 4 har det varit viktigt att hela tiden se till elevens bästa i undervisningen och att 
verkligen engagera sig i dem. Det är det han tror gör den viktigaste skillnaden mellan en bra 
och en dålig lärare. Att kunna vara en förebild på alla instrumenten är givetvis något positivt 
men det kräver en bredd som inte många har. I de lägen Lärare 4 har känt att han inte kunnat 
förebilda som han skulle vilja har han istället kompenserat det med andra metoder. Om bra 
resurser finns kan en möjlighet vara att skicka de duktiga eleverna till andra lärare eller 
professionella musiker, för att de på det sättet ska få ett bra ideal att lyssna på och kanske få 
ny motivation.

...fick träffa och ha en lektion för en i symfoniettan, det hördes direkt när hon kom från den 
lektionen, hon lät dubbelt så bra, för hon lyssnade ju på läraren och tog efter.

Han berättar om händelser då hans elever fått åka iväg och lyssna på konserter med duktiga 
musiker, vilket för dem gav mycket mer än en ”vanlig” övningsvecka:

Efter dom varit och lyssnat på den konserten lät dom mycket bättre än veckan när dom hade övat.

Att här få lyssna på ett proffs spela betydde att de fick höra ett nytt ideal att ta efter, 
vilket för Lärare 4 blev tydligt, då han hörde märkbar skillnad mellan endast två 
lektionstillfällen.
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RESULTATANALYS

Här kommer materialet från resultatpresentationen tolkas, analyseras, jämföras och sättas i 
relation till en del av den litteratur som presenterats under rubriken tidigare forskning. Ur 
resultatet kommer ett antal teman att lyftas, teman som fler av informanterna har pratat kring 
och som hjälper till att besvara undersökningens frågeställningar.

Att arbeta som brasslärare
Alla fyra lärarna har liknande erfarenheter av att undervisa i brassinstrument. De arbetar alla 
eller har arbetat på skolor där de är den enda brassläraren. Resultaten från intervjuerna visar 
att de ser positivt på att ha undervisning i alla brassinstrument. En rad utmaningar har tagits 
upp men det har inte funnits tendenser hos någon av dem att se dessa utmaningar som något 
negativt. Att det är roligt att spela och få fördjupa sig i många instrument är här en viktig 
aspekt. Detta stämmer väl överens med Pihls (2008) resultat, där övervägande delen av 
lärarna också är positiva till att ha denna typ av brasslärartjänst. Dock är anledningen till att 
många brasslärare – både i min, Pihls (2008) och Hanssons (2013) undersökningar – 
undervisar i alla brassinstrumenten är att de flesta musikskolor finns på mindre orter där det 
bara finns möjlighet till eller behov av en enda brasslärare. Därav är denne ensamt ansvarig 
för alla elever som spelar brassinstrument och måste då behärska att undervisa i dem. Det här 
är något som är en del av vardagen för brasslärare och som de – enligt vad dessa 
undersökningar visar – generellt inte upplever som ett problem utan det är något att helt enkelt 
finna sig i.

Att bli en kompetent brassmusiker/brasslärare
Mina fyra informanter har liknande ingångar till undervisandet på biinstrumenten. De fick 
under sina utbildningar i olika utsträckning metodik och undervisning på alla brassinstrument 
vilket sen har fördjupats under åren som verksamma lärare. Alla fyra har på ett eller annat sätt 
tagit hjälp av kollegor eller bekanta för att få en djupare kunskap om biinstrumenten. Det har 
varit nödvändigt för dem, för att kunna ge sina elever en så bra undervisning som möjligt. 
Lärare 1 och 3 pratar om hur de har utmanat sig själva, musikaliskt, på sina biinstrument. 
Lärare 1 har velat ta reda på hur det känns att vara till exempel trombonist och har då satt sig i 
en orkester eller ett storband och spelat trombon i en trombonsektion. På det sättet har han fått 
lära sig trombonens roll i det musikaliska sammanhanget och lärt sig hur en trombonist gör 
för att det ska låta trombon. Lärare 3 har genom att göra professionella spelningar fått ta på 
sig rollen av att vara exempelvis trumpetare eller hornist i ett sammanhang som skiljer sig 
från övningsrummet. Därtill tar Lärare 1 och 4 upp att en organiserad fortbildning för 
brasslärare skulle uppskattas. Det skulle kunna göras i samband med studiedagar, föreslår 
Lärare 1. Under en sådan fortbildning skulle huvudinstrumentalister kunna berätta om vad 
som är typiskt för deras instrument, vad är viktigt att tänka på, både i spelet och i 
undervisningen. Här finns också en önskan att få ta enskilda lektioner hos en bra pedagog.

