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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att studera hur flöjt- och oboelärare erfar fenomenet under-
visningsmetodik. För att uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Hur 
ser oboelärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Hur ser 
flöjtlärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Vilka lik-
heter- och/eller skillnader finns det inom undervisningsmetodiken som redskap för instru-
mentalundervisning på flöjt och oboe? Studien omfattar en kvalitativ intervjustudie på musik- 
eller kulturskolor i Sverige med tre flöjtlärare och tre oboelärare och tar avstamp i det teore-
tiska perspektivet fenomenologi. Forskningsmetoden för studien bottnar i semistrukturerade 
intervjuer som sedan transkriberats och analyserats med tematisk analys. Resultatet bärs upp 
av fyra teman. Dessa fyra teman är: Allmän musikdidaktik, (trä)blåsmetodik, flöjtmetodik 
samt oboemetodik. Det första temat präglas av övergripande lektionsstrukturer, övningar men 
även förhållningssätt till undervisningsmetodik. Den sammantagna slutsatsen gällande feno-
menet allmän musikdidaktik är innebörden av relationsarbetet med eleven men även yttre 
förutsättningar som färgar undervisningsmetodiken. Det andra temat belyser träblåsmusikers 
gemensamma beröringspunkter om vad det innebär att spela ett blåsinstrument. Lärarna erfar 
fenomenet andning som en gemensam och fundamental utgångspunkt men även en gemensam 
uppsättning repertoar. Det tredje och fjärde temat belyser flöjtens och oboens olikheter och 
förutsättningar för spel. Några exempel på skillnader instrumenten emellan är oboens dubbel-
rör vilket är något som flöjtspelet inte har. Även om flöjt och oboe är båda blåsinstrument 
visar resultatet på två skilda syner på blåsteknik. Flöjtspel handlar om förmågan att släppa 
iväg mycket luft medan oboespel handlar om att hålla igen med luft och att stå emot det höga 
trycket som bildas. I det påföljande diskussionskapitlet sätts resultatet i förhållande till tidi-
gare litteratur och forskning.                 
 
 
Nyckelord: Metod, metodik, undervisningsmetodik, fenomenologi, flöjt, oboe.  
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Abstract  
The purpose of this study is to examine how flute and oboe teachers experience the phenome-
non of methodology. To achieve this goal, the study is based on the following research ques-
tions: What are the oboe teachers view on methodology as tools in their instrumental educa-
tion? What are the flute teachers view on methodology as a tool in their instrumental educa-
tion? Which similarities and / or differences are there in the methodology as a tool for music 
instrument education on flute and oboe? The study is presented in a qualitative case study at 
music schools in Sweden with three flute teachers and three oboe teachers and is based on the 
theoretical perspective phenomenology. The research method for the study is based on semi 
structured interviews which have then been transcribed and analyzed with thematic analysis. 
The result is presented in four themes. These four themes are: General music didactics, 
(wood)wind methodology, flute methodology and oboe methodology. The first theme is char-
acterized by general lesson structures, exercises but also the teachers approach to methodolo-
gy. The overall conclusion regarding the phenomenon of general music didactics is the mean-
ing of the relationship work with the student but also external conditions that color the meth-
odology. The second theme highlights the common areas of woodwind musicians and what it 
means to play a wind instrument. The teachers experience the phenomenon of breathing as a 
common and fundamental starting point, but also a common set of repertoires. The third and 
fourth themes highlights the differences between the flute and the oboe and the conditions for 
play. Some examples of the differences between the instruments are the double reed of the 
oboe which is something that flute does not have. Although flute and oboe are both wind in-
struments the result shows two different visions on blowing techniques. Flute playing is about 
the ability to release a lot of air while oboe playing is about holding back with air and resist-
ing the high pressure that is created. In the following discussion chapter, the result is set in 
relation to previous literature and research. 
 
 
Keywords: Method, methodology, phenomenology, flute, oboe. 
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Förord 
Arbetet att se hur flöjt- och oboelärare erfar sin undervisningsmetodik har bidragit till att jag 
har utvecklats som blivande lärare men även fått en större inblick i hur andra ser på såväl 
undervisning som flöjten och oboen som musikinstrument.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ronny Lindeborg som har hjälpt mig att struktu-
rera och dela upp arbetet i moment så att allt blev överskådligt. Såväl med studien som för 
mig själv i förarbetet så att den röda tråden lyser med sin närvaro i detta ämne. Tack för här-
liga samtal om undervisningsmetodik och hur du som trombonist ser på flöjt- och oboespel 
och undervisningsmetodik.      
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Valt intresseområde 
Det är torsdag morgon och flöjtmetodik står på schemat. Ännu ett gediget häfte med text att 
läsa igenom till nästa lektionstillfälle. Jag gör fullt med anteckningar och illustrationer i min 
anteckningsbok för att inte missa allt väsentligt. Tur att jag har ljudupptagning på min telefon 
som backup. Tar det aldrig slut?  
 
Det är tisdag kväll och oboemetodik står för schemat. Denna gång handlar det om repertoar 
för nybörjare och läraren lägger ut en massa bra böcker på bordet framför mig. Plötsligt slår 
det mig att endast tre av de tio böckerna är skrivna för just oboe. Resterande böcker är skrivna 
för antingen blockflöjt, saxofon eller sång. Av de tre böckerna som är avsedda för oboe är 
dessutom två av dem transkriptioner som återanvänds inom hela träblåsfamiljen. Finns det 
inga nybörjarböcker skrivna för enbart oboe?       
 
Jag har under min tid på musiklärarprogrammet upplevt helt olika upplägg i såväl metodik- 
som spellektioner för mina instrument tvärflöjt och oboe. Den ena verkar ha en gedigen upp-
sättning kunskapsområden och traditioner med flera exempel på variationer inom respektive 
kunskapsområde som smidigare sammanlänkar till en tydlig helhet av vad det innebär att 
spela just detta instrument. Den andra är mer som ett grovt lapptäcke med olika färger och 
former där det kan vara svårare att hitta ett mönster och tyda hur bilden ser ut. Jag har länge 
upplevt att tvärflöjten och oboen är träblåsfamiljens motsatser när det kommer till lektions-
upplägg och innehåll samtidigt som de båda är melodibärande instrument i orkestersamman-
hang.   
 
Under praktikperioder lägger jag märke till diskrepanser i lektionsupplägg och att instrument-
specifika problemområden tar olika mycket tid av lektionen. Detta såväl när jag auskulterar 
som när jag själv tar över lektionerna. Om läraren prioriterar vissa moment framför andra 
innebär det att vissa moment nedprioriteras eller helt utesluts. Om olika lärare prioriterar vissa 
moment skulle det kunna innebära att flöjt- och oboeelever får olika uppfattningar om vad det 
innebär att spela ett instrument. Därmed besitter de olika kunskaper. Det kan då vara intres-
sant att kartlägga hur andra lärare ser på sin egen metodik för att sedan se likheter och skill-
nader.     	
 
Detta arbete är viktigt för mig då jag utbildar mig till träblåslärare. Som multiinstrumentalist 
ser jag både likheter och skillnader i mitt eget spel när jag byter från det ena instrumentet till 
det andra. När jag packar upp ett instrument kliver jag samtidigt in ett arkiv av såväl repertoar 
som släktträd kopplat till det specifika instrumentet. De ena arkivet är dock inte det andra likt.  

1.2 Problemområde  
Det är i ensemble- eller orkesterformer som musiker med diverse instrument träffas och spelar 
tillsammans. Det är här som de förvärvade musikaliska och speltekniska kunskaperna ska 
sättas i sitt musikaliska sammanhang tillsammans med andra musikanter. Det är även i dessa 
sammanhang som musikerna får chans att lyssna och njuta av varandras klanger. Det är även 
här som de instrumentala olikheterna framhävs. Jag hör ofta kommentarer riktade mot obois-
terna att de bör spela svagare så som sina medmusikanter. Hur svårt kan det vara? Jag hör ofta 
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kommentarer riktade till flöjtisterna att de bör öva på skalorna i tredje oktaven. Hur svårt kan 
det vara?     
 
Ett problem med oboen är att den är ur ett fingerfärdighetsperspektiv ett oergonomiskt in-
strument. Idag finns det barn- och junioroboer där mekaniken är bättre anpassade efter små 
händer. Dock kvarstår ett komplext greppsystem där det i förhållandet till flöjten och saxofo-
nen tar längre tid och övning för att bemästra. Förutsättningarna för att spela olika instrument 
kan således se väldigt olika ut. I min kandidatuppsats nämner jag hur omställningsprocesserna 
ser ut när jag byter mellan tvärflöjten, saxofonen och oboen. Där framgår det att oboens dub-
belrörblad är en viktig del av omställningsprocessen men att den samtidigt tar en stor del av 
mina övningspass. Samma fenomen ha visat sig under mina praktikperioder där dubbelrörbla-
den tar en stor del av lektionerna. Oboens dubbelrörblad är små och sköra och tål ej att stöta 
mot något. Dessutom tenderar de till att vara dyra vid inköp samt att de slits ut snabbt. Utöver 
detta måste de justeras efter elevens kapacitet men även tycke och smak när det kommer till 
klangpreferenser. Alla dessa faktorer gör att dubbelrörbladen utgör en stor del av lektionerna. 
 
Det sägs att om du spelar oboe hela livet beräknas du dö ungefär tio år tidigare än om du 
skulle avstått från oboespel. Detta på grund av det höga trycket som bildas i huvudet när du 
tar en ton. Även om det inte finns några vetenskapliga studier som bekräftar denna myt ger 
det en fingervisning om att oboen är ett fysiskt krävande instrument vilket speglar såväl mina 
egna spellektioner på Musikhögskolan men även det jag har sett under mina praktikperioder. I 
en intervju med flöjtisten Gunnar Näsman förklarade han sin syn på flöjtens och oboens ka-
raktäriserande skillnader samt hur han har erfarit skillnader i lektionsupplägg genom åren. 
Han kom fram till att oboen är ett orkester- och soloinstrument medan flöjten är närmast ett 
folkligt instrument. Det han menar är dels att det är betydligt färre som spelar oboe än tvär-
flöjt men att i en blåsorkester eller ensemble är det enbart en till två oboer i stämmorna medan 
att det kan vara fler flöjtstämmor. Dessutom har flöjten både ett större tonregister och är lät-
tare speltekniskt vilket innebär att flöjten har större dynamiska fördelar. Dessa fundamentala 
skillnader speglar i sin tur lärarnas val av undervisningsinnehåll, repertoar och tillvägagångs-
sätt i undervisningen (muntlig källa: Näsman, 2019). 
 
Det som karaktäriserar tvärflöjtspel är att munstycket sitter utanpå instrumentkroppen. Dessu-
tom oktaverar du med läpparna vilket kräver finmotorik och en flexibel embouchyr vilket 
även det speglar mina egna spellektioner men även mina intryck under praktikperioderna.       
 
I Days (2012) forskningsöversikt tar han upp att skolutveckling är tätt förknippat med lärares 
utveckling och att det är viktigt att de två perspektivens ömsesidigt beroende erkänns och be-
tonas (s.105). De menar att om en lärare fortsätter utveckla sitt eget lärande skulle det inne-
bära att även skolan utvecklas vilket även skulle gynna eleverna. Som blivande träblåslärare 
har jag skaffat mig en viss mängd kunskaper och tips för metodik inom respektive instrument 
som jag nu bär med mig i min ryggsäck. Genom att forska i vad andra flöjt- och oboelärare 
väljer att ta med i sin undervisning och hur de går tillväga menar Days att det utvecklar mitt 
eget lärande som i sin tur innebär att även skolan utvecklas vilket även skulle gynna eleverna.     

1.3 Arbetets disposition 
Det inledande kapitlet presenterar ämnesområdet för studien och det valda problemområdet. I 
kapitel två belyses tidigare forskning och annan relevant litteratur samt studiens problemfor-
mulering och forskningsfrågor. Därefter följer ett kapitel om studiens teoretiska utgångspunk-
ter där kunskaps- och vetenskapsteoretiska val som gjorts nämns samt studiens teoretiska per-
spektiv. Det fjärde kapitlet belyser de metodologiska utgångspunkterna samt att studiens de-
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sign beskrivs. I kapitel fem presenteras resultatet för att i kapitel sex mynna ut i en diskussion 
som bottnar i tidigare forskning och litteratur. Avslutningsvis redovisas studiens källmaterial i 
en referenslista.  
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 
relevans inom området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Då 
denna studie bottnar i kombinationsvalet flöjt- och oboelärares val av undervisningsmetodik 
är tidigare forskning inom detta område kraftigt begränsat. Därför belyser viss litteratur om-
råden som är instrumentöverskridande men som fortfarande har relevans för lärarens val av 
undervisningsmetodik. 

2.1 Perspektiv på området 
Här presenteras olika aspekter inom lärares val av undervisningsmetodik som didaktiskt red-
skap inom instrumentalundervinsingen. 

2.1.1 Didaktik, Metodik, Pedagogik, Teori och Praktik 
Ordet metod kommer från det grekiska ordet methodos som betyder väg, på väg mot något 
(Morberg, 1999). Innebörden av ordet metodik kan förklaras som ”konsten att- / eller kun-
nandet om att vara på väg mot något” eller ”hur man gör för att gå tillväga” (s. 18). En tredje 
tolkning skulle kunna vara läran om hur man undervisar med avseende på mötet mellan lärare 
och elev. Morberg fortsätter att definiera ordet metodik som läran om hur man undervisar och 
att metodiken är det ämne som i huvudsak står för undervisningens praktiska erfarenheter. 
Hon menar dock att gränserna mellan metod och metodik är hårfin men att skillnaderna skulle 
kunna ses som att metodiken är tekniken för mötet mellan lärare och elev medan metoden är 
själva förfaringssättet. Morberg hävdar att metodikämnet på lärarutbildningen handlar om att 
tydliggöra undervisningsprocessen. Det hon menar är att verbalisera och problematisera den 
yrkeskunskap som den erfarne och reflekterande läraren har internaliserat i yrket. Moberg är 
dock tydlig med att berätta att även om hennes avhandling riktar sig mot lärarhögskolan och 
metodikens roll i lärarutbildningen genom 1900-talet sker samma metodiska principer i alla 
led. Dessa led menar hon är alltifrån en kurs i ämnet metodik, till lärarstudenternas kurser i 
undervisningsmetodik på lärarhögskolan, till den faktiska metodiken på arbetsplatsen i klass-
rummet.  
 
Morberg (1999) ställer även begreppen pedagogik och metodik mot varandra samt skillnader-
na mellan teori och praktik. Pedagogik menar hon bygger på det vetenskapliga och teoretiska 
perspektivet på undervisning och uppfostran medan metodiken handlar om tekniker för mötet 
mellan lärare och elev. Således står metodik för det praktiska perspektivet. Med praktik menar 
hon är när lärarna ägnar sig åt praktiska övningar av olika slag som bottnar i de förvärvade 
teoretiska kunskaperna. Begreppet teori kan delas upp i två delar. I den ena omfattar teorin 
allt som lärarutbildningen erbjuder i form av ämnesteori, pedagogik men även metodik. I den 
andra ställer hon teorin mot den praktiska pedagogiken. 
 

Man kan även tala om teori, ämnesteori eller ämnesstudier, i motsats till den prak-
tiska pedagogiken, och då avses allt som inte är praktisk pedagogik. Metodik och 
praktik står då i motsatt ställning till ämnesteori eller ämnesstudier. (Morberg, 
1999, s. 22) 

 
Det Morberg (1999) menar är att begreppet teori som avses beror på sammanhanget.  
 
