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Sammanfattning 
 

Syftet med det här arbetet är att dels få en uppfattning om hur barn vid kommunala musik- 

och kulturskolor väljer instrument och vilka rekryteringsmetoder de utsätts för och dels hur 

man kan få dem att fortsätta spela när de väl har börjat.  

 

För att ta reda på detta har jag intervjuat fem musiklärare och två rektorer vid kommunala 

kultur- och musikskolor i Värmland. Frågorna behandlade bl.a. vad som påverkar barns val av 

instrument, rekryteringsmetoder och vad som kan göras för att behålla intresset för det valda 

instrumentet.  

 

Resultatet av undersökningen har några tydliga tendenser. Trots att vissa av instrumenten har 

problem med att rekrytera elever och att andra har svårt att behålla dem, så fortsätter man med 

de gamla metoderna som uppenbarligen inte har önskad effekt. Istället krävs ökat 

engagemang vid rekryteringstillfället, mer gruppundervisning som stärker de sociala banden 

genom förebilder samt en vilja att våga förändra verksamheten när den inte fungerar.  

 

Nyckelord: Kommunal musik- och kulturskola, instrumentval, rekryteringsmetoder, 

gruppundervisning. 
 

 

Abstract 

 
The purpose of this study is, on one hand, to obtain an understanding of how children in 

municipal music- and culture schools choose instruments and what forms of recruitment 

methods they are subjected to, and on the other hand, how you can make them continue to 

play once they have begun. 

 

To acquire this information, I have interviewed five music teachers and two principals at 

municipal music- and culture schools in Värmland. The questions treated, among other things, 

what affects children’s instrument preferences, recruitment methods and what you can do to 

keep interest for the chosen instrument alive. 

 

The result of the study shows some apparent tendencies. Even though some of the instruments 

have trouble recruiting students and other instruments have trouble keeping them, the old 

methods, which obviously do not work in a satisfactory manner, are still being used. Instead, 

increased commitment at the occasion of recruitment, more group teaching which strengthens 

the social bonds through role models and a will to have the courage to change the 

organization when it does not work, is required. 

 

Keywords: Municipal music- and culture school, instrument preference, methods of 

recruitment, group teaching.  
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Inledning 
 

Under mina år på Musikhögskolan Ingesund har det talats mycket om det svikande intresset 

för orkesterinstrument bland unga och barn. 

 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur situationen för några olika instrument kan 

se ut idag och i framtiden. Eftersom jag antagligen kommer att vara verksam inom musik- och 

kulturskolor i min framtida yrkeskarriär tycker jag att det var en god idé att undersöka hur 

några musiklärare uppfattar sin och sitt instruments situation. Är de nöjda? Vill de ändra på 

något? Hur ser framtiden ut? 
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Bakgrund 
 

Den kommunala musikskolan tillkom under 1940-talet och var ett komplement till 

musikundervisningen i klassrummen samt en förstärkning av den frivilliga instrumental-

undervisningen i läroverk, realskolor och flickskolor. En viktig faktor till bildandet av 

musikskolan var behovet av musiker både inom det professionella musiklivet men också till 

amatörensembler inom kommunerna.  

 

Efter 1960 gick utvecklingen fort och nu finns kommunalt anordnad frivillig musikundervis-

ning i nästan alla Sveriges kommuner.  

 

Under senare delen av 1980-talet utökades musikskolan till att omfatta även bl. a. dans, teater 

och bild. 1998 hade ett 70-tal kommuner infört benämningen kulturskola för verksamhet med 

minst tre olika sådana grenar. Den kommunala musikskolan har sedan starten finansierats 

genom kommunala anslag och elevavgifter.  

 

År 1996 bildades Sveriges Musik- och Kulturskolreåd (SMoK) som är ett nätverk för landets 

musik- och kulturskolor.  

 

Instrument och elevunderlag 
  

I undersökningen ”Musikalisk mångfald - En undersökning om ungdomars musicerande”, 

(SMoK 2002) har statistik inhämtats från 48 kommuner. Antalet elever inom musik- och 

kulturskoleverksamheten har minskat totalt från ca 200 000 elever 1976/77 till ca 150 000 

elever 2001/02. Träblåsinstrumenten (flöjt, oboe, klarinett, saxofon och fagott) visar en 

avtagande popularitet med undantag för saxofon som har ökat. Klarinett står för den största 

minskningen, från ca 15 000 elever till ca 5000 elever. Det är svårt att se några tendenser i 

siffrorna för tvärflöjt då instrumentet hade en fördubbling av elevantalet under åttiotalet men 

är 2001/02 nere på samma nivå som 1976/77. Oboe och fagott är det knappt någon som 

spelar. Elgitarr, elbas och synt ökar däremot stadigt. Antalet elever på synt har tiofaldigats 

under 90-talet. 

 

Många ungdomar ser idag en framtid som musiker men då främst inom pop och rock. 

Gällande musikeryrket framkom i undersökningen att yrkesrollen som turnerande musiker 

inom pop och rock fick högst svarsfrekvens, ca 35 procent. Motsvarande siffra för 

orkestermusiker är ca 8 procent. 

 

I Pers Nils Johanssons undersökning ”Klarinett- ett krisdrabbat instrument - Samtal om 

musik- och kulturskolornas klarinettundervisning och dess framtid” (Musikhögskolan 

Ingesund 2002), belyses den nedåtgående trend som finns i antalet klarinettelever men att den 

trenden också går att vända. Hur förhåller sig klarinettlärarnas svar till min undersökning?   