Förebildning
Tydligt är att alla informanter anser att förebildning är ett oerhört viktigt element i 
undervisningen. Det är något som alla fyra tar upp under intervjuerna. Här pratar de bland 

24



annat om det positiva med att förebilda eleven på samma instrument som de spelar. På det 
sättet får eleven ett ”facit” över hur det ska låta, en klang att sträva emot. För att eleven ska få 
en rätt bild och inte ta efter ett dåligt ideal är det då viktigt att läraren är tillräckligt skicklig på 
instrumentet. Lärare 4 ger exempel där en lärare som verkligen kan spela instrumentet fått 
eleven att låta dubbelt så bra efter bara ett tillfälle. Att känna till sina egna begränsningar är 
också viktigt. När läraren känner att denne inte kan förebilda eleven på ett rättvist sätt gäller 
det att använda sig av andra metoder. Till exempel nämner Lärare 1 och 4 att de med 
duktigare elever övergår mer till att lyssna och ge muntlig kritik och instruktioner.

Likt mina informanter använder sig Rostwall och West (2001) ord som förebild, klang och 
ideal när de pratar om fördelarna med förebildning. De jämför att ge muntliga instruktioner 
mot att spela samma instrument som eleven. Där ser de det positiva med att eleven fysiskt kan 
se hur läraren använder embouchuren andningen och vilka grepp läraren tar på instrumentet. 
Lärare 2 nämner också just detta som en fördel – att eleverna får se hur instrumentet ska 
hållas genom att läraren spelar samma instrument som dem.

Ett aspekt som påverkar om lärarna på lektionerna förebildar sina elever – genom att spela 
antingen för dem eller med dem på samma instrument – är hur självständiga eleverna är. Med 
duktigare, mer självgående elever är det inte lika nödvändigt säger Lärare 2. Lärare 1 säger att 
elever som har en lärare som spelar ett annat instrument än dem tack vare det kanske blir mer 
självständiga. Lärare 3 hävdar att det finns en gräns när det får en negativ effekt på eleverna 
att fortsätta förebilda på samma sätt. Istället för att eleverna ska härma lärarens spelsätt och 
uttryck är det viktigt att de ska få skapa sitt eget sound.

Lärare 3 säger att om man som lärare inte längre kan vara en bra förebild för eleven bör denne 
eleven få möjligheten till att ha en annan lärare. Lärare 4 talar även om detta och framhåller 
att det ofta är en fråga om skolans resurser. Har skolan bra ekonomi finns större möjligheter 
till att ge elever bästa möjliga undervisning, till exempel genom att skicka dem till andra 
lärare på andra orter.

Strategier i undervisningen
Att förevisa eller spela på ett annat instrument än eleven är en metod som lärarna tar till i 
olika situationer. Sångrösten är vanlig att använda för att till exempel visa hur en fras ska låta. 
Lärare 3 använder gärna sångrösten sångrösten för att förevisa eleven och framhåller att han 
hellre gör det än att förevisa på ett annat brassinstrument. Lärare 4 har märkt att elever kan ha 
svårt att uppfatta vilka toner han spelar om han förevisar på tuba på grund av det låga 
registret. I de lägena tar han ofta till rösten eller pianot, som eleverna lättare uppfattar. Lärare 
1 använder gärna andra instrument än det eleverna spelar på i undervisningen. Då är det inte 
med avsikten att förebilda utan i samspelssyfte. Det kan innebära att kompa på piano, spela en 
understämma eller spela basstämman. På så vis tränas eleven i att musicera med andra och att 
hålla sin stämma utan att läraren är med och hjälper till.

