
 2 

Musikhögskolan Ingesund 671 91 Arvika 

Tfn 0570-385 00 Fax 0570- 804 38 

Info@imh.kau.se www.imh.kau.se 

 

 

 
 

 
 
 

Linda Johansson 
 

 
Sökande till IMH som möjlig indikator 
på förändrade instrumentpreferenser 

bland barn och ungdomar 
 

 
 

 Applicants to Ingesund College of Music as Possible Indicator of 
Changed Instrument Preferences Among Children and Young People 

 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Lärarprogrammet 

 
 

 
Datum: 2007-12-19 

Handledare: Lars Lundström 

   
   

 



 3 

Sammanfattning 

 
Detta är en undersökning av fördelningen av sökande till en musikhögskola vid tre 

söktillfällen med fem års mellanrum, 1997, 2002 och 2007. Mot denna bakgrund diskuteras 

förändringar i instrumentval som antas spegla förändringar för ca 20 år sedan då de sökande 

antas ha gjort sina val. 

 

Förändringar som jag har iakttagit är att instrument som går under den klassiska genren har 

tappat sökande men den är fortfarande den största genren. Instrument under afrogenren blir 

mer och mer populära och folkmusikgenren blir större och större.  

 

Nyckelord: Instrumentval, genre, musikhögskola, Ingesund 

 

 

 

Abstract 

 
This is a study of the apportionment of applicants to a music college during three occasions 

with five-year intervals, 1997, 2002 and 2007. Against this background, changes are dis-

cussed with regard to choice of instrument that are assumed to reflect changes approximately 

20 years ago, when the applicants made their choices.   

 

Among the changes that I have observed are that instruments associated with classical genres 

have decreased significantly in number, yet are still the majority. Instruments associated with 

Afroamerican genres are increasing in popularity, while ethnic music genres have become 

larger. 

 

Keywords: Instrument choices, genre, music college, Ingesund 
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1 Inledning och bakgrund 
 

 

Ja, varför man väljer ett visst instrument som barn kan som vuxen vara lite krångligt att svara 

på men spännande att fundera kring. En människas instrumentval påverkas av en rad olika 

faktorer så som: tydliga trender både regionalt och lokalt, hemmiljön, kompisarna men man 

får inte glömma bort en annan faktor nämligen om man är tjej eller kille. Många saker och 

intresseområden kategoriseras som kvinnliga respektive manliga och alla dessa skillnader 

mellan män och kvinnor startar i tidig ålder i stora ”könspådrag”. (Att göra kön – Ylva Elvin-

Novwak & Hélene Thomsson)  

 

På landets musikhögskolor var cirka 60 procent män läsåret 2003/04, i Musikerförbundet är 

hela 85 procent av medlemmarna män, i Göteborg på musikerutbildningen med afroinriktning 

är endast fyra av 47 stycken studenter tjejer. (Fotnoten nr 6 -04 Könsmässig snedfördelning)  

Vart tar alla tjejer vägen?  

Visst är det fortfarande så att man som tvärflöjtslärare kan lita på att det kommer små flickor 

som vill börja spela tvärflöjt och den dagen det även kommer pojkar blir man överlycklig! 

Varför denna reaktion över att en pojke vill spela tvärflöjt? Samma reaktion kan jag tänka mig 

att en trumlärare får när eleverna är flickor och det, helt enkelt, därför att det inte alls är lika 

vanligt. Men vad gör musikskolor och musiklärare åt detta ”problem”? 

Vad kan man göra för att killar och tjejer ska bli mindre begränsade att vara på ett visst sätt, 

spela vissa instrument eller hålla sig till vissa genrer? 

 

Fredrik Åkesson skriver i sitt examensarbete Blåsorkestern i förändring -06 att ”Attityder, 

förutsättningar och intressen förändras hela tiden i takt med att samhället utvecklas och 

förändras”. Återigen pratar vi om trender i miljön runt omkring oss. Han nämner också en 

undersökning som företaget Kairos Future AB gjorde år 2001 med 1900 gymnasieelever. 