Westling (1987) hävdar att didaktiken söker svar på frågorna vad, hur och varför. Dock anser 
han att dessa frågor hör till metodikämnets frågor och att det därför uppstår en krock. Han 
hävdar att metodiken kan ge intrycket av att ha fokus på hur-frågan men att i verkligheten är 
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de tre frågorna är kopplade till varandra och därmed ej kan säras på. Holmberg (1992) tilläg-
ger att didaktik har med integration och samtidighet att göra. Didaktik i lärarutbildningen har 
en tendens att förekomma som enskilda föreläsningar eller seminarier men att den istället bör 
inkludera metodik, praktik och teori som ett oupplöst samband mellan innehåll och form. Med 
andra ord är didaktik inte enbart ett arbetssätt eller ämnesinnehåll utan de båda tillsammans. 
Gidlund och Boström (2017) intervjuade 37 lärare som arbetar med elever som har någon 
form av funktionsnedsättning. Temat var inkluderande didaktik och hur lärarna såg på detta 
begrepp. De kom fram till att de didaktiska aspekterna i deras undervisning bestod av metod, 
subjekt, lärare, elev, retorik, interaktion och lärandemiljön. Av dessa didaktiska aspekter 
rangordnades eleven, metoden och läraren som viktigast. Att eleven rangordnades högst me-
nar Gidlund och Boström beror på att läraren måste förstå vem eleven är och hur den diagno-
sen påverkar elevens vardag och därmed blir en utgångspunkt i lektionsupplägget. Med metod 
menar lärarna individualisering och anpassning men även att skapa rätt sorts struktur och för-
enkling. Lärarens roll i den didaktiska inkluderingen menar de är att tänka och reflektera, visa 
empati och emotioner, ämnesdidaktiska kunskaper samt ett gott kollegialt samarbete. Gidlund 
och Bodström (2017) tangerar därmed Holmbergs resonemang att didaktik inte enbart är ett 
arbetssätt eller ämnesinnehåll utan de båda tillsammans.  

2.1.2 Lektionsupplägg som en del av undervisningsmetodiken  
Schenck (2000) hävdar att varje lektion har sin profil och att den bygger på tre delar. Den 
första delen består av instrumentspecifika moment (I) där allt vad det innebär att spela just 
detta specifika instrument äger rum. Det kan till exempel vara fingerfärdighetsteknik som är 
karaktäriserande för oboen eller hur du formar din embouchyr vid flöjtspel. Den andra delen 
består av musikaliska moment (M) vilket innebär spelmaterial i form av solorepertoar, en-
semble- och/ eller orkesterrepertoar. Vid detta läge menar Schenck att fokus flyttas från in-
strumentet till musiken även om instrumentala färdigheter inte går att utesluta då olika in-
strument har olika svårigheter. Den tredje delen är pedagogiska moment (P) vilket bygger på 
lärarens sätt att undervisa i de två första delarna. Schenck ger ett förslag på en pedagogisk 
planerings- och reflektionsmall där dessa tre delar är inkluderade. Mallen bygger på avsikter, 
lektionsplan samt reflektion. Med avsikter menar han att huvudsyftet samt eventuella fler syf-
ten för lektionen definieras. Med lektionsplanen menas alla tänkta aktiviteter, ordningsföljd, 
ungefärlig tidsplan, musikaliskt material, tillvägagångssätt eller läxor. I reflektionsdelen be-
skriver läraren vad som egentligen hände på lektionen och ställer de mot tidigare syften. 
Schencks talesätt är att planera mycket men våga göra mindre. Det han menar är att man ald-
rig kan planera för mycket samtidigt som läraren bör ta in elevens humör, reaktioner men 
även hens initiativ och infall i beaktning för just denna lektion vilket kräver att läraren även är 
en god pedagogisk improvisatör. Schencks slutsatser är att förhållandet mellan instrumentspe-
cifika moment (I), musikaliska moment (M) samt pedagogiska moment (P) kraftigt varierar 
beroende på elevens förutsättningar, vad som ska spelas men även lärarens syn på vad eleven 
bör kunna.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Illustration av I-, M-, och P-kakan med tre lektionsreflektioner. Egen figur. 
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Figurerna ovan illustrerar tre tänkbara lektionsreflektioner. I den första figuren var musika-
liska moment (M) den dominerande delen av lektionen medan i de övriga var det pedagogiska 
moment (P) som tog mest tid och plats. Schenck (2000) varnar dock för att fastna för länge i 
samma moment. Han hävdar istället att sträva efter en god balansprofil är att föredra och att 
eleven ska få ett allsidigt lärande istället för att fastna i ett och samma moment. Det han me-
nar är att det är viktigt att tillfälligtvis kunna lämna ett moment och gå vidare till nästa även 
om du som lärare inte känner dig färdig. Detta då det alltid går att återkomma. Han fortsätter 
med att nämna att även tre jämt fördelade moment kan resultera i att varje moment tar för 
lång tid. Detta då en grupp elever visar extra stort behov av omväxling. 
 
Med balansprofil menar Schenck (2000) att göra en lista för varje lektion med ”balanspar” där 
du som lärare ställer ord mot varandra för att sedan gradera dem. På så sätt får du som lärare 
en beskrivning åt vilka håll lektionen lutar sig åt vilket i slutändan gör dig som lärare mer 
medveten om vad du gör.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.  Illustration av Schencks (2000) balansprofil (s. 220). Egen figur.        
 
Om läraren är ensam om att undervisa ett specifikt instrument menar Schenck (2000) att ba-
lansprofilen och I-, M-, och P-kakan är ett bra verktyg för reflektion. Han fortsätter med att 
nämna att om läraren arbetar i ett arbetslag är det fördel att ha löpande diskussioner om 
undervisningsstrategier för fortsatt utveckling. 
 
Som lärare och elev är det extra viktigt att ta tillvara på starten och slutet på lektionerna. 
Schenck (2000) menar att i början av lektionen befinner eleverna sig i olika tankevärldar, per-
sonligheter och sinnesstämningar från föregående aktiviteter. Lektionsstarten blir därmed av-
görande för elevens intresse och den fortsatta uppmärksamheten. Han gör liknelsen med att 
läsa en bok eller se en film. Om boken eller filmen inte är intresseväckande i början blir det 
en uppförsbacke och det blir svårare och svårare att engagera sig och vara aktiv. Början blir 
då avgörande för elevens fortsatta intresse och uppmärksamhet. Schenck fortsätter med att 
hävda att lektionsstarterna bör vara av samma karaktär för att på sikt förvandlas till någon 
form av ritual. På den vägen byggs goda vanor som bidrar till en grundläggande trygghet för 
eleven. Ett exempel på en lektionsstart menar Schenck är att stämma instrumentet vilket bi-
drar till en god ritual med såväl kollektiv som individuell uppmärksamhet. Han menar i detta 
fall att alla instrument ska anpassas till varandra samtidigt som varje elev blir sedd och väl-

Rörelse……………………………..………………… stillhet 
Många olika moment………………………………….ett eller ett fåtal moment 
Eget upptäckande ……………………………………..imitation 
Skapa egen musik …………………………………….sjunga/spela efter förlaga 
Spel utan noter………………………………………...spel med noter 
Uppslag utanför boken………………………………..uppslag i boken 
Lätt……………………………………………………svår 
Befästa färdigheter……………………………………tänja gränser 
Kända favoriter……………………………………....nya utmaningar 
Samspel……………………………………………….solospel 
Musik………………………………………………….ord 
”bara göra” ……………………………………………teori och förklaring 
Fördjupning……………………………………………kvantitet 
Musikens helhet……………………………………….musikens delar 
Uppmärksamhet riktad………………………………...uppmärksamhet riktad mot en i taget 
Mot hela gruppen  
Läraren spelar/deltar…………………………………..läraren lyssnar/iakttar 
Elevinitiativ……………………………………………lärarinitiativ 
Läraren frågar…………………………………………läraren talar om 
Avvika från planering…………………………………följa planering  
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komnad. Andra exempel på lektionsstarter är att spela samma uppvärmningsstycke vid uppre-
pade tillfällen, göra gymparörelser eller någon form av gehörsmoment. Dessa ritualer blir så 
småningom en plattform att bygga vidare med andra aktiviteter. Det sista momentet som hän-
der på lektionen anser Schenck är minst lika viktig då det är det moment som förblir det sista 
intrycket av lektionen tillika det som eleven bär med sig hem. Start- och slutmomentet får 
gärna vara av samma karaktär då han menar att det skapar en helhetskänsla men även trygg-
het. Han fortsätter med att nämna att ett bra slut gör att eleven lämnar lektionen med självför-
troende, tydliga läxor och ett minne av välklingande musik. Detta gör att elevens jag-kan-
känsla stärks och ökad spellust. Därför är det viktigt att slutföra det näst sista momentet i tid 
för att få till ett bra avslut på lektionen.     

2.1.3 Musik som olika undervisningsämnen 
Hanken och Johansen (2013) skriver om synen på musik som olika undervisningsämnen. 
Dessa synsätt är musik som estetisk- färdighets- kunskaps- musisk- trivsel- kritisk eller 
mediaämne. De menar att musikpedagogens ämnessyn utgör en viktig förutsättning för hur 
ämnets profil blir i realiteten. Med andra ord kommer spellektionerna och val av undervis-
ningsmetodik bottna i hur du som lärare ser på musik och hur det specifika instrumentet bör 
spelas. De nämner att en instrumentalpedagog som ser musik som ett hantverk- eller färdig-
hetsämne tenderar att lägga mer tid åt exempelvis speltekniska moment eller intonation me-
dan en lärare som utgår från musik som ett musiskt ämne tenderar att ta tillvara och främja 
spontanitet och kreativitet i musikutövandet. Att se musik som trivselämne menar Hanken och 
Johansen innebär att du som lärare lägger vikt vid att skapa en prestigelös undervisning där en 
god sammanhållning frodas och premieras. En lärare som utgår från musik som ett estetiskt 
ämne tenderar å sin sida att lägga vikt vid repertoar och synen om bra och dålig musik. Utöver 
repertoaren är även jakten på ett stilistiskt klangideal en betydande del av estetlärarens filosofi 
som därmed utgör en betydande del av undervisningsmetodiken. 

2.1.4 Spelböcker och interpretation 
Fritzén och Öhman (1981) har skrivit spelboken Flöjten och Jag 1 som är den första spelbo-
ken i deras serie. I förordet presenterar de bokens upplägg men även förslag på hur låtarna 
och övningarna bör spelas. Dessa är: 
 

• Melodier från olika genrer, till exempel svensk och utländsk folkmusik, Beatles och 
Bach. 

• Ackordanalys och text till de flesta melodierna. 
• Kanon, två- och trestämmiga melodier. 
• Improvisationsövningar (Fritzén & Öhman (1981). 

 
Fritzén och Öhman (1981) nämner att tonartsbeteckningarna ibland är ofullständigt angivna 
för att passa det stadium som eleven befinner sig på. De fortsätter med att nämna att vissa 
melodier och stämmor är förenklade för att passa sammanhanget. De skriver att ”vi har valt en 
del melodier som kanske är i längsta laget framför mindre intressanta småsnuttar. Därför före-
slår vi elever och lärare att vid behov dela upp sådana melodier” (s. 1). Fritzén och Öhman 
beskriver en problematik om att en del repertoar är antingen av samma karaktär vilket skulle 
kunna bidra till att eleven tidigt tröttnar på låtarna men även att de längre låtarna bidrar till att 
eleverna snabbt blir fysiskt trötta och inte orkar spela hela stycket vilket skulle kräva en större 
lärarinsats för läraren. De avslutar förordet med att nämna att de valt melodier som de själva 
tycker mycket om. 
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Naessén (1997) har skrivit spelboken Flöjtskolan 1 som är den första spelboken i hennes se-
rie. Efter innehållsförteckningen finns det instruktioner specifikt till läraren där hon nämner 
att denna bok vänder sig till elever från ungefär 8 års ålder. Hon har medvetet valt en långsam 
progression och ett begränsat tonmaterial för att ge eleven möjlighet att ”smälta” och be-
härska ett visst ton-/notmaterial innan nya moment presenteras. Hon tillägger att den första 
tiden bör undervisningen ske helt på gehör och att notläsning införs då eleven känner ”sig 
hemma” på sitt instrument. Om toner och tonarter skriver hon specifikt att presentera tonen 
Eb tidigt då hon menar att eleverna ofta deltar parallellt i orkester- eller ensembleverksamhet 
tillsammans med andra ”blåsare” som där tonerna och tonarterna Bb och Eb är vanligt före-
kommande.   
 
I Galway och Bridges (2009) biografiska bok nämner James Galway angående flöjtrepertoar 
att det är av vikt att spela styckena om och om igen. Han gör en liknelse om när han läser bi-
beln och menar att första genomläsningen går ut på att bilda sig en uppfattning om vad allt 
handlar om. När du läser den en andra gång förstår du innebörden på ett djupare plan. Den 
tredje gången märker du hur lite du egentligen visste första gången. Det Galway menar är att 
ju mer du spelar ett stycke desto mer lär du känna dess innebörd. Repetition blir för Galway 
ett didaktiskt redskap i hans flöjtspel för att fortsätta utveckla sin interpretation av det han 
spelar.  

2.1.5 Sången som ett lärarfilosofiskt och didaktiskt redskap 
I Blakemans (2016) biografiska bok berättar William Bennett att han ofta fokuserar på att 
hitta sin inre röst i sitt flöjtspel. Bennett, som är professor i tvärflöjt på Royal College of Mu-
sic i London är även känd för att låta sina elever göra ett utdrag ur sina stycken för att sedan 
sjunga det. Detta föra att medvetandegöra vad som händer inuti kroppen men även lägga 
märke till hur eleven fraserar. Bennett menar att genom att sjunga det som ska spelas fram-
hävs mer nyanser, klangfärger, former vilket även ger mer karaktär. Han påpekar att det hand-
lar om att mentalt absorbera instrumentet (internalisera) in i din kropp, snarare än att erfara 
den utanpå, på hakan. När du slutar att tänka på att flöjten är något som är utanpå kroppen blir 
du ett med den. Bennetts motto är the flute is your voice (flöjten är din röst). Sången blir då 
som ett didaktiskt redskap i sin flöjtundervisning för att nå målet att få en specifik flöjtklang i 
ett specifikt stycke. 
 
Salters (2018) forskningsöversikt omfattar bland annat över 100 oboisters syn på oboens dub-
belrörblad samt deras klangideal. En av oboisterna är solooboisten i Berlinfilharmonin Al-
brecht Mayer som även han utgår från sången i sitt spel. Mayer är själv tränad tenor och an-
vänder samma vokaltekniker när han spelar oboe. Ett exempel är att forma vokalerna A och O 
i det övre oboeregistret för att få en rundare klang. James Galway (Blakeman, 2016) och Al-
brecht Mayer (Salter, 2018) tangerar därmed varandras filosofi om att använda sången både 
som metafor och som didaktiskt redskap i sitt instrumentspel.   
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2.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom det valda området.  