Instrumental kontra pedagogisk kompetens
Behöver förebildning på samma instrument som eleven alltid vara det bästa eller kan det 
finnas andra vägar som för eleverna fungerar precis lika bra eller bättre? Ur informanternas 
erfarenheter kring sitt egna lärande som elever går det att hitta aspekter som tyder på att det 
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verkar vara högst individuellt. Lärare 3 tyckte det var tråkigt att han – när han själv spelade 
trombon på musikskolan – hade en lärare som spelade baryton. Han upplevde att han inte fick 
någon inspiration då läraren inte spelade samma instrument som honom själv. Kanske just 
därför ser han det som en självklarhet att alltid undervisa genom att spela samma instrument 
som eleven. Lärare 4 har däremot positiva erfarenheter från att ha blivit undervisad på ett 
annat instrument än det läraren spelar. Han var väl medveten om att hans lärare var trombonist 
och inte tubaist men upplevde att denne var bättre för honom än den ”riktige” tubaläraren på 
musikhögskolan. För honom var inte det viktigaste att läraren skulle vara proffs på tuba. 
Viktigare var det att läraren var en bra pedagog som kunde ge honom den vägledning han 
behövde. Engagemanget och att se till elevens bästa är något som Lärare 4 fått med sig och 
ser som det absolut viktigaste gällande sin egen undervisning. Att ha en balans mellan det 
pedagogiska och de instrumentala färdigheterna är något som Pihls (2008) studie också 
nämner. Eleverna som där tillfrågas om detta ser inte heller att enbart instrument kompetens 
räcker till för att de ska lära sig något. Om inte läraren har det pedagogiska kunnandet som 
krävs för att kunna föra vidare kunskapen till dem spelar det ingen roll hur duktig denne är på 
att spela – de kommer ändå inte lära sig nåt. Samtidigt är ett mått av instrumental kompetens 
hos läraren också efterfrågat, för att kunna vara en förebild för dem (ibid, s 6).

Instrumenttypiska utmaningar
En del av intervjuerna behandlade själva brassinstrumenten lite mer konkret. Jag ville ta reda 
på hur lärarna som från början inte var trumpetare ser på instrumentet trumpet. Finns det 
aspekter i trumpetspelet som för de som har trumpet som biinstrument kan vara utmaningar. 
Intressant är att veta är både vad de själva har svårt med när de spelar, samt vad som kan vara 
viktigt att tänka på när de undervisar elever på just trumpet. Samma sak gäller de andra tre 
instrumenten, valthorn, trombon och tuba. 

Trumpet
En sak som skiljer trumpeten från de andra instrumenten, särskilt från valthornet och tuban är 
blåstekniken. Instrumentet är fysiskt mindre och spelas i ett högre register. Lärare 2 som är 
hornist använder ordet komprimering, luften måste komprimeras mer för att det högre 
registret ska nås. Lärare 4, tubaisten säger på samma sätt att luftströmmen måste vara 
snabbare och smalare jämfört mot de andra instrumenten. Lärare 3 som är trombonist ser 
trumpeten och trombonen som ganska lika varandra i detta avseendet. Högre tryck på luften 
måste användas, jämfört med valthorn och tuba, för att få det rätta soundet. De tre lärare som 
inte är trumpetare nämner även att för att intonera vissa toner på en trumpet behöver triggar 
användas. Det är något som är självklart för lärare som från början är trumpetare, men kanske 
inte på samma sätt för andra. För dem är det då viktigt att förstå och automatiskt använda 
triggarna för att deras elever ska ta efter dem. Hur trumpeten fysiskt hålls är något som Lärare 
3 och 4 pratar om. Det är viktigt att få eleven att hålla rätt, både ur ergonomisk synpunkt och 
för att instrumentet ska låta så bra som det kan.

