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Sammanfattning 
 
Denna studie har sin grund i funderingar kring hur svenska brasspedagoger ser på att undervi-
sa på andra instrument än sitt huvudinstrument. Varför väljer vissa att när de undervisar bara 
spela på sitt huvudinstrument medan andra spelar på sina biinstrument? Vilka för- och nack-
delar ser man och hur ser man på brasslärare som undervisar på annat sätt?  
    I studien undersöks också brasslärares tankar om balansen mellan pedagogisk och instru-
mental kompetens och åsikter om att arbeta med klang, teknik och uttryck i olika åldrar och 
stadier. 
    Undersökningen genomfördes i form av en enkät som besvarades av 24 lärare som arbetat 
på musik/kulturskola mellan 7 månader och 35 år. Av resultatet framgår bl.a. att den pedago-
giska kompetensen alltid är viktig, men att den instrumentala växer i och med att eleven blir 
äldre och mer erfaren. Fördelarna med att undervisa med hjälp av sitt huvudinstrument är att 
man alltid håller en hög musikalisk nivå. Fördelarna med att även undervisa på sina biistru-
ment är att eleven får en förebild på just sitt instrument och framför allt ”rätt” klangideal. 
Vad gäller klang, teknik och uttryck så blir alla tre momenten viktigare och viktigare ju längre 
eleven har spelat. Gemensamt för de olika stadierna är att klang anses viktigast att jobba med, 
sedan kommer teknik och sist uttryck. 
    Huvuddelen av studien behandlar ämnet ur lärarens synvinkel, men även några elevers per-
spektiv har tagits med. 
 
Nyckelord: Brasslärare, Biinstrument, Pedagogisk kompetens, Instrumental kompetens 
 

 
Summary in English 
 
This study is based on discussions among Swedish brass teachers about teaching other brass 
instruments than their main instrument. Why do some choose to teach only with the help of 
their main instrument while others use their secondary instruments as well? What are the 
advantages and disadvantages and how do they look upon other ways of thinking in this 
matter? 
    In addition, the study examines brass teachers’ views on the balance between pedagogical 
and instrumental skill, as well as their views on teaching sound, technique and expression in 
relation to the age of the student.  
    A questionnaire was used and anwered by 24 teachers with teaching experience in 
municipal music schools ranging from 7 months to 35 years. The results indicate that 
pedagogical skill is always important, whereas the importance of instrumental skill increases 
as the student gets older and more experienced. The advantage of teaching with the help of 
the main instrument is that one always keeps a high musical and technical level. However, the 
advantage of always using the instrument taught is that the student gets the right sound ideal. 
Sound, technique and expression all become more and more important as the student 
progresses. According to the survey, sound is regarded as the most important thing to work 
with on all levels, followed by technique and last, expression. 
    The main part of the study is seen from a teacher perspective, however some student 
opinions are also included. 
 
Keywords: Brass teachers, Secondary instruments, Pedagogical skill, Instrumental skill 
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Inledning 
 
Ända sen jag valde att utbilda mig till brasspedagog har jag fått många kommentarer i stil 
med; är det inte bättre att hålla sig till ett instrument? Förstör du inte ambisen? Vill du bli bra 
på ett instrument eller halvdålig på många? Hur ska du ha tid att öva på ännu fler instrument? 
 
Jag har funderat ganska mycket på de här frågorna de senaste åren, men eftersom jag inte haft 
problem med att spela på olika munstycken, hitta övningstid eller hålla isär grepp och spelsti-
lar på de olika instrument så har jag aldrig sett det som ett problem att spela flera instrument. 
Istället har jag märk positiva effekter av att spela andra instrument, min andning har blivit 
bättre efter att jag spelat trombon och tuba och höjden blir bättre efter att jag spelat trumpet. 
Efter att ha pratat med andra studenter på olika brassinstrument insåg jag att detta är väldigt 
olika från person till person. Därför valde jag att göra mitt examensarbete för att se vad andra 
brasspedagoger i runt om i Sverige har för syn på detta. 
 
Lite hårddraget så kan man säga att det finns två olika undervisningsstilar: 

• läraren undervisar sina elever, oberoende av vad de spelar på för instrument, på sitt 
eget huvudinstrument. 

• läraren undervisar på samma instrument som eleven, även om det inte är lärarens hu-
vudinstrument.  

 
 
Bakgrund 
 
Trumpet, valthorn, trombon, baryton och tuba tillhör brass, bleckblås eller mässingsinstru-
ment som de också kallas. De är tillverkade av mässing och spelsättet är förhållandevis likt 
varandra. Läpparna får luften att vibrera genom att spännas i ett gryt (se Munstycken nedan) 
eller koniskt munstycke. Man skapar olika tonhöjd dels genom att spänna läpparna olika hårt, 
dels genom att trycka ned ventilerna.  
 
Mensur 
Mensur kommer från latinets mensura och betyder mått. Mensur är förhållandet mellan ton-
rörets bredd och längd och detta spelar stor roll för vilka toner som kan spelas och för hur 
klangen låter. Kornett, flygelhorn, alt-, tenorhorn, baryton, eufonium, wagnertuba och tuba 
hör till bygelhorn. Bygelhorn är mässingsinstrument som har en stor innerdiameter i förhål-
lande till sin längd, de har koniskt rör och vid mensur. Har man däremot ett instrument med  
långt, smalt rör som valthorn (koniskt) och trumpet /trombon (cylindriskt) så ger det en trång 
mensur.  
 
Ventiler 
Från början kunde man bara spela naturtoner på brass-
instrument, och man fick också hålla sig till den tonart in-
strumentet var stämt i. På mitten av 1700-talet uppfann man 
klafftrumpeten och i början av 1800-talet klaffhornet. Trumpeten 
hade vanligtvis fem klaffar och hornet kunde ha ända upp till tio. 
Eftersom man i början av 1800-talet även började utveckla 
ventilsystemet på brassinstrumenten blev dessa klaffinstrument 
inte använda speciellt länge. Det finns två olika sorters ventiler, 
pumpventiler (övre bilden) och cylinderventiler (nedre bilden).  
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Vanligast är att trumpetinstru-menten, eufonium och baryton har pumpventiler, medan valt-
horn och tuba har cylinderventiler.  
    En av ventilerna sänker en halvton, en annan ventil två halva tonsteg, och den tredje sänker 
tre tonsteg. Utöver de grepp-kombinationer man först lär sig finns även alternativa grepp. Det-
ta för att underlätta t.ex. snabba tekniska passager eller intonationsproblem.   
 
Drag 
Till skillnad från de övriga brassinstrumenten har inte trombonen ventiler, utan använder i 
stället draget för att ändra tonhöjd. Det finns 7 olika positioner, där 1 är när draget är inskjutet 
så lång det går. För varje position man sedan drar ut sjunker tonen ett halvt steg. Det finns 
inga exakt bestämda positioner för draget utan avståndet mellan dem är olika på olika trom-
boner. Precis som hos ventilinstrumenten finns här många alternativa positioner. 

 
 
 
 
Munstycken 
Munstycken påverkar precis som mensuren instrumentets klang. Man kan dela in munstycken 
i två kategorier, grytmunstycken (trumpetinstrument, trombon och tuba) och trattmunstycken 
(valthorn). Grytmunstycken är grunda och skålformade, de ger en lite skarpare ton, och gör att 
de höga tonerna kommer lättare. Trattmunstycken är däremot djupare och ger mjukare klang 
och underlättar för de lägre tonerna.  
    De olika munstyckenas egenskaper kan dessutom varieras i det oändliga beroende på mate-
rial, borrning, storlek på rimmen (den ringformade kant som sätts mot läpparna), vikt, djupet 
på grytan osv. 

 
 

  1 
    Tuba             Trumpet        Trombon        Kornett       Valthorn 
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Munstyckspress 
Ett ganska vanligt förekommande problem är att man pressar munstycket för hårt mot läppar-
na när man spelar. Detta brukar visa sig speciellt i det höga registret eller när man spelat länge 
och börjar bli trött. Oftast är skälet till att man pressar för mycket att musklerna är trötta och 
inte orkar, och istället för att använda luften ännu mer så pressar man. Lite press är nödvän-
digt, men det är till för att hålla munstycket mot läpparna och förhindra att luft pyser ut när 
man spelar. 
 