2.2.1 En jämförelse av musikskolorna i Sverige och Lettland 
Grinvaldes (2018) studie omfattar Sveriges och Lettlands tillvägagångssätt att bedriva musik-
skoleverksamhet. En studie som speglar såväl en svensk som ett annat lands sätt att bedriva 
musikskoleverksamhet skulle kunna vara av nytta för att få ett internationellt perspektiv på 
vad det innebär att undervisa ett musikinstrument och vad i detta fall en av Lettlands musiks-
kolor anser är viktiga beståndsdelar i undervisningen. Hon kom fram till att det fanns ett par 
fundamentala skillnader mellan de svenska och de lettiska pedagogerna när det kommer till 
instrumentalundervisning och vilka faktorer som påverkar undervisningsinnehållet och tillvä-
gagångssättet. Till att börja med är mängden elever som de lettiska pedagogerna har är redu-
cerad till 12 elever per vecka medan i Sverige är taket 40 elever. De 12 eleverna träffar dock 
sina lärare två gånger i veckan samt att varje lektion är 40 minuter långa medan de svenska 
pedagogernas lektioner vanligtvis är 20 minuter långa och träffas en gång i veckan. Detta in-
nebär att varje elev tillbringar generellt fyra gånger längre tid på musikskolan per vecka än 
vad de svenska musikskoleeleverna gör. En annan fundamental skillnad är att i Lettland har 
de en detaljerad läsårsplan som påminner om den svenska grundskolan och gymnasiet om 
betygsättning och en serie specifika övningar, skalor och repertoar för respektive instrument 
som ska spelas upp varje läsår. Under ett läsår finns det två betygsatta studiekonserter där 
eleven ska spela fyra olika musikstycken av olika karaktär. I varje läsår anordnas ett slutprov 
som avgör om eleverna blir godkända för att kunna fortsätta i nästa årskurs. Dessutom är det 
enbart de skickligaste eleverna som får medverka i diverse skolanknutna evenemang såsom 
julkonserter, musiktävlingar eller musikfestivaler. Det sistnämnda är även något som de let-
tiska pedagogerna inte bara uppmuntrar till utan att alla elever ska medverka i någon gång 
under sin tid i musikskolan. Även om bara de bästa eleverna får tävla i diverse musiktävlingar 
menar Grinvalde att musikfestivaler och tävlingar är en stark kultur i Lettland som pedago-
gerna förhåller sig till. De svenska musikskolorna menar Grinvalde har en mer avslappnad 
och öppet förhållningssätt till såväl läsårsplaner som uppspelningar.  
 
Något som skiljer sig mellan Sverige och Lettland är även undervisningsformerna. I Sverige 
är det vanligt att pedagogerna bedriver undervisning i grupp medan det inte förekommer i 
Lettland. Istället har de ensemblespel där eleverna lär sig att spela tillsammans (Grinvalde, 
2018). Något som är värt att notera är hur de svenska pedagogerna varierar mellan notspel, 
gehörsspel och improvisation. Dessutom är de mer benägna att anpassa sin undervisning efter 
eleven än vad pedagogerna i Lettland är. En anledning till att det är så beror på de lettiska 
pedagogernas strikta läroplan och musiktävlingar som tar mycket fokus av undervisningsti-
den.   
 
De tillfrågade får även frågan om de använder några specifika metoder eller material i sin 
undervisning vilket de alla svarar att de inte gör. Däremot får Grinvalde (2018) kommentarer 
från de lettiska pedagogerna att de känner att de måste på något sätt förhålla sig till både läro-
planen och att öva inför musiktävlingar vilket påverkar lektionerna och övningar de väljer. I 
övrigt använder både de svenska och lettiska pedagogerna blandat material i form av spel-
böcker men även material från internet. Som kontrast till detta förhållningssätt att arbeta skri-
ver Rostwall och West (2001) i sin studie att den svenska kulturskolan är präglad av repro-
duktion och stagnation gällande innehåll och form på lektionerna. Denna syn delas även av 
Tivenius (2008) som i en enkätstudie av didaktiska och musikaliska attityder och värderingar 
bland lärare inom musikskolan. Med andra ord delar Rostwall, West och Tivenius att den 
svenska musikskolan tenderar att vara mer sluten när det kommer till repertoar och lärares sätt 
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att bedriva sin undervisning. Därmed finns det en tydlig diskrepans mellan Grinvaldes forsk-
ning och Rostwall, West och Tivenius om den svenska musikskolan. Vidare i Grinvaldes 
forskning visar det sig att de lettiska pedagogerna inte planerar särskilt mycket eftersom ar-
betsplanen redan är utformad och därmed vet de exakt när de bör börja jobba med till exempel 
skalor och sonater. De betonar dock att den viktigaste planeringsfasen sker när eleverna är 
nybörjare då det är vid detta stadie som pedagogen gör bedömningen vad respektive elev har 
för förkunskaper och vad mer specifikt som hen behöver öva på. 
 
Vad som även förenar de svenska och lettiska pedagogerna inom musikskolan är synen på 
deras relationer till sina elever. Enligt Grinvalde (2018) betraktar såväl de lettiska- som de 
svenska lärarna att deras relationer till sina elever som mycket mänskliga. En lettisk pedagog 
önskade få mer tid för samtal med sina elever för att förstå dem. I synnerhet när eleverna når 
tonåren. Ett annat önskemål från de båda länderna är att få mer undervisningstid för de äldre 
eleverna då de oftast spelar längre och mer komplicerade musikstycken som därmed kräver 
mer tid.       

2.2.2 Oboens karaktär och förutsättningar 
Martinssons (2015) forskning belyser udda instruments förutsättningar i den svenska musik- 
och kulturskolan. Här handlar det om oboe och fagott. De tillfrågade lärarna svarade att ”20 
minuter i veckan är för korta lektioner för alla instrument men speciellt för oboe och fagott då 
de är pilliga instrument och krävande för sina dubbelrör och behöver ännu mer tid än andra 
instrument” (s. 33). Kontentan blir att lärarna inte hinner komma igång och musicera på 20 
minuter vilket i förlängningen skulle kunna innebära att eleven tröttnar och slutar. Respon-
denterna i studien framför ett önskemål om att ha 30 minuter långa lektioner, två gånger i 
veckan för att uppnå maximal utveckling. Utöver dessa lektioner önskar de att alla spelar i 
någon form av ensemble. 
 
Martinsson (2015) nämner att när det kommer till repertoar säger flera lärare att filmmusik, 
uppmuntra till att gå på konserter och att skaffa bra arrangemang som passar ensemblerna är 
viktiga faktorer till hög motivation och elevens fortsatta utveckling. 
 

Filmmusik är räddningen! Orkesterspel är en viktig strategi för motivationen hos 
eleverna, ett sammanhang som stimulerar lusten och utvecklingen. Bra arrange-
mang som passar ensemblen är också viktig! Att lärare får tid till sådant också, de 
som har förmågan! (Martinsson, 2015, s. 34)   
 

Martinsson (2015) fortsätter med att ta upp hur viktigt det är att eleverna kommer in i ett 
sammanhang av sammusicerande där de finner mål och mening med sitt eget övande men 
även en social samhörighet vilket skapar en identitet med sitt instrument. Således är arbetet 
med att skräddarsy bra ensemblelåtar med rätt svårighetsgrader till eleverna samt skapa och 
stärka instrumentidentiteten en del av lärarens metodik. Dessutom verkar det av denna forsk-
ning att bedöma att det är viktigt att ha goda relationer till elevens föräldrar. Detta är av vikt 
dels då det är föräldrarna som sitter på plånboken och troligtvis ska betala de dyra instrumen-
ten men även då lärarna anser att föräldrarna hjälper till i elevens lärandeprocess genom att 
uppmuntra sina barn att fortsätta spela. Kontentan blir att föräldrarna blir mer engagerade i 
såväl sina barn som i deras aktiviteter vilket skapar både stöd och intresse bland berörda. 
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2.2.3 Mästarlära och konservatorieundervisning 
Enligt Nyeri (1988) och Polanyi (1958) bygger mästarlära på två aktörer, mästaren och lär-
lingen där mästaren lär ut sitt hantverk till lärlingen. Med mästarlära sker en process under 
vilken lärlingen ständigt lär sig av andra lärlingar eller andra mästare inom det specifika hant-
verket. Nyeri nämner att mästarlära även bottnar i en praxisgemenskap där lärandet är inlagrat 
i en process vilket genom du som utövare blir medlem i. Det är i denna gemenskap som utö-
varens identitet skapas och formas. Nielsen (2000) bygger vidare med att nämna att lärandet 
förankras i en praxisgemenskap och betraktas som en gradvis förändring av deltagandet i en 
fortgående process. Ett exempel på en praxisgemenskap menar Nielsen är musikkonservato-
rium och dess mästarlärartradition där musikstuderande samlas kring en gemensam miljö och 
uppfattning om hur exempelvis klassisk musik eller hur ett specifikt musikinstrument bör spe-
las. Nielsen menar då att praxisgemenskapen inte enbart omfattar musikkonservatoriet som 
institution utan även musiksammanhang som har direkt med konservatoriet att göra (s. 140). 
Han ger musikskolor och konsertlokaler som två exempel.  

2.2.4 Lärare och expertlärare  
I Berliners (2004) forskning fastställs kännetecken för så kallade expertlärare. Med expert-
lärare menar Berliners de lärare som de anser erfar högst lärarkompetens. Han kategoriserar 
dessa kännetecken i de fem kategorierna nybörjarlärare, avancerad nybörjare, kompetent lä-
rare, framträdande lärare samt expertlärare. Dessa kännetecken i de fem kategorierna omfattar 
alla sorters lärare i alla undervisningsämnen. Berliners menar således att detta är universella 
kännetecken för bra lärare.    
 

• Nybörjarläraren håller sig i undervisningen i huvudsak till förutbestämda 
strukturer och guider och uppvisar begränsad förmåga i förhållande till 
dessa. 

• Avancerade nybörjare börjar bygga praktiska fallkunskaper, både positiva 
och negativa, på basis av vilka beslut som kan fattas. De utvecklar också 
vad som kallas villkorad och strategisk förståelse som kompenserar för och 
rör sig i riktning bort från nybörjarsteget när det gäller hur man kan eller 
bör handla i undervisningen. 

• Kompetenta lärare har mer kontroll över händelser än nybörjare, men är 
ännu inte snabba, flytande och flexibla. De gör medvetna val om vad de 
ska göra och har förmåga att särskilja vad som är viktigt eller mindre vik-
tigt. Kompetenta lärare vet vad som ska uppnås och vad man som lärare på 
säker grund kan bortse från i undervisningen samt när man ska arbeta vi-
dare med en idé och när man ska lämna den. 

• Framträdande lärare har genom sina ackumulerade fallkunskaper och sina 
erfarenheter av framgångsrika val uppnått en nivå av intuitiv förmåga. Ge-
nom sina rika källor av beprövad erfarenhet kan framträdande lärare se 
helhetsorienterat på de situationer som de möter. De upptäcker likheter 
mellan händelser som nybörjaren misslyckas med att upptäcka. Framträ-
dande lärare kan också förutsäga hur elever kommer att agera och reagera, 
även i nya situationer. 

• Expertlärare verkar handla utan begränsningar, flytande och instinktivt, till 
synes utan rationell planering. Han eller hon bygger sitt handlande på 
djupa reserver av tyst kunskap snarare än explicita regler och maximer. 
När problem ska tacklas ställer de dock om till en mer deliberativ och ana-
lytisk problemlösningskompetens. Om nybörjaren är öppen, den avance-
rade nybörjaren insiktsfull, den kompetente rationell och den framträdande 
läraren intuitiv, kan vi karaktärisera expertläraren som medveten intuitiv. 
(Berliners, 2004, s. 9) 
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I Berliners (2004) forskning om expertlärares yrkeskunnande framhålls en omfattande och rik 
undervisningsrepertoar och en hög nivå av didaktiskt omdöme. Läraren har genom åren byggt 
upp gedigna handlings- och undervisningsstrategier som läraren även kan motivera och stå 
för. Denna gedigna uppsättning kunskaper gör således att läraren kan anpassa sin undervis-
ning efter elevens behov och önskemål. 
 
Perry, Turner och Meyer (2006) har bedrivit forskning om motivation. De kom fram till att 
det finns starka kopplingar mellan motivation och informativ återkoppling mellan lärare och 
elever men även mellan elever. Dessutom är tydligt kommunicerande förväntningar samt ett 
positivt uppmuntrande klimat viktigt för elevens motivation. Vidare nämner Perry, Turner och 
Meyer att motivation sällan beror på den enskilde eleven utan är satt i dynamiska relationer 
mellan människor och den kontext som eleven befinner sig i. De menar även att motivation är 
starkt kopplat till en känsla av tillhörighet, sociala band och klassrummet som lärandemiljö 
och att läraren har en viktig roll att stärka dessa samband för att skapa en god lärandemiljö. 
En god lärandemiljö menar de skapar en grogrund för goda resultat.     
  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det är i ensemble- eller orkesterformer som musiker med diverse instrument träffas och spelar 
tillsammans. Det är här som de förvärvade musikaliska och speltekniska kunskaperna som 
eleverna fått på instrumentallektionerna ska sättas i sitt musikaliska sammanhang tillsammans 
med andra musikanter. Som jag tidigare skrivit är det även i dessa sammanhang som musi-
kerna får chans att lyssna på varandra och njuta av varandras klanger. Det är även här som de 
instrumentala olikheterna framhävs. Jag hör ofta kommentarer riktade till oboisterna att de 
bör spela svagare så som sina medmusikanter så lydigt gör. Hur svårt kan det vara? Jag hör 
ofta kommentarer riktade till flöjtisterna att de bör öva mer på skalorna i tredje oktaven. Hur 
svårt kan det vara?     
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några flöjt- och oboelärare på kultur- eller mu-
sikskolor i Sverige upplever sin undervisningsmetodik. Följande forskningsfrågor genomsyrar 
studien: 
 

• Hur erfar oboelärare sin undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalunder-
visning? 
 

• Hur erfar flöjtlärare sin undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalunder-
visning? 
 

• Vilka likheter- och/ eller skillnader framkommer i respondenternas berättelser vad gäl-
ler undervisningsmetodiken som redskap för instrumentalundervisning på flöjt och 
oboe? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som arbetet vilar på. Dessa är 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt fenomenologi och livsvärld som teoretisk utgångs-
punkt.    

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Thurén (1991) nämner att positivism och hermeneutik är två vetenskapliga huvudinriktningar. 
Positivismen vilar på naturvetenskaplig grund och står för en syn på kunskap som något abso-
lut. Hermeneutiken menar Thurén vilar å andra sidan på en humanistisk grund där kunskap 
kan vara relativ och situationsbundet. Föreliggande studie har en humanistisk ansats och utgår 
från interpretativism som kunskapsteori. Interpretativism menar Bryman (2018) används som 
begrepp inom kunskapsteoretiska ståndpunkter och är ett tolkningsperspektiv som handlar om 
att jag som forskare har eller skapar en förståelse av handlingars subjektiva mening. Detta då 
Bryman menar att uppfattningen inom interpretativism är att studier på naturvetenskapliga 
studieobjekt och människor skiljer sig åt. När det bedrivs studier om människor handlar det 
således om att fånga sociala handlingars subjektiva innebörd snarare än att finna objektiva 
fakta. Inom interpretativism läggs tyngden således på en förståelse av den sociala verklighet-
en på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.     
      
Bryman (2018) hävdar att ”konstruktionism är en ontologisk1 ståndpunkt som innebär att so-
ciala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd” (s. 
828). Det han menar är att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan människor i 
ett specifikt sammanhang och inte företeelser som finns utanför denna sfär och som därmed är 
åtskilda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem.      
 
I föreliggande studie används ett induktivt angreppssätt när det gäller relationen mellan teori 
och forskning. Inom induktiva ansatser anser Bryman (2018) att teorin genereras på grundval 
av de praktiska forskningsresultaten. 
 
Föreliggande studie vilar på en humanistisk grund med en interpretativistisk och induktiv 
kunskapssyn. Bryman (2018) menar att dessa två kunskapssyner är vanliga inom kvalitativa 
studier. Denna studie är kvalitativ då syftet är att ta reda på flöjt- och oboelärares val av 
undervisningsmetodik. Med andra ord handlar det om att tolka och förstå en viss situation 
eller upplevelse. I detta fall omfattar det instrumentallektioner på musik- och kulturskolan. 
Således omfamnar studien sociala handlingars subjektiva innebörd snarare än att finna objek-
tiva fakta.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Begreppet ontologi definieras enligt Nationalencyklopedin (2019a) som ” läran om de be-
grepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägel-
sefri och uttömmande beskrivning och förklaring av verkligheten”. 
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras fenomenologi och livsvärld som teoretisk utgångspunkt. 

