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Sammanfattning  
 I denna undersökning har jag försökt ta reda på vilka faktorer som påverkar elevers 

val av instrument. Jag hoppas att genom resultaten få kunskap om hur man når 

intresserade elever i mitt framtida arbeta som trombonpedagog. 

 Jag har låtit 15 elever som spelat trombon i kommunala musikskolan ett till tre år 

svara på min enkät angående deras instrumentval.  Elevernas föräldrar fick också 

svara på frågan om varför de tror att deras barn valde att spela trombon och om de 

försökt påverka sitt barn i valet av instrument. Svaren visar tydligt att de här 

föräldrarna inte har påverkat sitt barns val av instrument och att uppfattningen om hur 

du/jag är som lärare vid ett första möte verkar ha mycket stor betydelse. 

 

Nyckelord: brass, instrumentval, rekrytering, trombon 

 

 

 

Abstract 
In this survey I have been trying to find out which factors influence the students’ 

choice of instrument. I hope to, through the results, gain knowledge about how to 

reach interested students in my future work as a trombone educator. 

I have let 15 students that have played trombone in the County Music Academy one 

to three years, answer my inquiry concerning their choice of instrument. The students’ 

parents were also asked to give an explanation to what they think made their child 

play the trombone and whether they tried to influence their child in the choice of 

instrument. The answers show clearly that these parents have not influenced their 

children’s choice of instrument and that the impression you and I as a teacher give 

during the first session seems to be of great importance. 

 

Keywords: brass, choice of instrument, recruit, trombone 



                                                                

Förord 

 
Mitt namn är Johanna Andersson, jag ska snart avsluta mina studier vid musikhög-

skolan Ingesund och gå ut i livet som nyutbildad trombonpedagog. Jag har nu även 

påbörjat studier på Musikhögskolan i Malmö där jag går en masterutbildning i musik 

för att förbättra mitt eget spel efter att på lärarutbildningen fokuserat på hur barn 

fungerar och hur jag ska lära dem att spela.  

 

Jag har i min undersökning intresserat mig för frågan vad det är som gör att vissa 

elever har valt att spela trombon. Det som har gjort att jag velat undersöka detta är att 

jag som nyutbildad musiklärare vill veta hur jag på bästa sätt rekryterar nya elever 

som jag kan dela med mig av min kunskap och spelglädje till. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Cathja Carlsson vid Musikhögskolan 

Ingesund. Jag vill även tacka Ingvar Dahl för all hjälp. 

 Tack till de tre pedagogerna som har hjälpt mig med att dela ut och samla in 

enkäterna ute på skolorna och naturligtvis alla elever och föräldrar som deltagit i min 

undersökning. 
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Syfte 
Syftet med min undersökning är att få veta varför barn väljer att spela ett visst 

instrument, och att (som blivande trombonlärare) få kunskap om hur man når 

intresserade elever. 

 

Jag hoppas kunna dra nytta av resultaten i mitt arbete, genom att effektivt kunna  

nå och inspirera framtida trombonister. 
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Inledning 

   Anledningen till att jag vill göra mitt examensarbete om instrumentval och 

rekrytering är att jag genom att prata med olika brasslärare som nu arbetar på 

kommunala musikskolan fått kännedom om att antalet elever sjunker och de måste 

anstränga sig på nya sätt för att rekrytera elever. Som snart nyutbildad trombon-

pedagog är det naturligtvis viktigt för mig att veta vad det är som påverkar barn och 

ungdomars val av instrument.  

    Den största undersökningen som gjorts på detta område är: ”Musikalisk mångfald” 

(2002), en undersökning gjord av SMoK (Sveriges Musik och Kulturråd) som handlar 

om ungdomars musicerande. Där kan man läsa att, det totala antalet instrumentalister 

på musik och kulturskolorna har minskat med 26 % från 1976-2002, den 

sammanlagda minskningen på bleckblås är 18 procent. Om man tittar på specifika 

siffror för trombon har det konstigt nog skett en ökning med 79 % om man räknar på 

perioden 1976-2002. När jag kontaktade SMoK fick jag siffror som visade att den 

egentliga ökningen av trombonelever skedde under perioden 1976-88 från 1245 

stycken till 2531. Sedan sjönk elevantalet från 2531-2228, alltså en minskning på 12 

%. Efter 2002 finns det tyvärr inga färskare siffror angående elevantal i musik och 

kulturskolarna, vilket är väldigt märkligt, eftersom det borde vara av intresse för 

Sveriges musik- o kulturskolor att följa utvecklingen. Jag tycker intresset av att aktivt 

diskutera den nedåtgående trenden borde vara stort. Något måste göras åt att intresset 

för orkesterinstrumenten sjunker kraftigt.   

