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Sammanfattning 
Föreliggande arbete handlar om olika överväganden vid förberedelser inför en provspelning. 
Det handlar om hur man genom djupare bakgrundsstudier, lyssningsexempel och diskussioner 
med professionella oboister bättre kan förbereda sig inför för en audition. Jag analyserar egna 
och professionella inspelningar samt läser mig till fördjupad kunskap om teknik, 
repertoarkännedom och verkens historik. Ur den nya kunskapen vill jag få fram huruvida man 
med hjälp av detta kan få ett rikare musikalisk spel.  

Uppsatsen kommer även att ta upp tankar och reflektioner om hur man kan spela bättre under 
press genom att ta hjälp av mental träning och förberedelse. Det genom att till exempel 
försätta sig i en auditionsituation i övningssyfte. 

I diskussionen och slutsatsen ser jag att genom detta arbete har jag blivit en mer kritisk 
lyssnare till mig eget spel. Jag har förtydligat linjer och musikaliska idéer och genom 
inspelningar lättare förstått hur jag skall spela för att verkligen nå ut till min publik eller jury. 
Detta har givetvis påverkat hela mitt spel positivt, inte bara mina orkesterutdrag, fast det var 
det huvudsakliga målet med detta arbete. 
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Inledning  
Mitt självständiga examensarbete handlar om hur man kan förbereda sig inför en 
provspelning. Det handlar om man med hjälp av bakgrundsstudier, lyssningsexempel och 
diskussioner med professionella oboister bättre kan förbereda sig för att göra en lyckad 
audition. 

En provspelning är en krävande och väldigt pressande situation och därför krävs det otroligt 
många timmars förberedelse i övningsrummet. Jag tror att man kan vinna mycket tid på att 
tidigt jobba med en större helhet och bakgrund. Annars finns det en risk att man smalnar av 
och bara kämpar med att spela de noter som står i notbilden. Ett korrekt spelsätt finner man 
bara genom ha stor kunskap om vad man spelar.  

Mitt mål med mina högskolestudier är att i framtiden få arbeta som oboist i en 
symfoniorkester. Därför känns valet att analysera tre av de vanligaste utdragen väldigt 
självklart för mig. Jag vill ha ett självständigt arbete som kommer att ge tillbaka mycket i 
praktiken. Vägen till ett fast jobb är många gånger mer uppförsbacke än nedförsbacke samt 
kan vara både krokig och snårig och inte alltid rättvis. Det kräver därför också mängder av 
envishet från mig som musiker.  

Under en provspelning skall man kvalificera sig vidare från olika rundor. I den första rundan 
skall man oftast spela en eller två satser ur konserter från vår standardrepertoar. I en oboists 
fall är det nästan alltid ur Mozarts Konsert KV 314 eller Richard Strauss' Oboeconcert. Till 
detta i senare rundor skall man dessutom spela utdrag från den stora orkesterrepertoaren. 
Orkesterutdragen skall alltid spelas helt tekniskt korrekt men det gäller också att spela med 
rätt karaktär och stil. Man behöver spela stycket tidstypiskt och kunna förmedla rätt känsla 
och uttryck till lyssnaren.  

När en kallelse till en audition kommer skickar orkesterinspicienten oftast bara en kopia på 
exakt den passage som du kan komma att bli ombedd att spela. Därför är det viktigt för dig att 
ta reda på mer; ur vilket verk kommer passagen? Vem var kompositören? När levde han eller 
hon och hände det någonting i världen som kanske påverkade deras sätt att skriva? Att 
kombinera dessa olika teoretiska kunskaper tillsammans med att rent praktiskt spela till en 
enhet som du kan presentera är dock inte helt lätt.  

Därför är jag övertygad om att erfarenhet av provspelningar är en av nycklarna till framgång. 
Som ung musiker idag finns många möjligheter att öva på att spela audition. Du kan söka 
mänger av orkesterkurser, åka på riktiga provspelningar och även göra videofilmade sådana. 
Det är viktigt att skaffa sig så mycket erfarenhet som möjligt under sin studietid.  

En riktig provspelning, en som kan ge ett fast jobb, spelas oftast bakom skärm för att ge juryn 
en möjlighet att utan påverkan av kön, ålder eller etniskt ursprung bestämma sig för vem som 
spelar bäst. Det är förstås ett sätt att skydda oss musiker från bedömning på felaktiga grunder. 
Men det är också en nackdel att inte kunna förmedla en känsla genom kroppsspråket utan 
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allting måste finnas i klangen och interpretationen. En jury, oavsett om det är till en 
studentorkester på hög nivå eller till ett riktigt jobb, söker alltid musiker med erfarenhet till 
sin orkester. Det gäller att presentera sig säkert och på ett sätt som visar ”välj mig, jag har 
koll”.  

Att ha möjligheten att få erfarenhet genom att sitta och spela i riktiga orkestrar idag är väldigt 
få förunnade då frilandsmarknaden i Sverige och Europa är väldigt hård. Om chansen funnits 
att få en veckas vikariat så har du antagligen spelat en lägre stämma och fått höra någon annan 
spela det stora solot. Därför menar jag att man har möjligheter att skaffa sig liknande 
erfarenheter genom hårt arbete. 

Syftet med mitt arbete är att få en djupare förståelse och större kunskap om hur tre av 
oboisternas standardutdrag ur orkesterrepertoaren skall spelas för att man skall anses vara den 
bästa vid en provspelning.  

Under arbetes gång reflekterar jag över hur jag kan förbereda mig genom att använda mig av 
en förbättrad övningsstrategi. Till exempel med hjälpmedel så som metronom, stämapparat 
eller fokuserat arbete på frasering. Det finns mängder av aspekter jag kommer att ta upp under 
mitt arbete och genom detta förhoppningsvis få en mer mogen och objektiv om just dessa 
utdrag. 