3.2.1 Fenomenologi 
Fenomenologi bygger på ordet fenomen som betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 2005, s. 
12). Det i sin tur betyder att fenomenologi bygger på objekt och ett subjekt där det är 
subjektet som riktar sin uppmärksamhet mot det som visar sig. Det Bengtsson menar är att 
fenomenologin bygger på ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. Därmed är 
fenomenologins kärna att sträva efter att studera föremål, objekt och fenomen på det sätt som 
de uppfattas av den individ som observerar. I detta fall handlar det om respondenternas 
uppfattning om fenomenet. Vidare nämner Bengtsson att fenomenologin bygger på viljan av 
att vara trogen individens personliga tolkning av verkligheten i så hög utsträckning som det 
går. Han förklarar att fenomenologin är en reaktion mot andra vetenskapliga teorier och –
ismer. Några av dem är konstruktivismen, behaviorismen, och strukturalismen. Dessa teorier 
menar han kan anklagas för att vara alltför stelbenta och fyrkantiga som endast följer färdiga 
regler och metoder. Detta skulle kunna leda till att forskningen blir reduktionistisk och kan 
göra att forskningsresultaten blir allt för grovt generaliserade med en förenkling av 
verkligheten som följd. Inom dessa forskningsteorier finns det risk att forskaren förlorar 
tingens och fenomenens variationsrikedom och mångfald vilket kan leda till att det blir ett för 
stort glapp mellan vetenskapens resultat och den upplevda verkligheten.  
 
Då jag i denna studie utforskar och jämför hur flöjt- och oboelärare erfar fenomenet undervis-
ningsmetodik på musik- och kulturskolan blir det för mig naturligt att studiens teoretiska ut-
gångspunkt är fenomenologi. Bryman (2018) menar att fenomenologi är en antipositivistisk 
ståndpunkt som har att göra med hur individer upplever diverse fenomen. Paulander (2011) 
beskriver i sin doktorsavhandling att ett fenomen kan vara vad som helst. Det kan exempelvis 
vara ett fysiskt föremål, människor, beteende men kan även vara en händelse. Enligt Paulan-
der tenderar människan sträva mot en förståelse av sin omgivning vilket även fenomenologin 
belyser och därmed är förståelse, förklaring och mening centrala begrepp. Begreppet mening 
är även något som Allwood och Erikson (1999) menar inkluderas i fenomenologin. Då stu-
dien omfattar hur flöjt- och oboelärare ser på sin egen undervisning tangerar detta Paulanders 
resonemang. Fenomenet i denna studie är då undervisningsmetodik på musik- och kultursko-
lor i Sverige.  

3.2.2 Livsvärld 
Bengtsson (2007) skriver i sin artikel att det är genom kroppen som människan får tillgång till 
världen. Vår upplevelse av världen sker således utifrån den egna kroppens perspektiv. Vi kan 
därför inte koppla bort kroppen eller ställa oss utanför den. Kroppens perspektiv är densamma 
som livsvärldsperspektivet vilken fenomenologin bygger på och Paulander (2011) beskriver 
livsvärlden som en värld i förändring. Hon menar att livsvärlden är som en individs perspek-
tiv till sig själv och till sin omvärld och att dennes perspektiv inte är konstant utan förändras 
om omständigheter ändras. Ett exempel på detta är i skolan där elever har olika bakgrund, 
erfarenheter och livsvärldar. Carlsson (2005) menar att detta är en miljö där kollisioner mellan 
elevers olika livsvärldar kan uppstå. Vidare skriver hon att ”som bra lärare ska du kunna lära 
ut så att dina elever lär in. Men eleverna som grupp utgör inte en homogen skara” (s. 105). 
Carlsson sätter fingret på den problematik som kan uppstå när lärarens och elevernas livsvärl-
dar kolliderar. Vissa elever har lätt för att lära sig. Andra inte. Vidare nämner hon filosofin 
om att om det inte är ”fel” på eleverna är det ”fel” på läraren även om läraren är övertygad i 
sin planering. Hon poängterar att det kan vara svårt att distansera sig och reflektera över sina 
egna handlingar och att grupptillhörigheten och verkligheten kan skilja sig för lärare och ele-
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ver men även eleverna emellan. Klassrumsproblematiken skulle kunna översättas till en en-
semblesituation som exempelvis en blåskvintett (som vanligtvis består av en tvärflöjt, oboe, 
klarinett, horn och fagott) där läraren är ensembleledaren och eleverna är musiker som spelar 
på sina instrument. Målet är att få musikerna med respektive stämmor att samarbeta, flätas 
ihop och skapa en vacker slutprodukt. Livsvärldskollideringen skulle i detta sammanhang 
kunna ske när de olika instrumentens speltekniska såväl klangliga- eller intonationssvårighet-
er framträds i musiken. Det är av instrumenttekniska skäl lättare att spela snabbt på vissa in-
strument medan andra har intonationssvårigheter. Vissa instrument är mer fysiskt som psy-
kiskt påfrestande att spela än andra och musikernas livsvärldar kolliderar om de på förhand 
inte besitter varandras kunskaper. Ensemblen som grupp utgör inte en homogen skara. 
 
Carlsson (2005) skriver även om livsvärlden i förhållande till individens egen självbild. Hon 
menar att individens tolkning av verkligheten påverkas av hennes tidigare erfarenheter och att 
det gör att tolkningen blir selektiv. Hon tillägger att människan har en strävan att alltid upp-
rätthålla och bekräfta sin egen självbild genom sin tolkning av omvärlden. Tolkningen som 
människan gör av verkligheten vrids för att passa den egna självbilden och bekräfta den egna 
självuppfattningen. Genom att agera och tolka omvärlden utifrån målet att alltid bekräfta 
självuppfattningen menar hon att livet ges en riktning och det blir lättare att förutse sitt eget 
handlande.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här re-
dogörs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande 
samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Föreliggande studie syftar till att undersöka några flöjt- och oboelärares val av undervis-
ningsmetodik. Jag har valt att undersöka detta kvalitativt genom att använda mig av semi-
strukturerade intervjuer med flöjt- och oboelärare. En tematisk analys har använts som ana-
lysmetod.    

4.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 
När det kommer till metodologiska frågeställningar menar Bryman (2018) att det brukar talas 
om två huvudkategorier av forskningar. Dessa är kvalitativ forskning och kvantitativ forsk-
ning varav den kvalitativa forskningen fokuserar mer på ord medan den kvantitativa forsk-
ningen lägger vikt på siffror. Således syftar inte den kvalitativa forskningsmetoden till kvanti-
fiering utan erhåller nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjuperso-
nens livsvärld. Den kvalitativa forskningen bygger enligt Bryman på en induktiv syn där teo-
rin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Således är det en tolkningsin-
riktad kunskapsteoretisk och ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk. Forskningen tar 
i regel avstånd från positivismen och lägger istället vikten vid hur respondenterna tolkar och 
uppfattar sin verklighet. Bryman tillägger att i kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta 
intervjun röra sig i olika riktningar då detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever 
vara både relevant och viktigt. Föreliggande studie ämnas inte att få ett tydligt generaliserbart 
resultat som går i linje med en kvantitativ studie. Istället ämnas studien att på ett fördjupat sätt 
undersöka vad ett fåtal individer erfar i sin livsvärld. I detta fall omfattar det flöjt- och oboelä-
rares syn på sin undervisningsmetodik. För att uppnå detta har en kvalitativ forskningsansats 
valts.  

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer som metod 
Bryman (2018) beskriver en semistrukturerad intervju som en uppsättning allmänt formule-
rade frågor men även att intervjuaren har möjlighet att lägga till frågor utifrån det som upp-
fattas vara viktiga svar från respondentens sida. I mitt fall skulle det kunna finnas instrument-
relaterade orsaker till att jag som intervjuare skulle kunna lägga till specifika frågor. Till 
skillnad från en semistrukturerad intervju bygger en strukturerad intervju på exakt samma 
frågor till respondenterna. Kvale och Brinkmann (2014) tillägger att en semistrukturerad livs-
världsintervju bygger på att förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningsperso-
nens eget perspektiv där beskrivningar av intervjupersonens levda värld sker utifrån en tolk-
ning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Till skillnad från ett vardagssamtal har den 
professionella intervjun ett syfte och i detta fall semistrukturella frågor. Kvale och Brinkmann 
menar att semistrukturerade intervjuer har varken öppna eller slutna frågeformulär utan utgår 
från vissa teman som kan innehålla förslag på frågor. Bryman (2018) tar upp två huvudsakliga 
typer av intervjuer inom den kvalitativa forskningen. Ostrukturerad- och semistrukturerad 
intervju. I en ostrukturerad intervju använder sig forskaren av stödord eller teman som min-
neshjälp som intervjupersonen får svara på och associera fritt. Intervjuaren inflikar enbart 
med uppföljningsfrågor om hen anser det skulle gynna temat. Bryman tillägger att en ostruk-
turerad intervju tenderar att likna ett vanligt samtal mellan två eller flera personer. I en semi-
strukturerad intervju har forskaren en lista över specifika teman som ska beröras men att det 
samtidigt finns utrymme för den tillfrågade att utforma svaren på sitt sätt. Intervjuarens lista 
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brukar kallas för en intervjuguide. Föreliggande studie vilar på intervjuer med semistruktu-
rella intervjufrågor för att erinra respondenternas resonemang inom liknande områden. Dock 
har följdfrågor lagts till med syfte att på ett djupare plan förstå hur respondenten resonerar.  

4.1.3 Tematisk analys som analysmetod 
En tematisk analys menar Wigg (2015) bygger på att identifiera gemensamma teman i olika 
berättelser. Innehållet i berättelserna skapar teman som är vida eller snäva. Vida teman hand-
lar om mer generella erfarenheter jämfört med snäva teman som vilar mer åt specifika erfa-
renheter. Föreliggande studie vilar mer åt snäva teman då de omfattar specifika erfarenheter i 
form av undervisningsmetodik. Bryman (2018) hävdar att tematiskt analyssätt är ett av det 
vanligaste angreppssättet när det gäller kvalitativa data. Han menar dock att till skillnad från 
exempelvis en diskursanalys eller grundad teori har en tematisk analys inte en tydlig bak-
grund eller som tidigare har beskrivits utifrån tydliga kriterier. Ryan och Bernard (2003) samt 
Braun och Clarke (2006) nämner att ett tema kan vara följande: 
 

• En kategori som identifieras av analytikern utifrån hans eller hennes data 
• Temat är kopplat till forskningens fokus (och sannolikt till forskningsfrågorna) 
• Det bygger på koder som identifieras i utskrifter och/eller fältanteckningar 
• Det förser forskaren med en grund för en teoretisk förståelse av hans eller hennes 

data som kan utgöra ett teoretiskt bidrag till litteraturen inom det aktuella området 
(Ryan & Bernard, 2003; Braun & Clarke, 2006)         

 
Vidare menar Braun och Clarke (2006) att den tematiska analysens styrkor är dess flexibilitet 
och enkelhet. Vidare hävdar de att eftersom många andra kvalitativa analysmetoder bygger på 
tematisk analys är denna analys den första typ av analysmetod som en kvalitativ forskare bör 
kunna. De beskriver den som ett fundament för kvalitativ analys. Bazeley (2013) menar dock 
att man bör vara försiktig med användningen av tematisk analys då det finns en risk att dessa 
teman blir vaga när det gäller hur dessa har identifierats och utvecklats utifrån datainsamling-
en. Hon menar att forskaren inte enbart bör specificera de teman som har identifieras utan 
även bör förklara varför just dessa är av stor vikt. Att visa hur de olika teman är relaterade till 
varandra och vad följderna blir är viktigt enligt Bazeley. Föreliggande studie vilar på en tema-
tisk analys som analysmetod.   

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
Bryman (2018) hävdar att forskare som bedriver kvalitativ forskning tenderar till att använda 
målstyrda urval (purpositive sampling) i sina arbeten. Med målstyrda urval menas att forsk-
ningsfrågorna är i centrum för diskussion om urvalsprinciper. Med andra ord används denna 
strategi för att hitta respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna. Jag hade i början av 
studien tänkt att göra en webbenkät bestående av samma öppna och semistrukturerade frågor 
och skickat ut på diverse flöjt- och oboeforum på internet. Detta likt en fiskare som kastar ut 
ett större nät i havet i hopp om att få en större fångst hoppades jag på att få fler svar på mina 
frågor och därmed få ett större underlag för studien men även få ett internationellt perspektiv. 
Jag insåg dock snabbt att det dels skulle ta lång tid att transkribera materialet men även att det 
fortfarande är en kvalitativ forskning med semistrukturerade frågor som troligtvis hade inne-
burit att jag ändå inte hade fått så många svar. Jag har i mitt urval valt sex instrumentallärare 
från olika musik- och kulturskolor runt om i Sverige varav tre är tvärflöjtslärare och tre är 
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oboelärare. Valet av att enbart intervjua sex lärare berodde på studiens omfattning samt att det 
inte skulle finnas tid och möjlighet att intervjua fler. Bryman (2018) nämner Warrens och 
Morses tumregel att ”ju bredare omfånget av en kvalitativ studie är och ju fler jämförelser 
mellan grupper i urvalet som behövs, desto fler intervjuer behöver man göra” (s. 506). I före-
liggande studie undersöks två specifika grupper om hur de erfar sin undervisningsmetodik. 
Därför anser jag att mitt urval ändå bör ses som tillräckligt.        
 
Mina kriterier för att välja ut dessa respondenter var dels att de alla arbetar på en musik- eller 
kulturskola i Sverige men även att de har arbetat i yrket olika länge. Nedan görs en kort pre-
sentation av respondenterna. Namnen är utbytta för att garantera respondenternas avidentifie-
ring:  
 

• Petra arbetar som flöjtlärare och är i 25-årsåldern. 
• Kristina arbetar som flöjtlärare och är i 45-årsåldern. 
• Linda arbetar som flöjtlärare och är i 35-årsåldern.  
• Sandra arbetar som oboe- och fagottlärare och är i 35-årsåldern. 
• Nilla arbetar som flöjt- och oboelärare och är i 65-årsåldern. 
• Alva arbetar som oboelärare och är i 65-årsåldern. 

 
 
Den första kontakten med respondenterna skedde via telefon i mars och april 2019 där jag 
informerade om studien och dess syfte. Alla medverkande tackade ja till min förfrågan mot att 
de fick vara konfidentiella. Två av respondenterna ville dessutom granska mitt resultat innan 
det publicerades. Samtliga deltagare fick min intervjuguide skickad till sig på mejl på förhand 
i syfte att få reflektera över sin undervisning i lugn och ro och därmed öka chansen till en 
ännu mer givande intervju. I detta dokument stod även all nödvändig information om studiens 
innebörd.           

4.2.2 Datainsamling 
Föreliggande studie bygger på användning av en intervjuguide. Bryman (2018) menar att det 
är viktigt att ställa sig frågan om vad jag som forskare måste veta för att besvara mina fråge-
ställningar. Guiden bottnade därför i mina forskningsfrågor som i sin tur bottnade i de didak-
tiska frågorna vad? och hur? Kopplat till studiens tema blev frågorna ”vad lägger läraren mest 
tid på i sin undervisning?” och ”hur bedrivs undervisningen?” två byggstenar i arbetet. Dessa 
två frågeställningar blev i sin tur rubriker för tio relaterade frågor angående instrumentalun-
dervisning. Intervjuguidens sista del bestod av två undervisningsscenarion. De uppkomna 
temana och intervjufrågorna testades i en pilotintervju och förfinades därefter igen. Detta 
mynnade slutgiltigt ut i den intervjuguide jag har använt och är bifogad sist i arbetet. 
 