No one ever complains of mouthpiece pressure increasing as  
he descends into the low register. He may actually use too much  
pressure in the middle register, but it is usually only when he  
starts ascending into the high register that the pressure becomes  
intense enough to cause concern. Therefore, we can consider  
mouthpiece pressure a problem associated with the high register.  
(Farkas - The Art of Brass Playing, sid  53) 

 
Embouchure 
Embouchure, i vanligt tal ”ambis”, kommer från franskans bouche som betyder mun. Ambi-
sen är den läppteknik och den kondition i läpp- och ansiktsmuskler man behöver och bygger 
upp när man spelar ett blåsinstrument. Ordet embouchure kan också betyda munstycke på 
franska. 
    En bra embouchure gör att man kan spela med en fin klang över hela registret på instru-
mentet, utan att behöva spänna sig och på så sätt få skador.  
    ”Grundambisen” är i stort sätt den samma på alla brassinstrument, och sedan får man ”fin-
justera” musklerna beroende vilket sorts instrument och munstycke man spelar på.  
Det är många saker som påverkar embouchuren, t ex formen och storleken på läpparna, tand-
strukturen, käken och munhålan. Eftersom vi är skapta olika har alla olika förutsättningar och 
sin egen unika embouchure. Men trots att alla är olika kan man ändå se likheter mellan olika 
embouchurer, framför allt hos dem som spelar samma instrument, men även mellan de olika 
brassinstrumenten. 
    Många olika teorier har genom tiderna lagts fram om hur en bra embouchure ska se ut. Den 
norska hornisten och pedagogen Fröydis Ree Wekre skriver i sin bok “Thoughts on playing 
the horn well” 
 

Many ask, “what is a correct embouchure?”. There is no answer 
to that question – the “experts” disagree. Professional horn players’ 
techniques vary greatly, due to physiological differences (faces, lips,  
and teeth); also due to the sound and register they choose to emphasize,  
as well as what they were told (or not told) when they began playing.  
Finally, many have found creative personal solutions to problems that  
they have encountered.  
It is nevertheless possible to see similarities in what is commonly  
called an orthodox or “classic” embouchure. (sid 30) 

 
Inom brassvärlden finns det flera olika tankar och idéer om hur embouchuren ska se ut.  
Det finns två stycken varianter som länge diskuterats mycket, Ree Wekre beskriver dem som 
”stoneface/pokerface” (teori 1) och ”rubberface” (teori 2):  
 

Theory I says that the player should find one position and one  
specific muscle tension which changes as little as possible while 
playing. Farkas has made statements in support of this theory  
(see page 62, The art of French Horn Playing). The well-known  
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German teacher Erich Penzel is known for also recommending one  
position with minimal changes; something many others also believe in.  
(sid 38) 

 
Theory II has a slightly different viewpoint. A quote from Dale  
Clevenger, principal horn in the Chicago Symphony, illustrates  
this more pragmatic view: “Just do what you have to do” (sid 39) 

 
Precis som med allt annat finns det för och nackdelar med de olika varianterna, några av för-
delarna med teori 1 är att fastare muskler ger en mer pålitlig och stadig grund, stora intervall 
blir säkrare och lättare eftersom man inte behöver ”byta” muskler, attackerna och klangen blir 
bättre, det går lättare att använda tungan snabbt och det ser bättre ut. 
    Några av fördelarna med teori 2 är att flexibiliteten ökar, man kan gå från ett extremläge till 
ett annat snabbare och lättare, man kan variera sin klang mer och eftersom man använder fler 
olika muskler så ”håller” musklerna längre än när man använder dem statiskt.   
 
Vad är en bra lärare? 
Hur är en bra lärare? Vad är det som gör att en bra lärare är bra? Varför är en dålig lärare då-
lig? Är det viktigt att läraren är utbildad på det instrument den undervisar på? Är det den pe-
dagogiska delen som är viktig, vilket instrument man egentligen är utbildad på spelar inte så 
stor roll? Är det bättre att undervisa på sitt huvudinstrument som man behärskar bäst? Är det 
bättre för eleven att få se och höra läraren spela samma instrument som den själv, även om det 
innebär att läraren inte är lika bra på det som på sitt huvudinstrument?  
    I SVTs serie ’Klass 9A’ diskuterade man i det fjärde avsnittet (4 mars 2008) vad som kän-
netecknar en bra lärare. Magnus Helldén, lärare i kemi och biologi, förklarar vad han tycker 
en bra lärare ska ha för egenskaper: 
 

Det ska vara en blandning mellan entusiasm och distans till ämnet.  
Man ska kunna brinna för det, det ska vara full fart, det ska vara  
intressant. Samtidigt så ska man kunna konstatera att man kan ju  
faktiskt leva ett lyckligt liv utan att veta hur stora celler är. Sedan  
finns det ju en tredje bit och den är väl svårast att definiera på något  
sätt och det har att göra med elevsynen och kontakten med eleverna.  
Att bemöta dem som jämbördiga individer samtidigt som man ska  
vara en ledare för dem. 
  

Som lärare är det viktigt att vara lyhörd och kunna anpassa situationen beroende på vilka ele-
ver man har. Att ha goda ämneskunskaper och kunna använda olika arbetssätt och undervis-
ningsmetoder. Läraryrket handlar ju om att hitta sitt alldeles egna sätt att undervisa och bemö-
ta elever. 
    Jag pratade med en vän som studerar på musikerprogrammet i Göteborg, hon sa att det hon 
tyckte var allra bäst med hennes tidigare lärare var, att de alltid kompade henne på lektioner-
na. ”Man kunde liksom göra färdig musik där och då på lektionen, det spelade ingen roll hur 
man själv spelade - nu känner jag mig mer som en trummis utan band när jag har lektion. Jag 
tror att man som liten bara vill känna och skapa musik, hur man låter själv är inte så viktigt 
(det kommer väl mer som ett inre krav från en själv senare) - därför tror jag det är viktigt att 
läraren har en bredd och att han/hon alltid kan ta fram gitarren eller klinka fram nåt på pia-
not”. Hennes mål med lektionerna var att ha kul, spela på sin nivå men ändå få musikaliska 
upplevelser.  
    Jag tycker att det är viktigt att läraren är engagerad och försöker få undervisningen rolig. 
Det behöver inte alltid vara fokus på att man ska lära sig massor av saker, men om det är ro-
ligt inser eleven kanske helt plötsligt att den har lärt sig nya saker utan att han/hon ens har 
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tänkt på det. Det är viktigt att undervisningen läggs på rätt nivå utifrån eleven. Lyssnar man 
inte på elevens tankar och vad den vill uppnå med sitt spel finns risken att elevens och lära-
rens mål inte överensstämmer med varandra. Att gå på musik/kulturskola är ju frivilligt och 
därför är det extra viktigt att målen sätts upp utifrån elevens förutsättningar, men framförallt 
vilja. 
 

 

Förundersökning  
 
När jag funderade över hur en bra lärare ska vara kände jag att den frågan är mer intressant ur 
elevperspektiv. Jag valde därför att fråga ett antal elever för att få deras syn på hur en bra lära-
re ska vara. Jag frågade också eleverna vad de tycker är viktigast, att man som lärare är bra på 
sitt instrument eller att man är bra på att undervisa. Samma fråga fick de brasslärare som del-
tog i min huvudundersökning besvara i en enkät genom att sätta kryss på en linje med peda-
gogisk kompetens i ena änden och instrumental kompetens i den andra. Lärarna fick svara på 
denna fråga tre gånger, för att se om det var skillnad mellan elever på låg/mellanstadiet, hög-
stadiet och gymnasiet. Frågan till eleverna var mer för att se vad de generellt tycker är vikti-
gast.  
    Jag skickade ut frågorna per mejl till fem elever (eleverna spelar slagverk, valthorn, trum-
pet, trombon och fiol) på två olika kulturskolor. Eleverna, två pojkar och tre flickor var mel-
lan 13 och 18 år. Svaren är elevernas egna ord (stavfel är dock rättade). 
 
Hur ska en bra lärare vara? 
snäll men bestämd 
hjälpsam 
ska kunna mycket 
spela bra 
motiverad till att lära ut saker  
uppmuntrande 
ska ha tålamod 
kunna förklara så att eleven förstår 
vara positiv 
kunna stärka elevens självförtroende 
tycka om att undervisa 
inspirerande 
 
Vad är bra med din lärare (instrumentallärare på kulturskolan)? 
- Han har humor och undervisar mig på mitt instrument, han har roligt skratt också. Han frå-   
  gar mig vad jag vill ha hjälp med och inte förstår. 
- Han ställer krav men tycker att det är mitt ansvar att nå målen 
- Hon hittar felen och jobbar med dem 
- Uppmuntrar mig och utvecklar mig 
- Hon är ju väldigt pedagogisk tycker jag, och hon vet vad hon pratar om (antar jag..) och sen  
  är hon väldigt engagerad i mitt spelande 
 
Finns det något som inte är bra med din lärare? 
- Han tar inte upp så mycket teori på lektionerna . Min förra lärare undervisade inte på mitt  
  instrument och kunde därför inte hjälpa mig med vissa toner och drag, det var inte så bra.  
  Men nu har jag en ny lärare. 
- Han kan va lite "vresig" ibland 
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- Ibland är hon lite för petig 
- Jag saknar att hon inte spelar så mycket på lektionerna, fast hon har faktiskt börjat göra det  
  lite mera på senaste tiden, sen kanske hon är lite för snäll ibland och kunde vara strängare  
  fast det är inget stort problem direkt 
- Ibland påpekar hon fel som jag redan vet om 
 
Vad tycker du är viktigast, att man som lärare är bra på sitt instrument eller att man är 
bra på att undervisa? 
- Jag tror det är viktigare att man är bra på att undervisa men det är helt klart en fördel om  
  man kan instrumentet också. 
- Bra på att undervisa. Jag tror det är viktigt att vara bra med människor och kunna förmedla  
  saker bra. För man kan inte som elev bara lära sig allt om läraren är bra på sitt instrument,  
  han måste kunna informera hur man ska göra och förmedla hur allt funkar och så och även  
  på ett sånt sätt så att eleven förstår 
- Bra på instrumentet, är man inte det kan man inte vara förebild. Men om man inte är bra på  
  att undervisa så är man i och för sig ingen lärare.  
- Bra på att undervisa, fast det är ju bäst att va båda. Om du inte är bra på att undervisa spelar  
  det ingen roll hur duktig du är för du kommer ändå inte att kunna förmedla det. 
- Någon form av blandning, men man blir ju ingen bra lärare om man kan spela som en gud  
  men är hur opedagogisk som helst. Så det är nog viktigare att man bra på att undervisa (fast  
  man kanske inte ska va helkass på sitt instrument och så).    
 