Undersökningen skulle visa vilka attityder och värderingar dagens ungdomar har. Denna 

undersökning är sammanfattad i boken ”80-talisterna kommer” (Fürth 2002). ”Morgondagens 

vuxna är rastlösa och rörliga och har en stark förmåga. Så fort de blir uttråkade drar de 

vidare till nästa ställe”. (Fürth 2002) Ska man tro denna undersökning så vill dagens unga ha 

snabba resultat annars tröttnar de och ger sig i kast med något annat.  

 

När jag under mitt fjärde år på musikhögskolan gjorde min praktik uppfattade jag en viss oro 

bland musiklärarna på praktikplatsen. Deras oro handlade om återväxten på deras instrument 

och bland orkesterinstrumentlärarna var det definitivt inte så muntert. De instrument som förr 

var så omåttligt populära, alltså på den tiden då jag skulle välja instrument, är inte så värst 

populära längre. Jag tänker framför allt på orkesterinstrumenten som har gjort en stor 

minskning.  

Totalt har antalet elever i instrumentalundervisningen inom musik och kulturskolorna minskat 

med 26% under de senaste 25 åren. Den största delen av denna minskning skedde under 1990-

talet. Från läsår 87-88 till 01-02 har antalet barn/ungdomar på instrumentet klarinett minskat 

från 12772 till 5782, klarinett är det instrument som gått tillbaka mest men även andra 

instrument som trumpet och piano har sjunkit kraftigt. Instrument som har blivit populärare 

och ökat bland barn/ungdomar är elgitarr, elbas och synt. Alla är typiska rock instrument. 

Saxofon, tuba, cello och slagverk har även de gått framåt. (Musikaliskt mångfald en 

undersökning av ungdomars musicerande. Sveriges Musik och Kulturskoleråd 2002) 
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Som snart färdigutbildad musiklärare och i denna stund vikarie på en av landets kulturskolor 

så blir jag oerhört intresserad av vad detta beror på och att få en insikt i detta ämne anser jag 

vara både viktigt och nödvändigt för att det i framtiden ska kunna bli en större spridning över 

gränserna på de olika instrumenten/genrerna, i musikskolor/kulturskolor och även på de högre 

musikutbildningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att den ska ge grund för tankar och funderingar kring barn och 

ungdomars instrumentval och musicerande och att vi ska få klarhet i åt vilket håll 

utvecklingen är på väg.  

 

Detta är viktigt att få insikt i för att man ska kunna påverka det, om man vill. 

 

 

 

Min fråga är följande: 

 

Hur ser utvecklingen ut i barns och ungdomars instrumentval?   

 

 

 

Frågor som jag tar upp i diskussionsavsnittet är frågor som har dykt upp under arbetets gång, 

nämligen: Vad kan tänkas ligga bakom denna förändring? Vad påverkar ett barns val av 

instrument?  
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3 Undersökningsmetod 

 
Som jag tidigare nämnt är detta en undersökning som handlar om barn och ungdomars 

instrumentval. Jag började denna undersökning med att jämföra två olika sökningar till IMH 

(Musikhögskolan Ingesund) med varandra. Åren jag jämförde var 1997 och 2007 och detta 

gjorde jag för att se om jag kunde få fram tydliga skillnader mellan de två sökningarna. De 

skillnader jag tittade efter var: sökandeantal (både det totala antalet sökande och antalet män 

och kvinnor), könsfördelningen på instrumenten, antalet sökande till de olika genrerna och 

könsfördelningen ”över gränserna”. Med ”över gränserna” menar jag könsfördelningen på 

instrument/genres som anses vara kvinnodominerat respektive mansdominerat. 

 

Några studenter på Ingesunds Musikhögskola fick svara på frågor som jag ställde för att 

komma igång med mina tankar kring valet av instrument för ett barn. Frågorna de fick var: 

Varför spelar du ditt instrument? Vad avgjorde ditt val? Var det helt självklart för dig? (Deras 

svar redovisas delvis i diskussionsavsnittet.)  