Intervjuerna skedde i samtliga fall via telefon. På så sätt spelade den geografiska distansen 
mellan mig och respondenten ingen roll. Dessutom kunde fler samtal med samma respondent 
och fler följdfrågor lättare äga rum. Samtalen varade 60–80 minuter och spelades in via en 
applikation på telefonen. Samtalet började med en påminnelse om att be om tillstånd av re-
spondenten att använda materialet i mitt arbete. Därefter frågade jag om respondenten vill 
rangordna frågorna efter relevans för att på den vägen effektivisera samtalet. Under samtalet 
hade jag intervjuguiden framför mig där jag flitigt gjorde anteckningar om varje fråga. Under 
samtliga intervjuer pratade lärarna mycket och var engagerande samtidigt som de var glada 
över att de blivit tillfrågade om att delta i studien. Den redan generöst avsatta tiden var i vissa 
fall för lite för att båda parter skulle bli nöjda. Flera av respondenterna poängterade att de 
tyckte att det var roligt och givande att delta i studien och att få ”prata av sig”.    
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4.2.3 Bearbetning och analys 
Efter genomförda intervjuer gjordes transkriberingar av samtliga inspelningar. I föreliggande 
studie har en tematisk analys använts. Braun och Clarke (2006) påpekar värdet av ställnings-
tagandena görs innan analysen av data påbörjas samt att dessa ställningstaganden reflekteras 
över under processens gång. Jag valde först att läsa igenom mina anteckningar från samtalen 
en och en för att på så sätt samla mina tankar och bilda mig en uppfattning om vad som hade 
sagts. Först transkriberades anteckningarna från samtalen med flöjtlärarna för att sedan ta mig 
an anteckningarna från samtalen med oboelärarna. Därefter gick jag tillbaka till mina anteck-
ningar från första samtalet och läste igenom samtidigt som jag lyssnade på inspelningen. Jag 
valde att dela upp lyssnandet med en fråga i taget för att djupdyka i respektive fråga innan 
nästa var på tur. Vid varje fråga spolade jag tillbaka och kontrollyssnade denna. Vid detta 
stadie hade jag även datorn framför mig med skrivprogrammet Word där jag skrev ner allt 
som togs upp. När alla samtalen hade transkriberats till datorn började arbetet med att skapa 
teman genom att para ihop respektive svar med respektive fråga. Först parades flöjtlärarnas 
svar med varandra och oboelärarnas svar med varandra. Därefter gjordes fler teman som är de 
slutgiltiga innan materialet skrevs in i resultatdelen. Vissa teman lyste med sin närvaro redan 
vid första transkriberingen såsom uppdelningen mellan vad som är flöjt- och oboerelaterat. 
Andra teman växte fram när jag insåg magnituden av arbetet. Även efter resultatet var skrivet 
skedde en återblick i form av lyssning av inspelningarna för att säkerställa att ingen väsentlig 
information har undanhållits. Då studien har ett fenomenologiskt perspektiv togs särskilda 
resonemang som skildrar lärarnas erfarande och upplevelser hänsyn till.     

4.2.4 Etiska överväganden 
Inför mina intervjuer har ställningstaganden angående diverse etiska överväganden skett. Ve-
tenskapsrådet (2017) nämner fyra huvudkrav för en god forskning varav dessa är informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga huvud-
krav från Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning har meddelats till respondenterna. De 
nämner även att forskaren har ett ansvar mot de människor som medverkar i studien men även 
indirekt mot alla dem som kan påverkas av forskningen och dess resultat att bedriva forskning 
med god forskningsed.  
 
Som tidigare har nämnts har namnen på respondenterna bytts ut för att bevara anonymiteten. 
Jag har dessutom valt att inte nämna på vilka skolor respektive lärare arbetar på även om detta 
möjligtvis hade varit av intresse för läsaren. Dessutom var ett krav från två av respondenterna 
att få ta del av resultatet och ge kommentarer innan publicering ägde rum vilket har beviljats.          

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Kvale och Brinkman (2014) tar upp att forskningen blir först giltig när de metoder som an-
vänds belyser det forskningen är avsedd att belysa. De nämner även att ”en giltig slutsats är 
korrekt härledd från sina premisser” (s. 296). I föreliggande studie har jag genom semistruktu-
rerade intervjuer låtit respondenterna berätta om sin undervisningsmetodik. Intervjuerna bott-
nar i sin tur på en intervjuguide som följer studiens syfte, problemformulering samt forsk-
ningsfrågor. I början av samtalet har respondenterna även fått utrymme att få tillägga frå-
gor/teman som de anser är av vikt och relevans i hur de bedriver sin undervisning. Genom 
guiden och eventuella tillägg från respondenterna torde deras svar kunna kopplas till studiens 
syfte och på så vis på resultatets giltighet.      
 
Föreliggande studies tillförlitlighet bygger enligt Bryman (2018) på fyra kriterier: trovärdig-
het, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten 
tangerar den interna validiteten och bottnar i forskarens och respondenternas upplevelser av 
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den sociala verkligheten. Då föreliggande studie bygger på respondenternas beskrivna upple-
velser av hur de ser på sin egen undervisningsmetodik borde trovärdigheten kunna bli hög 
medan överförbarheten blir låg. Detta då studien belyser flöjt- och oboelärares undervis-
ningsmetodik kan studien inte generera sanningar och därmed inte kvantifieras. Genom att 
tydligt belysa de olika delarna i studien torde studiens resultat dock kunna anses som pålitlig. 
För att styrka och konfirmera resultatet har jag som intervjuare försökt att förhålla mig så ob-
jektiv jag kan. Detsamma gäller under transkriptionsfasen samt analyseringen av materialet. 
Kvale och Brinkman (2014) nämner även att intervjuarens tillförlitlighet (även kallad reliabi-
litet) särskilt diskuteras i relation till ledande frågor som han menar kan avsiktligt som oav-
siktligt inverka på svaren. I föreliggande studie har jag gjort mitt bästa för att inte föra le-
dande frågor till mina respondenter.         
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med tre flöjt-
lärare och tre oboelärare. Resultatet bärs upp av fyra teman. Dessa är allmän musikdidaktik, 
(trä)blåsmetodik, flöjtmetodik samt oboemetodik.  

 
Figur 2. Illustrationen ovan visar hur resultatet är strukturerat. De fyra bubblorna utgör resultatets fyra teman.    

5.1 Allmän musikdidaktik 
Nedan presenteras temat allmän musikdidaktik med underrubrikerna yttre förutsättningar för 
en god lärandemiljö, lektionsplanering, relationsarbetet som en viktig del av undervisningen, 
nybörjar- mellan och avancerad nivå samt ackompanjemang.  

5.1.1 Yttre förutsättningar för god lärandemiljö 
När det kommer till undervisningslokaler uppger fem av sex lärare att de inte har ett eget rum. 
Uttrycket ”turnerande lärare” nämndes av flera lärare vilket menas med att lärarna åker ut till 
grund- eller gymnasieskolor där eleverna finns på dag- och eftermiddagstid och har lektioner i 
några av lokalerna där. Med det sagt är både elever och lärare i samma lokaler under läsåret, 
fast portionerade ut i kommunen. Även om dessa lärare har fler undervisningsrum uppger 
samtliga att de har de redskap de anser de behöver. De tillfrågade lärarna är dock sparsamma 
med mängden redskap de använder i sin undervisning. De väsentliga redskapen är noter, not-
ställ, tavla att skriva på, piano samt eventuellt stereoanläggning för backing track. Inga lärare 
uppger att de behöver till exempel slagverksinstrument. Tillgång till internet är även något 
som alla har men inte använder på regelbunden basis. Dock uppger Nilla, som är den enda 
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läraren som har ett eget undervisningsrum, att hon även använder kritor eller färgpennor då 
vissa moment i spelböckerna för de yngre eleverna kräver detta. Av resultatet går att utläsa att 
varken flöjt- eller oboelärarna uppger i dagsläget använda någon specifik undervisningsmetod 
så som Suzukiundervisning eller El Sistema.  
 
Sandra uppger att eftersom hon inte arbetar heltid så har hon tid över. Den tiden brukar hon 
använda till att ha god marginal i schemat så om en elev blir försenad finns det utrymme för 
att dra över utan stress att hinna med nästa elev. Schemaläggning är för övrigt något som an-
nars ses som ett svårt pussel att få ihop vilket ofta resulterar i att lärarna drar ner på 
lunch/fikatiden för att istället hinna med fler elever och därmed få något kompaktare schema.       
 
När det kommer till nybörjarinstrument går det av lärarnas svar att utläsa att samtliga skolor 
har instrument att hyra ut de första åren. Dock ser det lite olika ut i utbudet av instrument. 
Flöjtläraren Kristina och oboeläraren Nilla nämner att deras skolor har instrument anpassade 
för barn. Mer specifikt handlar det om flöjter och oboer anpassade efter små händer men även 
något lättare i vikt. Dock anser Kristina att hon inte gillar nybörjarflöjterna av den böjda vari-
anten då hon anser att de dels är svåra att få ljud i men även att munplattan och resterande 
delen av flöjten inte är linjärt så som en vanlig flöjt vilket hon upplever blir ett problem när 
eleverna väl byter till en normalstor flöjt. Hon har då vid ett antal tillfällen övervägt att an-
vända en normalstor flöjt redan från start men att hon samtidigt säger att ”då blir problemet 
istället att vissa elever inte når ut med högerhanden och att tyngdpunkten förskjuts åt höger 
och elev blir sned”.       
 
5.1.2 Lektionsplanering 
Samtliga tillfrågade lärare utgår från en-mot-en-lektioner i sin undervisning. Med en-mot-en-
lektioner menas individuella spellektioner med en lärare och en elev. Dessa lektioner är minst 
20 minuter långa men kan även sträcka sig till 30 minuter eller mer per elev och vecka. Dessa 
lektioner utgör sedan en bas för andra aktiviteter såsom ensemble inom respektive instru-
mentgrupp, grupplektioner eller orkester. När det gäller den konkreta lektionsplaneringen 
svarar de flesta lärarna att ett vanligt upplägg bygger på följande fem steg: 
 

• Uppackning av instrument samt eventuella dubbelrör som läggs i vatten.  
• Uppvärmning 
• introducera en ny låt 
• Spela igenom en gammal låt eller förra veckans låtar. 
• Nedpackning 

 
I samband med dessa steg sker dock övningar som på något sätt har anknytning till den låt 
man för tillfället spelar. Ett exempel på detta är skalor som har relevans för kommande steg 
vilket bidrar till att en röd tråd lyser med sin närvaro. Av lärarnas svar går även att utläsa att 
de nya och gamla låtarna kan flitigt byta plats i lektionsupplägget. Sandra påpekar dock att det 
finns en pedagogisk anledning till att hon gärna introducerar en ny låt tidigt i lektionen. Hon 
menar att eleven oftast är mer fokuserad i början av lektionen snarare än i slutet vilket gör att 
hon ofta introducerar det nya materialet tidigt. Hon tillägger att effekterna blir som störst om 
det är svåra grejer som ska läras in. Nilla är flitig med att varva en-mot-en-lektioner med 
grupplektioner om personkemin mellan lärare och elev men även eleverna emellan fungerar 
bra. Hon nämner två positiva effekter med detta undervisningssätt varav den ena bygger på att 
eleverna gärna lär- och härmar varandra vilket påskyndar lärandeprocessen samtidigt som det 
blir en större dynamik i undervisningen. Den andra effekten innebär att variationen i sig mel-
lan en-mot-en-lektioner med perioder av grupplektioner skapar variation i elevens tillvaro 
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genom åren på musik- eller kulturskolan vilket skulle kunna innebära är en liten faktor till att 
hennes elever väljer att fortsätta spela. Samtidigt säger Sandra att hon föredrar en-mot-en-
lektioner före grupplektioner med hänvisning till att hon kan fokusera på enbart en elev i taget 
vilket hon anser att eleven behöver för att utveckla som snabbast. Hon tillägger dock att or-
kester eller ensemble är minst lika viktiga för gemenskapen men att hon menar att eleverna 
även behöver vara för sig själva.       
    
Både flöjtläraren Linda och oboeläraren Nilla tar upp att det finns en koppling mellan hur 
lång spellektionen är och lärarens lektionsplanering. Nilla påpekar att ”ju kortare lektionen är 
desto mer behöver du planera för att hinna med det väsentliga”. Detsamma gäller det om-
vända att ju längre lektionen är desto mindre behöver du planera. De båda menar att på en 
kort lektion hinner man inte göra så mycket. Därför blir de saker som man faktiskt gör ännu 
viktigare. Linda nämner att: 
 

Det sker ofta att saker som eget uttryck, kreativitet och att öva på saker så att de 
sitter, försvinner, då mina 20 minuter väldigt sällan blir 20 minuter utan max 15 då 
upp- och nedpackning tar tid. Dessutom ska eleven hinna prata av sig innan vi kör 
igång. Om jag hade haft en timme i veckan med varje elev hade vi ju faktiskt kun-
nat öva på lektionerna! Spelmaterial finns det ju gott om så jag hade lätt kunnat 
fylla ut tiden (Linda, flöjtlärare).   

 
Linda beskriver hennes tillvaro som att hon måste planera in i minsta detalj för att inte missa 
vad hon anser är viktiga moment för flöjtspel.    

5.1.3 Relationsarbetet som en viktig del i undervisningen 
Av lärarnas svar går att utläsa att relationsarbetet i undervisningen är av stor vikt. De sex lä-
rarna väljer dock att formulera och lägga tyngden av innebörden av relationsarbetet på lite 
olika sätt. Både oboeläraren Nilla och flöjtläraren Kristina nämner att de ser sig själva som en 
kurator eller människovårdare. Kristina säger att:  

 
På högstadiet så är man lika mycket kurator som lärare. Om det blir bråk i skolan 
och Lisa blir ledsen och tycker att världen rasar ihop och så kommer man till spel-
lektionen och spelar man låten My Heart Will Go On och så går de hem och så blir 
tillvaron lite bättre (Kristina, flöjtlärare). 

   
Hon tillägger att det finns inget annat tillfälle i skolans värld där eleverna får gå 20 minuter 
till en oberoende lärare och vara ensam med den läraren. Det Kristina menar är att musik- 
eller kulturskolan är en unik plats och tillfälle där eleven är i centrum och omvärlden kan av-
skärmas för en kort stund. Sandra tangerar Kristinas syn på undervisning att spellektionerna 
på kulturskolan blir en ”fristad från omvärlden” där eleverna får prata ut om vardagliga saker 
men även få koncentrera sig och öva på en enda sak. I detta fall handlar det om oboespel. Hon 
upplever att hennes elever mår bra av detta vilket gör att eleverna väljer att komma tillbaka år 
efter år. Hon påpekar att välmående och prestation går hand i hand även om hon lägger betyd-
ligt mer tid och energi på det förstnämnda. Sandra tillägger med att ställa frågan ”hur många 
andra lärare får ha sina elever i 14 år? När Ellen var fem år hade hon knappt några tänder. När 
hon gick ut skolan hade hon sambo. Det är ganska lång väg där emellan. Det är mycket som 
händer och mycket vi alla får uppleva”. Det hon menar är att spellektionerna betyder mycket 
mer än att enbart spela oboe och att med den tanken i bakhuvudet får hon både fler elever som 
stannar längre i kulturskolan men även lyckligare elever vilket hon menar smittar av sig på 
lektionen.    
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När det kommer till lärarens roll i relationsarbetet med eleven säger Nilla att du som lärare 
bör utgå från dig själv och dina egenskaper. Eleverna kommer att märka om du är ”äkta” eller 
försöker vara någon annan vilket påverkar elevernas förtroende för dig som lärare. Vidare 
tillägger hon vikten av att skapa bra förutsättningar för ett gott lärande och trygg miljö. Detta 
blir ett slags fundament som allt utöver som undervisning innebär vilar på. Hon nämner god 
sammanhållning och tillhörhet som två exempel. Nilla lägger mycket energi på att pussla ihop 
rätt elever till rätt ensemble så att gruppkemin blir bra och produktiv men även se till att ele-
ven alltid har en förebild att ”ta rygg på”. Det Nilla menar med förebild i detta sammanhang 
är äldre elever som spelar likadant instrument blir förebilder för de yngre. På så sätt skapar 
hon förutsättningar för att det finns förebilder i alla led vilket stärker såväl den specifika 
gruppens grupptillhörighet men även hela instrumentklassen.  