 

Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att få större insikt i vad brasspedagoger har för tankar om, och in-
ställning till, att undervisa på olika instrument.  
    Jag ville på ett övergripande sätt ta reda hur brasspedagoger runt om i Sverige ser på att 
undervisa när eleverna spelar något annat än pedagogens huvudinstrument. Om pedagogen 
undervisar sina elever, oberoende av vad de spelar på för instrument, på sitt egna huvudin-
strument, eller om pedagogen undervisar på samma instrument som eleven, även om det inte 
är lärarens huvudinstrument. Jag vill även ta reda på hur de ser på balansen mellan instrumen-
tal och pedagogisk kompetens och hur viktigt man anser det vara att jobba med de fundamen-
tala bitarna klang, teknik och uttryck. Är dessa alltid lika viktiga eller skiljer sig detta beroen-
de på hur länge eleven har spelat? 
 
 
Frågeställningar 
 
Vad har brasspedagoger för tankar om, och inställning till, att undervisa på olika instrument?  

Kan det bli ett problem för eleven/läraren om man undervisar utan att vara utbildad på det 
instrument man undervisar på? 
Pedagogisk- eller instrumental kompetens – vad är viktigast? 
Hur viktigt är det att jobba med klang, teknik och uttryck, är det olika viktigt beroende på hur 
länge eleven har spelat? 
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Metod  
 
Jag har valt att undersöka vad brasspedagoger har för tankar om, och inställning till, att un-
dervisa på olika instrument?  
    Som undersökningsmetod har jag använt mig av enkäter, då jag ansåg att det var det bästa 
alternativet för den här undersökningen. Jag började med att skicka mejl till ett femtiotal 
brasslärare runt om i Sverige och frågade om de kunde tänka sig att svara på min enkät. 24 
stycken svarade att de ville vara med och jag skickade då ut enkäter till dem. Av dessa 24 har 
jag fått svar av alla. Skälet till att jag skickade enkäterna per post och inte via mejl var att en 
del av enkäten skulle besvaras genom att sätta ut kryss på lämpigt ställe. Den ena enkäten be-
stod av tio stycken frågor. På den andra skulle man dels sätta ut kryss där man ansåg att ba-
lansen mellan den pedagogiska och instrumentala kompetensen var bäst och även hur viktigt 
man ansåg det vara att arbeta med klang, teknik och uttryck beroende på hur länge eleven spe-
lat. 
    Till en början hade jag tänkt intervjua 2-3 brasspedagoger i en lite mer ingående. Men jag 
kom fram till att jag hellre ville ha åsikter från fler lärare istället, även om de inte blev lika 
ingående.  
    Jag gjorde även en förundersökning med fem elever från två olika kulturskolor om vad de 
tyckte var viktigt hos en bra lärare. (Se Förundersökning sid 5). Denna undersökning skedde 
helt via mejl. 
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Resultatsammanfattning och kommentarer 
 
 
Resultat av frågeenkäten 
 
Enkäter skickades till 24 lärare och alla svarade. Längden på svaren var väldigt varierande, 
vissa svarade mycket utförligt och vissa mycket kort. Alla svar redovisas, även rena ja- och 
nejsvar. Svaren är inte nedskrivna i någon speciell ordning men lärarna är benämnda A-X för 
att man ska kunna följa resp lärares svar på de olika frågorna.  
 
 
1. Hur länge har du jobbat på musik/kulturskola? 
A. 7 mån 
B. 25 år i juni 
C. Knappt ett år 
D. 19 år 
E. 30 år 
F. 18 år 
G. 29 år 
H. Drygt tre år. 
I. 8 år 
J. 4 år 
K. 24 år 
L. 5 år  
M. 35 år 
N. 22 år 
O. 29 år 
P. 10 år 
Q. 4 år 
R. 12 år 
S. 10 år 
T. 20 år 
U Sedan -87. Är alltså inne på mitt 21:a år 
V. 2 år 
X. Från -75 
Y. 20 år 
 
Det blev en väldigt bra spridning, mellan 7 månader och 35 år. Detta var bra för att man kan 
se om man svarat annorlunda beroende på om man jobbat länge eller är helt ny. Det känns 
också som att den här blandningen av åldrar gör att svaren ger en mer rättvis bild av brass-
lärare än om alla som svarat hade jobbat ungefär lika länge. 
 
2. Vilket/vilka instrument har du utbildning på? 
A. trombon/slagverk 
B. trombon/bastrombon, biinstrument piano 
C. Trombon, lite valthorn, trumpet, tuba. 
D. Valthorn – brass (men jag gick GG-utbildning) 
E. Trombon (huvudinstrument) trumpet, baryton, bastuba, piano (biinstrument) 
F. Trumpet 
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G. Ingen utbildning 
H. Fagott, samt några poäng trumpet och brassmetodik 
I. i stort sätt bara valthorn 
J. Huvudinstrument trumpet, tilläggskurser på övriga brassinstrument 
K. Trumpet, valthorn, piano, sång och ensemble 
L. Jag gick IEAa på trombon (där ingår även brukspiano, bruksgitarr, elbas, trummor, hade 
även lite trumpet) 
M. Brassinstrument 
N. Valthorn, piano, blockflöjt 
O. Trombon, brass, piano 
P. Trumpet + lite av övrigt brass 
Q. Trumpet, valthorn, trombon, tuba 
R. Trombon 
S. Trumpet, trombon, valthorn, tuba, piano 
T. Valthorn, trumpet, trombon 
U. Trumpet 
V. Trombon (huvudinstr.) trumpet (biinstr.) 
X. Bleckblås (huvudinstr. trombon) 
Y. Slagverk, flöjt, trombon, tuba 
 
Här vet jag inte om alla har svarat på om de verkligen är utbildade på alla de här instrumen-
ten, eller om det är instrument de läst några poäng på eller anser sig kunna så pass bra att 
man kan undervisa på dem även utan utbildning. Men jag ser inte att jag kunde ställt frågan 
på ett så mycket tydligare sätt.  
 
3. Hur ser din tjänst ut? Har den ändrats de senaste åren? 
A. Arbetar 70% i musikskola 22% i klass. På musikskolan har jag ca 22 brasselever, 2 orkest-
rar, 2 klassorkestrar och en sånggrupp 
B. Första åren piano och trumpet för att fylla ut. Trombon/baryton/tuba/ensemble. Minskade 
antal sökande till grova brassinstrument = några piano, några keyboard och detta läsår på eget 
förslag 6-7 elbaselever. Jobbade sedan -99 75% sen jag var lite för nära väggen, så skillnaden 
i antal trb/bar/tu är rätt stor 
C. Vikarierat på tre olika skolor, undervisning på alla brassinstrument. Hade ett vik i höstas 
med undervisning på trombon/tuba. 
D. Jag undervisar på trumpet, trombon, piano, trummor och blockflöjt. Dessutom är jag kam-
panjonlärare i förskoleklass samt år 4-6. Jag leder även ortens blåsorkester i tjänsten. På den 
kulturskola jag jobbar på nu har det sett ut såhär de senaste fem åren. Tidigare jobbade jag på 
en musikskola med enbart brasselever. 
E. I huvudsak har jag enskild undervisning med eleverna, men jag har också delat ansvar för 3 
orkestrar och eget ansvar för trombontrio. Det delade ansvaret fördelas så att vi är en träblås-
lärare och en brasslärare. 
F. Till det bättre, har fler brasselever nu än på 90-talet. Har brasslek, brass och nybörjar slag-
verk. 
G. Klassmusik förskola till klass 6. Undervisar i trumpet, piano, tvärflöjt och klarinett. 
H. 100% blås. Undervisning på oboe, klarinett, saxofon, fagott, trumpet, valthorn, trombon 
och tuba, samt blåsorkestrar. (det är en rätt liten kulturskola) Mina första tre terminer som 
musiklärare var som vikarie på trumpet, althorn, trombon, blockflöjt och fagott. 
I. Jag har undervisat främst på trumpet (och något lite på trombon, baryton och horn) piano 
och blockflöjt under större delen av min karriär 
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J. Heltidstjänst där det ingår två orkestrar och en brasskvintett. Har ca 55 elever, varav 35 spe-
lar trumpet och övriga valthorn, trombon eller baryton. 
K. Idag undervisar jag på trumpet, valthorn, piano, musikteori och orkester. Från början 1984 
undervisade jag på trumpet, valthorn, sång och orkester. 
L. Jag slutade på 1 jobb vid årsskiftet (hade 33% musikdator + ensembler) Jobbar sedan den-
na termin som timanställd (ca 20%) på en ny skola (allt bläckblås, elbas, trumset och ensemb-
le) Arbetar dessutom 50% på en musikskola sedan 5 år tillbaka (Trombon, tuba + teori och 
ensembler + allmänmusik åk 2) 
M. Brasslärare, alla instrument. Nej inte under den senaste 10-års perioden 
N. Valthorn, trumpet, baryton, trombon, brasslek, orkester och piano. Förut (ca 3-4 år sedan) 
hade jag mer piano och blockflöjt. Nu har jag mer brasslek och brasselever. 
O. Bra, nej 
P. Undervisar i trumpet och trombon samt orkester (blås och symf). Det ändras varje år bero-
ende på elevtillgång 
Q. Är brasslärare och undervisar på trumpet, valthorn, trombon och baryton. Har tyvärr ingen 
elev på tuba just nu. Leder även orkester och har brassrytmik. Har inte ändrats de senaste 
åren. 
R. 40% ensembler/orkester, 40% instrumental undervisning, 20% administration 
S. 100% bleckblåselever, brasslek + orkester. Har ökat från ca 60% till 100% under de senaste 
4 åren. 
T. Valthornselever, brasslek, två orkestrar, en av två som administrerar instrumentvisnings 
veckan 
U. Jag undervisar i trumpetspel, brasslek och ensemble (blåsork. för åk 8-9). Undervisar även 
på folkhögskola i trumpetspel. 
V. Första året vikariat 100%. Andra året brasstjänst 75% på ett ställe och 15% på ett annat, 
dessutom 10% på gymnasiet. 
X. Trombon, baryton, tuba, trumpet, 2 orkestrar. På vår skola har vi många tubaelever. 
Y. trombon 8 elever, baryton 8, tuba 2, flöjt 6, trumpet 6. Stadsmusikkåren, Blåsnissarna (åk 
5-6) marschslagverksgrupp i ASM.  
 