I Moa Axelssons undersökning: ”Några brasslärares syn på rekrytering till sina 

instrument” (Ingesund 2005), kan man läsa om hur några brasslärare har jobbat för att 

förbättra rekryteringen. De har t ex använts sig av brasslek, som är en typ av 

förberedande undervisning där eleverna spelar i grupp, de får testa olika 

brassinstrument och på ett lekfullt sätt lära sig att spela i en långsam progression.    

Denna undervisning går sedan över i traditionell undervisning. I denna 

undersökning har brasslärare även berättat att de använt sig av rekryteringsmetoder 

som förlängda instrumentdemonstrationer, erbjudan att få gratis lektioner eller låna 

instrument utan kostnad. Jag kan tänka mig att många faktorer spelar roll när ett barn 

står inför ett instrumentval. Saker som jag tror kan påverka är t ex grupptryck, 

föräldrapåverkan, tradition, instrumenttillgång, påverkan från musikskolan mm.  

 

     För att återgå till rapporten ”Musikalisk mångfald” (2002), så vill jag återge några 

intervjuexempel på varför man börjar spela ett instrument: 

 

Grupptryck: 

 ”När jag gick i trean var vi ett gäng som spelade blockflöjt. Sen när man 

skulle börja i fyran fick man välja instrument. Det var jag och tre killar som 

spelade blockflöjt, och en av killarnas mamma hade sagt att han skulle spela 

klarinett för att det var så fint. Då ville alla spela klarinett.” 

 

Föräldrar och familj: 

 ”Min morsa och farsa tvingade mig att spela trumpet. Dom var och är helt 

omusikaliska båda två, men jag gjorde det ändå. Det som fick mig att 

fortsätta var min syster. Hon spelar flöjt så det måste vara från henne som 

jag fått musikalitet”. 
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Tradition och uppväxtmiljö: 

 ”Pappa spelar horn och kyrkan har ett brass, så pappa började undervisa 

mig när jag gick i tvåan, försökte lära mig att spela kornett för att kunna 

vara med i det där himla brasset.” 

 

Tillgång till ett instrument: 

 ”Det är en självklarhet i min familj att man skall få lära sig spela piano. Det har 

alla mina syskon gjort och det är det enda instrumentet vi har hemma.”  

 

I en annan undersökning, ”Faktorer som påverkar instrumentval” (Ingesund 1996) 

av Tomas Eriksson, har han gjort en enkätundersökning bland studenterna vid 

Ingesunds musikhögskola, där man kan se att det som påverkat dessa 

musikhögskolestuderande främst vid valet av instrument var att de hade fascinerats av 

ljudet på respektive instrument. Näst högst medelpoäng har påståendet: ”Jag valde 

mitt instrument på grund av att jag gillar musikgenren som instrumentet oftast 

förekommer i.” På tredje plats kommer: ”Jag valde mitt instrument för att det såg 

attraktivt ut.” Den lägsta medelpoängen har påståendet: ”Jag valde mitt instrument 

för att jag tyckte musikläraren verkade vara mysig.”  

 

 

Det finns många faktorer som påverkar barns instrumentval, detta är några.  

 

I en undersökning om ”Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra 

instrument” av Henrik Johnsson/Karin Krantz (2007) vid Göteborgs universitet kan 

man läsa om vad barn på två olika skolor har sagt om trombon. I den ena skolan där 

de inte haft någon brassorkester vet nästan inte någon vad en trombon är. Barnen 

gissade bland annat på saxofon och fiol. Där det funnits brassorkester är det fler som 

känner till vad en trombon är. Någon har sagt ”Enkelt, de är ju bara att dra”, medan 

någon annan tycker det verkar svårt på grund av att man måste dra. En annan elev tror 

att de som spelar trombon är 50 år och uppåt, någon tycker man ser rolig ut när man 

spelar trombon för att man blir röd i ansiktet. Detta tycker jag visar på att ökade 

instrumentdemonstrationer ute i grundskolan skulle förbättra kunskapen om 

instrumentet och göra det mer synligt för eleverna. 

 

I samma undersökning skriver de om hur de tror att barnen i dagens samhälle är vana 

vid att ha många olika fritidsaktiviteter att välja mellan och då ökar kravet på att det 

måste vara både roligt och ge snabba resultat. Det finns inte heller många 

brassmusiker som riktar sig till barn och ungdomar.   Man tar även upp andra tänkbara 

orsaker till att brassinstrumenten sjunker i popularitet. Hur framställs 

brassinstrumenten i mediesammanhang, ligger fokus enbart på elektroniska 

instrument?  