5.1.4 Nybörjar- mellan- och avancerad nivå 
Flöjt- och oboeläraren Nilla ger en anekdot kopplat till synen om att vara för liten för att lära 
sig spela ett instrument: 
 

Enligt aerodynamikens lagar kan humlan inte flyga. Det vet inte humlan, därför 
flyger den! (Nilla, flöjt- och oboelärare).   

  
Det Nilla menar är att som lärare behöver du inte krångla till undervisningen i onödan genom 
att förklara vare sig vad som händer, hur svårt ett specifikt moment är eller att nu ska vi göra 
en svår greppväxling. Detta är främst kopplat till elever i yngre åldrar där exempelvis fingrar-
na eller resten av kroppen inte har växt färdigt. Genom att göra övningar, öva greppväxlingar 
eller över lag spela mer än att prata eller problematisera gör att eleven får musicera mer och 
inte fastna i detaljerna. Kontentan blir att eleven ”lär sig att flyga” innan den vet att hen har 
för små vingar. Nilla påpekar att även om detta förhållningssätt till undervisning sträcker sig 
över alla instrument menar hon att effekterna är mer tydliga på oboespel med sitt komplice-
rade greppsystem, embouchyr, ergonomi och intonationssvårigheter. 
 
Av lärarnas svar går att utläsa att majoriteten av lärarna varierar sitt språkbruk beroende på 
elevens ålder eller hur långt de har kommit i sin spelmässiga utveckling. Med språkbruk me-
nas mängden musikaliska- och/eller instrumentala termer och hur de används i undervisning-
en och inte att de ändrar sin röst eller efterliknar elevens. Både Petra och Kristina nämner att 
språkbruket blir mer musikaliskt detaljerat i takt med elevens ålder, spelskicklighet eller in-
tresse.  
 
Något som även verkar ändras i takt med elevens ålder eller spelskicklighet är lärarens sätt att 
använda skalor i uppvärmningen. På ett generellt plan blir skalorna mer komplicerade ju äldre 
eller spelskickligare eleverna är. Dock tenderar valet av skalorna fortfarande vara kopplade 
till nästa moment i lektionen. Med detta menas om låten som ska spelas går i en viss tonart 
med karaktäriserande rytmer eller intervall tenderar lärarna att inkludera dessa fenomen i 
uppvärmningen.              

5.1.5 Ackompanjemang 
Samtliga flöjtlärare uppger att de regelbundet ackompanjerar sina elever med ett piano. På 
oboesidan är det en lärare som uppger detsamma. Av dessa lärare uppger samtliga att själv-
ständighet och variation i undervisningen är två viktiga anledningar till att de väljer att ack-
ompanjera sina elever. Sandra nämner även att fenomenet ackompanjemang tenderar att både 
bidra till en slags trygghet samtidigt som eleven tränas till att bli självständig i sitt spel. Med 
självständighet menar hon att eleven både blir ensam att spela flöjt och spelar sin egen 
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stämma samtidigt som det blir en trygghet att hen inte spelar själv utan har en uppbackning av 
pianoackompanjemanget. Kristina fyller i genom att resonera i termer av att eleven tränas i att 
spela starkare utan att läraren spelar med, med flöjten. Hon menar att eleven tvingas spela ut 
mer när hen är ensam då läraren ackompanjerar på exempelvis pianot. Petra tar upp ackom-
panjemang som ett sätt att skapa dynamik i undervisningen. Hon menar genom att blanda 
mellan att instruera eller spela med flöjten eller pianot skapar det olika klanger vilket enligt 
henne bidrar till en dynamik i undervisningen. Dessutom säger hon att hon ibland spelar med 
eleven i en låt för att sedan spela samma låt igen fast denna gång går läraren till pianot och 
ackompanjerar. Sandra tangerar Petras resonemang genom att nämna att hon använder pianot 
även till att förklara musikteorin bakom en låt. Ett exempel på detta är notnamn, nothöjningar- 
och sänkningar men även hur ackord är uppbyggda. Hon tillägger att pianot är visuellt bättre 
att visa på än flöjten. En annan viktig detalj som de ackompanjerande lärarna uppger är att 
eleverna lättare hör intonationsförändringar när de ackompanjeras än när läraren använder sitt 
blåsinstrument. Anledningen till detta tror de har att göra med att pianot har en annan klang 
än flöjten och oboen vilket gör det lättare att höra om du är hög eller låg i intonationen. Dess-
utom lägger läraren oftast ackord på pianot vilket lärarna tror har ett finger med i spelet om 
intonation som fenomen. Anledningen till att de lärare som väljer att inte ackompanjera sina 
elever så ofta med pianot gör det för att de dels anser att de inte har bra kunskaper i pianospel 
men även att de istället ackompanjerar med ett annat instrument som exempelvis fagott eller 
engelskt horn.   

5.2 (Trä)blåsmetodik 
Nedan presenteras (trä)blåsmetodik med underrubrikerna andning följt av (trä)blåsrepertoar. 

5.2.1 Andning 
Flöjtläraren Linda utrycker sig specifikt att ”flöjtspel handlar om förmågan att släppa iväg 
mycket luft”. Hon tillägger att ”du får en optimal flöjtklang genom att luftströmmen träffar på 
kanten av munhålet och halva luften går in, halva går ut”. Oboeläraren Sandra påpekar å 
andra sidan att ”det svåra med oboespelet är att hålla igen med luften och att stå emot det 
höga trycket som bildas”. Trots dessa två synsätt att ta sig an sina instrument är det inga lärare 
som regelbundet gör separata andningsövningar utan instrument som en del av undervis-
ningsmetodiken innan fortsatt flöjt- eller oboespel. Däremot uppger samtliga lärare att spel-
lektionerna vanligtvis börjar med någon form av uppvärmning med instrument. Både Linda 
och Petra berättar att anledningen till att de inte gör separata andningsövningar utan instru-
ment beror på tidsbristen. 
 

Egentligen borde vi ju alltid börja lektionerna med att värma upp kroppen och tänja 
på andningsapparaten. Kanske att jag går igenom det när de är nybörjare och att de 
då får experimentera mer hemma. Jag känner ju att jag själv både orkar spela mer 
och får fylligare klang efter att jag gjort uppvärmningar som sångare brukar göra. 
Men som sagt vi hinner ju ingenting på 20 minuter (Linda, flöjtlärare).       

 
Linda beskriver att tidsbristen gör att hon nedprioriterar andningsövningar trots att hon samti-
digt uppger vad hon anser är positiva effekter på flöjtspelet i form av fylligare klang men även 
att hon orkar spela längre pass. Dock har Petra använt Flow-Ball som går ut på att blåsa i vad 
som ser ut som en pipa var på dess yttersta del sitter en liten boll gjord av frigolit som man 
ska försöka hålla uppe i luften. Höjden i luften som du blåser upp bollen är tänkt solidifiera 
och konkretisera ditt luftflöde. Petra menar dock att hon enbart använder detta träningsred-
skap till de lektionstillfällen vars elever det krisar med andningen. Dock uppger nästan alla 
lärare att de använder sångteknik som metafor om vart i noterna eleverna bör andas. Med 
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andra ord sjunger läraren (och ibland eleven) för att reda ut vart i notsystemet som det är 
lämpligast att andas för att inte bryta frasen i melodin.        
 
Samtliga oboelärare uppger vikten av att ”göra sig av med gammal luft” innan man andas in 
igen för fortsatt spel. Med det menar dem att även om melodifrasen är slut och du har luft 
kvar i lungorna bör du ändå släppa ut ”den gamla luften” innan den nya frasen tar vid. Sandra 
säger att ”om du samlar på med luft i kroppen växer trycket ännu mer i huvudet, i svaljet och i 
lungorna och till sist svimmar du”. Hon tillägger att hon förmodar att detta fenomen uppstår 
hos alla blåsmusiker men att effekterna blir som störst av oboespel.  

5.2.2 (Trä)blåsrepertoar 
Av lärarnas svar går att utläsa att repertoaren som används i undervisningen oftast utgår från 
ett brett utbud för nybörjarna som succesivt byts ut till repertoar som är specifikt kompone-
rade för respektive instrument. Med andra ord är det oftast samma serie böcker som återan-
vänds till fler instrument. Ett exempel på det är boken Flöjten och Jag som även finns tran-
skriberad och transponerad till exempelvis oboe, saxofon, klarinett med flera. Innehållet i sin 
tur är av samma upplägg så som att en ny ton introduceras för varje sida. En grepptabell finns 
även längst upp på respektive sida för respektive not. Låtarna bygger i sin tur oftast på sånger 
av bred karaktär men oftast visor, klassisk musik, folkmusik eller pop och sällan låtar som är 
specifikt komponerade för respektive instrument. Även andra spelböcker som Tvärflöjtskolan 
används flitigt men har snarlikt upplägg som Flöjten och jag. Alla anser dock inte att dessa 
spelböcker är optimala för nybörjarelever. Samtliga oboelärare uppger nämligen att boken 
Oboen och Jag bör ses över när det kommer till tonarter, omfång men framför allt till material 
som ur ett oboeperspektiv har enklare greppbyten. Oboeläraren Sandra påpekar att dessa 
böcker har en ojämn progression vilket innebär att hon väljer att lägga till blockflöjt- eller 
saxofonrepertoar. Att lägga till repertoar utöver det som finns i spelböckerna är något som 
samtliga lärare gör. Såväl eget arrangemang som lånat från en kollega. Två lärare uppger 
dessutom att de i februari månad varje år arrangerar om de finalklara bidragen i Melodifesti-
valen som eleverna sedan får spela. Med andra ord lyssnar de på bidragen för att sedan skriva 
ner melodin och eventuellt ackordprogressionen på papper.           

5.3 Flöjtmetodik 
Nedan presenteras flöjtmetodik som lyfts upp av underrubrikerna embouchyr och flöjtens 
stora omfång, flöjtrepertoar, flöjtkör och gruppidentitet samt en feminin lärandemiljö?   

5.3.1 Embouchyr och flöjtens stora omfång 
Till skillnad från oboen eller saxofonen har flöjten varken ett dubbelrör eller munstycke. Kris-
tina pratar om att ”flöjtens munstycke sitter utanpå kroppen”. Det hon syftar till är läpparna 
vars embouchyr som formar klangen. Något annat som skiljer sig från både oboen och saxo-
fonen är att flöjten inte har någon oktavklaff vilket innebär att läpparna får bära det ansvaret. 
Samtliga flöjtlärare anger att uppvärmningen är den fas där embouchyren formas. Därmed 
ingår någon form av flexibilitetsövning i uppvärmningen för att läpparna ska bli avslappade 
och flexibla. I kombination med instrumentets stora omfång samt att oktaveringen sker i läp-
parna gör detta att flöjtembouchyren blir skör. Linda tillägger att:  
 

Eftersom många kompositörer nyttjar instrumentets stora omfång och dessutom 
gör stora oktavsprång gör det att mycket tid läggs på detta. Det blir mycket ambis-
gympa! Man får passa sig bara så att inte eleven blir för trött bara (Linda, flöjt-
lärare).       

 



 33 

Linda beskriver ett scenario där embouchyren ständigt utsätts för prövningar och är en central 
del av flöjtrepertoaren och därmed är den en viktig del av flöjtspelet.   

5.3.2 Flöjtrepertoar 
Som tidigare nämnt utgår repertoaren som används i undervisningen oftast från ett brett utbud 
för nybörjarna som succesivt byts ut till repertoar som är specifikt komponerade för respek-
tive instrument. Samtliga flöjtlärare tillägger dock att eftersom det finns så mycket material 
skrivet för just flöjt sker bytet mellan den musikaliskt och genrebreda repertoaren till flöjtre-
pertoar snabbt. En annan effekt flöjtlärarna nämner är att i takt med att flöjtlåtarna gör sitt 
intåg tar det upp mer av lektionstiden. Linda säger att: 
 

Flöjtrepertoarens skattkista är enorm! Man är inte sysslolös precis […] och när ele-
ven blir ännu äldre och kanske mer driven finns det ju också orkestermaterial man 
kan gräva i (Linda, flöjtlärare).  
 

Linda upplever en tillvaro där hon har tillräckligt med material för att fylla ut elevens tid på 
musik- och kulturskolan. Linda och Kristina tillägger att innan de spelar brukar de berätta kort 
om kompositörerna och ibland i vilket sammanhang låtarna var skrivna. Linda ger Morceau 
de Concours som låtexempel som var ett examinationsstycke på Pariskonservatoriet.      

5.3.3 Flöjtkör och gruppidentitet 
Av flöjtlärarnas svar går att utläsa att samtliga har mer eller mindre regelbundna flöj-
tensemblerep. Kristina nämner att på deras skola har de tre flöjtensembler som är kategorise-
rade efter elevernas åldrar. Den första ensemblen är till för nybörjarna (oftast årskurs 3) och 
den andra gruppen går i årskurs 6–8. Den äldsta gruppen går i årskurs 9 upp till och med 
gymnasiet. Från och med årskurs 6 får eleverna även lära sig spela de vanligaste typer av flöj-
terna så som piccola, alt- och basflöjt medan de yngsta får vänta tills de växt till sig. På så sätt 
sker undervisningen på lite olika sätt. I den första ensemblen nämner Kristina att målet är att 
alla ska få ljud i sina flöjter och få ihop låtarna över huvud taget. Med andra ord läggs den 
speltekniska och musikaliska delen av lektionen på en relativ låg nivå medan ”jag-kan-
känslan” och en stark gemenskap å andra sidan prioriteras högt. I den andra och tredje en-
semblen nämner hon att eleverna oftast har kommit längre i utvecklingen vilket speglar lära-
rens sätt att undervisa. Hon nämner exempel som att lägga mer tid på att öva tekniska färdig-
heter men även att lyssna mer på varandra för god intonation eller ”lämna över melodin till 
sin medmusikant”. Kristina tillägger att det är i dessa ensembler (och i orkestrarna) som flöjt- 
och gruppidentiteten skapas och frodas. Flöjtidentitet är även något som Petra känner igen sig 
i när hon och sin klarinettkollega åker ut till kommunens grundskolor och har ”klassorkester”. 
På dessa lektioner händer det ofta att den gruppen som spelar flöjt känner sig som ett ”team” 
när de spelar. Mer konkret handlar det om att eleverna hjälper varandra om specifika saker 
och moment om vad det innebär att spela just flöjt. Några exempel är att eleverna påminner 
varandra om att hålla flöjten ”på rätt sätt”, att fingrarna är på rätt plats eller hur man formar 
embouchyren för att få en bra ton. Petra menar att när alla dessa delar är på plats är gruppi-
dentiteten som starkast.  
 
Samtliga flöjtlärare lägger vikt vid att vårda flöjtidentiteten i den mån det går och finns ut-
rymme i tjänsten. Däremot har de alla svårt att definiera vad en flöjtidentitet är. Det hela 
mynnar dock ut i resonemang om samhörighet. Det som förenar eleverna är flöjten. Linda 
beskriver att det som händer när flöjteleverna träffas regelbundet är att de träffar likasinnade 
vilket Petra säger ”skapar samhörighet”. Denna känsla är något som Petra menar snabbt kan 
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växa sig stark. Hon nämner att hennes yngre elever känner av direkt när något inte är exakt 
som förra lektionstillfället. 