Mitt arbete kompletteras med reflektioner och erfarenhet från förberedelser till en prov-
spelning i Odenses Symfoniorkester vilket skedde i slutet av november 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Bakgrund 
Fokusen när det gäller att ta reda på bakgrund har först legat vid en historisk undersökning om 
verkens tillkomst. Det är viktigt att ta reda på lite mer om kompositörerna och vad som 
påverkade dem att skriva så som de gjorde. 

Jag har valt tre väldigt karaktäristiskt och stilistiskt olika utdrag som ofta förekommer vid 
provspelningar. Det första utdraget är från Johannes Brahms (1833-1897) Violinkonsert 
Op.77, Andante. Solot är en långsam men smäktande vacker melodi i inledningen av satsen 
som verkligen berör alla. Nästa utdrag jag valt är Prelude ur Maurice Ravels (1875-1937)  
Tombeau de Couperin. Där förekommer lysande musikalitet och flexibilitet i både karaktär 
och fingrar. Det sista utdraget jag har valt att fokusera på är Gioacchino Rossinis (1792-1868)  
La Scala di Seta som är tvådelad; en långsam känslosam inledning av ouvertyren, samt den 
kontrasterande delen som följer därefter. Som bilagor finns alla utdrag i sin helhet med mina 
personliga anteckningar. 

1.1.1 Maurice Ravel Prelude ur Tombeau de Couperin 
Maurice Ravel (1875-1937) levde under en tid då det hände mycket i världen. Det var en 
politisk oro i Europa och det första världskriget bröt ut år 1914. Den tekniska utvecklingen 
inom industrialiseringen tog enorma steg framåt med vetenskapsmän som Thomas Edison och 
Alexander Bell.  

Likt alla unga män vid den tiden ville han som 39-åring också ut i kriget och stå upp för sitt 
land. Men 1917 blev han befriad från militärtjänst på grund av krigsskador (Orenstein, 1975). 
Istället slutförde han en pianosvit: Tombeau de Couperin Op. M68. Han hade börjat skriva på 
den 1914, men krigets utbrott avbröt honom. När han återkom till den 1917 valde han att 
dedicera de sex olika satserna till vänner och till två bröder som hade stupat vid krigsfronten. 
Verket mottogs med stående ovationer när pianisten Marquerite Long uruppförde det år 1919 
(Orenstein, 1975). Det uppskattades så mycket att hon som extranummer spelade hela verket 
ytterligare en gång. I juni 1919 orkestrerade Ravel fyra av satserna ur sviten: Prélude, 
Forlane, Menuet och Rigaudon. Jag kommer att fokusera på den första satsen eftersom det är 
där det berömda oboesolot finns. 

Enligt Roland Manuel (1947) ville Ravel själv kalla den första satsen för en hyllning till 
Frankrikes 1800-talsmusik hellre än en personlig hyllning till den franska kompositören 
Francois Couperin som verket fått sitt namn efter. Denna sats hann skrivas innan första 
världskriget bröt ut och har därför en enkelhet som påminner väldigt mycket om Couperins 
barockstil. Ordet Le tombeau, gravsten, i kompositionens titel på anspelar på en viss tradition 
som fanns i Frankrike redan under 1600- och 1700-talet. Det kunde då hända att en nyanställd 
tonsättare vid sitt tillträde i tjänsten skrev ett verk som en postum hyllning till sin föregångare 
i ämbetet. Titeln på kompositionen kunde då ofta bli Le tombeau... och därefter företrädarens 
namn. (Karpe, 2015) 
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Det är en väldigt liten och enkel instrumentering med dubbla flöjter, oboer, klarinetter och 
fagotter tillsammans med horn, harpa och en liten stråkorkester, där solooboen genom hela 
verket har en framträdande roll. Musiken är enkel med mycket ornamentering. Eftersom 
instrumentationen är sparsam ger det också en känsla av lätthet. Det påminner väldigt mycket 
om hur en cembalo skulle spela, mycket krispighet och med ett ständigt flöde av toner. 

1.1.2 Gioacchino Rossini Ouvertyr till operan La Scala di Seta 

Gioacchino Rossini (1792-1868) var en italiensk operakompositör. Han var son till Giuseppe 
Rossini, en väldigt välkänd och virtuos trumpetare. Gioacchino själv var ett underbarn som i 
sin barndom spelade både violin, cembalo och horn. 1806 började han studera komposition på 
konservatoriet i Bologna där han 1810 skrev sin första opera La Cambiale di Matrimonio (The 
Bill of Marriage).  

Rossini förstod som väldigt ung vikten av den tyska skolans kompositionsteknik. Han läste 
mycket om Mozart och Haydn och influenserna syns tydligt i Rossinis tidiga och mindre verk 
(Stendahl 2012). Overtyren till La Scala di Seta skulle ibland kunna passera som en 
borttappad sats ur en Mozartsymfoni, likheterna är så många.  

Francis Toye (1934) skriver om Rossini och att han valde att fördjupa sig in i genren ”Opera 
Buffa”, komisk opera. Däremot gjorde Rossini sin egna väldigt personliga tolkning av denna 
genre. Han gav orkestern sin fullvärdiga plats och gjorde sångaren till en tjänare av musiken. 
1812 skrev han operan La scala di Seta, från vilken mitt valda utdrag kommer. 

I La Scala di Seta är det en väldigt liten operasättning med bara sex roller. Som i många av 
Rossinis operor finns det ett kärlekspar, två komiska roller och ett par mindre roller. Den 
handlar om det som operor nästan alltid gör- intriger, intimitet och känslor. Operan i sin 
helhet är idag väldigt sällan spelad, men ouvertyren används ofta som ett feststycke. Richard 
Osborne (2007) skriver att Rossinis talang för orkestrering syns tydligt även i hans tidiga 
verk. Han förstod hur man kan ge träblåset en tavla av stråkkomp att spela sina vackra linjer 
ovanpå. 