 

I Robert Schenks bok Spelrum (2000) kommenterar han en viktig sak och det är att 

även under decennierna runt 1800 pågick också omfattande samhällsförändringar, och 

liksom nu pågick även en revolutionerande teknisk utveckling. Kombinationen av 

dessa två gjorde att i stort sett samtliga musikinstrument genomgick avsevärda 

förvandlingar. Klaffar och ventiler kom till, stråkinstrument byggdes om, några 

instrument uppfanns och några försvann. Samtidigt som tekniken utvecklades för att 

svara mot de nya ideal och klanger som krävdes av tonsättare, publik och 

konsertlokaler, inspirerade den nya tekniska utvecklingen.  
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Jag tror det kan vara så att vi helt enkelt ska acceptera att vi går igenom en stark 

teknisk utveckling just nu och att de elektroniska instrumenten och musik skriven med 

hjälp av datorteknik tar stor plats i dagens samhälle? I konkurrens med idrott, 

dataspel, media och mycket annat måste även vi som musiklärare ändå göra reklam 

för vår produkt på bästa sätt.  

 

Frågan är vad som är det bästa sättet? 

 

 

Problemformulering  
Vad påverkar barns och ungas val av främst brassinstrumenten i musikskolan? 

Hur fungerar musikskolornas rekryteringsmetoder? 
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Metod 
Jag har vänt mig till tre olika kulturskolor för att få hjälp med min enkätundersökning. 

Anledningen till att jag valt just dessa skolor var att jag känner brasspedagogen på 

respektive skola han/hon har hjälpt till med att dela ut enkäten till trombonelever och 

deras föräldrar. De trombonelever som deltagit har spelat ett till tre år på musikskolan. 

Anledningen till att jag vände mig till elever som spelat en relativt kort tid är att jag 

ville ha deras färska minne av varför de valt att spela just trombon. 

 

Elevernas enkät bestod av tretton Ja och Nej- frågor och rörde deras instrumentval. 

Anledningen till att jag valde just enkätundersökning är att den består av just Ja och 

Nej- frågor. Det fanns även möjlighet att skriva övriga synpunkter. Den andra enkäten 

lämnades till elevernas föräldrar som fått skriva ner var de tror det var som gjorde att 

deras barn valde att spela trombon.   
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Elevernas enkätfrågor (se bilaga 1) 
 

1. Jag valde att spela trombon för att jag tyckte den hade ett snyggt ljud 

 

2. Jag blev intresserad av trombon vid musikskolans instrumentdemonstration 

 

3. Mina föräldrar valde åt mig 

 

4. Jag valde trombon för att den såg snygg ut 

 

5. Jag valde att spela trombon för jag hade kompisar som gjorde det 

 

6. Jag valde att spela trombon för att någon i min familj eller nära vän till familjen  

    gör det 

 

7. Jag hade tillgång till en trombon 

 

8. Musikskolan valde åt mig för att få ihop en bra ensemble 

 

9. Läraren som undervisar i trombon verkade bra och trevlig 

 

10. Jag hade hört trombon spelas på konsert 

 

11. Jag hade kommit i kontakt med trombon genom radio och TV 

 

12. Jag valde att spela trombon för att få vara med i en orkester 

 

13. Har du någon gång ångrat ditt val av instrument?  

 

 

 

Föräldrarnas enkätfrågor (se bilaga 2) 

 

1. Varför tror du att ditt barn ville börja spela trombon?  

Skriv ner vad du som förälder tror påverkade ditt barns instrumentval. 

(t ex någon kompis spelar trombon, någon i familjen spelar trombon, trombonen har 

ett snyggt ljud, ditt barn hade sett och hört en trombon på konsert eller på TV, läraren 

verkade trevlig….) 

 

2. Ville du att ditt barn skulle välja att spela trombon eller föreslog du något annat 

instrument som du tyckte var mer passande? Om svaret på denna fråga är JA så skulle 

jag gärna vilja veta vilket instrument och varför?  
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Resultatredovisning 

Redovisning av enkäten till eleverna                                                  
 

1. Jag valde att spela trombon för att jag tyckte den hade ett snyggt ljud 

   Ja=7    Nej=8 
             

2. Jag blev intresserad av trombon vid musikskolans instrumentdemonstration 

   Ja=14     Nej=1 
 

3. Mina föräldrar valde åt mig 

   Ja=0      Nej=15 
 

4. Jag valde trombon för att den såg snygg ut 

   Ja=3     Nej=12 
 

5. Jag valde att spela trombon för jag hade kompisar som gjorde det 

   Ja=0      Nej=14 
 

6. Jag valde att spela trombon för att någon i min familj eller nära vän till       

    familjen gör det 

   Ja=1     Nej=1 
 

7. Jag hade tillgång till en trombon 

   Ja=1    Nej=14 
 

8. Musikskolan valde åt mig för att få ihop en bra ensemble 

   Ja=1     Nej=14 

 
9. Läraren som undervisar i trombon verkade bra och trevlig 

   Ja=14     Nej=1 
 

10. Jag hade hört trombon spelas på konsert 

     Ja=8     Nej=7 
 

11. Jag hade kommit i kontakt med trombon genom radio och TV 

     Ja=2     Nej=13 
 

12. Jag valde att spela trombon för att få vara med i en orkester 

     Ja=6     Nej=9 
(Två av eleverna har svarat ja lite) 