Valthorn
De lärare som ej är valthornister säger sig alla tre vara minst hemma på valthornet och 
kvantitativt sett är valthornet det instrument informanterna pratar minst om. Av denna 
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anledningen hade slutsatsen kunna dras att valthornet är det svåraste brassinstrumentet. Men 
efter vad informanterna sagt så verkar detta dock inte stämma. Snarare kan det utläsas att 
minst tid har lagts på valthornet för att det till synes ses som det enklaste av 
brassinstrumenten, därav är det mest obekant. En möjlig förklaring till det är att valthornet har 
element som på olika sätt är närbesläktade med de andra brassinstrumenten. Storleken på 
munstycket är ganska lik trumpeten, av den anledningen används ungefär samma 
embouchure. Registret hos valthornet är nära trombonens register, vilket kan vara en möjlig 
fördel. Tuban har liksom valthornet en konisk borrning, därav ligger de närmare varandra 
klangmässigt än till exempel trumpeten. Det de tre lärarna alla pratar om är helt annorlunda på 
valthornet mot deras respektive instrument är användandet av högerhanden. Till skillnad mot 
övriga brassinstrument används här inte högerhanden till att sköta ventiler eller drag utan för 
att styra klang och intonation tack vare att handen hålls i klockstycket. Det är en teknik som 
inte är helt enkel att lära sig för en person som inte är van. Lärare 1 och 4 tar även upp 
problematiken de upplevt att elever stöter på när de spelar valthorn. De kan ha svårt med hur 
valthornet hålls för att inte hamna i en konstig sittställning eller få munstycket ocentrerat på 
munnen. Dessutom pratar Lärare 1 om fenomenet han och många trumpetare med honom har 
upplevt, nämligen att det är svårt att få till den rätta hornklangen. Vanligt är att speciellt 
hornister tycker att det låter trumpet när trumpetare spelar valthorn, vilket visar att sättet ett 
valthorn spelas på inte är identiskt som på en trumpet, fast det kanske kan tyckas så. Trots att 
munstycket till storleken är liknande och greppen i stort sig är samma behövs en annan 
approach för att det verkligen ska låta valthorn.

Trombon
På trombonen är det föga förvånande att draget är det som upplevs mest problematiskt hos de 
lärare som från början ej är trombonister. Lärare 1 menar att det tar lång tid att lära sig att 
hantera draget, det är inte något man bara lär sig och sen kan. Då draget inte har några fasta 
lägen gäller det att högerarmen lär sig var de olika dragpositionerna sitter, men samtidigt är 
det viktigt att förstå att till exempel fjärde positionen inte alltid behöver vara på exakt samma 
ställe. Det gäller att hela tiden lyssna och anpassa sig efter hur det intonerar. Både lärare 1 och 
4 har själva fått tips om att inte använda klockan till att fuska och känna sig till var 
dragpositionerna sitter. Istället bör hörseln och muskelminnet i armen användas. På grund av 
avsaknaden av fasta lägen på draget är glissando – eller snarare att undvika glissando – något 
Lärare 2 anser att man behöver arbeta på. Lärare 1 som är trumpetare tar upp det faktum att de 
större instrumenten såsom trombon innebär mindre motstånd, något som de andra inte nämner 
då de redan spelar större instrument. Det innebär att den som spelar måste ha ett annat tänk 
gällande luften. Intressant här är att Lärare 1 skiljer på trumpet och trombon i detta avseende 
medan Lärare 3 likställer trumpet och trombon i det tryck den som spelar ha måste ha på 
luften när denne spelar dem. Det här behöver inte innebära att en av dem har fel utan det beror 
mer på att de ser på saken från olika perspektiv. Det är stor skillnad på en trumpet och en 
trombon men ännu mer mellan trombonen och tuban.

Tuba
Luften är det som lärarna pratar mest om gällande tuban. Då tuban är det största instrumentet 
behövs här framför allt användas mer luft än på de andra instrumenten. Lärare 1 menar att 
man måste lägga ner mycket arbete på att utveckla förmågan att använda så mycket luft. Den 
förmågan ser han som något positivt när han sedan ska spela de andra instrumenten, då har 
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han nytta av att ha spelat tuba. Att det krävs mycket luft för att orka hålla kvar tonerna nämner 
även Lärare 2 som också tar upp luften som en förutsättning för att få en bra klang i tuban. 
Utan rätt användande av luften är det lätt att klangen skorrar. För att klangen ska bli jämn och 
fin är en stor och jämn luftström viktig. Han brukar tänka att hela tuban ska fyllas med luft, då 
kommer det att låta bra. Lärare 3 tar även upp det faktum att tubamunstyckets större storlek 
innebär att andra muskelgrupper som sitter längre ut runt munnen kommer att användas än vid 
till exempel trumpetspel.