Ouvertyren i sig är ca sex minuter lång och är skriven i en traditionell sonatform. Inledningen 
är långsam med solistiska träblåsinsatser. Allegrot står däremot på tårna av energi. Rossini i 
all sin enkelhet är uppmärksam på de olika färgningsmöjligheterna som instrumenteringen 
kan ge. Allegrot upprepas två gånger under ouvertyrens ca sex minuter. Det spelas första 
gången i violinerna men andra gången i solooboe, vilket har blivit ett världskänt svårt solo 
just för att det skall gå så fort. 

1.1.3 Johannes Brahms Violinkonsert i D-dur op. 77, sats 2 Andante 

Johannes Brahms föddes i Hamburg 1833 och dog i Wien 1897. Få kompositörer kände sådan 
enorm dragkraft till den tunga tyska romantiska eran som Brahms gjorde. Han var en otroligt 



 5 

pedantisk kompositör och skrev mycket musik, bland annat många stråkkvartetter innan han 
vågade publicera någonting. Hans första symfoni uppfördes inte förrän han var över 50 år 
gammal. Då kritiserades den starkt av pianisten och dirigenten Hans von Bülow som sa att det 
lät som ”Beethovens Tia” (Slonimsky, 2001).   

Sin violinkonsert komponerade han 1878; den komponerades under en sommar och 
färdigställdes under hösten. Han har gjort några revideringar under åren. I början fanns det 
fyra satser, likt i hans andra Pianokonsert: Allegro non Troppo – Adagio – Scherzo – Allegro, 
Poco piú Presto (Jacobson, 1977). Men Brahms valde att ta bort scherzot i en slutlig 
revidering. Joseph Joachim, en gammal vän till Brahms var violinisten som uruppförde 
konserten 1879 i Leipzig, där Brahms själv dirigerade. Joachim jobbade tillsammans med 
Brahms fram hela verket genom att ge kritik och, på Brahms uppmaning, rätta sådant som inte 
passar sig eller är spelbart (Lacoste, 2012) 

Larry Rothe (april 2015) skriver i en artikel för San Francisco Symphony Orchestra om hur 
hela satsen utvecklas och växer utifrån oboesolot. Hela satsen öppnas med oboesolot, som 
vilar på en träblåskoral. Därefter kommer violinsolisten in och spelar variationer på det temat 
som redan presenterats.  
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2 Metoder och genomförande 
Nyckeln till framgång inom alla olika ämnesområden - idrott, schack, musik eller kirurgi är 
övning och repetition. Kontinuitet med det du håller på lär dig. Annika Lagerblad skriver i en 
artikel: Övning i 10 000 timmar slår medfödd begåvning för tidningen Svenska Dagbladet 
19.11.2011 där Anders Ericsson intervjuas och säger att medfödd begåvning spelar mindre 
roll, det viktiga för framgång är intensiv övning. De mest framgångsrika inom alla olika 
områden har genomgått mycket mer träning för att bli så skickliga som de är än vad de flesta 
kan föreställa sig. 

Men det räcker ju självklart inte med att bara öva mycket, du måste också öva rätt. Jag jobbar 
alltid bäst när jag har ett mål att sikta mot, alltså med målmedveten övning. Många forskare, 
bl. Susan Hallam (1999) i sin avhandling Approaches to learning and performance of expert 
and novice musicians menar att övning blir mer effektiv när den är strukturerad och 
målorienterad. Lagerblad (SVD 19.11.2011) skriver vidare att man alltid skall öva på gränsen 
av sin förmåga, helst under ledning av en bra lärare. Att ha självinsikt och verkligen göra 
realistiska bedömningar av din egen utveckling är det som kommer att ta dig längst. 
Studietiden är väldigt kort och en dag står du där utan att ha en lärare som kan ge dig 
återkoppling. 

Den dagliga övningen är också det som kommer att ta dig längst. Mitt mantra är alltid – öva 
långsamt. Oavsett om det är skalor eller ett stycke, börja alltid långsamt. Om det sedan är ett 
stycke så ge de olika delarna rätt mängd med övningstid. De svåra delarna behöver mer 
övningstid än det som är lätt och roligt. Att jobba mot stora mål är din drivkraft, men för att 
nå dem behövs ett mindre mål för varje dag. En övningsvariant är att man lär sig en liten del 
av ett stycke i ett visst tempo, och sedan nästa dag jobbar vidare därifrån. 

2.1 Övning med metronom 
 

Metronom har verkligen blivit ett viktigt verktyg i min övning. Att öva med metronom är 
nämligen en konst. Jag, säkert tillsammans med många andra, har tidigare ”övat” med 
metronom. Metronomen har varit på men man har spelat ungefär på slagen. Det viktigaste när 
du övar med metronom är att följa den slaviskt. Det är när du spelar exakt på slagen som du 
blir fri i musiken. I många stycken, exempelvis Mozarts Oboekonsert KV 314, så tycker jag 
att det låser upp en form av energi. Desto mer man använder metronomen som ett mångsidigt 
verktyg med exempelvis underdelningar eller att betona olika slag desto fler hemliga energier 
kommer fram. En jätteviktig övning är att tysta vissa taktslag och själv hålla tempot.  
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2.2 Effektivisera din övning 
 

Inspelningar av både lektioner och egen övning ger mig ytterligare möjlighet till respons på 
min utveckling. Det är ofta saker jag förstår bättre när jag hör mig själv och kan relatera till 
vad min lärare säger helt oberoende av hur jag i situationen kände mig. Ibland känner jag att 
det fanns väldigt mycket information som jag behöver jobba vidare med. Som en del av 
lärande-processen använder jag mig då av anteckningar och enkla teckningar. De står sedan 
ofta framme på notstället som post-it lappar för att påminna mig hela tiden under senare 
övning.  