 

13. Har du någon gång ångrat ditt val av instrument? 

     Ja=4     Nej=11 
 
 (Två av dem som svarade Ja på fråga 13 har även skrivit att det inte var trombonen) 

som instrument de tröttnat på, utan på att spela över huvudtaget.) 
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 Övriga anledningar till varför dessa elever började spela just trombon är: 

- ”Det var roligaste instrumentet jag fick prova.” 

- ”För att min mamma sjunger och spelar piano väldigt mycket, så jag är född 

med musik i blodet.” 

- ”Det verkade kul!” 

- ”Det verkade roligt. Mamma har spelat så hon kände läraren” 

- ”Det var lång kö på gitarren så jag provade trombon. 

- ”Det fanns inget annat kvar tror jag. Men jag är rätt nöjd ; ) Det var kö till 

allt annat.” 

- ”För att det var kul.” 

- ”Det verkade vara roligt.” 

- ”För att det såg kul och spännande ut.” 

- ”Jag valde det för att det verkade roligt och det gick bra vid 

instrumentprovningen.” 

- ”Jag ville spela blåsinstrument” 

 

 

 

Resultat av föräldrarnas svar 

 
1. Varför tror du att ditt barn ville börja spela trombon?  

 

Skriv ner vad du som förälder tror påverkade ditt barns instrumentval. 

(t ex någon kompis spelar trombon, någon i familjen spelar trombon, trombonen 

har ett snyggt ljud, ditt barn hade sett och hört en trombon på konsert eller på 

TV, läraren verkade trevlig….) 

 

Förälder 1: ”Vi var här på öppet hus och hon provade många instrument. Efter 

några dagars betänkande valde hon trombon för att det verkade roligt. Vi spelar inget 

instrument hemma så valet var helt fritt.” 

 

Förälder 2: ”Kulturskolan hade en presentation av blåsinstrument för barn, där mitt 

barn prova trombon och tyckte det verkade kul” 

 

Förälder 3: ”Instrumentdemonstration. Hon blev helt enkelt totalt uppslukad av 

trombonen, ljudet och av att hon fick det låta så bra. Att hon har blåsare hemma, fast 

inga trombonister, har naturligtvis spelat in också.” 

 

Förälder 4:” Han vill börja spela ett instrument och fick då chansen att pröva på 

olika blåsinstrument. Där fastnade han för trombonen. Anledningen till att han 

fortfarande spelar är att han får spela i orkester.” 

 

Förälder 5: ”Trevligt och roligt bemötande på musikskolans ”öppet hus”. Blev då 

också intresserad av trombonens möjligheter/ljud.” 
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Förälder 6: ”Han blev fascinerad av trombon när kulturskolan hade demonstration, 

han tyckte den lät bra och såg ut som ett ”häftigt” instrument.” 

 

Förälder 7: ”Hon tyckte det verkade vara det roligaste instrument, under 

musikskolans instrumentdemonstration.” 

 

Förälder 8: ”Storebror har spelat saxofon vilket gjorde att vi åkte till 

instrumentprovning. Vid provning fungerade det helt enkelt bäst med trombon.”  

 

Förälder 9: ”Hon hade lätt för att få ljud i instrumentet, läraren är bra. Hon gillade 

ljudet.” 

 

Förälder 10: ”Mitt barn provade trombon under öppet hus på musikskolan och tyckte 

om det. Har två syskon som spelar blåsinstrument (klarinett och trumpet) och själv 

spelar jag tvärflöjt vilket mitt barn först tänkt sig att välja.” 

 

Förälder 11: ”Hans bästis spelade trombon, men slutade efter 1 år. Alla de andra i 

klassen valde andra instrument.” 

 

Förälder 12: ”Han hade roligt vid prövningen och fick en bra kontakt med läraren.” 

 

Förälder 13: ”Hennes syster spelar ett annat blåsinstrument” 

 

 

 

 

2. Ville du att ditt barn skulle välja att spela trombon eller föreslog du något 

annat instrument som du tyckte var mer passande? Om svaret på denna fråga är 

JA så skulle jag gärna vilja veta vilket instrument och varför?  
 