Här ser man att nästan alla undervisar på instrument/ämnen de inte är utbildade på. Om det 
är ett krav från skolans sida eller om det är självvalt är svårt att säga. Eftersom det är så pass 
många, går det inte heller att dra några paralleller med frågan om man tyckte att pedagogisk 
kompetens eller instrumental kompetens var viktigare. Annars skulle man ju kunnat se det 
som att om man tycker att pedagogisk kompetens är viktigare kanske det är större chans att 
man undervisar på annat än sitt huvudinstrument/det man är utbildad på. 
 
4. När du undervisar elever som spelar ett annat instrument än ditt huvudinstrument: 
  1. Spelar du ditt huvudinstrument? 
  2. Spelar du samma instrument som eleven? 
A. Både och, mest 1 
B. 1. eufonium/baryton/tuba     2. piano, keyboard, elbas 
C. 1 
D. Både och, mest samma som eleven. 
E. 2 
F. 2 
G. 1. Oftast kompar jag blåselever på pianot. 
H. 2 oftast 
I. 2 
J. 1 
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K. 2 
L. Blandat 
M. Både och, med yngre elever samma instrument, annars mitt huvudinstrument 
N. 2 
O. 2 
P. 1 
Q. 2 
R. Båda 
S. 2 oftast 
T. 1 – baryton, 2 – trumpet och trombon 
U. Jag undervisar bara trumpet, vilket f.ö. alla inblandade är glada för. 
V. Beror på hur långt i utvecklingen eleven kommit. 
X. 1 
Y. 2 
 
Det är väldigt blandade svar på den här frågan, men de flesta undervisar på samma instru-
ment som eleven spelar. Vissa undervisar på olika instrument beroende på hur länge eleven 
spelat och vissa spelar sitt huvudinstrument när de undervisar vissa instrument, men på ele-
vens på vissa. Detta är nog en fråga om hur bekväm man är när det gäller att byta mellan 
olika instrument och hur mycket man behärskar de olika instrumenten.  
 
5. Har du alltid undervisat så? 
A. Eftersom jag inte har arbetat så länge, så har jag inte helt hittat min form att undervisa på. 
Men med nybörjarna spelade jag deras instrument, med de äldre spelar jag mest trombon. 
Med nybörjarna spelar jag deras instrument ca 3 månader. Först undervisade jag alla elever på 
deras eget instrument 
B. Oftast. Alltid med trombon och bastrombon. Ibland tuba till tubaelev, oftast lättare att höra 
för eleven om han/hon spelar fel om jag spelar euf oktaven över, ibland går jag ner rätt oktav.  
Spelade alltid trumpet med trumpeteleverna. 
C. Ja. 
D. Oftast är det så att i början av elevernas utbildning spelar jag på ”deras instrument”. När de 
blir äldre spelar jag på mitt horn. Men det beror på elevens kompetens och behov. Jag har nog 
alltid undervisat så. 
E. Nej, tidigare var jag ensam ansvarig (enligt ovan) 
F. Spelar samma instrument som eleven. Ja det gör jag. 
G. Ja 
H. Med några tillfälliga undantag, ja 
I. I stort sätt. Jag fick väldigt snabbt se till att lära mig tillräckligt mycket på trumpet och 
trombon för att klara av mitt arbete. Blfl och piano kunde jag sedan tidigare. 
J. Ja undantags vis de första lektionerna då jag spelar samma som eleven 
K. Ibland brukar jag spela trumpet till pianoelevens komp 
L. ja 
M. Ja 
N. Ja 
O. Ja 
P. Ja 
Q. Ja. Jag upplever att eleverna, särskilt de yngre, tycker det är lättare när de kan se och höra 
det spelas i samma register som dem. Tycker att jag får en bättre förståelse för de svårigheter 
som kan uppstå på respektive instrument. 
R. Ja framförallt med de yngre, ju äldre de blir så minskar behovet 
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S. Ja 
T. Ja men de senaste 8 åren har jag enbart undervisat valthorn, sånär på en trumpetelev (med 
den eleven spelade jag trumpet) 
U. Ja! 
V. Ja 
X. Ja 
Y. Ja i stort sätt. Med bättre trumpetelever har det hänt att jag spelat baryton eller tromon 
istället. 
 
De allra flesta svarar att de undervisar på samma sätt som de alltid gjort. Det är svårt att 
veta om man därmed också anser att det sättet är bäst och det man trivs bäst med, eller om 
det är lätt att fastna i mönster. Jag kunde ha bett dem att precisera sig lite mer, men å andra 
sidan får man ju förklara i fråga 6 varför man valt att undervisa som man gör, vilket borde ge 
ungefär samma svar som om man bett dem att berätta varför de alltid undervisat på samma 
sätt. 
 
6. Vad var det som gjorde att du valde att undervisa på det här sättet? 
A. Det som avgjorde att jag slutade undervisa alla elever på deras eget instrument var att jag 
fick svårt att byta emellan, om man skulle låta bra på trombonen efter att ha spelat trumpet en 
hel dag kunde det ta en timme. Så jag tycker att det är bättre att de får höra en fin brassklang 
att lyssna på än en halvtaskig ton på alla instrument. Det var också så jag fick lära mig av min 
metodiklärare. Sen åker jag runt till olika skolor och då blir det rätt jobbigt att släpa alla in-
strument 
B. Vill visa klangen på respektive instrument + ”ventilhjälp”. Kompar oftast en eller ett par 
låtar på piano, nästan varje lektion 
C. I undantagsfall spelar jag samma instrument som eleven. Det är viktigare att de får höra en 
bra klang än att de ser samma instrument som de spelar. 
D. Det är viktigt att kunna visa och förebilda nybörjarna så exakt det går. När de är lite äldre 
är det viktigare att jag kan förebilda så bra som möjligt med min högsta kvalitet. Då kan vi ju 
mera prata om vad vi gör dessutom – när vi fått ett gemensamt musikaliskt språk. 
E. När det gäller orkestrarna tycker vi att det är bra om vi kan fördela ansvaret oss lärare 
emellan. 
F. Eleven måste få en förebild. 
G. Tycker det fungerar bra. 
H. Det är lättare för eleven att hitta rätt, inte minst när det gäller brassinstrument. Jag tror det 
är viktigt att förebilda för eleverna. Det ger mig bättre insikt i instrumentets karaktär och spe-
ciella egenheter. 
I. Det var ett krav från respektive arbetsgivare för at få dessa jobb. Dessutom ville jag lära mej 
trumpet. 
J. I början är det viktigt att hålla instrumentet på rätt sätt och känna igen instrumentets ton och 
klang. Det är inte så lätt att få rätt känsla för trombon som läraren demonstrerar i en annan 
oktav. När eleven lämna det absoluta nybörjarstadiet ser jag inga problem med att utgå ifrån 
min trumpet. Det är också en praktisk fråga, jag skulle behöva bära med mig fyra instrument 
när jag åker till grundskolor och undervisar. 
K. För att eleven ska ha en förebild både klangmässigt och musikaliskt 
L. Roligt för mig, roligt för eleverna när man ibland spelar med dem på andra instrument. Jag 
tycker dock att det är viktigt då och då att förebilda på det instrument som eleven spelar. (Med 
vissa elever viktigare än andra att spela på ”deras” instrument) Det är dessutom viktigt att 
man har en okej klang och tillräcklig teknik och uttryck på sina biinstrument så det låter bra. 
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Annars tror jag att det är bättre att hålla sig till sitt eget huvudinstrument, även om detta ej är 
den optimala lösningen 
M. För de yngre, förebilda. För något äldre, huvudinstrument för att vänja t.ex. trumpetelever 
vid att höra oktavskillnaden, spelar också elevens instrument. Äldre elever, nästan undantags-
löst mitt huvudinstrument, för att också förebilda 
N. För att underlätta för eleven. 
O. Öron, ögon, hjärna 
P. Det blir varken hackat eller malet om man hoppar runt på alla instrument. 
Q. Har provat vid några tillfällen att undervisa på ett annat instrument än det eleven spelar, 
men upplevde att det ibland var förvirrande för eleven. 
R. Kul att kunna förebilda på instrumentet samt tillgången på instrument. 
S. Förebilden blir tydligare – eleven tar ju efter allt läraren gör (oftast) inte bara klangmässigt 
utan även hållning ambis mm. 
T. Förebildande – allt från hur du håller instrumentet, sättet att spela till klang. instrument-
identitet – jag är inte en trumpetelev som har en hornlärare utan en lärare som spelar trumpet. 
U. - 
V. Jag tror att eleven får en mer rättvis klangbild av sitt instrument. I alla fall de första åren. 
X. För mig är det naturligt  
Y. Det är lättare att visa grepp, hållning, ambis. Även om jag inte har världsmästarklang så 
funkar det bättre, i varje fall i början. Det förekommer att jag spelar baryton eller trombon 
tillsammans med trumpetgruppen om vi spelar unisont. Då hör de mig lättare om jag ligger 
oktaven under. Det kan ta ett tag innan de hör vad som är samma ton när det skiljer oktaver. 
 