5.4 Oboemetodik 
Nedan presenteras oboemetodik som lyfts upp av underrubrikerna embouchyr och dubbelrör, 
orkesterspel – det första långsiktiga målet, oboerepertoar samt dubbelrörensemble och grup-
pidentitet.  

5.4.1 Embouchyr och dubbelrör 
Till skillnad från flöjten har oboen dubbelrör som stoppas i munnen vid spel. Av oboelärarnas 
svar går att utläsa att ett vanligt tillvägagångssätt att förklara för eleven hur de ska göra för att 
forma embouchyren är att ”vika in läpparna”. Som alternativ säger Sandra till vissa elever att 
”tänka hur farmors läppar ser ut när hon har tagit ut löständerna. Så ska ambisen se ut”. Hon 
tillägger att detta inte är en optimal förklaring då läpparna inte riktigt bör se ut så vid spel men 
att denna förklaring fungerar som en metafor att utgå ifrån. Dock uppger samtliga lärare att du 
inte behöver förklara så mycket då mycket av lektionerna utgår från att eleven härmar det 
läraren gör.          
 
Av lärarnas svar går att utläsa att införskaffandet av dubbelrör sker på liknande sätt. Samtliga 
oboelärare nämner att de förr skrapade sina rör själva för att sedan sälja till sina elever. Detta 
är något som de generellt inte gör längre. Anledningen till detta är dels att de har så pass 
många elever att det inte finns tid till att göra egna rör. Av samma anledning anser de även att 
de inte orkar lägga tid åt detta hantverk. Kontentan blir att rörtillverkningen avtog i takt med 
elevtillförseln. Således köper eleverna rören själva. Samtliga tre oboelärare nämner dock att 
de har någon form av avtal med ledningen på respektive skola om att bjuda eleven på åt-
minstone de första dubbelrörbladen innan de får stå på egna ben.     
 
Samtliga lärare säger att de använder någon form av uppackningsritual där dubbelrörbladen är 
en liten men viktig del som läggs i blöt i några minuter innan spel. Att rören behöver blötläg-
gas beror på att träet behöver mjukas upp för att lättare kunna vibrera vilket påverkar såväl 
klangen som hur mycket energi som eleven behöver för att få ljud i instrumentet. En lärare 
vars elever använder plaströr i början av oboekarriären vilket då inte behöver blötläggas utan 
kan spela direkt. Samtliga lärare låter sina elever spela på enbart rören som en kort uppvärm-
ning innan det sätts i oboen. De menar att det korta dubbelrörspelet fungerar som en fysisk 
såväl som en mental ”check” om rörens kvalitet och klang men även hur mycket jag som utö-
vare behöver blåsa för att få ljud. Denna ”check” menar respondenterna görs av alla elever 
(och lärare) oavsett ålder och nivå. Nilla låter sina nybörjarelever göra sex stycken rörljud 
som i sin tur är kopplade till olika läten. Dessa läten är fjutt, fasanen, plopp, kråkan, brandbi-
len samt billarmet. Denna uppvärmning gör de för att på ett lekfullt sätt värma upp 
embouchyren för fortsatt spel. Sandra tillägger att vid nybörjarstadiet är det bäst att öva ansat-
ser med enbart rörbladen och inte ihop med oboen då detta flyttar fokus till enbart att öva på 
ansatserna. Genom att göra detta skalas exempelvis fingersättning, instrumentets tyngd men 
även intonation bort vilket Sandra menar skalar bort ”mental bandbredd” och optimerar öv-
ningen. 

5.4.2 Orkesterspel – Det första långsiktiga målet 
När det kommer till nybörjarelever nämner samtliga oboelärare att det första ”långsiktiga” 
målet är att förbereda eleverna för orkesterspel. Av lärarnas svar går att utläsa att i denna fas 
introduceras vissa toner före andra. Samtliga respondenter nämner att tonerna Bb, Eb och F är 
nyckeltoner som lärs ut tidigt. Varför just dessa toner menar de beror på att dessa toner även 
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är nyckeltoner i blåsorkestersammanhang. Problemet är att vissa toner har greppkombination-
er som är mer eller mindre komplicerade att ta varpå exempelvis tonerna Eb och F är sådana. 
Inte nog att dessa toner var för sig verkar vara komplicerade att spela. Dessutom verkar bytet 
dessa två toner emellan ge ytterligare en svårighetsgrad. Därför lärs just dessa toner ut tidigt i 
oboekarriären. Sandra tillägger att: 
 

Då eleverna börjar spela i orkestern efter ungefär sex månader måste eleverna börja 
kunna F:et även om det är lite småknöligt men samtidigt vet jag att det spelar ingen 
roll vilket material man använder utan F:et kommer väldigt tidigt […] sen har jag 
försökt förklara för mina kollegor som har orkestrarna att det här ligger skit för 
oboerna. Ni får ha lite överseende med de här så löser det sig sen (Sandra, oboe- 
och fagottlärare).   

 
Sandra framhäver ett upplevt problem som är anknuten till elevens första månader av oboe-
spel. Problemet verkar vara tvådelat där den ena delen omfattar speltekniska problem som 
enligt Sandra bottnar i orkesterrepertoarens tonarter och arrangemang. Den andra delen på-
verkar snarare dirigenterna men även resterande orkestermedlemmar genom att bilda en för-
ståelse om att de unga oboisterna inte har det lätt att hänga med de andra i orkestern. När det 
kommer till speltekniska svårigheter brukar Alva utgå från att eleverna först bör lära sig ta 
originalgreppen för tonerna som ska spelas för att sedan ta alternativa och enklare grepp för 
samma toner. Hon säger att det uppstår en positiv känsla hos eleven när man byter från det 
svåra greppet till det enkla vilket stärker självkänslan. Detta undervisningssätt bygger på att 
det finns alternativa grepp för samma toner.        

5.4.3 Oboerepertoar 
Som tidigare nämnt uppger samtliga flöjt- och oboelärare att de vid nybörjarstadiet generellt 
utgår från ett brett utbud som succesivt byts ut till repertoar som är specifikt komponerade för 
respektive instrument. Av resultatet går det att utläsa att det är oftast samma serie böcker som 
återanvänds till fler instrument. Efter nybörjarstadiet tenderar oboelärarna att fortsätta med 
samma typ av repertoar som vid nybörjarstadiet med undantag att svårighetsgraden ökar. Alva 
nämner att hon gärna väljer låtar med tonarter som ur ett speltekniskt perspektiv är mer tack-
samma att spela. Hon ger exempel som G-dur, E-moll och D-dur som är relativt tacksamma 
tonarter att spela på oboe. Både Alva och Sandra uppger att de ser hellre att deras elever spe-
lar svårare låtar med vad de anser är speltekniskt lättare tonarter än tvärtom. Med det sagt 
uppger de alla att de har en syn på repertoar där målet är att skapa musik snarare än att föra 
vidare oboespecifik repertoar. Den största anledningen till denna typ av resonemang bottnar 
dels i hur de vill vara som lärare men även att de anser att oboen är ett problematiskt instru-
ment att lära sig att spela.  
 
Nilla är den enda oboeläraren som efter nybörjarstadiet regelbundet går över till att använda 
spel- och etydböcker skrivna för just oboe. Några exempel är Hinke, Oboenschule, Ab-
racadabra samt A tune a day. Etydboken Hinke är ständigt återkommande undervisnings-
material då hon upplever att den angriper oboespelet ur flera vinklar. Hon nämner övningar 
som är relaterade till ut- och inandning samt övningar och låtar som riktar sig till ”svåra” 
greppbyten som två exempel. Klarar du Hinke har du en stabil grund att bygga vidare ditt 
oboespel på, menar hon.  
 
5.4.4 Dubbelrörensemble och gruppidentitet 
Precis som flöjtlärarna uppger samtliga oboelärare att de har någorlunda regelbunden dubbel-
rörensemblespel. Konstellationerna varierar mellan duos, trios samt kvartett. Både Sandra och 
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Nilla har för tillfället två ensembler vardera med elever på olika spelnivåer. De båda inflikar 
vid behov med fagott- eller engelskt hornspel i ensemblerna då de menar att fagottspelet bi-
drar till att de övriga i ensemblen får en enkel men tydlig basgång att förhålla sig till medan 
det engelska hornet bidrar till att ”mjuka upp klangen i ensemblen”. Samtliga lärare utgår från 
en blandad repertoar och vissa arrangerar eget material.   
 
Av oboelärarnas svar går att utläsa att på grund av instrumentets karaktär med såväl dubbel-
rör, högt lufttryck men även förmågan att hålla igen luft samt knepiga greppkombinationer 
bidrar till att lärarna ofta inflikar med korta pauser under lektionerna. Detta av den enkla an-
ledningen att såväl eleverna som läraren ska orka genomföra hela lektionen. Dessa korta pau-
ser menar Sandra är viktiga tillfällen att ”kallprata” för att varva ner och tänka på något annat 
innan de tar sats och spelar igen. Av samma anledning inflikar Nilla med att nämna att de 
korta pauserna och ”kallpratet” även fyller en pedagogisk funktion. Det hon menar är både att 
eleven får vila men samtidigt tid till att bygga relationer innan de tar upp instrumenten och 
spelar igen.        

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
Av resultatet går att utläsa att flöjt- och oboelärarnas sätt att bedriva sin undervisning sker på 
likartade sätt. De flesta utgår från en-mot-en-lektioner med minst 20 minuter per lektion och 
vecka. Detta utgör sedan en bas varpå orkester- och ensemblespel vilar på. De tillfrågade lä-
rarnas undervisningsmetodik bottnar i gemensamma grunder som relationsvårdande arbete 
men även likartade lektionsplaneringar och en frisk blandning av repertoarer. Till skillnad 
från flöjtlärarnas val av repertoar verkar oboelärarnas val av repertoar å andra sidan begränsas 
till vissa tonarter och arrangemang. I synnerhet till yngre elever. Detta på grund av oboens 
komplicerade greppsystem. Detta gör att flöjteleverna verkar till synes ha ett försprång när det 
kommer till utbudet av låtar och arrangemang då de inte verkar begränsas av tekniska svårig-
heter i samma utsträckning som vid oboespel. På så sätt verkar flöjten vara ett flexibelt in-
strument att spela i förhållandet till oboen. Detta i sin tur leder till att flöjtlärarna tidigt kan 
fylla på med fler låtar och övningar skrivna för just flöjt vilket de menar utgör en stor del av 
undervisningen. Oboelärarna uppger att dubbelrören utgör en stor del av undervisningen vil-
ket är något som flöjtspelet inte har. Därför är även det en vattendelare för vad som sker och 
hinns med på lektionerna.    
 
Det som skiljer flöjtspel från oboespel verkar till synes vara små men fundamentala aspekter.  
Flöjtläraren Linda utrycker sig specifikt att ”flöjtspel handlar om förmågan att släppa iväg 
mycket luft”. Hon tillägger att ”du får en optimal flöjtklang genom att luftströmmen träffar på 
kanten av munhålet och halva luften går in, halva går ut”. Oboeläraren Sandra påpekar å 
andra sidan att ”det svåra med oboespelet är att hålla igen med luften och att stå emot det 
höga trycket som bildas”. Dessa två synsätt på hur flöjten och oboen bör spelas verkar till 
synes skilja dem åt på ett fundamentalt plan trots att de båda är blåsinstrument.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som 
lyfts fram berör musik som trivselämne, mästarlära och reproduktion eller elevlära och fria 
tyglar? samt oboelärarnas uppförsbacke i undervisningen. Därefter förs en diskussion över 
studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt 
behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan presenteras resultatdiskussionen som bärs upp av rubrikerna musik som trivselämne, 
mästarlära och reproduktion eller elevlära och fria tyglar? samt oboelärarnas uppförsbacke i 
undervisningen.   

6.1.1 Musik som trivselämne 
I resultatet framkommer att relationsarbetet i undervisningen är av stor vikt. Lärarna väljer 
dock att formulera och lägga tyngden av innebörden av relationsarbetet på lite olika sätt. Två 
av lärarna nämner att de ser sig själva som en kurator eller människovårdare snarare än flöjt- 
eller oboelärare. En annan lärare tillägger att det finns inget annat tillfälle i skolans värld där 
eleverna får gå 20 minuter till en oberoende lärare och vara ensam med den läraren. Det hen 
menar är att musik- eller kulturskolan är en unik plats och tillfälle där eleven är i centrum och 
omvärlden kan avskärmas för en kort stund. En annan lärare tangerar föregående med att 
nämna att spellektionerna på kulturskolan blir en ”fristad från omvärlden” där eleverna får 
prata ut om vardagliga saker men även få koncentrera sig och öva på en enda sak. Hanken och 
Johansen (2013) skriver om synen på musik som olika undervisningsämnen varpå trivselämne 
är ett av dem. Att se musik som ett trivselämne menar Hanken och Johansen innebär att lägga 
vikt på att skapa motivation hos den enskilda eleven genom att skapa och vårda en social 
miljö, gemenskap och tillhörighet. Således är individens personliga utveckling det primära 
snarare än att bemästra ett hantverk. Det inre hantverket är överordnat det yttre. Lärarnas för-
hållningssätt till att undervisa i flöjt- och/eller oboe tangerar Hanken och Johansens resone-
mang om musik som trivselämne.                 
 
När det kommer till lärarens roll i relationsarbetet med eleven uppger en respondent att du 
som lärare bör utgå från dig själv och dina egenskaper. Eleverna kommer att märka om du är 
”äkta” eller försöker vara någon annan vilket enligt denne respondent menar påverkar elever-
nas förtroende för dig som lärare. Kopplat till Hanken & Johansens (2013) syn om musik som 
olika undervisningsämnen skulle det kunna innebära att en lärare ”kopierar” någon annans 
sätt att undervisa och därmed ta på sig en mental mask skulle det enligt respondenten kunna 
stjälpa undervisningen då det skulle kunna uppstå en påklistrad attityd. Om en lärare å andra 
sidan har en bestämd lärarfilosofi och uppfattning om hur hen vill bedriva sin undervisning 
och eleven vill något annat – vad händer då? Om en lärare utgår från musik som ett färdig-
hetsämne och vill nöta en viss passage i ett stycke för att uppnå vad läraren anser är perfekt-
ion tar det tid och energi från något annat. Om en lärare utgår från musik som ett kunskaps-
ämne och vill lägga tid på att berätta anekdoter om varje låt tar även det tid från något annat.           
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6.1.2 Mästarlära och reproduktion eller elevlära och fria tyglar?  
I Rostwall och Wests (2001) studie nämner de att den svenska kulturskolan är präglad av re-
produktion och stagnation gällande innehåll och form på lektionerna. Denna syn delas även av 
Tivenius (2008) som i en enkätstudie av didaktiska och musikaliska attityder och värderingar 
bland lärare inom musikskolan. Med andra ord delar Rostwall, West och Tivenius synen om 
att den svenska musikskolan tenderar att vara mer sluten när det kommer till repertoar och 
lärares sätt att bedriva sin undervisning. Det som respondenterna kallar för en-mot-en-
lektioner är enligt Nyeri (1988) och Polanyi (1958) konservatorieundervisning som i sin tur 
bygger på mästarlära där mästaren lär ut sitt hantverk till lärlingen. Av resultatet går att utläsa 
att flöjt- och oboelärarnas sätt att bedriva undervisning sker på likartade sätt. De flesta utgår 
från en konservatorieundervisning med minst 20 minuter per lektion och vecka. Detta utgör 
sedan en bas varpå orkester- och ensemblespel vilar på. Dock uppger samtliga respondenter 
att de idag inte regelbundet använder någon specifik undervisningsmetod så som Suzukiun-
dervisning eller El Sistema. Endast en lärare av sex bedriver grupplektioner på en regelbun-
den basis. Denna lärare nämner två positiva effekter med gruppundervisning varav den ena 
bygger på att eleverna gärna lär- och härmar varandra vilket hen menar påskyndar lärande-
processen samtidigt som det blir en större dynamik i undervisningen. Den andra effekten in-
nebär att variationen i sig mellan konservatorieundervisning med perioder av grupplektioner 
skapar variation i elevens tillvaro genom åren på musik- eller kulturskolan vilket skulle kunna 
innebära är en liten faktor till att den här lärares elever väljer att fortsätta spela. Genom att 
variera mellan konservatorieundervisning och därmed en mästarlärartradition med gruppun-
dervisning skulle kunna tolkas som att läraren tar ett steg tillbaka och låter eleverna lära 
varandra. Samtidigt säger en annan lärare att hen föredrar konservatorieundervisning före 
grupplektioner med hänvisning till att hen kan fokusera på enbart en elev i taget vilket hon 
anser att eleven behöver för att utvecklas som snabbast. En given fråga som omfattar under-
visningsformen är hur ser eleverna på konservatorieundervisning gentemot gruppundervis-
ning? Skulle det kunna vara så att elevernas behov av antingen den ena eller den andra under-
visningsstrukturen kan skilja sig åt med åren? Om ja – hur ser resurserna ut för musik- och 
kulturskolorna att förverkliga detta? 
 