 

I slutet av min examensarbetsprocess insåg jag att underlaget var lite tunt och tittade närmare 

på ett sökningsår till och det blev det mellanliggande året 2002. Det resultatet har införts i 

resultatsammanställningen. 

 

Från IMH fick jag namnlistor på alla de sökande till musiklärarutbildningen år -97 och -07. 

(Eftersom de personer som söker ML och GL, förr hette det GG, har klass som huvudämne 

och inte ett instrument blev jag tvungen att räkna bort dem från denna undersökning.) 

 

Jag har utgått helt från att de som sökt till musikhögskolan -97 och -07, och senare i min 

process även -02, gjorde sina instrumentval när de var barn eftersom det är barns val av 

instrument som hela denna forskning går ut på.   

 

 

Följande statistik är den jag har sammanställt och slutligen jobbat utefter: 

 

 

 

 

3.1 Sökande till IMH 1997 

Genre: Afro 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 18  

Antal sökande män: 18  

Antal sökande kvinnor: 0  

 

Instrument:   Antal och Kön:  

Trombon   1 M   

Trumpet   2 M   

Trumset   14 M  
Piano   1 M   
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3.2 Sökande till IMH 2002 

Genre: Afro 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 59 

Antal sökande män: 45 

Antal sökande kvinnor: 14 

 

Instrument:   Antal och Kön: 

Elbas   4 M 

Elgitarr   11 M 

Kontrabas   4 M 

Piano   8 M 

Saxofon   4 M, 2 K 

Slagverk   1 M 

Sång   2 M, 12 K 

Trombon   1 M 

Trumpet   3 M 

Trumset   7 M 

 

 

 

 

3.3 Sökande till IMH 2007 

Genre: Afro 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 79 

Antal sökande män: 53 

Antal sökande kvinnor: 26 

 

Instrument:   Antal och kön: 

Elbas   1 M 

Elgitarr   20 M 

Kontrabas   4 M 

Piano   10 M, 1 K 

Saxofon   5 M, 3 K 

Sång   3 M, 21 K 

Trumpet   1 K 

Trumset   10 M 
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3.4 Sökande till IMH 1997 

Genre: Folkmusik 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 11 

Antal sökande män: 6 

Antal sökande kvinnor: 5 

 

Instrument:   Antal och Kön:   

Gitarr   1 M   

Mandola   1 M   

Nyckelharpa   1 M   

Saxofon   1 M   

Sång   3 K   

Violin   2 M, 2 K 

 

 

 

3.5 Sökande till IMH 2002 

Genre: Folkmusik 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 14 

Antal sökande män: 5 

Antal sökande kvinnor: 9 

 

Instrument:   Antal och Kön 
Gitarr   1 M 

Saxofon   1 M 

Sång   3 K 

Violin   3 M, 6 K 

 

 

 

3.6 Sökande till IMH 2007 

Genre: Folkmusik 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 18 

Antal sökande män: 5 

Antal sökande kvinnor: 13 

 

Instrument:   Antal och kön: 

Accordeon   1 M 

Durspel   1 K 
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Flera instrument  1 K 

Gitarr   1 M 

Sång   1 M, 6 K 

Violin   1 M, 5 K 

Violincell   1 M 

 

 

 

 

3.7 Sökande till IMH 1997 

Genre: Klassiskt 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 173  

Antal sökande män: 79 

Antal sökande kvinnor: 94 

 

Instrument:   Antal och kön: 

Accordeon   3 M 

Blockflöjt   3 K 

Tvärflöjt   1 M, 12 K 

Gitarr   17 M 

Kontrabas   2 M 

Klarinett   6 M, 2 K 

Orgel   2 M 

Piano   12 M, 16 K 

Slagverk   5 M, 2 K 

Saxofon   4 M 

Sång   4 M, 39 K 

Trombon   2 M 

Trumpet   11 M, 3 K 

Tuba   1 M 

Viola   2 M, 2 K 

Cello   3 M, 1 K 

Valthorn   1 M 

Violin   3 M, 14 K 

 

 

 