Därtill under mer intensiva perioder, exempelvis inför en provspelning, känner jag även att en 
övningsdagbok hjälper mig. Det är då viktigt att ha en daglig rutin. Egentligen är inte 
dagboken till för att se till att jag övat på allting jag har, utan jag har den mera som en tanke 
och reflektionsplattform. Jag kan skriva hur jag känner med rör, hur jag tycker min frasering 
fungerar eller hur jag tycker att saker fungerade om jag till exempel gjorde en genomspelning.  

Författarna Parncutt och McPherson (2002) skriver att övning fördelat över flera tillfällen 
generellt är effektivare för inlärningen än ett längre övningspass vid ett tillfälle. De menar 
också att saker som lärts in under en längre tidsperiod finns bättre kvar hos utövaren än de 
färdigheter som lärts in under en kortare period. I boken Konsten att undervisa i musik 3 - 
Konsten att öva skriver Gunnar Lif (1998) ”de fel man inte hör eller ser kan man heller inte 
rätta”, samt att utan reflektion förblir troligtvis de flesta felen dolda (Lif 1998, s. 6). 

Detta bekräftar mina egna tankar. Jag har speciellt under detta år, efter att ha funderat väldigt 
mycket på hur man kan vara effektiv i övningsrummet börjat öva på ett lite nytt sätt. Rent 
fysiskt kan inte vi människor hålla vår koncentration effektiv under en längre tid. Att öva 
länge och oavbrutet gör att vi efter ett tag inte kan hålla koncentrationen på samma nivå 
längre och riskerar då att tappa kontroll och fokus på vad vi håller på att lära in. Jag har 
numera alltid 20 minuters övningspass och sedan 5-10 minuters vila. Jag är just nu så hård att 
jag till och med har timer på min mobil. Jag avslutar oftast frasen jag jobbar på precis när 
klockan ringer men inte mer. Poängen för mig är att jag verkligen skall fokusera under dessa 
20 minuter och sedan kan jag kolla sociala medier och vara kontaktbar för omvärlden. Men 
under mitt övningspass skall ingenting störa mig. För mig fungerar det just nu väldigt bra och 
jag känner att det går fortare att lära sig nya saker.  

2.3 Grundläggande tekniker och artikulationer 

2.3.1 Legato 
Det första som behövde förbättras ordentligt för att få ut mesta möjliga av detta projekt var 
min grundteknik. Trots att jag har spelat oboe i många år är jag övertygad om att man alltid 
kan förbättra sin teknik. Jag tog upp ämnet med min lärare Ivan Podyomov under personliga 
möten vid lektioner. Han gav mig två väldigt enkla och grundläggande övningar och sa att de 
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är hemligheten till allt inom oboespelet. De är båda väldigt enkla övningar, som jag kallar 
gummiskala.  

En gummiskala en skala där man alltid återvänder tillbaka till den ton du började skalan på. 
Denna övning är välkänd, speciellt bland flöjtister och förkommer också beskriven i boken 
”De la Sonorité” av Marcel Moyse (1934). Exempelvis - Du spelar ett c sedan spelar du 
legato upp en halv ton till c#, sedan tillbaka till c för att sedan gå till d, tillbaka till c osv. Så 
fortsätter du så högt du kan på ditt instrument. Sedan vänder du och börjar på den högsta 
tonen och återvänder alltid till den. Med denna övning bygger du upp en bra flexibilitet och 
säkerhet vad gäller intonation i varje tänkbart intervall. Du lär helt enkelt känna ditt 
instrument ordentligt. Den viktigaste aspekten i detta är att du inte heller skall spela med ”en 
lat diafragma” som Ivan uttryckte det och jag tänker alltid på att ha ett väldigt jämt luftflöde. 
Du skall aldrig reglera intonation genom att bita ihop röret, utan intonationen styr du med 
luften.  

Den andra övningen anknyter till den första fast nu spelas den med dynamik. Börja i forte 
(starkt) och spela nästa ton i piano (svagt) och tillbaka till forte, eller tvärtom. Det ger dig 
också en säkerhet i att du vet exakt hur du skall spela en ton för att den skall stämma och 
verkligen ha den klangfärg som du vill. 

Detta är två övningar jag gör varje dag, ca 30 minuter, som en stor del av min uppvärmning. 
Denna övning hjälper också mitt legato otroligt mycket. Jag har verkligen märkt att detta 
väldigt snabbt gett resultat på Brahms-utdraget jag övar. Där finns det stora intervall som det 
är väldigt viktigt att de intoneras rätt. 

2.3.2 Staccato och dubbeltunga 
Hemligheten bakom ett bra staccato är att lära din tunga att spela tillsammans med dina 
fingrar. Det finns bara en sak att göra för att förbättra staccatot och det är att öva långsamt och 
fokuserat. Överraska till exempel alltid dig själv med när du spelar tonen staccato så att 
fingrar och tunga alltid är 100 % tillsammans. Att tänka att man har vikt i fingrar och 
artikulera varje ton med embouchyren väldigt tydligt är hjälpmedel för att allting skall klinga 
klart även när du spelar fort.  

Jag har av den orsaken också övat upp min dubbeltunga väldigt långsamt. När man använder 
den tekniken vi i blåsinstrumentsvärlden kallar dubbeltunga menar vi att vi istället för att 
starta varje ton med tungan med ett ”ta”, eller ”da” som jag föredrar så säger vi ”da-ka”. Man 
lägger till ett ”ka” vilket du gör i bakre delen av munnen. Det svåra med dubbeltunga på ett 
dubbelrörblad är att få just ”ka” stöten att låta som en da-stöt eftersom den kommer så långt 
bakifrån och man verkligen måste ge den väldigt mycket extra kraft. Så, jag har övat väldigt 
långsamt och överdrivet.  I början är det verkligen väldigt svårt att få koordinationen mellan 
tunga och fingrar att stämma. Då gäller det också att vara väldigt avslappnad i underkäken för 
att få till ett ordentligt flöde på tonerna. Att ha ett jämnt och bra luftflöde är emellertid det 
viktigaste av allt. Utan det förlorar staccatot helt och hållet sin klang och spänst.  
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I allmänhet för staccato är avspänning väldigt viktigt för att det skall bli en rund och vacker 
klang trots att tonen är kort. Den bästa förklaringen har jag fått av en av mina lärare, 
Emmanuel Laville, på hur man ska tänka och spela ett bra staccato: ”Ett fint staccato är ett 
kort legato”. 