Här är det många som påpekar att de undervisar som de gör för att eleven ska få ett bra 
klangideal. Detta har både de som spelar samma instrument som eleven och de som spelar på 
sitt huvudinstrument svarat! De som spelar samma som eleven menar att det är viktigt för 
eleven att få höra klang från ”sitt” eget instrument även om det inte är lärarens huvudin-
strument. De som spelar sitt huvudinstrument säger att det är bättre att eleven får höra ett fint 
klangideal, även om det inte är från ”rätt” instrument. 
 
7. Ser du några fördelar med att undervisa som du gör? 
A. Jag tycker att det är viktigt att de får ett fint brassklangideal, så därför spelar jag trombon 
med dem en del. Men nybörjarna behöver se hur man håller i instrumentet och hur det låter. 
B. ja- min lärare på musikskolan spelade enbart piano på lektionerna. Svårt att veta hur 
klangen m.m. ska vara då. Jag tycker eleverna får en bra klang när jag förebildar på respektive 
instrument. Eleverna lär sig att klara en melodi själva när jag kompar på piano. 
C. Barnen får bättre klang vilket är grunden för allt brasspel. De tränar också gehöret mer när 
de inte bara tittar på vilka knappar jag trycker ner. 
D. Se fråga 6 
E. Jag har möjlighet att följa eleven från början tills de går vidare till estetiskt gymnasium 
F. Bara fördelar 
G. Tror det blir roligare för eleven att få ett komp till sitt blåsinstrument. 
H. Absolut. Se även mina svar på fråga 6 och 9. 
I. Det är trevligt med variation i arbetet. För att inte tröttna är det nog bra att försöka undervi-
sa på fler än ett instrument – OM man behärskar det 
J. Trombon och valthornselever blir mer självständiga tidigare då de inte kan titta på hur lära-
ren gör, utan måste lyssna och sätta sig in i notläsningen. Stor fördel att behålla samma ambis 
under en arbetsdag.  
K. Min erfarenhet är att eleven ”gör det som läraren gör” och får förhoppningsvis en bra före-
bild 
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L. Fördelen är som sagt kul för mig = jag blir glad och taggad = jag kan ge mer till eleverna. 
De lär sig dessutom att spela med andra instrument, vilket ökar deras koncentration och lyss-
nande. Jag tycker att det viktigaste man ska förmedla är förmåga till samspel med andra. Jag 
tror det är viktigt för bleckblåsinstrument. 
M. Hänvisning till punkt 4 och 7. Men jag måste hålla igång mitt huvudinstrumentspel och 
ibland finns bara undervisningstiden att spela huvudinstrumentet. 
N. Eleven får en förebild på sitt eget instrument. Känslan för instrumentet blir starkare 
O. Ja 
P. Man behåller som egen kvalitet, eleverna slipper att läraren spelar fel/falskt. De får ändå 
ingen ”rätt” klangförebild om man spelar på instrument man inte spelar på normalt. 
Q. Att jag kan förebilda i ”rätt” oktaver och klangmässigt hur instrumentet ”ska” låta. Jag 
upplever att det minskar risken att det t.ex. låter trumpet om en trombon. 
R. Ja 
S. Ja 
T. Ja – se föregående fråga 
U. - 
V. Se fråga 6 
X. De flesta eleverna spelar baryton och trombon så det är naturligt för mej 
Y. se fråga 6 
 
Precis som på frågan innan handlar de flesta svaren om klang och fördelarna med att göra 
på det ena eller andra sättet. Vissa hänvisar till fråga 6 för att de tycker att fördelarna med 
deras sätt att jobba går hand i hand med varför de valt att undervisa på just sitt sätt.    
 
8. Ser du några nackdelar med att undervisa som du gör? 
A. Nej inte än, jag är ju så pass ny. Så det är svårt att säga när jag inte vet hur jag gör om någ-
ra år. 
B. Svårt med ambisen om man har bastrombon eller tuba-elev direkt efter trumpetelev. 
C. Man kan inte vara en förebild när det gäller hållning och hur man håller instrumentet utan 
man måste alltid berätta det. 
D. Det är ju svårt att vara en förebild på de instrument jag inte kan så bra. På min förra skola 
hade jag en brasskollega som var trumpetare och han fick ”ta över” mina äldre elever. Det 
saknar jag nu. 
E. nej 
F. Dålig ambis på alla brassinstrument 
G. Nej 
H. Det skulle då vara att jag inte är lika duktig på tex. sax som på trumpet, så mitt spela där är 
inte alltid så bra som man skulle önska, men jag jobbar på det! Ibland är det lite jobbigt för 
ambisen, särskilt att växla  från sax till brass. 
I. Ett tag blev det väldigt lite valthornsspel. Dessutom saknar jag en korrekt grundteknik för 
att bli riktigt bra på trumpet samt orka med att spela en hel dag med eleverna. Jag känner mig 
också lite dåligt insatt i tex. ambis-frågor för trumpet. 
J. För vissa kan registret bli ett problem, att trumpeten alltid låter ljusare. Ibland går det inte 
att spela unisont med tex. valthornselever utan jag måste oktavera. 
K. Samspelet med andra instrument 
L. Jag tycker att det är viktigare att visa på rätt instrument när det man visar är nytt för eleven. 
När eleven känner att de greppat hur det man spelar låter så kan man byta instrument. Om 
man ska förebilda på ett biinstrument så krävs det att man kan spela de man ska förebilda med 
en adekvat teknik och klang annars tror jag man kan låta bli. 
M. Nej 
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N. Risk att man inte förebildar tillräckligt bra. Risk att man blir en sämre instrumentalist på 
sitt eget huvudinstrument. (Man får bära med sig mycket till lektionerna) 
O. Nej 
P. Nej, inte när man jobbar på en liten musikskola 
Q. Bärandet. Har löst det genom att placera ut instrument på de olika ställena och bara bära 
runt på munstycken i vissa fall för att minimera bärandet. Ibland kan det förvirra registermäs-
sigt/gehörsmässigt när man byter snabbt mellan instrument. Om jag har en spelning på huvud-
instrumentet vill jag minimera spel på övriga instrument veckan innan. 
R. Nej 
S. När det är äldre elever som kommit långt på sina instrument (som inte är mitt huvudinstru-
ment) spelar jag mitt huvudinstrument eftersom vi då jobbar med andra saker. 
T. Nackdelen är när man inte själv håller som förebildare längre, jag brukade då skicka vidare 
till lärare med det huvudinstrumentet eller gå över till mitt huvudinstrument i förebildandet. 
U. - 
V. Inte direkt. Utan när eleven blir så duktig att inte jag klarar av att spela det som skall spelas 
byter jag till mitt huvudinstrument och arbetar vidare. 
X. Nä 
Y. se fråga 6 
 
De som har svarat att de undervisar på samma instrument som eleven tycker att det kan vara 
svårt att byta mellan de olika instrumenten, att man riskerar att bli en sämre instrumentalist 
på sitt eget instrument och att det är svårt med ambisen. Vissa känner också att det finns en 
risk i att de inte förebildar tillräckligt bra på elevens instrument. En del går då över till att 
spela sitt huvudinstrument, eller skickar eleven vidare till andra lärare. De som undervisar på 
sitt huvudinstrument känner att det kan vara svårt att vara en förebild och att det kan bli pro-
blem när man inte kan spela i samma oktav som eleven. 
 