3.8 Sökande till IMH 2002 

Genre: Klassiskt 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 94 

Antal sökande män: 21 

Antal sökande kvinnor: 73 

 

Instrument:   Antal och kön: 
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Bastrombon   1 M 

Blockflöjt   3 K 

Fagott   1 K 

Gitarr   4 M 

Klarinett   2 K 

Oboe   1 K 

Piano   4 M, 7 K 

Saxofon   1 K 

Slagverk   1 M 

Sång   21 K 

Trombon   1 M, 1 K 

Trumpet   6 M, 2 K 

Tvärflöjt   11 K 

Viola   1 M, 1 K 

Violin   1 M, 16 K 

Violoncell   2 M, 6 K 

 

 

 

 

3.9 Sökande till IMH 2007 

Genre: Klassiskt 

 

De som sökte klasslärare finns inte med i denna sammanställning. 

 

Antal sökande totalt: 97 

Antal sökande män: 24 

Antal sökande kvinnor: 73 

 

Instrument:   Antal och kön: 

Fagott   1 M 

Gitarr   5 M, 1 K 

Klarinett   1 M, 2 K 

Kontrabas   1 M, 1 K 

Piano   9 K 

Saxofon   1 M, 1 K 

Slagverk   1 M 

Sång   3 M, 24 K 

Trombon   1 M 

Trumpet   3 M, 2 K 

Tvärflöjt   12 K 

Valthorn   1 K 

Viola   1 M, 3 K 

Violin   5 M, 17 K 

Violoncell   1 M 
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* Totalt antal sökande till IMH 1997 var 202 stycken. 

 

* Totalt antal sökande till IMH 2002 var 167 stycken 

 

* Totalt antal sökande till IMH 2007 var 194 stycken. 

 

I dessa siffror har jag inte räknat med antalet sökande till musiklärare i klass. 
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4 Resultatsammanställning med kommentarer 

 

 
Genre: Afro 

Totalt antal sökande 1997: 18 18 Män 

Totalt antal sökande 2002: 59 45 Män 14 Kvinnor 

Totalt antal sökande 2007: 79 53 Män  26 Kvinnor 

 

Antalet afrosökande har gått stadigt uppåt från år 1997 – 2007, både antalet sökande män och 

kvinnor har ökat. Detta är alltså en genre som blivit större och större med åren och det syns 

tydligt att den blir allt större bland tjejer, fast å andra sidan sökte nästan alla dom på det stora 

”tjejinstrumentet”: sång.  

 

Blåsinstrumenten har inte haft någon vidare framgång något av åren. 1997 sökte endast en 

trombonist, en man. 2002 sökte totalt tio stycken på något blåsinstrument och 2007 sökte åtta 

saxofonister, både tjejer och killar, och en tjej sökte på trumpet. De instrument som har varit 

populärast under de tre sökningarna är: trumset, elgitarr och piano. Men det bör tilläggas att 

det bara var en tjej som sökte ett av dessa instrument, piano, resten var killar. 

 

Positivt med afrogenren är att man kan se att det tillkommit fler slags instrument som de 

sökande söker på. Förr var det de vanliga ”kompinstrumenten” som förekom mest. 

 

 

Genre: Folkmusik 

Totalt antal sökande 1997: 11 6 Män   5 Kvinnor 

Totalt antal sökande 2002: 14 5 Män 9 Kvinnor 

Totalt antal sökande 2007: 18 5 Män  13 Kvinnor 

 

Folkmusiken är, nu som förr, den genre som har minst sökande men även denna genre är 

större idag än vad den var -97. Både år -02 och år -07 var det ganska jämn fördelning mellan 

antalet sökande män och sökande kvinnor men däremot är det stor skillnad år -07 då genren 

verkar vara tjejernas genre. 

 

Inom folkmusiken har instrumenten sång och fiol det största antalet sökande och det är 

kvinnor som är majoriteten på de båda instrumenten år -07 och -02. 