Förälder 1 (mormor): ”Hon  själv ville egentligen spela gitarr, men när hon fick 

veta att det var lång väntetid till gitarrundervisningen och dessutom fick prova 

trombon så valde hon trombonen. Hennes föräldrar hade inga synpunkter på 

instrument.” 

 

Förälder 2: ”För mig har hon varit en trombonist från det hon var liten. Nåt med 

mentaliteten som är svårt att förklara men det har jag aldrig berättat för henne. 

 

Förälder 3: ”Han fick välja själv.” 

 

Förälder 4: ”Hon fick välja själv.” 

 

Förälder 5: ”Han valde helt själv” 

 

Förälder 6: ”Hon fick välja helt fritt det hon gillade bäst.” 

 

Förälder 7: ”Mitt barn fick välja helt själv.” 

 

Förälder 8: ”Ja, trumpet. Trombon verkade vara ett svårare instrument att lära sig.” 
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Förälder 9: ”Mitt bart valde själv, men jag gav förslag, t ex. Valthorn” 

 

Förälder 10: ” Hon valde alldeles själv. Har inte påverkat henne till sitt val. (spelar 

själv annat instrument)” 

 

Förälder 11: ”Som förälder ser vi det som en fördel att våra barn spelar något 

instrument.” 

 

Förälder 12: ”Vi lät henne välja själv.” 
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Diskussion 
 
   De resultat som är tydligast i denna undersökning visar sig vara att det som har 

spelat stor roll vid dessa fjorton elevers val av instrument är att de blivit intresserade 

av trombon vid musikskolans instrumentdemonstration. På frågan om eleven blev 

intresserad av trombon vid musikskolans instrumentdemonstration har fjorton av 

femton elever svarat Ja.  

 

   Det visar sig också att en mycket avgörande faktor vid elevernas val av instrument 

har varit att läraren som undervisar i trombon verkade bra och trevlig, 14 av femton 

svarade även där Ja på frågan om en av faktorerna som påverkat elevens val var att 

läraren verkade bra och trevlig. 

 I Tomas Erikssons enkätundersökning 1996 fanns påståendet: ”Jag valde mitt 

instrument för att läraren verkade mysig.” I hans undersökning har detta påståendet 

fått den lägsta medelpoängen. Anledningen till att svaren blivit tvärt om i jämförelse 

med min undersökning tror jag kan bero på att vi har riktat undersökningarna till olika 

åldersgrupper. Han delade ut sin enkät till elever som gick på Musikhögskolan 

Ingesund vilket betyder att dessa musikhögskolestudenter fick bedöma vad de upplevt 

för ca 10-15 år sedan när de skulle svara på vilka faktorer som påverkat deras 

instrumentval. Det kan mycket väl vara så att dessa studenter inte hade något minne 

av vilket intryck de fick av musikläraren vid ett första möte. Som Tomas själv skriver 

finns det risk för efterhandskonstruktioner, man kanske inte minns riktigt och nya 

livserfarenheter har tillkommit mm.   

 

   Min tanke var att när man har spelat så länge och ägnar sig åt musik i så pass stor 

utsträckning som när man går på en musikhögskola har man inte samma färska minne 

om varför man valt att spela trombon som när man bara har spelat ett till tre år och 

fortfarande är i tioårsåldern.  Mitt mål med undersökningen var att få elevernas färska 

minne av varför de valt att spela trombon.  

    

   När eleverna fick skriva övriga anledningar till varför de valt att spela trombon 

skrev de bland annat så här: ”Det var det roligaste instrumentet jag fick prova.”  

”Det verkade kul.” Det såg kul och spännande ut.” ”Det gick bra vid instrumentprov-

ningen.” 

  

   När jag ställde frågan till föräldrarna, varför de tror att deras barn börjat spela 

trombon fick jag också många svar som handlade om just instrumentdemonstrationer, 

läraren och ”öppet hus” på musikskolan.  

   De skrev bland annat: 

”Instrumentdemonstration. Hon blev helt enkelt totalt uppslukad av trombonen, ljudet 

och av att hon fick det låta så bra. 

” Trevligt och roligt bemötande på musikskolans ”öppet hus.” Blev då också 

intresserad av trombonens möjligheter/ljud.”  

 ”Han blev fascinerad av trombon när kulturskolan hade demonstration, han tyckte 

den lät bra och såg ut som ett ”häftigt” instrument.” 

Hon tyckte det verkade vara det roligaste instrumentet  under musikskolans 

instrumentdemonstration.” 