Ett bra sätt att öva koordinationen tunga och fingrar är med rytmiseringar av skalor och 
passager. Att spela med punkteringar gör att du måste vara uppmärksam på när och hur du 
placerar tonerna. Om du övar lite halvslarvigt och inte har helt ”rent” mellan tonerna så 
kommer slarvet alltid finnas kvar. Istället skall du alltid vara otroligt kritisk mot dig själv när 
du spelar skalor om du hör någonting felaktigt. Stanna upp och städa, spela aldrig förbi 
någonting som du inte är nöjd med när du övar, inte ens ett litet misstag.  

2.4 Instudering och analys av utdragen 
 

Som bilagor till detta kapitel finns kopior på utdragen och mina anteckningar. 

2.4.1 Ravel: Fokus på virtuositet 

Här skall jag försöka att med hjälp av notexempel beskriva svårigheterna med dessa utdrag 
och hur jag i diskussion med mina lärare kommit fram till min interpretation. Hela Maurice 
Ravels oboesolo finns bifogat som Bilaga 1, takt 1-13 och från repetitionssiffra 8 till 9.  

Det finns egentligen tre delar i detta solo. Takt 1 (ex1), takt 2 (ex2) och de avslutande fyra 
takterna (ex3). De har alla olika svårigheter. Den första takten (ex1) ser enkel ut, men det är 
det första som händer i hela stycket, vilket förstås sätter press på dina nerver. 

                             Ex 1 

 

 

Mitt bästa tips är att tänka igenom första taktens fras flera gånger för mig själv. I en 
Masterclass filmad för Youtube med solooboisten Albrecht Meyer från Berlin Philharmoniker 
(publicerad 5.4.2013) säger Mayer att man skall fokusera på att spela alla toner väldigt jämt 
och flödande. Han säger: ”Don’t play it too soft, just very precise and determined”. Jag håller 
verkligen med om det, och på varje inspelning jag gjort i övningssyfte tycker jag att det 
stämmer. Det hjälper mig att bara fokusera på att spela enkelt. Ivan betonar vikten av 
upprepning, att spela takten om och om igen, direkt efter varandra tills du inte behöver 
använda hjärnan, utan tonerna flödar som av sig själva.  

                              Ex 2    
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I den andra takten (ex2) tycker jag att förslagen är svåra att placera snyggt och så att de låter 
som en del av frasen. Här går också åsikterna isär bland oboister jag har haft dialog med. 
Mayer (2013) säger vidare i sin masterclass att förslagen skall placeras på slaget och så 
diskret som möjligt, frasen skall hela tiden fortsätta. Min lärare i Stockholm, Emmanuel 
Laville, säger att man kan tänka dem som en kvintol (fem toner) tillsammans med de andra tre 
sextondelarna. Men min nuvarande lärare Ivan Podyomov säger att de skall spelas snabbt och 
på slaget och skall inte blandas ihop med grundrytmiken. I mina inspelningar där jag provat 
flera olika sätt tycker jag att det väldigt lätt blir för uppstannade, speciellt om jag spelar 
förslagen för långsamt och för sent efter slaget.   

Den tredje delen av detta solo är de fyra sista takterna, som är svåra på grund av den höga 
oktaven och de stora sprången uppåt. Här finns det bara en lösning, vilken alla säger – mer 
luft. Om man backar upp sprången med tillräckligt mycket luft så är det inte ett problem. Jag 
har upptäckt att man behöver koncentrera sig på kvintsprången i slutet av varje motiv, ex a-e, 
g-d, f#-c#. Om jag kan få dem rena så är inte det andra några större problem.  
 
             Ex 3   

 

 

 

 

 

2.4.2 Rossini: Fokus på staccato 
 
Som Bilaga 2 finns utdraget av Rossini. Min uppfattning är att solot är uppdelat i två skilda 
karaktärer. Ena delen är väldigt lyrisk och den andra väldigt snabb med mycket artikulation. I 
en annan masterclassvideo tillsammans med solooboisten Diana Doherty från Sydney 
Symphony Orchestra (publicerat 25.10.2010) visar Doherty hur man skall spela den första 
delen som om man vore en operasångare: öppet och fritt, men alltid med en strukturerad och 
jämn puls. Hon berättar vidare att i den snabba delen skall du finna struktur och musik. Det är 
så lätt att man låser sig när man ser många staccaton och att man spelar det mekaniskt. Mitt 
mål med att ta detta utdrag var att verkligen lära mig att spela dubbeltunga.  
 
Ivan Podyomov talar alltid om hur man skall välja betoningar och låta tungan vila däremellan 
fast man spelar staccato. När jag övat långsamt med exakt samma betoningar så lär sig tungan 
att återhämta sig fast jag spelar ett mjukare staccato. Givetvis har jag också, som beskrivet i 
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tidigare kapitel, använt mig av rytmiseringar och koordineringsövningar för att få till den 
exakthet som krävs. Se ex. 4 för att se de fem första takterna som är helt staccato. 