 

 

Genre: Klassiskt 

Totalt antal sökande 1997: 173 79 Män   94 Kvinnor 

Totalt antal sökande 2002: 94 21 Män 73 Kvinnor 

Totalt antal sökande 2007: 100 24 Män   76 Kvinnor 

 

Denna genre är den som har haft störst sökandeantal men den klassiska genren har en tydlig 

dipp år 2002. Det totala antalet sökande var detta år lågt både vad gäller män och kvinnor – 

men kraftigast är ändå männens nedgång. Alla tre åren är det flest kvinnor som sökt. 

 

Det finns många instrument som man kan fundera kring till exempel gitarren. 1997 var det 17 

stycken män som sökte på gitarr, 2002 bara fyra män och 2007 var det inte många fler 

nämligen fem män och en kvinna. Ett annat instrument som har tappat sökande, dock inte så 
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många, är sång där sammanlagt 43 stycken sökte -97, 21 sökande på sång år -02 och 27 

stycken sökte -07. Tjugosju stycken anser jag vara många, det var bara extremt många som 

sökte sång -97. Piano har även det tappat många sökande. Totalt var det 28 sökande på piano  

-97, 11 stycken -02 och -07 var det totalt bara nio sökande och alla dessa nio var kvinnor. 

1997 såg det lite annorlunda ut med sina 12 män och 16 kvinnor. 

 

Någon större förändring syns inte bland träblåsinstrumenten. Antalet som sökte tvärflöjt är i 

stort sett detsamma båda åren, det som skiljer är att det var en man som sökte -97. Klarinetten 

var något populärare -97 och ingen sökte blockflöjt -07. 

 

Inom brassinstrumenten är trumpeten det instrument som tappat flest sökande. Trumpeten har 

gått successivt nedåt.1997 sökte 11 män och tre kvinnor på trumpet, 2002 sökte sex män och 

två kvinnor, 2007 sökte bara tre män och två kvinnor. De andra brassinstrumenten har haft få 

sökande alla tre åren. 

 

Sammanfattningsvis kan jag efter att även ha kikat på 2002 års sökning till IMH se en 

utvecklingskurva som visar på ökat antal sökande i genrerna afro och folkmusik men den 

klassiska genren följer inte denna kurva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

5 Diskussion 
 

5.1 De som valt att satsa på musiken 
Eftersom jag endast använder mig av antalet sökande till instrumentallärarutbildningen på 

IMH i min undersökning är jag medveten om att resultatsiffrorna med största sannolikhet 

hade sett annorlunda ut om jag gjort denna undersökning på någon annan musikhögskola. 

Mitt antagande är att fördelningen av antalet sökande över genrerna, procentuellt, inte hade 

sett annorlunda ut utan att det enbart hade varit ett större antal sökande totalt sett. Några 

anledningar till det är att städer som Göteborg, Stockholm och Malmö känns mer attraktiva 

för unga studenter, musikhögskolorna i dessa städer är större och upptagningsområdena till 

skolorna är även de större.  

 

Resultatredovisningen visar att det finns skillnader mellan sökningarna till IMH, -97, -02 och 

-07. Det totala antalet sökande till lärarutbildningen på Ingesund har sjunkit något under 

denna tioårsperiod. De som sökt afrogenren de senaste tio åren har blivit många fler medan de 

klassiskt sökande blivit färre men trots det är den klassiska genren fortfarande den största.  

Den genren som har minst antal sökande, nu som då, är folkmusiken och det var väl vad jag 

förväntade mig. Jag hoppas och tror att den är på framåtgång och efter att ha studerat denna 

statistik så verkar det som så är fallet. Hoppas gör jag eftersom jag personligen tycker att detta 

är den genrer som visar spelglädje på ett sätt som klassiker oftast inte gör. Att gå på en 

folkmusikkonsert är otroligt medryckande och härligt! Det är inspirerande på ett helt annat 

sätt, för mig.   