I resultatet framkommer även att flöjt- och oboelärarna generellt utgår från ett brett utbud av 
repertoar som succesivt byts ut till repertoar som är specifikt komponerade för respektive in-
strument. Oftast är det samma serie spelböcker som återanvänds till fler instrument. Efter ny-
börjarstadiet tenderar oboelärarna dock att fortsätta med samma typ av repertoar som vid ny-
börjarstadiet med undantag att svårighetsgraden ökar medan flöjtlärarna fortsätter med den 
instrumentspecifika repertoaren. Detta skulle kunna tolkas som att respondenterna tangerar 
Rostwall och Wests (2001) och Tivenius (2008) resonemang om att undervisningen tenderar 
att vara mer sluten när det kommer till repertoaren som väljs ut då det oftast är samma spel-
böcker. I resultatet nämns begreppet ”musikskolelåtar” som fenomen vilket skulle kunna 
styrka detta resonemang. Det typiska exemplet av en sluten repertoar är när undervisningen 
går över till att fyllas med repertoar skrivna för det specifika instrumentet vilket även tangerar 
en mästarlärartradition. Ett exempel där en öppen repertoar gör entré är när lärarna arrangerar 
eget material vilket gör att läraren kan skräddarsy sin undervisning efter eleven behov och 
lust.   

6.1.3 Oboelärarnas uppförsbacke i undervisningen 
I resultatet framkommer att det första ”långsiktiga” målet för oboelärarna är att förbereda sina 
elever för orkesterspel. De menar att i denna fas introduceras vissa toner före andra. Samtliga 
respondenter nämner att tonerna Bb, Eb och F är nyckeltoner som lärs ut tidigt. Varför just 
dessa toner menar de beror på att dessa toner även är nyckeltoner i blåsorkestersammanhang. 
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Problemet är att vissa toner har greppkombinationer som är mer eller mindre komplicerade att 
ta varpå exempelvis tonerna Eb och F är sådana. Inte nog att dessa toner var för sig verkar 
vara komplicerade att spela. Dessutom verkar bytet dessa två toner emellan ge ytterligare en 
svårighetsgrad. Martinssons (2015) forskning belyser oboe- och fagottlärares förutsättningar 
för ett gott lärande i den svenska musik- och kulturskolan. Han kom fram till att 20 minuter i 
veckan är för korta lektioner för alla instrument men speciellt för oboe och fagott då de anses 
vara ”pilliga” instrument och krävande för sina dubbelrör och behöver därför ännu mer tid än 
andra instrument. Martinssons respondenter tillägger ett önskemål om att ha 30 minuter långa 
lektioner, två gånger i veckan för att uppnå maximal utveckling. I den här studien framgår i 
resultatet att såväl flöjt- och oboelärarna utgår från en-mot-en-lektioner med minst 20 minuter 
per vecka. Med andra ord har både flöjt- och oboeeleverna lika långa spellektioner. Detta gör 
att oboelärarna till synes verkar ha en uppförsbacke gentemot flöjtlärarna då flöjten inte ten-
derar att begränsas av tekniska svårigheter i samma utsträckning som vid oboespel. På så sätt 
tenderar flöjten vara ett flexibelt instrument att spela i förhållandet till oboen. Detta i sin tur 
leder till att flöjtlärarna tidigt kan fylla på med fler låtar och övningar skrivna för just flöjt 
vilket de menar utgör en stor del av undervisningen. Oboelärarna uppger å sin sida att dubbel-
rören utgör en stor del av undervisningen vilket är något som flöjtspelet inte har. Därför är 
även dubbelrören och dess kvalitet en faktor som avgör vad som sker och hinns med på lekt-
ionerna. Med dessa faktorer som karaktäriserar flöjt- och oboespel skulle det kunna tolkas 
som att oboelärarna behöver mer lektionstid för att matcha flöjternas nivå. Med flöjternas nivå 
menas alla de övningar, repertoar och spelteknisk skicklighet som av resultatet går att utläsa 
går till spillo på grund av oboens egenskaper. En av de tre oboelärarna har regelbunden möj-
lighet att i sin tjänst schemalägga så att hen har gott om tid mellan varje elev vilket enligt 
denna lärare underlättar arbetsbelastningen om föregående lektion drar över tiden.  
 
Schenck (2000) hävdar att varje lektion har sin profil och att den bygger på tre delar som för-
kortas I, M och P. Den första delen består av instrumentspecifika moment (I) där allt vad det 
innebär att spela just detta specifika instrument äger rum. Det kan till exempel vara fingerfär-
dighetsteknik som är karaktäriserande för oboen eller hur du formar din embouchyr vid flöjt-
spel. Den andra delen består av musikaliska moment (M) vilket innebär spelmaterial i form av 
solorepertoar, ensemble- och/ eller orkesterrepertoar. Den tredje delen är pedagogiska mo-
ment (P) vilket bygger på lärarens sätt att undervisa i de två första delarna. Av resultatet kan 
utläsas att oboelärarna lägger vikt på grundläggande spelteknisk färdighet samt att justera 
dubbelrör. Detta skulle kunna översättas till Schencks instrumentspecifika moment (I). Flöjt-
lärarna å sina sidor lägger vikt vid en god embouchyr, musikalisk färdighet och att beta av 
många låtar vilket skulle kunna översättas till Schencks musikaliska moment (M). På ett 
övergripande plan skulle det innebära att flöjtlärarna tenderar att främja musikaliska moment 
(M) och mindre instrumentspecifika moment (I) i förhållande till oboelärarnas lektioner som 
blir det omvända. Detta förutsätter att de båda lärarna har samma grad av pedagogiska mo-
ment (P). I slutändan skulle detta kunna tolkas som att en flöjtelev får under sin tid på musik- 
eller kulturskolan en viss uppsättning musikaliska kunskaper och repertoarkännedom men 
även en viss uppsättning spelrutiner och uppfattning om vad det innebär att spela ett instru-
ment. En oboeelev å andra sidan får vittna om en annan uppsättning kunskaper att ta med i sin 
ryggsäck i livet.  
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6.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att studera hur flöjt- och oboelärare på kultur- eller musikskolor i 
Sverige ser på sin undervisningsmetodik. Detta i hopp om att kunna bidra till en djupare för-
ståelse till varför lärare väljer att undervisa på ett visst sätt och väljer bort ett annat. Bryman 
(2018) nämner att den kvalitativa forskningen fokuserar mer på ord medan den kvantitativa 
forskningen lägger vikt på siffror. Således syftar inte den kvalitativa forskningsmetoden till 
kvantifiering utan erhåller nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervju-
personens livsvärld. Här anser jag att den valda kvalitativa forskningsansatsen har en styrka. 
Detta då jag ville undersöka lärarnas undervisningsmetodik som bottnar i val av undervis-
ningsinnehåll och tillvägagångssätt men även att jag ville få en motivering till dessa två delar 
tror jag att den kvalitativa ansatsen är fruktbar. Å andra sidan skulle även en kvantitativ 
forskningsansats fungera om intervjufrågorna hade omformulerats. Dock hade det blivit svårt 
att få motiveringar till varför respektive lärare väljer att undervisa som de gör. 
 
I föreliggande studie har semistrukturerade frågor använts som forskningsmetod. Bryman 
(2018) beskriver en semistrukturerad intervju som en uppsättning allmänt formulerade frågor 
men även att intervjuaren har möjlighet att lägga till frågor utifrån det som uppfattas vara vik-
tiga svar från respondentens sida. Tillägg av frågor och ämnen kopplade till undervisningsme-
todik visade sig i detta fall vara av stor vikt då det fanns andra parametrar som mina respon-
denter upplever är viktiga som jag själv inte tänkte på. Oftast var det instrumentrelaterade 
frågor. Detta gjorde att den avsatta intervjutiden oftast överskreds. En anledning till att fler 
ämnen dök upp skulle kunna bero på att jag försökte skapa en gemensam intervjuguide för 
både flöjt och oboe vilket förmodligen inte passade riktigt var optimalt.  
 
Bryman (2018) hävdar att forskare som bedriver kvalitativ forskning tenderar till att använda 
målstyrda urval (purpositive sampling) i sina arbeten. Med målstyrda urval menas att forsk-
ningsfrågorna är i centrum för diskussion om urvalsprinciper. Med andra ord används denna 
strategi för att hitta respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna. Jag hade i början av 
studien tänkt att göra en webbenkät bestående av samma öppna och semistrukturerade frågor 
och skickat ut på diverse flöjt- och oboeforum på internet. Detta likt en fiskare som kastar ut 
ett större nät i havet i hopp om att få en större fångst hoppades jag på att få fler svar på mina 
frågor och därmed få ett större underlag för studien men även få ett internationellt perspektiv. 
Dock insåg jag snabbt att det dels skulle ta lång tid att transkribera materialet men även att det 
fortfarande är en kvalitativ forskning med semistrukturerade frågor som troligtvis hade inne-
burit att jag ändå inte hade fått så många svar.                   

6.3 Arbetets betydelse 
Med denna studie hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse hur flöjt- och oboelärare på 
kultur- eller musikskolor i Sverige ser på sin undervisningsmetodik. Jag hoppas även att arbe-
tet kan bidra till en djupare förståelse till varför lärare väljer att undervisa på ett visst sätt och 
väljer bort ett annat. Dessutom hoppas jag även att studien kan klargöra vad som är allmän 
musikdidaktiska metoder och vad som är instrumentspecifika för att på den vägen lättare veta 
vilka metoder som är applicerbara på fler blåsinstrument och andra inte. Dessa instrument-
kunskaper skulle kunna vara fruktbara för exempelvis dirigenter i arbetet att optimera repetit-
ionerna.  
 
För mig som blivande träblåslärare har detta arbete givit mig insikter. Genom att ha lyssnat på 
andra flöjt- och oboelärare och hur de ser på undervisning samt hur de väljer att gå tillväga 
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och prioritera har detta breddat mitt synfält om vad undervisning kan innebära. Detta bär jag 
med mig i min framtida profession.      

6.4 Fortsatt forskning 
Då samtliga respondenter i föreliggande studie är kvinnor vore det intressant att ta reda på hur 
manliga flöjt- och oboelärare ser på undervisningsmetodik men även om det finns något sam-
band mellan utbudet av manliga och kvinnliga lärare och utbudet av manliga och kvinnliga 
elever. Detta då flöjtlärarnas elever i föreliggande studie är majoriteten kvinnor medan det är 
någorlunda jämnt bland oboelärarnas. En kvantitativ studie riktad till samtliga musik- och 
kulturskolor i Sverige hade även varit önskvärt för att få en övergripande bild om vilken 
undervisningsmetodik flöjt- och oboelärare väljer att arbeta med. Även en kvantitativ studie 
på internationell nivå hade varit önskvärt för att få ett internationellt perspektiv på undervis-
ningsmetodik för flöjt och oboe. Detsamma gäller även en kvalitativ studie riktad mot meto-
diklärarna på Sveriges musikhögskolor då de är viktiga aktörer som utbildar framtida mu-
siklärare.   
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Bilagor 
Nedan presenteras studiens bilagor.  

Bilaga 1 – Information till respondenter 
 
Hej!  
 
Jag heter Andreas Andersson och är musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund. Nu 
skriver jag ett självständigt arbete på avancerad nivå kring flöjt- & oboelärares val av under-
visningsmetodik.  
 
Syftet med denna studie är att ta reda på och få en förståelse om hur instrumentallärare på 
kultur- eller musikskolor ser på sina val av undervisningsinnehåll och sätt att undervisa. Se-
dan jämförs svaren med varandra för att se vilka likheter eller skillnader det finns. Jag hoppas 
att arbetet kan bidra till en djupare förståelse till varför lärare väljer att undervisa på ett visst 
sätt.  
 
Din medverkan gör denna studie möjlig. Jag är därför väldigt tacksam för din medverkan. 
Alla svar kommer att behandlas anonymt och resultaten kommer endast att användas i forsk-
ningsändamål. Väljer du att delta i studien ger du även tillåtelse till att dina svar presenteras 
på ett anonymt sätt i det självständiga arbetet.  
 
Om du har frågor om studien kan du nå mig enligt uppgifterna nedan. Tack på förhand för din 
medverkan!  
 
Med vänlig hälsning, Andreas Andersson  
 
Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet, 671 91, Arvika. Mobil: xxx-xxxx xxx 
Mejladress: xxxx  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Metodiken i praktiken 
  
Vad?  

• Vad har du och dina elever för uppvärmningsrutiner i de respektive nivåerna nybörjar- 
mellan och avancerad nivå (ex. skalor, härmningsövningar, etyder, duettspel mm.)? 	

• Vad använder du för slags repertoar och hur ser balansen ut mellan notspel och ge-
hörsspel (ex. instrumentspecifik, genre, orkester/ensemblerepertoar mm.)? 	

• Finns det någon korrelation mellan ditt sätt att undervisa och elevens nivå? 	
• Vad gör du för att stärka relationen med dina elever samt grupp- eller instrumentiden-

titeten? 	
• Vad vill du att dina elever ska kunna efter sin tid på musik- eller kulturskolan? Hur 

når du dit? (ex. musikteori, musikkunskap, självständighet, förbereda för högre studier 
mm.) 	

Hur? 	
• Hur ser balansen ut mellan tal och spel i din undervisning (ex. instruktioner, spela med 

eleven)? Hur ser korrelation ut mellan tal och spel och elevens nivå? 	
• Ackompanjerar du dina elever? Om ja, i vilket syfte? med vad? Hur ser balansen ut 

gentemot resterande delen av lektionen? Om nej, varför inte? 	
• Hur ser du på att undervisa i grupp gentemot individuella lektioner (för- och nackde-

lar)? 	
• Upplever du att du behöver reglera din metodik beroende på elevens kön? På vilket 

sätt? 	
• Hur ser de yttre förutsättningarna för ett gott lärande ut (ex. lokaler, instrument, 

rörblad, tid, föräldrainitiativ mm.)? 	
 
Två scenarion 	
 
Scenario 1: Eleven är försenad till lektionen. Vad väljer du att prioritera/prioritera bort i din 
undervisning? Motivera. 	
 
Scenario 2: Eleven har en dålig ”ambis-dag”. Vad gör du? Motivera. 	
 
Är det några frågor/områden kopplat till din metodik som jag har missat och som bör 
nämnas?  
 