     Ex. 4 

 

Tempot i den andra delen, den snabbare, är ganska omtvistat. Podyomov säger att det tempot 
som är tryckt i noterna (halvnot på 144) är alldeles för snabbt – ” If you play that fast in an 
audition, the jury will say ’way to fast’”. Men det finns andra oboister, ex Diana Doherty, som 
föredrar det snabbare. Jag har fastnat vid ett citat som Ivan använde på en annan lektion ” Es 
musst nich sehr schnell sein, aber es musst wirklich intressant klingen” (det behöver inte vara 
så snabbt, men det måste klinga väldigt intressant). Det är det jag har försökt söka efter i mina 
övningsinspelningar vilket har landat i ett lite långsammare tempo än det tryckta. 

2.4.3 Brahms: Fokus på legato 
 

De tre enligt min uppfattning viktigaste sakerna i detta utdrag är – stabilitet i intonation, 
färger och nyanser i spelet samt fullständig kontroll av mitt spel eftersom utdraget är ganska 
långt. Satsen går i F-dur, till skillnad från första satsen i verket som går i D-dur. Hela solot är 
en träblåskoral, där oboen spelar melodin. Det öppnas med en ters från fagotten och en oktav i 
hornen, vilket lämnar rum för solooboisten, se ex 5. Därför är det väldigt viktigt att du är 
uppmärksam på harmoniken och vad de andra musikerna gör: släppa fram dem och integrera 
tillsammans med dem. I en audition är du självklart ensam men försök att alltid skapa känslan 
av att du spelar tillsammans med en hel sektion. Själva utdraget är ganska enkelt, melodin är 
simpel och det kommer variationer på temat med lite förändrad harmonik.  

                    Ex. 5  

 

 

Det andra stora problemet är andningen. Fraserna är långa och man fastnar väldigt lätt när 
man spelar själv. Jag tror att man alltid måste ha en riktning framåt, mot ett mål så att tonerna 
inte står still. Spela med ”flow” är verkligen någonting jag försöker komma ihåg när jag övat 
detta. Ivan har pratat med mig mest om att inte använda för mycket vibrato. Vibrato är 
någonting som överlag skall komma väldigt naturligt, och speciellt i detta utdrag.  
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3 Analys av mitt arbete - Processen 
Tanken med detta arbete har varit att förbättra mitt oboespel gällande framförallt dessa 
specifika orkesterutdrag men självklart också som helhet. Jag ville förbättra min grundteknik 
och då bli en mer stabil oboist. Men till det hör också att förstå vikten av att också förbereda 
sig mentalt och öva på att stå i en auditionsituation. 

3.1 Provspelning och mental förberedelse 
 

En av de största utmaningarna i en audition tycker jag just är den mentala förberedelsen. Om 
du har gjort allt inne på övningsrummet med de utdrag som skall spelas och kan spela dem 
felfritt för lärare, för klasskamrat och i situationer som inte känns naturliga så kan det ändå gå 
fel när det gäller. Det är nämligen en helt annan sak att göra det när det gäller bakom en 
skärm. Juryn som sitter där bakom är ofta musiker med en lång orkesterkarriär i ryggen som 
söker en ung talangfull musiker som kan visa på mycket erfarenhet. Vi unga musiker står där, 
talangfulla och otroligt väl förberedda men kanske saknar den viktiga erfarenheten från 
mycket orkesterspel och blir otroligt nervösa över att behöva prestera just i den stunden. 

3.1.1 Mental förberedelse 
Jag vill här lyfta fram den stora skillnaden mellan oss musiker och en elitidrottare. Om du är 
en del av ett elitsatsande friidrottsteam är du omringad av mentala coacher, psykologer och 
tränare som hela tiden jobbar med din mentala hälsa parallellt med din rent fysiska 
förberedelse. Allting för att du när du står på startlinjen inför ditt 100-meterslopp i en 
kvaltävling skall kunna prestera ditt bästa. Jag tycker verkligen att den där startlinjen kan 
jämföras med när vi står bakom skärmen i första rundan. Vi har några få sekunder på oss att 
visa vem vi är för en jury. Hur skall vi kunna göra det om vi är nervösa? Om man känner att 
hjärnan får blackout, hjärtklappning och man nästan får panik? 

De flesta böcker jag har läst inom detta ämne handlar om sport och mental träning; där finns 
det verkligen en uppsjö av litteratur. Enligt min uppfattning kan dock sportböcker användas 
precis lika bra för oss som håller på med musik också. Mental träning är egentligen någonting 
som syftar till att du skall kunna prestera bättre, men prestationen hänger på att du också mår 
bra.  

Självklart behöver du skaffa dig erfarenhet av provspelningar, för det är verkligen en otroligt 
märklig situation och det tar tid att lära sig prestera precis när det gäller. Jag tycker även att vi 
borde ha mycket mer praktisk träning i detta under vår utbildning. Det är jag glad för att jag 
har fått här i Schweiz under mitt utbyte där vi har haft ”Probenspielstraining”. 

I boken Bäst när det gäller skriver författaren Railo (1992):”för att må bra behöver tillståndet 
av både psykisk och fysisk hälsa vara i balans och för att nå det behöver vi lära oss att vara 
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avspända” (s.110). Boken Musik och Mental Träning av Annika Lejonclou och Åse Lindberg 
(1996), båda musiklärare och författare, tar upp tanken om att man inte skall pressa sig själv 
för hårt till ett perfekt resultat. Man skall tillåta sig att spela en fel ton och göra ett misstag. 
Lejonclou och Lindberg vill betona att ett misstag inte är ett misslyckande, bara ett steg i 
processen av lärande. De beskriver vidare hur man skall tänka och gå tillväga för att spela lika 
bra inför en publik som för sig själv i övningsrummet.  