 

Den klassiska genren har som jag nämnt tappat i antalet sökande till IMH, och till de andra 

musikhögskolorna, och trenden ser onekligen ut att hålla i sig. Detta är oroväckande för mig 

och för många andra. Denna trend beror på flera olika anledningar bland annat på att antalet 

musicerande klassiker ute i landet inte är lika många som förr, att klassiker inte söker till 

musiklärarutbildning, att det inte kommer fram duktiga ungdomar på musikskolorna och 

kulturskolorna och det i sin tur kan bero på att kompetensen bland musiklärarna är sämre än 

vad den var förr. Det senaste är en ganska skrämmande tanke men tyvärr kan den mycket väl 

vara sann. I Musikaliskt mångfald skrivs det om musikhögskolan och studenternas minskade 

intresse att utbilda sig på de traditionella orkesterinstrumenten. Bengt Sandberg, studierektor 

på Ingesund, säger i denna rapport att han menar sig dessutom se en helt tydlig trend i en 

kvalitetssänkning vad gäller studenternas förkunskaper. Tänk nu tanken att de studenter, till 

största möjliga sannolikhet, inte hinner komma till den nivå som de kanske borde ligga på 

som färdigutbildade instrumentallärare. Resultatet blir då att dessa studenter inte kommer vara 

dom där riktigt goda spelförebilderna som musikskolor och kulturskolor behöver idag. Och 

när vi kommit så här långt är den onda cirkeln igång, de som drabbas blir eleverna på 

musikskolan. 

 

 

5.2 Ungas musicerande 

Enligt rapporten Musikaliskt mångfald håller en förändring på att ske avseende barn och 

ungdomars musicerande. Förändringar i attityder och val av instrument är dramatiska under 

1990-talet fram till idag. Det viktigaste för barn och ungdomar är lusten, glädjen och 

möjligheten att få spela den musik man tycker om. Att framföra musik inför publik hamnar 

långt ner på deras lista. Av det kan slutsatsen dras att barn och ungdomar ser sitt musicerande 

som något som i första hand är till för dom själva. Den stora utmaningen för dagens 
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musiklärare blir att skapa lustfyllda lärsituationer där det finns ett stort utrymme att 

tillmötesgå individuella önskemål. 

I samma rapport (Musikalsikt mångfald) berättar Magnus Bengtsson från TV´s Musikbyrån, 

och kopplade till sin egen tid som elev i musikskolan, att hela denna förändring beror på att 

det idag inte är speciellt ballt att spela utan att Hip-hop är mycket mer populärt.  

”Istället för att tänka som ni på att skapa nästa Glenn Miller, borde ni fråga ungdomarna vad 

som intresserar dem. Det är för långt mellan de som lär ut och de unga. Det är för torrt helt 

enkelt.” Säger han och han har en poäng i det men vi har en tradition att föra vidare, frågan är 

hur vi ska nå ut till barnen? Alla kan omöjligt bli Hip-hop stjärnor och det är min stora 

övertygelse att alla inte vill bli Hip-hop stjärnor. 

 

 

5.3 Musikskolornas och kulturskolornas prioriteringar 
När många musikskolor övergick till att bli kulturskolor var det ofta på bekostnad av musiken. 

Många av skolorna blev och är tvungna att spara pengar vilket bidrar till försämrad kvalité på 

personal och undervisning. Man anställer mer än gärna personal som kan ta en tjänst som 

innefattar flera instrument. När jag pratar med musiklärare från olika ställen i landet säger de 

flesta samma sak, nämligen: Min skola anställer nästan aldrig lärare som bara kan tänka sig 

att undervisa på ett instrument, det är väldigt ovanligt nu för tiden. Resultatet av detta blir att 

barn och ungdomars stora förebilder successivt försvinner. För mig är det självklart att om 

man som lärare är en duktig musiker så är man en stor förebild och inspirationskälla för sina 

elever. Kulturskolorna har en enormt viktig roll hos eleverna, det måste vi vara införstådda 

med.  

 

Musikskolorna har, som dagens samhälle ser ut, således en mycket tuff konkurrens. Man 

spelar instrument för att det är kul men mycket annat är också kul så som: Sport, TV och 

kompisar. Det räcker alltså inte med att det ska vara roligt för våra elever att spela instrument 

utan det måste vara roligast. Det handlar om att göra verksamheten intressant, rolig och bra. 