Transponering
Notläsning och transponering nämns som något som är viktigt att behärska och som i vissa 
fall kan ställa till med problem för brasslärare. Lärare 1 och 2 tar upp problematiken med att 
växla fram och tillbaka mellan olika sätt att läsa noter. Detta är något som främst påverkar 
läraren, som är den som måste tänka till och hålla isär olika notläsningsmetoder. Här kan 
lärarens fokus riktas för mycket på noterna och transponeringen istället för mot eleven vilket 
då får negativ effekt då denne inte får lärarens fulla uppmärksamhet. Rostwall och West 
(2001) har också sett att transponering är något som brasslärare får brottas med. I deras 
undersökning handlar det om en brasslärare som vid det tillfället spelar ett annat instrument 
än eleven. I sådana situationer behöver läraren kunna transponera de noter som eleven spelar 
efter till sitt instrument och för eleven innebär det att denne kanske inte kan följa lärarens 
greppkombinationer, beroende på vilka instrument det gäller.

Negativa aspekter med att spela många brassinstrument
Flera av lärarna är inne på att det kan vara besvärligt att växla fram och tillbaka mellan olika 
instrument då instrumenten spelas på lite olika sätt. Munstyckena är olika stora, lite olika 
embouchure måste användas, blåstekniken varierar etc. För undervisningen är det ingen som 
nämner detta som något negativt, dock säger de att spelet på huvudinstrumentet kan bli 
lidande. Just därför säger Lärare 2 att han väljer bort att spela på biinstrumenten en tid innan 
till exempel en viktig konsert. Denna metod används också av Hanssons (2013) informanter 
av precis samma anledningar. Vidare säger de att det som vinns i bredd förloras lätt i den 
djupgående kunskapen, alltså spel på huvudinstrumentet. Lärare 4 säger att bredden som 
krävs för att hålla en hög nivå på alla instrumenten är något som få har. Det är svårt nog att 
vara duktig på sitt huvudinstrument säger Lärare 1 som även har erfarit att många 
brassmusiker ser det som något negativt att spela flera brassinstrument. Att det begränsar 
deras presterande på huvudinstrumentet är ett vanligt argument. Detta är något som också dök 
upp i Pihls (2008) undersökning, då flera informanter upplevde att byten mellan instrument 
gjorde deras huvudinstrument lidande. Lärare 1 menar här att eventuell problematik verkar 
vara något individuellt då många uppenbarligen klarar av detta till synes utan några problem 
alls, vilket han ger flera exempel på. Lärare 3 säger sig också ha upplevt ett stort motstånd i 
brasslärarsverige till att undervisa genom att spela just det instrumentet som eleven spelar. 
Många vill inte göra det stora arbete som krävs för att själva kunna spela alla brassinstrument 
på en hög nivå utan tar hellre den enkla vägen – att undervisa med sitt huvudinstrument.
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DISKUSSION

Här kommer jag lyfta fram de viktigaste slutsatserna som jag funnit i min undersökning. 
Dessa kommer sättas i relation till teorier och tidigare forskning som tidigare presenteras. 
Sedan följer en reflektion på hur jag genomförde undersökningen, saker som jag nu i 
efterhand kanske skulle ha tänkt på innan och som jag då kunde ha gjort annorlunda. Till sist 
kommer jag ta upp vad jag tycker hade varit intressant att fortsätta forska på, med 
utgångspunkt i denna studie.

Resultatdiskussion
Undersökningens syfte är att undersöka brasslärares erfarenheter av och uppfattningar om 
undervisning på instrument inom brassfamiljen som ej är deras huvudinstrument.