Men det viktigaste i allt detta, säger både forskning och jag från min egen erfarenhet, är att 
aldrig tappa bort glädjen i spelet. Glädjen och lusten är en av de starkaste drivkrafterna i våra 
liv, och likaså i vårt musicerande. Lars-Eric Unesthål och Maria Paijkull (1993) har skrivit: 
”Vi skulle vilja påstå att ska man ta sitt idrottande på allvar bör man välja vägar som 
innehåller lekfullhet och glädje” (s. 39). Jag vill bara byta ut ordet idrottande och skriva 
musicerande istället så kan jag verkligen ta den meningen till mig. 

3.1.2 Hur förbereder man rör 
En variabel vi oboister alltid behöver tänka på inför en provspelning är vårt rör. Det är både 
stressande att veta att man måste göra ett jättebra rör till just den dagen samtidigt som det är 
lite avslappnande att du kan styra så mycket själv över ditt spel. Jag tror på god förberedelse 
helt enkelt. Lämna ingenting till sista minuten och håll dig till dina vanliga rutiner. 

Inför den provspelning jag gjorde i Odense i november 2016 behövde jag dessutom tänka på  
att jag skulle flyga upp från ett höstligt, fuktigt Schweiz till ett kallt och vintrigt Odense som 
har ett mycket torrare klimat. Rör tycker verkligen inte om att flyga och det tar ett tag innan 
de acklimatiserar sig till en ny luftfuktighet. Jag spelade in nya rör i ca två veckor och sparade 
på de som var bra och skrapade väldigt lite på dem men använde dem lite varje dag så att jag 
lärde känna dem. Jag hade alltså en rörask med 12 rör som jag visste att jag kunde lita på och 
kunde fixa till när jag kom fram. Det är väldigt tidskrävande att göra så, men jag tycker 
verkligen att det fungerar och jag finner en trygghet i att veta att jag kan påverka ganska 
mycket själv. 

Det är dock väldigt svårt att få fram det perfekta röret. Speciellt till en audition där du oftast 
spelar i en konsertlokal du aldrig varit i förut. Skillnaden mellan ditt vanliga övningsrum och 
uppvärmningsrummet samt i själva auditionrummet kan vara så stor att det faktiskt inte går att 
göra ett rör som fungerar perfekt i alla tre miljöer. Det du behöver fokusera på är att få ett rör 
som klingar bra på ditt instrument och som du är bekväm med. För egentligen så är det du 
som gör din klang.  

Om du har ett rör som du litar på kommer du att kunna spela avslappnat och på så sätt slippa 
en del nervositet. Det är väldigt många andra saker som gör dig okoncentrerad och nervös när 
du står bakom skärmen och skall spela ändå, så du behöver känna dig helt trygg med ditt val 
av instrument och rör. 
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4 Diskussion och Slutsats 

4.1 Vad är svårigheterna med att spela orkesterutdrag? 
Att spela orkesterutdrag är någonting man behöver öva på. Det är många detaljer som skall 
vara exakta. De tre viktigaste saker som en jury söker efter är enkelt: bra intonation, bra 
teknik och korrekt rytmik. Det är inte ett tillfälle att göra väldigt personliga tolkningar, utan 
de skall vara korrekta enligt den klassiska traditionen. En annan viktig sak är att vara 
förberedd, en jury hör direkt ifall du inte lyssnat igenom hela verket från vilket utdraget 
kommer, för att tempot eller känslan är fel. Maxim Kwok-Adams intervjuas i The Strad 
(1.5.2014) om hur man skall vara framgångsrik i en audition. Han säger – ”Before the actual 
audition day, good preparation is the key. As well as your practice make sure you play to as 
many people as you can and put yourself in an audition situation so you know what might fall 
apart under pressure” (1.5.2014). Citatet ”Repetition är lärandets moder”, är klassiskt, som 
också passar bra in här. Om du vet hur du reagerar i en specifik situation, så lär du dig att 
arbeta med de känslor som uppstår. 

4.1.1 Ravel  
Jag tycker att i Ravel är det väldigt svårt att få en jämnhet i fraseringarna, samtidigt som du 
utan överdriven betoning fraserar. Det är många toner som ligger i ett lågt register så man är 
nervös att det kanske inte kommer att svara helt perfekt och då blir du alltför stel för den 
väldigt lätta och eleganta franska musiken. Så igen tror jag på att skifta fokus. Har du ett bra 
rör så kommer tonerna när du spelar dem och då behöver du inte bry dig om det. Så fokusera 
på att göra musik och hålla tempot (inte spela för fort). Det låter verkligen enkelt när jag 
funderar på det såhär, så varför känns det så svårt när man faktiskt sitter och spelar? Av mina 
inspelningar har jag hört mig själv förbättra min frasering och linjerna i mitt spel. De första 
inspelningarna var väldigt stela och utan riktning. Det var jag inte medveten om när jag 
spelade. I senare inspelningar känner jag att jag har ett mål i mitt spel och att jag spelar ut 
mycket mer, min klang är också bättre. 

4.1.2 Rossini 
Det svåraste i Rossini är tydligt att få flöde i alla staccaton. Jag tog upp under avsnittet 3.3.1 
hur man rent tekniskt lär sig spela ett bra staccato. Men just i detta specifika utdrag gäller det 
verkligen att vara avslappnad och att tro på sig själv. Jag tror också att du kan lura din hjärna 
genom att öva utdraget ännu fortare än du sedan ska spela det. Det gäller att hitta det tempo 
som känns naturligt för dig och så att du får med dig flödet. Om du har ett mål med 
fraseringen i varje takt så får du med dig ditt stöd och det blir plötsligt lättare. För mig känns 
det som att mitt största problem är att jag fastnar. Mina inspelningar bekräftar detta, och jag 
har verkligen fått jobba hårt med att få flöde och riktning i skalorna. Den första, mer 
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operaliknande delen, har jag bara provat att göra olika tolkningar för varje inspelning och 
landat i någonting väldigt enkelt och som jag tror att publiken kommer att förstå. 