Har man en bra och fungerande verksamhet så vill folk, unga som gamla vara med och spela. 

Musiken spelar en mindre roll. (Sid 20 Blåsorkester i förändring, intervju med Magnus 

Eriksson) 

 

När det handlar om att bemästra ett instrument vet vi att sådant tar tid. Att lära sig hur man 

ska blåsa i en klarinett, eller något annat blåsinstrument, för att det ska komma en ton är inte 

det allra enklaste och att det dessutom krävs egen övning hemma är det inte många som 

tänker på. Då finns det en mängd andra aktiviteter som lockar med sina upplevelser och när 

man pratar med barn om deras aktiviteter så är det inte en eller två stycken som utövas utan 

det är full fart hela veckan. Snacket man hör ute bland lärare är att dagens barn och ungdomar 

är så överstimulerade, de har varken ork eller lust att stå hemma och öva på sitt instrument. 

Eget skapande minskar medan det passiva lyssnandet ökar mer och mer. 

 

För instrument som piano och gitarr minskar också antalet spelande samtidigt som köerna för 

dessa två instrument växer. Eftersom jag just nu är mitt uppe i ett vikariat på en av landets 

kulturskolor såg jag min möjlighet till att kunna kolla lite närmare på hur barnens 

instrumentval ser ut där.   

På just piano är antalet nyintagna pianoelever detta läsår 49 elever och i kö väntar 98. Antalet 

nyintagna gitarrelever på samma skola är 28 stycken och i kö väntar 172. Alltså flera års 

väntetid på gitarr och ändå vill vi alla att barnen ska spela instrument, det instrument som de 

själva vill. Jag får inte riktigt ihop detta! Det finns anledning att tro att det inom musik- och 

kulturskolorna görs en medveten prioritering av undervisningsresurserna till förmån för 
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orkesterinstrument. Alltså är det inte barnen och ungdomarna och deras önskemål som ger 

skolorna sitt uppdrag utan snarare är det skolornas egna önskemål om att ha utbyggda 

traditionella ensembler t ex blåsorkester som styr. Så här långt har strategin lett till ökade köer 

och ett minskat musicerande bland barn och ungdomar. 

 

5.4 Förebilder för att locka elever 

Magnus Eriksson, förbundsdirektör i Sveriges Orkesterförbund, skriver i artikeln Musik- och 

kulturskolorna sviker musiklivet ur SMOK -03 att ”Rektorerna säger att barnen skall erbjudas 

spela vilket instrument de själva vill. Det kan låta bra men hur kan ett barn veta att han/hon 

vill spela bastuba, valthorn, klarinett eller fagott om de aldrig stött på dessa instrument? I 

samma artikel står det att Statens Kulturråds sammanställning av ULF-rapporterna visar på 

90 000 färre spelande idag än för några tiotal år sedan och att SMOK:s egen förstudie visar på 

stora minskningar på bleck- och träblåsinstrumenten. Landets orkestrar känner av denna brist 

på dessa instrument och även kammarmusiken och jazzmusiken samma sak. De 

åldersintegrerade orkestrarna tar hand om och skapar mål för de unga, ger unga chansen att 

se och höra ett stort antal olika instrument och skapar naturliga sociala mötesplatser. Se till 

att lärarna får sitta med i orkestrarna och spela och att de tar med sig sina elever och 

befruktar musiklivet. (Magnus Eriksson ur SMOK -02)  

 

Hur kommer det sig då att det fortfarande är instrumenten: sång, piano, fiol och tvärflöjt som 

är populärast bland flickor. Hur kommer det sig att trummor och gitarr fortfarande är de 

instrument som är populärast bland pojkar? Jag trodde att den tidigare så hårt dragna linjen 

mellan vad som klassas som ”pojk” respektive ”flickinstrument” var på väg att så smått 

suddas ut men så är kanske inte fallet?  Beror det på att flickor och pojkar trots allt är olika 

inom många områden? Kanske att barn tänker på instrument som antingen ”pojkinstrument” 

eller ”flickinstrument”. Varför inte, vi lärare gör det mer eller mindre. Åtminstone att det 

finns instrument som är lite mer ”flickinstrument” än andra. Återigen är det här med 

förebilder viktigt, om man vill se en förändring i detta. Om vi ”äldre” inte kan visa upp 

kvinnliga trummisar eller gitarrister ute bland barnen så är det ganska självklart att det är 

övervägande pojkar som vill spela dessa instrument och tvärtom. 