Att vara en god förebild
Det är knappast förvånande att tankarna om att vara en god förebild är starka om vi beaktar 
vad Brändström och Wiklund (1995) säger – att mästarlärlingstraditionen är stark inom den 
institutionella instrumentalundervisningen. Begreppen mästare eller lärling var inget som 
under intervjuerna konkret togs upp, inte heller går det att påstå att de här lärarna helt och fullt 
följer den traditionen, men det synliggjordes en rad aspekter som går att härleda dit. Här 
kommer mästarens roll som föredöme och vikten av den icke-verbala kommunikationen 
nämnas.

Olsson (1993) beskriver mästarens roll som ett föredöme, vilket är något alla fyra informanter 
tar upp som en viktig del av deras lärarroll och som till stor del ligger till grund för att de i 
olika utsträckning valt att utveckla sina färdigheter på övriga brassinstrument. Att det är 
viktigt att vara en god förebild för sina elever på de instrument man undervisar i är något som 
bör kunna sägas gälla för alla instrumentallärare och är således inte unikt för brasslärare. Men 
det är dock viktigt att poängtera att det pekar mot en vilja hos mina informanter att – även om 
det ”bara” gäller biinstrumenten – sträva mot en hög musikalisk nivå för att de tror att det är 
det bästa för eleverna. Att eleven ska få ett bra ideal att lyssna på är uppenbart viktigt för dem 
och de har där själva som lärare en viktig roll som förebild. 

Viktigt i mästarläran menar Fostås (2002) är kroppsspråket och det icke-verbala – det är den 
vanligaste kommunikationsformen. Det innebär att bland annat hur vi rör oss i rummet, vår 
gestik, mimik och användande av ögonkontakt kan vara viktigare än vad vi säger. Schenck 
(2000) för in dessa tankar i ett musikpedagogiskt sammanhang och nämner kroppshållning, 
tonbildning, grepp och fingersättningar som konkreta exempel på där vi som lärare är 
förebilder för våra elever. Sättet som eleverna här lär sig är genom att ta efter läraren – att titta 
och lyssna och sedan imitera. Just imitation av det icke-verbala visar undersökningen på 
vikten av och flera av informanterna använder sig av den populära devisen ”barn gör som man 
gör, inte som man säger”. Att eleverna ska kunna ta efter det som förmedlas via kroppsspråket 
och icke-verbal kommunikation är en viktig orsak till att lärarna väljer att utveckla sina 
förmågor på de instrument som inte är deras huvudinstrument.

Imitation är enligt Schenck (2000) den viktigaste metoden för inlärning då den fungerar på ett 
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omedvetet plan. Läraren, som har musicerat och spelat sitt instrument länge har säkert en 
mängd rutiner och beteendemönster som i det egna spelet sker omedvetet. Detta kan innebära 
både goda vanor och dåliga ovanor. Lärare 1 pratar om att han som lärare oundvikligen för 
över sina ideal och sin spelstil på sina elever, detta sker då ofta inte helt medvetet. Han ger 
exempel på att en lärare kanske i sitt spel använder sig av ett vibrato som denne inte själv 
tänker på. Här nämns det som något man helst inte vill att eleven ska ta efter men på samma 
sätt gäller det givetvis med omedvetna företeelser där det är positivt att eleven tar efter. 

Förebildning behöver dock inte bara innebära det omedvetna utan kan också ske på ett högst 
medvetet plan. Då Lärare 2 nämner att han på en trombonlektion väljer att spela trombon för 
att fysiskt visa sina elever hur instrumentet ska hållas är det ett exempel på medvetenhet i 
hans roll som förebild gentemot eleverna.

Pedagogisk kontra instrumental kompetens
Lärare 3 och Lärare 4 har helt olika erfarenheter kring att deras egna lärare inte spelade 
samma instrument som de själva. I Lärare 4's fall var det till och med så att en lärare som 
spelade ”fel” instrument gav honom mer än läraren på ”rätt” instrument. Detta tyder på att det 
inte är alldeles självklart att bara för att en lärare kan spela ett instrument bra kan denne 
undervisa bra i det instrumentet. Eleverna kan automatiskt inte spela för att läraren kan det 
menar Hanken & Johansen (2013) och säger vidare att det även krävs att läraren har kunskap 
om elevens lärande och att kritiskt granska verksamheten för att kunna tillgodose den enskilda 
elevens behov. 