4.1.3 Brahms 
När jag lyssnar på mina inspelningar från Brahms hörs det att den största utvecklingen skett 
med fraseringen. I början tycker jag att allting lät väldigt stelt och stillastående. Brahms är 
väldigt romantisk musik, fraserna är väldigt långa och det gäller att verkligen kunna förmedla 
det. Alla oboister jag spelat utdraget från Brahms violinkonsert för har alltid pratat om linjen 
och vibratot och nu förstår jag mer varför. När man fokuserar på en sak, i denna situation 
oftast på intonation så glöms det lätt bort att göra musik. Så att skifta fokus till att avslappnat 
spela musik, kan ge dig lösningen för det mesta. Om man är avslappnad när man spelar 
kommer oftast vibrato som någonting väldigt naturligt och linjen i musiken blir självklar.  
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5 Slutord 
I denna sammanfattande del utvärderar jag mitt arbete och hur processen har fortskridit samt 
om min ursprungliga plan och mening med detta arbete har lyckats. 

För mig var detta ämne, att skriva om orkesterudrag, väldigt enkelt. Det hör nära ihop med 
min satsning och dröm om att en dag vinna en provspelning och få ett jobb i en orkester. 
Därför vill jag göra min utbildning så verklighetstrogen och praktisk som möjligt. Kraven 
idag för att få ett jobb blir allt högre ju mer internationella våra orkestrar blir. Det är väldigt 
svårt som nyexaminerad musikhögskolestudent att ha den erfarenheten som krävs för att få 
det eftertraktade jobbet. Mitt förhållningssätt till detta har delvis genom detta arbete, men 
också i mitt dagliga övande, blivit att försöka sticka ut ur mängden oboister. 

Resan har inte varit helt enkel. Under det senaste året har jag haft en ny lärare som ställt andra  
krav och det har tagit lång tid för mig att vänja mig vid det sättet. Men tack vare att jag 
funderat mycket över hur man övar effektivt och bäst så har jag utvecklat ett sätt att ta emot 
all kritik och göra det till någonting positivt. Jag har försökt att upptäcka mer detaljer i mitt 
spel. Att under detta år i Schweiz också få vara i en oboeklass med fem andra otroligt duktiga 
oboister har också berikat mitt spel. Det är ibland tufft att höra dem spela otroligt bra och man 
tycker själv att man inte är i närheten av deras nivå, men sen får man höra att de tycker 
samma sak om en själv. Det viktigaste är att vi alltid tävlar mot oss själva. Alla gör sin egen 
resa.  

Att fokusera, mycket på mental träning och förberedelse är verkligen en nyckel till att lyckas 
tror jag. I en av mina favoritböcker Bli bäst med mental träning av Erik Bertrand Larssen 
(2014) finns ett citat som jag också här vill lyfta fram: 

Brakänslan uppstår alltid till följd av en prestation som har förankring i dig själv och den är 
alltid knuten till en känsla av att ha dugt någonting till (s.18) 

Det handlar om att om du gjort ditt bästa, allt du kunde och kanske till och med lite till så 
kommer du att fyllas av en brakänsla som är ditt eget sätt att berömma dig själv. Varje dag 
söker vi saker och handlingar som kan ge oss den känslan. Var du hittar den är dock väldigt 
personligt. En bra konsert, en bra lektion eller en bra övningsdag kan fylla mig av känslan. 
Känslan av att vara helt mentalt trött efter någonting jag spelat ger mig brakänsla. Jag tror att 
det är viktigt att låta sig själv känna sig bra ibland. Det har ibland varit tufft att hålla 
motivationen uppe här i Schweiz när jag varenda dag bara skulle öva. Bara jag och min oboe i 
övningsrummet dag ut och dag in, varannan vecka kommer min lärare men däremellan har jag 
inte haft klasser med någon annan. För att inte totalt krascha har jag därförut utvecklat ett 
tankesätt att alltid ha små delmål för mig själv.  

Att lyssna och vara kritisk till allting som spelas har också blivit en viktig lärdom. Med 
troligtvis cirka tre år kvar av min utbildning behöver jag snabbt finna ett sätta att kritisera mig 
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själv för att fortfarande, även efter utbildningstiden kunna utvecklas. Att spela in mig själv 
finner jag därför väldigt lärorikt. Det har öppnat mina öron och ökat min förståelse för 
musiken samt förbättrat rytmik och timing. Inspelningar är därför någonting som följer med 
mig i framtida övning och förberedelser inför provspelningar.  

Om man övar effektivt konstant sparas mycket tid och tålamod. Ivan Podyomov sa under en 
lektion att jag spelar fint och intressant men jag lär mig nya verk alldeles för långsamt och 
slarvigt. Det kan jag verkligen hålla med om och utvecklingen på det området kommer att 
fortsätta. Många av mina slarvfel upptäckts först när jag lyssnat på mig själv i efterhand vilket 
betyder att jag inte lyssnat kritiskt tidigare.  

Att åka på provspelningen i Odense var en nyttig del i detta arbete och feedbacken jag fick 
tillbaka sa mig att jag jobbar i rätt riktning men är inte riktigt där ännu. Det är alltid jobbigt att 
be om kritik men i efterhand är jag väldigt glad att ha gjort det eftersom jag fått en ökad 
förståelse för vad en jury söker även om det också varierar från orkester till orkester.  

Det viktigaste tror jag ändå är passionen till det vi håller på med. Det spelar ingen roll i vilka 
stilar eller karaktärer vi spelar, hur fokuserad övningen varit eller hur många timmar vi gjort i 
övningsrummet om vi inte känner oss glädjefyllda och passionerade över det vi gör. Musiken 
har en otroligt stor kraft hos oss alla, speciellt för oss som valt att ha det som vårt jobb istället 
för vår hobby. Jag vill att min inre glöd skall driva mig och inte alla yttre krav. 

  

 ”Where words leaves off, music begins” 

- Heinrich Heine 
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