”Han hade roligt vid prövningen och fick en bra kontakt med läraren.” 
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   Personligen trodde jag att instrumentdemonstrationer var en förlegad metod,  

men enligt elever och föräldrar som ingått i denna undersökning har den haft en stor 

betydelse för elevernas val av instrument och det har fått mig på andra tankar. Det 

betyder att jag/du som lärare har stora möjligheter att inspirera elever när de kommer 

till musikskolan säkert ofta med stora förväntningar om att hitta ”sitt instrument”. Här 

har jag chansen att visa upp mitt instrument och också visa att jag brinner för det jag 

håller på med. Det gäller för mig som lärare att hantera situationen på rätt sätt, främst 

vända mig till eleven men också göra föräldrarna delaktig, kanske även låta dem 

prova att spela. Det kan vara en ide´ att sticka ut lite ifrån de andra instrumenten som 

demonstreras, hitta på något extra som gör att barnen kommer ihåg just hur det var när 

de fick prova trombonen. Kanske skicka med en cd med lite olika typer av 

trombonmusik på med eleverna hem, då kan de lyssna i lugn och ro och höra 

trombonen i sitt rätta sammanhang. 

  Jag tror det är viktigt att jag som lärare eller kanske någon av ens äldre elever kan 

vara med och spela vid instrumentdemonstrationen. Eleverna får då möjlighet att höra 

hur det kan låta när man spelat ett tag i musikskolan och inte bara lyssna till sitt egna 

spel eller sitt första ”läte” från trombonen, även om det också kan ge en kick. Det 

gäller helt enkelt för mig som lärare att visa mig och mitt instrument från den bästa 

sidan vid en instrumentdemonstration, för där finns det chans att påverka. 

 

   När jag började denna undersökning hade jag vissa tankar om vad jag trodde på-

verkar elevernas val av instrument. Jag trodde bland annat att en vanlig anledning till 

att en elev börjar spela trombon skulle vara att han/hon har en kompis som gör det, 

någon i familjen eller nära släkting. Det visade sig att bland dessa femton elever hade 

dessa faktorer till stor del inte haft någon betydelse. Ingen har svarat att han/hon valt 

att spela trombon för att någon kompis gör det. Kan det vara så att de elever som 

väljer att spela trombon har gjort det för att det är annorlunda och just för att ingen 

kompis eller släkting gör det. Är det ett speciellt släkte, ”trombonistsläktet”? 

 

   En förälder skrev på enkäten: ”För mig har hon varit en trombonist från det hon var 

liten. Nå’t med mentaliteten som är svårt att förklara men det har jag aldrig berättat 

för henne.”    

 

   Föräldrarnas roll vid valet av instrument är enligt min undersökning minimal. Alla 

elever svarade Nej på frågan om deras föräldrar valt åt dem. Föräldrarna själva har 

svarat på frågan om de försökt påverka sitt barn i valet av instrument och om de 

föreslagit något annat instrument som de tyckt var mer lämpligt.     

  Svaren jag fått är bland annat: 

” Han valde helt själv. 

”Ja, trumpet. Trombon verkade vara ett svårare instrument att lära sig.”  

”Mitt barn valde själv, men jag gav förslag, t ex. Valthorn.” 

 

   Det är superbra att de här barnen fått välja själva, men jag kan inte låta bli att tro  

att det ändå finns många föräldrar som lägger sig i, när det gäller deras barns 

instrumentval. Även om barnen fastnar för trombon på en instrumentdemonstration 

tror jag att när de kommer hem känns det förmodligen mer tryggt och naturligt för 

vissa föräldrar att påverka barnen att välja något mer vanligt instrument som man 
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känner igen, t ex trumpet, flöjt piano eller fiol. Något som är lätt att bära med sig, 

kanske känner man någon som spelar detta instrument.  

 

Jag och säkert många med mig har jobbat med instrumentdemonstration, många 

elever har blivit intresserade av att spela trombon, men i slutändan blev ändå inte 

trombon deras instrument, och man kan ju undra varför…  

 

 

Musikskolan har inte heller den valt instrument åt eleverna i min undersökning,  

det kunde jag annars tänka mig. Behövs tromboner i en ensemble t ex blåsorkester 

erbjuds kanske eleven sitt andrahandsval istället för första, som kanske var trummor 

och som det vanligtvis inte behövs fler av i en ensemble.  

 

På frågan om eleven börjat spela trombon för att han/hon hade tillgång till en trombon 

blev svaren tydliga, en elev svarade Ja och fjorton Nej. Anledningen till att jag ville 

ha med denna fråga var att för mig var det så att vi hade en trombon hemma i 

garderoben, vilket naturligtvis inte är så vanligt. Svaren hade förmodligen sett helt 

annorlunda ut om jag ställt samma fråga till en grupp av gitarrister eller pianister, 

eftersom det är relativt vanligt att ha en gitarr eller ett piano i hemmet.  