När det handlar om att vara lärare i de instrumenten som inte är lärarnas huvudinstrument går 
det ur intervjuerna att urskilja lite olika tankesätt och tillvägagångssätt. Dessa behandlar 
lärarens inställning till de olika instrumenten och vilka signaler som sänds till eleverna. En 
tanke som kommit fram i undersökningen är att läraren är tydlig och öppen mot eleven med 
att ”det här är inte mitt huvudinstrument och jag är inte expert just här”. Positivt här är 
ärligheten som eleven får från läraren, den ser också att läraren som mänsklig som inte är 
proffs på allt. Lärare 4 säger att den viktigaste skillnaden mellan en bra och en dålig lärare är 
inte om denne är expert på instrumentet eller inte. Det är givetvis inte någon nackdel att vara 
det och att kunna vara en bra förebild på alla instrument, men än viktigare är det att engagera 
sig i eleverna och alltid försöka se till deras bästa. Sedan finns också tankarna om att eleverna 
inte ska märka att deras instrument kanske inte är lärarens huvudinstrument. Det är viktigt 
som lärare att då gå in i en roll, att visa för eleverna att det här är det bästa instrumentet säger 
Lärare 3. Lärare 1 tror att man som lärare utstrålar mycket till eleverna om vad man tycker om 
instrumentet. En lärare som brinner för ett visst instrument får lättare elever att vilja spela det 
säger både han och Lärare 4.

För olika lärare varierar det hur mycket de vill satsa på att utveckla sina färdigheter på de 
olika instrumenten. Vissa lägger ner mycket tid på att kunna bli så bra som bara möjligt på 
alla brassinstrument, medan andra inte har den prioriteringen. Fostås (2002) menar att det här 
hör ihop den bakgrunden läraren själv har, vilket stöds av vad mina informanter sagt, då de 
som i sin egen uppväxt efterfrågade en spelmässigt kompetent lärare ser det som viktigt i sin 
egen lärarroll. Likadant gäller tvärtom då de lärare som inte själva såg det som absolut 
nödvändigt att deras lärare var proffs på deras egna instrument, det har på motsvarande sätt 
fått konsekvenser för dem.

30



Musiklärarutbildningen och arbetslivet
Vidare har det dykt upp tankar – både från informanterna och hos mig – om hur väl 
musiklärarutbildningen på musikhögskolorna svarar mot hur verkligheten idag ser ut för 
brasslärare i den kommunala musikskolan. Utbildas studenter på ett relevant sätt för mötet 
med de behov som finns inom musikskolan och de krav som ställs på den anställde 
brassläraren? Då det inte finns något krav på att studenter med brassinstrument som inriktning 
ska utbilda sig inom alla brassinstrument är det i hög grad upp till studenten själv att ta ansvar 
för att lära sig behärska dem. Kurser som behandlar grundläggande kännedom om 
närbesläktade instrument finns som tillval, vilket även informanterna som utbildat sig på 
musikhögskolan nämnde, men utbildningen i stort riktar sig mot att studenterna ska bli 
verksamma lärare på sina huvudinstrument. Som lärarna i intervjuerna visar på är detta inget 
nytt fenomen, men frågan är om ett större ansvar bör läggas på musiklärarutbildningen att 
bättre utbilda dessa studenter till ett framtida yrkesliv som lärare i alla brassinstrument, inte 
bara deras huvudinstrument?

Vad jag som blivande brasslärare lärt mig från undersökningen
Som jag nämnde i inledningen har det aldrig för mig varit något obekant eller främmande att 
många brasslärare undervisar i samtliga brassinstrument. Det är också något som jag – ända 
sedan jag valde att börja studera till musiklärare – har haft i tankarna. Dock har nog inte 
insikten om att faktiskt undervisa i de andra instrumenten än mitt huvudinstrument slagit mig 
förrän de absolut sista åren under utbildningen. Där har även genomförandet av denna 
undersökning varit en stor hjälp till att inse lite mer av vad som krävs för att arbeta som 
brasslärare på en kommunal musikskola. Där innefattas både de rent instrumenttekniska 
aspekterna som här har synliggjorts och som är viktiga att känna till och själv utveckla och 
insikten om att de val som läraren gör i undervisningen får olika påverkan på olika elever. 
Den undervisningsform som fungerar bra för en viss elev i en viss situation behöver av den 
anledningen inte vara optimal för nästa elev.