Jag spelar slagverk främst för att jag tycker att det är ett sånt mäktigt instrument med många 

spännande klanger.  

( Manlig student ) 

 

 

5.5 Instrumentvalet 

Även att det kan vara svårt att ange den exakta orsaken till varför man valde ett visst 

instrument så kan detta val inte vara helt bestämt av slumpen.  

Majoriteten av dagens barn väljer att spela de typiska ”flickinstrumenten” om man är tjej, och 

de typiska ”pojkinstrumenten” om man är kille. Jag säger majoriteten eftersom jag vet att det 

självklart inte alltid är pojkarna som spelar trummor och gitarr och jag vet att det inte alltid är 

flickorna som sjunger och spelar flöjt. Ju fler kvinnor eller män som spelar ett visst instrument 

desto mer kvinnligt eller manligt anses detta instrument vara.  

 

Ja, förebilder är otroligt viktigt som jag tidigare påpekat, framför allt förebilder i ens närhet. 

Kanske finns instrumentet redan i hemmet, någon i familjen eller bästa kompisen spelar/har 

spelat detta instrument.  

Valet av instrument för mig var nog till viss del självklart p g a att min far, farfar och syskon 

spelade fiol. Fiolen hade på sätt och vis hängt med i alla år. 

( Kvinnlig student ) 
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Att barn kan vara ganska impulsiva, och om de får för sig att göra något så kan de vara ganska 

envisa, är en liten detalj som inte heller får glömmas bort när det gäller deras instrumentval. 

Jag minns att när vi satt och skulle fylla i lappen så kläckte jag bara ur mig att jag ville spela 

flöjt, och båda mina föräldrar höll på att tappa hakan. Jag minns inte att jag hade tänkt 

igenom det nånting. Jag visste ju att det var fint med flöjt och så, och jag hade alltid tyckt om 

det, men det var nog bara ett infall som jag fick när jag sa att jag ville spela det. Och så blev 

det! 

( Kvinnlig student ) 

 

 

Tyvärr får jag känslan av att barnen idag tycker att den klassiska genren är lite ”o-cool”. Det 

är de instrument som låter både högt och mycket som lockar till sig flest barn, alltså de 

instrument som syns på TV och som hörs på radiokanalerna. Hur ofta hör och ser vi en 

blåsorkester eller symfoniorkester på bästa sändningstid? Landets musikskolor har idag långa 

köer till rock och pop instrumenten och nästan inga köer alls till blåsinstrumenten.  
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6 Efterklokhet 

 
Så här i efterhand så skulle det ha underlättat mitt arbete avsevärt om jag ifrån början varit 

införstådd i att det bästa hade varit att undersöka tre stycken sökningsår med varandra, istället 

för två som jag gjorde. Tanken med att lägga till år -02 var att jag skulle få fram en mer rättvis 

utveckling.  

 

Intressanta frågor och funderingar som dök upp under arbetets gång var:  

 

Hur får vi fler barn och ungdomar att bli intresserade av de instrument som har tappat i 

populäritet? Eller är det snarare så att vi lärare måste bli bättre på att få eleverna att fortsätta 

på sina instrument? 

Jag tvivlar starkt på att vi om 20 år har tillräckligt många instrumentalister kvar för att 

tillgodose det musikliv vi idag anser omistligt. (Framtidens musikliv – Björn W Stålne 

Kultursmockan dec 02) 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 

 

 Hur uppfattar barn instrument? ”Pojkinstrument” – ”Flickinstrument” 

 Instrumentallärarens kompetens, förr och nu! 
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