9. Vad har du för inställning till att undervisa på andra instrument än ditt huvudfack? 
A. Jag tycker inte att det blir bättre undervisning om jag bara skulle undervisa på elevens in-
strument. Utan det får man nog känna efter vad som passar för en själv och eleven. Jag varvar 
ju lite så är varken helt för eller emot.  
B. Eufonium och tuba anser jag ingår när man har trombon som huvudinstrument. bastrombon 
spelar jag helst själv. Trumpet, piano, keyboard är ”nödvändigt ont”. Elbas ser jag som kul 
utmaning och de behövs ju när det är svårt att få elever på tuba. De kan ju användas i både 
blåsensembler och rock-grupper. Det är bara en kollega som har elbas. 
C. Det är alltid lite roligare att undervisa på sitt huvudinstrument som man brinner mest för. 
Har inga stora problem med att undervisa på de andra instrumenten. Ibland kan det vara lite 
klurigt om någon har stora problem med ett instrument som man själv inte spelar så mycket, 
men i stort sätt är de ju likadana.   
D. För mig är det självklart att göra det! Dessutom får jag ju en större variation i min tjänst 
när jag undervisar på andra instrument. Speciellt kul är det att undervisa i kompanjongrupper 
och t.ex. projekt med drama/teaterläraren. Jag får ju möjlighet att utveckla alla mina ”lärar-
kompetenser”. Ibland saknar jag möjligheten att lotsa vidare en riktigt duktig elev till en hu-
vudfackslärare.   
E. Tycker att det är givande 
F. Helt ok, om man känner att man behärskar instrumenten. 
G. Inga problem. Mycket av grundkunskaper går igen på olika instrument. Naturligtvis måste 
man sätta sig in i tekniken för just det instrumentet. 
H. Jag tycker det är givande och roligt – MEN – jag jobbar på ordentligt med att förbättra mitt 
spela på de andra instrumenten.  Jag vill inte vara en trumpetare som undervisar på tuba. När 
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jag undervisar på tuba vill jag vara tubaist. Som jag skrev tidigare tror jag bestämt på värdet 
av att kunna förevisa ordentligt, så framförallt är det viktigt för mig att hitta en bra klang. 
Ventiler, drag och klaffar är ändå förhållandevis enkelt, och det gör inte så mycket om det blir 
fel någon gång heller. 
I. Ju bredare man är desto bättre, och det man inte fick lära sig på musikhögskolan blir man så 
illa tvungen att lära sig när man börjar jobba!  Jag tyckte att jag behärskade blfl och piano 
tillräckligt bra för att undervisa nybörjare, och trumpetspelandet har utvecklats med åren. Om 
man bara är intresserad så är jag övertygad om att det går att hålla en anständig ”nybörjar-
elevsnivå” på 2-3 instrument utöver huvudinstrument, men behoven av detta är väldigt olika 
på stora och små skolor. 
J. För mig är bytet mellan instrumenten det stora problemet. Att spela på ett slags munstycke i 
en halvtimme, sedan byta till ett annat och tillbaka till ett annat fungerar inte speltekniskt för 
mig. Tror det är viktigare för eleven att höra ett bra klangideal från ”fel” instrument än att 
höra ett dåligt från ”rätt” instrument. 
K. Om jag känner att jag behärskar ett biinstrument så är det inga problem för mig. Tvärtom, 
jag undervisar gärna på flera olika instrument, för det blir mer variationsrikt då. 
L. Jag gör detta sedan denna termin. Tycker att det går bra, men det kräver mer eftertanke från 
min sida. Det kostar på mer i koncentration och fokus och förberedelser än att bara ha ett in-
strument eller en instrumentgrupp. Man måste kunna ställa om fort. Att spela trummor med en 
trombonelev är inte samma sak som att undervisa en slagverkselev. Men det är kul och ut-
vecklande. Man gör sig även mer oumbärlig på sitt arbete och stärker sin position. (Viktigt nu 
när arbetsplatsen jag arbetar på utsett för nedskärningar och omorganisationer) 
M. Mycket tveksam (T.ex. om det gäller piano) men har prövat ”fylla ut” tjänsten med piano-
undervisning (endast på lägre nivå) 
N. Jag tycker det är ok eftersom själva grundtekniken är så lik. På en liten skola kan man få ta 
hand om allt brass och driva alla åt samma håll när det gäller t.ex. samspel. Det är roligt att 
spela dom olika instrumenten. Ibland med högstadieelever kan man känna att kvaliteten på det 
egna spelet inte räcker till. 
O. Berikande 
P. Har inga problem med det 
Q. Jag tycker att det är kul och en utmaning för mig att hela tiden bli bättre på de instrumen-
ten som inte är mitt huvudfack. Tycker att jag får en bättre förståelse för vissa svårigheter som 
kan uppstå på respektive instrument. 
R. Positivt 
S. Ok – till en viss nivå 
T. Skolans ledning och även jag, vill att jag i första hand tar hand om horneleverna eftersom 
det är mitt huvudfack. Sedan ett antal år tillbaka finns det fler hornelever än vad jag får plats 
med i min tjänst. Men om jag inte haft tillräckligt med hornelever så skulle jag naturligtvis 
undervisa på övriga brassinstrument. 
U. Min uppfattning är att man bör vara ”klädd” för det man undervisar i. Alltså: är jag en 
trumpetare som inte ens kan greppen på ett valthorn eller tuba så bör jag inte undervisa på 
dessa. 
V. I stora kommuner kan det finnas möjlighet att ha en lärare på varje instrument, och det är 
bra. I små kommuner finns det inte möjlighet till detta. Då tycker jag det är helt rätt att under-
visa på alla instrument annars skulle mångfalden dö ut i de små kommunerna. 
X. Jag har aldrig gjort det 
Y. Mitt dilemma (och dåliga samvete) har ju varit att jag aldrig haft riktigt självförtroende på 
mitt huvudfack (vilket det nu egentligen är). Men det blir en förskräckligt massa spelböcker 
och CD att hålla reda på. 
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Intressant är här att ingen, med undantag av en person, säger sig ha något problem eller vara 
emot att undervisa på andra instrument! Det gäller då även de som inte undervisar på det 
sättet. Så lärarnas svar på den här frågan är att de tycker att det är okej att undervisa på 
andra instrument än sitt huvudfack – om man själv känner att man klarar av det. Vissa ser det 
som ”nödvändigt ont” att undervisa på många olika instrument medan andra ser det mer som 
en utmaning och att det ger en mer varierad tjänst. Några har även kommenterat att det 
ibland kan vara svårt att känna att man räcker till instrumenttekniskt på vissa instrument och 
att det i mindre kommuner och mindre skolor kan vara ett problem när man inte kan skicka 
iväg eleven till någon lärare med just det huvudinstrumentet.   
 
10. Har din inställning förändrats under tiden du har jobbat som brasslärare? Hur? 
A. Nej, det tror jag inte, men jag har ju arbetat så kort tid. 
B. Nu för tiden försöker jag inte övertala elever att fortsätta lika mycket som tidigare. Utbudet 
har ju ökat extremt och eleverna ork att öva en massa timmar har minskat betydligt. De vill 
hellre spela ensamma på ”rätt tid” i veckan än i grupp (=längre tid, fel dag/tid). De är vana vid 
snabba svar från dataspel mm. Försöker uppmuntra och förlänga/ta ifatt lektioner för brass-
eleverna mer än övriga instrumentelever. 
C. Har lärt mig mer om de andra instrumenten de senaste året och då blir det givetvis både 
lättare och roligare att undervisa på dem. 
D. Egentligen inte. Jag tyckte periodvis att det var ganska ”långtråkigt” att bara undervisa 
brasselever hela dagarna – som jag gjorde de första 12 åren i min yrkeskarriär. 
E. Tidigare undervisade jag mest efter noter, men nu kan jag säga att gehörsspelet fått större 
utrymme än tidigare. 
F. Man behöver idag få arbeta med brasslek för att få elever. Har idag mer gruppundervisning, 
bara positivt. 
G. Inte så mycket 
H. Jag har ju inte jobbat så länge än, men när jag tog mitt första lärarvikariat kunde jag bara 
fagott och trumpet. Trombonen hade jag aldrig ens blåst i, utan det fick jag lära mig då. Det 
var lite skrämmande, men det gick bättre än jag befarade. Jag har nog blivit mer positiv till att 
undervisa på flera instrument – det passar mig och jag skulle inte vilja ha en tjänst som var 
renodlad på ett instrument. 
I. Att som hornist bredda sig till de övriga brassinstrumenten – i mitt fall trumpet – visade sig 
efter några år väldigt nyttigt. Bortsett från att fler instrument kräver mer övningstid (totalt) så 
har jag inte upplevt några nackdelar alls. Det kunde jag dock inte vetat i förväg och jag är väl-
digt glad att jag trumpetspelandet på allvar de första åren. Numer titulerar jag mig som både 
trumpetare och hornist och drar mig heller inte för att framträda på båda dessa instrument. 
J. Trodde i början att det här var ett känsligt problem men upplever det idag som mycket mer 
odramatiskt. 
K. I början så var jag väldigt inriktad på ”bara” trumpet men har insett att det är stimulerande 
att ha variation på undervisningen 
L. I takt med att jag blivit bättre på andra instrument har jag börjat införliva dessa mer i min 
undervisning, samt tagit elever på dessa instrument. Detta är dock något jag hela tiden strävat 
efter så svaret blir nog nej. 
M. Ja. Det gäller attityd mot elever och även kollegor, men också (självklart) innehållet i un-
dervisningen. Har försökt fokusera på grundläggande saker mer och mer. 
N. Ja. Jag har blivit mer positiv till att undervisa på andra instrument efterhand som jag kän-
ner att jag blivit bättre på det. 
O. Nej 
P. Började med att spela på olika instrument, men insåg problem snabbt 
kan uppstå på respektive instrument.  
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Q. Nej, det har nog sett ganska lika ut de här åren jag har hunnit jobba hittills 
R. Nej 
S. Inte min inställning, men mitt sätt att arbeta/mina metoder har fått ett tydligare mönster. 
T. De första åren ville jag enbart ha valthorn för att riktigt sätta mig in i det. Sedan hade jag 
det som behövdes och de senaste 8 åren har det enbart blivit valthorn. 
U. - 
V. Nej, men jag tycker att man måste vara öppen som lärare och inse sina begränsningar. 
Skicka gärna iväg och peppa elever till lärare som har deras huvudinstrument för att få andra 
tips och idéer. 
X. Det finns mera material idag, komp cd, osv. 
Y. Nej egentligen inte. Jag har en kul och omväxlande arbetssituation. 
 