Metoddiskussion
För mig personligen var det en stor fördel att redan innan ha träffat mina informanter. Det 
gjorde att jag kunde känna mig bekväm. Hade det varit fyra helt okända människor skulle jag 
– som känner mig själv väl – säkerligen varit hemskt nervös och obekväm, vilket troligtvis 
hade förändrat intervjuklimatet till det negativa. Även det faktum att de kände till mig redan 
innan tror jag även bara påverkade dem positivt. Jag kan inte se att de, på ett positivt sätt 
skulle svarat annorlunda eller mer öppet än de nu gjorde, om jag hade varit en – för dem – 
främmande intervjuare.

I och med att jag valde att göra mina intervjuer inom en ganska kort tidsperiod – alla fyra 
gjordes inom två dagar – fanns det där inte något direkt utrymme för en djupare reflektion. 
Hade det varit längre tid mellan intervjuerna hade jag mer grundligt kunnat analysera min roll 
som intervjuare och leta efter sådant jag hade kunnat göra bättre till nästa intervju. Precis som 
Repstad (2007) säger så ligger det i naturen hos den kvalitativa intervjun att vara flexibel och 
kunna ändra intervjumallen och utförandet från intervju till intervju. Med det sagt så menar 
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jag inte att jag inte var flexibel och anpassade mig efter situationen, men det jag gjorde 
annorlunda i de efterföljande intervjuerna skedde i sådana fall instinktivt och omedvetet, utan 
att jag aktivt tänkte att jag skulle göra ändringar. 

En fråga jag nu i efterhand har funderat på och som jag känner att borde ha ställt är hur till 
exempel läraren som är trumpetare tror de andra lärarna i min undersökning kommer svara på 
frågan om vad som är utmaningar med att spela och undervisa på just trumpet. Det hade 
kunnat blivit en intressant och lite rolig jämförelse, att se om huvudinstrumentalistens 
uppfattningar om svårigheter med dennes instrument stämmer överens med de andras tankar. 

Vidare forskning
Jag ser stora möjligheter att inom det här ämnet kunna forska vidare. Då den här studien utgår 
från lärares perspektiv vore det istället intressant att få reda på vad elever som har lärare som 
inte är huvudinstrumentalister på deras instrument har för upplevelser och tankar om 
undervisningen. Sedan skulle det fortsatt kunna forskas vidare runt det ämne jag i 
diskussionen skrapade på ytan på – om hur väl musiklärarutbildningen är relevant för att möta 
den verklighet som finns ute i den kommunala musikskolan. Främst tänker jag då ur 
brasslärarsynpunkt, men också att i ett vidare perspektiv beröra musikskolan i sin helhet.
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BILAGA 1 – INTERVJUMALL

Berätta om din relation till de olika brassinstrumenten, hur du började spela/lärde dig dem och 
hur länge du spelat dem, hur hemma du känner dig på dem, hur länge du undervisat på dem.

Hur kommer det sig att du fått undervisa på alla brassinstrument?

När du undervisar elever i de olika instrumenten, spelar du samma instrument som eleven 
eller ett annat? 
Om annat instrument, varför? Finns fördelar/nackdelar med det? Hur påverkas 
undervisningen? Hur påverkas eleven?

Hur tror du eleven påverkas av att du som deras lärare inte har samma huvudinstrument som 
den? Finns positiva aspekter?

Hur är det för dig som (t.ex) trumpetare att undervisa i elever i de andra instrumenten? 
Generella utmaningar? Har de andra instrumenten egenheter som för dig som (t.ex) 
trumpetare är svåra att behärska? Tvärtom, lätta?

Hur tänkte du att arbetet som brasslärare skulle vara, var du mentalt inställd på att få 
undervisa på biinstrument?

Hur förberedde din utbildning dig på att undervisa på fler brassinstrument?

Har du något mer du vill tillägga?
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