 

På frågan om eleverna börjat spela trombon för att den har ett snyggt ljud var det sju 

som svarade Ja och åtta som svarade  Nej. Några föräldrar kommenterade just ljudet 

så här: ”Hon blev helt enkelt totalt uppslukad av trombonen, ljudet och av att hon fick 

det låta så bra.” ”Han blev intresserad av trombonens möjligheter/ljud.” 

 

Det är förstås svårt att exakt veta vad detta kan innebära. Det finns t ex de som svarat 

att de varit på konsert och hört trombon men ändå inte tyckt att den haft ett snyggt 

ljud. Det kan kanske bero på att trombonen inte hade en sådan framträdande roll att 

eleven lade märke till hur den lät, eller så tyckte inte eleven om ljudet utan började 

spela trombon av andra stjäl. Jag kan tänka mig att de sju elever som svarat att de 

gillade ljudet kan antingen ha varit på konsert, hört läraren spela på instrumentde-

monstration eller kanske till och med fascinerats av sitt eget trombonsound vid 

instrumentdemonstrationen.  

De flesta barn har relativt lätt att frambringa något slags ljud i en trombon och detta 

kan bli en positiv och överraskande upplevelse. Barn brukar även få till ett glissando, 

det tycker de oftast är roligt och får sig ett gott skratt. 

 

 Sex av femton elever hade kommit i kontakt med trombon via media, det skulle vara 

intressant att veta i vilka mediesammanhang de hade sett eller hört trombonen. 

Program som Allsång på Skansen, Veckans konsert, eller någon dokumentär om 

Christian Lindberg, riktar sig väl inte sig till barn i första hand, så därför var detta för 

mig ett överraskande resultat. Jag trodde att det skulle vara färre som hade kommit i 

kontakt med trombonen via radio eller TV. Kanske dessa elever har föräldrar som 

tittar på program som trombonen brukar förekomma i.  

 

8 elever av 15 hade hört trombon spelas på konsert. När jag gick igenom enkätsvaren 

märkte jag att de barn som varit på konsert och hört trombon spelas kom från samma 

musikskola. Jag ringde då upp den läraren som undervisar dessa elever och det visade 

sig att orkesterföreningen hade gjort barnkonserter för alla sex och åttaåringar i 

kommunen och en konsert med musikskolans egen orkester för att visa upp alla 
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instrument för barnen som stod inför ett kommande instrumentval. Jag vet inte om 

eleverna sett och hört trombon på fler konserter än de här, men att ha en konsert där 

man visar upp olika instrument är ett sätt att göra även de mer ovanliga instrumenten 

mer synliga.  

 

 

Sex av femton elever har svarat att en faktor som påverkat deras val av instrument är 

att de får spela i en orkester.  Detta resultat visar egentligen inte så mycket. Det 

kanske är så att ensembleverksamhet spelar större roll när man väl har börjat spela, 

det kan få eleverna att stanna kvar längre i musik- kulturskolan för att de funnit 

kompisar med musiken som ett gemensamt intresse. Att locka elever med att de får 

spela med i en orkester kanske inte är en självklar rekryteringsmetod, men det 

fungerade uppenbarligen på vissa av dem som deltagit i undersökningen, som en 

bidragande faktor till att eleven började spela trombon. 

  

Så till resultaten på frågan om eleven valde att spela trombon för att den såg snygg ut. 

Fyra stycken svarade Ja och elva stycken svarade Nej. Jag tror inte att trombonens 

utseende var den främst bidragande orsaken till att dessa fyra elever har svarat Ja på 

denna fråga, men kanske kan man som barn tycka att den glänser fint och att det ser 

annorlunda ut med ett drag istället för ventiler eller klaffar som andra 

blåsinstrumenten har. En förälder skrev om sitt barn” Han tyckte den lät bra och såg 

ut som ett ”häftigt” instrument.” 

  

Att visa upp trombonen är ju som tidigare sagt viktigt, om vi går tillbaks till under-

sökning ”Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra instrument” 

(2007) Kan man läsa om att där det funnits klassorkester är det fler som känner till 

vad en trombon är. Någon har sagt ”Enkelt, de är ju bara att dra”.  Någon tycker man 

ser rolig ut när man spelar trombon för att man blir röd i ansiktet. 