Här kunde jag ha ställt frågan tydligare. Tanken var att den skulle anknyta till fråga 9, men 
jag tror inte att alla som svarade uppfattade den så. Vissa svar handlar snarare om inställ-
ningen till jobbet generellt än inställningen till att undervisa på andra instrument.  
    Vissa har från början undervisat på alla instrument, men av olika skäl gått över till att spe-
la sitt huvudinstrument. Andra har i stället utökat till fler och fler instrument under tiden man 
har arbetat. De flesta anser dock att deras inställning inte har ändrats under de år man job-
bat. 
 

 

 

Resultat av kryssenkäten 
 
På den första uppgiften skulle man med kryss på en linje markera var man tyckte balansen var 
den bästa mellan lärarens instrumentala kompetens och pedagogiska kompetens. Eftersom 
detta skulle kunna variera beroende på hur gamla eleverna är, delades eleverna in i tre grup-
per; Låg/mellanstadiet, Högstadiet och Gymnasiet. 
    För varje stadium delades linjen sedan in i sju delar och de samlade svaren inom varje del 
redovisas här som en stapel. Detta för att kryss som var menade att sitta i mitten inte alltid 
gjorde det och på så sätt gavs lite ”felmarginal”.  
 
På kryssenkäten fanns också linjer för att med kryss bedöma vikten av undervisningsmomen-
ten klang, teknik och uttryck. Man kunde välja mellan Mycket viktigt, Viktigt, Ganska viktigt 
eller Inte viktigt. Några valde att sätta sina kryss mittemellan två värden.  
    Även den här delen av kryssenkäten redovisas stadieindelat och i diagramform; ett diagram 
för varje moment och stadium. Dessutom visas ett sammanfattande diagram för resp. moment 
med alla stadier angivna för att lättare kunna se skillnader och likheter mellan de olika stadi-
erna.  
 
På uppgiften med pedagogisk och instrumental kompetens svarade alla 24 lärare. På uppgiften 
med klang, teknik och uttryck svarade 23 av 24. På värdeaxeln i diagrammet visas antal per-
soner. 
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Låg/Mellanstadiet 
 
 
Var anser du att balansen mellan pedagogisk kompetens och instrumental kompetens är 
bäst på låg/mellanstadiet? 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Instrumental 

kompetens

Pedagogisk 

kompetens

50%

8,3% 8,3%

33,3%

Låg/mellanstadiet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur viktigt anser du det vara att arbeta med klang med låg/mellanstadieeleverna? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med teknik med låg/mellanstadieeleverna? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med uttryck med låg/mellanstadieeleverna? 
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Högstadiet 
 
 
Var anser du att balansen mellan pedagogisk kompetens och instrumental kompetens är 
bäst på högstadiet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur viktigt anser du det vara att arbeta med klang med högstadieelever? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med teknik med högstadieelever? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med uttryck med högstadieelever? 
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Gymnasiet 
 
 

Var anser du att balansen mellan pedagogisk kompetens och instrumental kompetens är 
bäst på gymnasiet? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med klang med gymnasieeleverna? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med teknik med gymnasieeleverna? 
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med uttryck med gymnasieeleverna? 
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Alla stadier, momentvis  
 
 
Hur viktigt anser du det vara att arbeta med klang med eleverna? 
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Vad gäller både låg/mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet tycker majoriteten att det är 
mycket viktigt att jobba med klang.  Diagrammet visar att det blir viktigare och viktigare att 
arbeta med klang ju längre eleven har spelat. Men oavsett ålder har majoriteten svarat Myck-
et viktigt. Man kan se att det på låg/mellanstadiet är 20 av 24 lärare som tycker att det är vik-
tigt eller mycket viktigt att jobba med klang. Medan det är 23 av 24 på högstadiet och samtli-
ga lärare på gymnasiet. 
Detta är inte så förvånande eftersom klangen är det mest grundläggande av de tre momenten.  
 
 
Hur viktigt anser du det vara att arbeta med teknik med eleverna? 
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På låg/mellanstadiet anser majoriteten av lärarna att det är viktigt att jobba med teknik. Men 
ändå tycker 25% av lärarna att tekniken bara är ganska eller mindre viktig. 
Även på högstadiet är alternativet Viktigt det man tycker passar bäst. Däremot har 8 stycken 
svarat att det är mycket viktigt med teknik om man jämför med låg/mellanstadiets 3. 
På gymnasiet har samtliga lärare, precis som på frågan om Klang, svarat mycket viktigt eller 
viktigt. Även tekniken blir viktigare och viktigare ju längre eleven har spelat.  
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Hur viktigt anser du det vara att arbeta med uttryck med eleverna? 
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Uttryck är det enda moment där någon lärare svarat Inte viktigt. Uttryck är också det enda 
moment som majoriteten av lärarna tycker är ganska viktigt att jobba med redan på nybör-
jarnivå.  
På högstadiet svarade de flesta att det är viktigt att jobba med uttryck, 8 stycken har svarat 
Mycket viktigt och 2 har svarat Ganska viktigt.  
Uttryck är det enda ämnet på gymnasiet där någon av lärarna har svarat Ganska viktigt. 
Däremot har fler svarat Mycket viktigt på uttryck än på teknik.  
Men man kan se att majoritet har gått från ganska viktigt på låg/mellanstadiet till viktigt på 
högstadiet, till mycket viktigt på gymnasiet. Så även uttryck blir viktigare i och med att eleven 
spelat längre, men är fortfarande det moment i enkätundersökningen med mest utspritt resul-
tat, oavsett vilken ålder eleven befinner sig i. 
 
 
Sammanfattning: 
Oavsett vilket moment man jobbar med så blir det enligt de undersökta lärarna viktigare och 
viktigare ju längre eleven har spelat. Man kan se på diagrammen att svaren flyttar sig mer åt 
vänster, mot Mycket viktigt, för varje stadium. 
Generellt kan man säga att svaren på låg/mellanstadiet är mer utspridda än på de andra 
nivåerna. En möjlig orsak till de spridda svaren kan vara att en så pass låg baskunskap ger 
en mer grundläggande nivå i undervisningen. Detta leder dessutom till att det blir svårt att 
veta var det ena momentet börjar och det andra slutar. 
På gymnasiet har över hälften av lärarna svarat Mycket viktigt på alla tre momenten.  
Sammanfattningsvis för alla stadier anser lärarna att klang är det ämne man tycker det är 
viktigast att jobba med, sedan kommer teknik och sist uttryck.  
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Pedagogisk och instrumental kompetens 
 
 
Var anser du att balansen mellan pedagogisk kompetens och instrumental kompetens är 
bäst? 
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På låg/mellanstadiet har hälften av lärarna svarat att pedagogisk och instrumental kompe-
tens är lika viktiga och hälften att pedagogisk kompetens är viktigare.  
Om man sedan tittar på högstadiet så är svaren väldigt utspridda. Dock anser 11 av 24 lärare 
att det är lika viktigt. Men fler tycker ändå att pedagogisk kompetens är viktigare än instru-
mental.  
På gymnasiet tycker hälften av lärarna, precis som på föregående stadier, att pedagogisk och 
instrumental kompetens är lika viktiga. Till skillnad från de andra stadierna anser nio av lä-
rarna här att den instrumentala kompetensen är viktigare. Tre lärare tycker dock att den pe-
dagogiska kompetensen är viktigast även när det gäller gymnasieelever. Den pedagogiska 
kompetensen är alltid viktig men den instrumentala växer i betydelse i och med att eleven blir 
äldre och mer erfaren. 
 