 

På frågan om dessa femton unga trombonister har ångrat sitt instrumentval har fyra 

elever svarat Ja och elva har svarat Nej. Av de fyra som svarat Ja har två av dem 

skrivit att det inte har med trombonen att göra att de inte är nöjda med sitt 

instrumentval utan att de ångrat att de börjat spela överhuvudtaget. Nu har ju bara 

dessa elever spelat i som mest tre år så i nuläget är det svårt att säga om de kommer 

att fortsätta, men än så länge verkar det vara så att dessa unga trombonister till stor del 

trivs med sitt val av instrument. Jag/du som lärare har givetvis en stor roll i att de 

fortsätter sin påbörjade trombonistbana, genom att inspirera, motivera och visa på 

vilka möjligheter som finns när det gäller att traktera trombonen detta ädla instrument. 
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Slutsats 

 
Den här undersökningen ger naturligtvis inga definitiva svar på hur man rekryterar 

trombonelever på bästa sätt, men några tips kan man få. Det som framkommit är att 

den största betydelsen för elevernas instrumentval har i denna undersökning visat sig 

vara att de fått ett bra intryck av läraren och trombonen vid musikskolans 

instrumentdemonstration. Alltså är instrumentdemonstrationen fortfarande en 

användbar metod och jag som lärare har stor betydelse och möjlighet att påverka 

elevernas val av instrument. Det visar sig också i undersökningen att det är viktigt att 

visa upp trombonen för eleverna innan de ska göra sitt instrumentval, annars vet de 

oftast inte vad det är för ett instrument.  

 

Om jag skulle gå vidare med denna undersökning skulle jag använda mig av 

intervjuer för att kunna ställa följdfrågor på de ganska spontana kommentarer jag fått. 

Det skulle också vara intressant att jämföra eleven med respektive förälder för att se 

om förälder och barn har lika uppfattning om samma situation. 

 

Jag hoppas att du som läst mitt arbete ska stimuleras i att tänka i olika banor om hur 

du vill förbättra eller förnya dina rekryteringsmetoder. Om du har ett bra sätt - behåll 

det och sprid det vidare till andra som behöver inspireras i sökandet efter nya elever. 

 



                                                                16 

 

Källförteckning  

 
Axelsson, M. (2005) Några brasslärares syn på rekrytering till sina instrument, 

Examensarbete vid Musikhögskolan Ingesund 

 

Eriksson, T. (1996) Faktorer som påverkar instrumentval, Examensarbete vid 

Musikhögskolan Ingesund 

 

Johansson, B.& Sveder, P-O (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen, 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB 

 

Johnsson, H./Krantz, K (2007) Barns tankar om brassinstrument i förhållande till 

andra musikinstrument, Examensarbete vid Göteborgs universitet 

 

Schenk, R (2000) En metodikbokför sång- och instrumentalpedagoger, 

 Bo Ejeby Förlag 

 

SMoK (Sveriges Musik och Kulturråd) (2002) En undersökning om ungdomars 

musicerande 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                17 

Bilaga 1 

 

Enkät angående faktorer som har påverkat ditt val att spela trombon 
                Specialarbete av Johanna Andersson Ingesunds Musikhögskola, Arvika våren 2008 

 

Ålder_____        Har du spelat något annat instrument tidigare?_____  

 

Hur länge har du spelat trombon?_____ 

 

                             Vänligen besvara frågorna med JA eller NEJ 
 

1. Jag valde att spela trombon för att jag tyckte den hade ett snyggt ljud _____ 

 

2. Jag blev intresserad av trombon vid musikskolans instrumentdemonstration_____ 

 

3. Mina föräldrar valde åt mig_____ 

 

4. Jag valde trombon för att den såg snygg ut_____ 

 

5. Jag valde att spela trombon för jag hade kompisar som gjorde det_____ 

 

6. Jag valde att spela trombon för att någon i min familj eller nära vän till familjen gör 

det_____ 

 

7. Jag hade tillgång till en trombon_____ 

 

8. Musikskolan valde åt mig för att få ihop en bra ensemble_____ 

 

9. Läraren som undervisar i trombon verkade bra och trevlig_____ 

 

10. Jag hade hört trombon spelas på konsert_____ 

 

11. Jag hade kommit i kontakt med trombon genom radio och TV_____ 

 

12. Jag valde att spela trombon för att få vara med i en orkester_____ 

 

13. Har du någon gång ångrat ditt val av instrument?_____ 

 

Om du har en övrig anledning till varför  du började spela just trombon skriv det här: 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Frågor angående ditt barns val av instrument 
En undersökning av Johanna Andersson Ingesunds musikhögskola våren 2008 

Du är naturligtvis anonym och dina svar kommer inte att jämföras med ditt barns. 

 

 

1. Varför tror du att ditt barn ville börja spela trombon?  

 

Skriv ner vad du som förälder tror påverkade ditt barns instrumentval. 

(t ex någon kompis spelar trombon, någon i familjen spelar trombon, trombonen har 

ett snyggt ljud, ditt barn hade sett och hört en trombon på konsert eller på TV, läraren 

verkade trevlig….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ville du att ditt barn skulle välja att spela trombon eller föreslog du något annat 

instrument som du tyckte var mer passande? Om svaret på denna fråga är JA så skulle 

jag gärna vilja veta vilket instrument och varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