Hälften av lärarna har, oavsett stadium, kryssat i att de tycker att den pedagogiska och den 
instrumentaltekniska biten är lika viktiga. 
Då dessa diagram endast visar den procentuella fördelningen mellan dessa två parametrar så 
går det inte att utesluta att de pedagogiska kunskaper som anses behövas, ligger på samma 
nivå i alla stadier. Om så är fallet så påverkas utfallet i undersökningen endast av den mängd 
instrumentalkunskap som erfordras av läraren. Det vill säga att undervisning på ett högre 
stadium kräver större instrumentalkunskap hos läraren medan den pedagogiska nivån kan 
vara den samma. Med andra ord kan man inte säga att staplarna är identiska. De anger en-
dast mer eller mindre, inte absolut läge. 
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Slutsatser och diskussion 
 
Det har varit väldigt intressant att göra det här arbetet. Det som har varit svårt är att jag inte 
kunnat hitta någon litteratur skriven runt detta ämne, vilket på sitt sätt är lite konstigt eftersom 
det är och länge har varit ett diskuterat ämne bland brasspedagoger. 
 
När jag skickade ut enkäterna till lärarna räknade jag med ett visst bortfall, så naturligtvis var 
det väldigt kul att alla lärarna skickade in sina svar. Det var även kul att det blev sådan sprid-
ning mellan hur länge de olika lärarna hade jobbat. Eftersom jag i de flesta fall inte visste vil-
ka lärarna var och inte heller vilka som kunde tänkas svara på enkäten så var den spridningen 
inget som jag kunde planera i förväg. När jag gick igenom svaren upptäckte jag att en del lä-
rare inte uppfattat frågorna på det sätt jag tänkt. Så här i efterhand känner jag att vissa av frå-
gorna hade jag nog kunnat formulera på ett annat sätt för att göra dem tydligare. 
 
Gemensamt för svaren på enkäterna är att de allra flesta tycker att det är viktigt eller väldigt 
viktigt att arbeta med klang i alla åldrar.  
    Vissa har på enkäterna svarat att de tycker det är bättre att eleven får höra en fin ton på lära-
rens huvudinstrument än en dålig ton på elevens instrument, vilket jag kan förstå. Men jag har 
själv hört hornister som under hela sin musikskoletid haft en lärare som förebildat på trumpet 
och dessa har, inte så förvånande, låtit som en blandning mellan trumpet och horn.  
    Risken som jag ser det med att undervisa alla sina elever på sitt huvudinstrument är att de 
inte får något klangideal på just sitt instrument. Visst kommer de få höra en fin brassklang, 
men risken är ju att de inte kommer att låta ”rätt” om eleven. Naturligtvis är det ju inte önsk-
värt att ha en lärare som har en dålig klang eller otillräcklig teknik, men jag tror och hoppas 
att brasspedagoger runt om i Sverige (och världen) har så en pass bra grund på de olika brass-
instrumenten att de kan vara goda förebilder för eleverna, även på de instrument som inte är 
ens huvudinstrument. Jag har fått höra att det är för mycket hornklang när jag spelar trombon 
och trumpet, vilket inte är så konstigt då jag är hornist. Men det är något jag fått jobba med, så 
att det verkligen låter trombon när man spelar trombon osv.  
    Frågan är ju hur en elev som spelar trumpet, men har haft en lärare som spelat trombon 
med den hela tiden, kommer att låta. Eftersom elever tar efter läraren väldigt mycket, är ris-
ken väldigt stor att det kommer att låta väldigt mycket trombon, vilket inte är speciellt bra. 
Det här problemet var det bara en lärare som tog upp i sin enkät. Jag trodde att det skulle vara 
flera, eftersom det här är det som jag ser som främsta skälet till att undervisa på samma in-
strument som eleven spelar. 
 
Tack vare att jag fick sådan spridning på hur länge de olika lärarna hade jobbat kunde jag 
jämföra svaren från dem som jobbat länge och de som var ganska nya. Jag trodde att svaren 
skulle skilja sig, i alla fall lite, beroende på hur länge man jobbat. Men detta var inget som jag 
kunde få fram av de olika svaren. Det gick inte heller att se skillnader mellan lärare som hade 
olika huvudinstrument. 
 
Många brasspedagoger jag pratat med låter bli att undervisa på de olika instrumenten, framför 
allt för att de inte kan byta mellan munstyckena och att deras ambis blir lidande av att spela på 
tre fyra olika instrument varje dag. Jag tror det är väldigt olika från person till person, jag har 
nästan inte haft några problem med att byta mellan instrumenten, varken med ambisen eller 
problem att hålla de olika greppen och spelstilarna.  
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    Spelsättet är ur vissa aspekter ganska lika på alla brassinstrument, men ur andra väldigt oli-
ka. Horn och trumpet är ju ganska lika embochuremässigt, men eftersom man spelar horn med 
vänster hand och trumpet med höger, tycker jag inte att man blandar ihop olika grepp lika 
mycket som man hade gjort om man hade spelat båda instrumenten med samma hand. Trom-
bon och tuba har större munstycken och kräver en lite annan ambis, dessutom har ju trombo-
nen drag och inte ventiler som de övriga brassinstrumenten. Men just det att alla instrumenten 
har sina olikheter är nog det som gjort att jag inte haft problem med den motoriska delen. 
    Jag har träffat studenter som har gått samma utbildning som jag, som säger att de haft väl-
digt svårt med att hålla isär alla de olika instrumenten och att de till slut bara blandade ihop 
allt. På grund av de olika munstyckena tyckte de även att spelet på deras ”riktiga” instrument 
blev lidande eftersom det tog alldeles för lång tid att ställa om läpparna, hjärnan och även ge-
höret mellan de olika instrumenten. 
  
Sedan jag gjorde kryss-enkäten har jag funderat mycket på pedagogisk kompetens i relation 
till instrumental kompetens. Jag tror att nybörjare framför allt behöver en bra pedagog. Natur-
ligtvis ska man behärska instrument man undervisar på och ha så fin klang det bara går, men 
som en av eleverna sa: ”Om du inte är bra på att undervisa spelar det ingen roll hur duktig du 
är, för du kommer ändå inte att kunna förmedla det”. När eleverna sedan blir äldre tror jag att 
pedagogiska och instrumentala kompetensen är lika viktig. Men var man lägger sig på den 
skalan har också väldigt mycket att göra med elevens motivation och vad den har för mål med 
att spela. 
 
När vi sedan kommer till begreppen klang, teknik och uttryck, så tror jag att alla tre bitarna 
måste vara med från början, i större eller mindre utsträckning. Det är viktigt att en nybörjare 
inte stannar vid att ”spela rätt toner” utan också kan uppleva ett musikaliskt sammanhang. Det 
är förstås lite annorlunda med en elev som befinner sig på en högre nivå, men bitarna är lika 
viktiga och fundamentala.  
 

Det som förenar lärare det är ju oftast att de för det första är  
väldigt ämnesintresserade och för det andra att de är elev- 
intresserade. Ju högre upp man är i stadiet kanske ämnesdelen  
tar över och ju lägre stadium så kanske man betonar elevdelen  
mera. Men just förbindelsen mellan elev och lärare och ett ämne,  
det är det som är lärarens unika kännetecken. Det är det som är  
lärarprofessionalism egentligen. 
Bert Stålhammar, prof. emer. i pedagogik (ur Svts ’Klass 9A’, 4 mars 2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

Källor 
 
Bachelder, D., Hunt N. (2002) Guide to teaching brass, 6th ed  
USA: Brown & Menchmark 
 
Farkas, P. (1962) The Art of Brass Playing  
USA: Wind Music INC 
 
Fox, F (1974) Essentials of brassplaying  
Volkwein/Colombia Pictures Publications 
 
Kruckenberg, S. (1993) Symfoniorkestern och dess instrument 
AB Nordbok, Göteborg 
 
Ree Wekre,  F. (1999) Thoughts on playing the horn well  
Oslo: A.s Reistad Offset 
 
Schenk, R. (2000) Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger 
Södertälje: Fingraf AB 
 
Scherp, H-Å. (2003) Att leda lärande samtal 
Universitetstryckeriet i Karlstad 
 
Steenstrup, K. (200) Teaching Brass 
Aarhus University Press 
 
Svensson A.B (1998) Framgångsrikt ledarskap i klassen  
Malmö: Team Offset & Media 
 
Svts ’Klass 9A’ 4 mars 2008 
 
 
Länkar: 
 
Http://www.siggestedt.se/filer/ambis_andning.pdf 
 
http://www.mikeherriott.com/warmup.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

Bilagor 
 
A. Frågeenkät 

 
1. Vilket/vilka instrument har du utbildning på? 
  
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hur länge har du jobbat på musik/kulturskola? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Hur ser din tjänst ut? Har den ändrats de senaste åren? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. När du undervisar elever som spelar ett annat instrument än ditt huvudinstrument: 
  A. Spelar du ditt huvudinstrument? 
  B. Spelar du samma instrument som eleven? 
 
5. Har du alltid undervisat så? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Vad var det som gjorde att du valde att undervisa på det här sättet? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
7. Ser du några fördelar med att undervisa som du gör? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Ser du några nackdelar med att undervisa som du gör? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Vad har du för inställning till att undervisa på andra instrument än ditt huvudfack? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Har din inställning förändrats under tiden du har jobbat som brasslärare? Hur? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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B. Kryssenkät 

 
 

 