 

Hur kommer siffrorna fortsätta att sjunka/öka? Kommer det att finnas några elever kvar som 

spelar de klassiska orkesterinstrumenten eller kommer instrumenten att försvinna? Blir 

tvärflöjten utkonkurrerad av ”nya” instrument som elgitarr? Hur ska man göra för att dels få 

elever att börja spela, dels behålla dem när de har börjat?  
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Problemformulering 
 

Jag vill veta hur situationen för klarinett, oboe, fagott, tvärflöjt och elgitarr på musik- och 

kulturskolor kan se ut idag och i framtiden. Varför väljer barn att spela vissa instrument, hur 

kan musikskolan nå dem och hur kan man få dem att behålla sitt intresse? 

 

Undersökningsmetod 

 
Jag valde att genomföra mitt examensarbete med intervjuer av lärare och rektor som 

undersökningsmetod. Eftersom mina frågeställningar kräver svar av mer uttömmande 

karaktär, var det den metod som passade bäst. Jag intervjuade sju personer yrkesverksamma 

inom musik- eller kulturskolor, och valet föll på de instrument som generellt har sjunkande 

popularitet inom träblåsfamiljen. För att balansera bilden inkluderade jag också ett instrument 

med hög popularitet, elgitarr/gitarr samt två rektorer som bidrog med en mer övergripande 

bild av situationen.  

 

Jag kontaktade mina tilltänkta respondenter per telefon och presenterade allmänt vad 

undersökningen handlade om. Sedan bestämdes en tid för själva intervjun, som spelades in på 

minidisk och därefter nedtecknades för analys. En av intervjuerna gjordes på telefon då det 

visade sig vara praktiskt omöjligt att träffas ”på riktigt”. 

 

Intervjutiden varierade mellan 25-50 minuter.  

 

Åldersspridningen på undersökningsgruppen är 33-58 år och består av 2 män och 5 kvinnor. 

Alla är utbildade vid musikhögskolor och nu yrkesverksamma på fyra olika musik- eller 

kulturskolor i Värmland. De har varit yrkesverksamma inom musikområdet från 5 till 34 år 

och tjänstegraden sträcker sig i dagsläget från timanställd till heltidsanställd.  

Jag benämner de intervjuade med bokstäverna A-G. 

 

A. Oboe. Kvinna. 37 år. 

B. Elgitarr. Man. 50 år. 

C. Klarinett. Kvinna. 42 år. 

D. Rektor. Kvinna. 55 år. 

E. Fagott. Kvinna. 33år. 

F. Rektor. Man. 58 år. 

G. Tvärflöjt. Kvinna. 44 år. 

 

 

Innan intervjufrågorna kom igång ställde jag lite bakgrundsfrågor som redovisas ovan. 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

Hur ser din tjänst ut idag? 
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Intervjufrågor 

 
1a. Vad påverkar barns/elevers val av instrument? 

b. Vilken inverkan på instrumentvalet har den musik eller det sammanhang som vanligtvis 

förknippas med ett visst instrument?  

 

2a. Har du erfarenhet av att populariteten för olika instrument skiftar? Ge exempel. 

  b. Vad kan man göra om det visar sig att populariteten för ditt/något instrument sjunker? 

  c. Vissa instrument brukar ha få elever (oboe, fagott, viola)- varför är det så? 

 

3a. Hur gör ni när ni rekryterar nya elever? Instrumentdemonstrationer etc. 

  b. Hur ser den optimala rekryteringssituationen ut? 

  c. Hur ser du på instrumentalstudio/orkesterklasser/gruppundervisning? 

 

4a. Vad är det som gör att barn/elever tappar intresset för att spela? 

  b. Vad kan man göra för att behålla intresset för ditt/ett instrument? 

 

5a. Hur upplever du att tillströmningen av nya elever är på ditt instrument? 

  b. Hur många elever har du? Finns det en kö? 

  c. Är det många som slutar? 

 

6a. Är det värt att behålla det musikaliska kulturarvet? Varför? 

  b. Hur ska man arbeta för det, om eleverna vill annat? 

  

7. Hur kan man kombinera tradition och förnyelse? 

 

8. Hur tror du att situationen för ditt instrument ser ut i framtiden? 
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Resultatredovisning 
 

1a. Vad påverkar barns/elevers val av instrument? 

 

A. Media har stor inverkan, vad man ser på TV, hör på radio eller dataspel. Sociala 

omgivningen; föräldrar och kompisar. 

 

B. Jag tror att media spelar stor roll. Traditioner med familj och den kontaktytan. Och sen 

också en personlig ansats av nå’t slag, ett intresse för en klang eller nåt spelar roll. 

 

C. Det de har sett, vet och känner till. Framförallt det som fokuseras på i media och även 

det de i viss mån ser live. De kanske har nå’n granne eller kompis som spelar ett 

speciellt instrument.  …det kan ha varit föräldern som har spelat klarinett så att barnet 

också gör det. 

 

D. Familjen, media. 

 

E. Kamrater, nån man känner. Instrumentdemonstrationer, hur man upplevde 

instrumentet då. Media, dataspel; Guitar Hero.  

 

F. Dels vad de får reda på vad det finns för olika instrument. Det finns också ett 

mediatryck eller ”mediafrånvaro” som är intressant. Många instrument som aldrig 

representeras i de medier som är de största. Så mycket hänger på vad vi kan visa för 

nå’nting för barnen. 

 

G. Dels är det föräldrarna. Sen handlar det nog lite om pengar också. Om de har några 

kompisar som spelar instrument, nå’n i klassen, på skolan. Sen tror jag att när vi är ute 

på instrumentdemonstration kan det ha med personkemin att göra om man väljer ett 

visst instrument. Sen media också, vad de känner igen för instrument har också stor 

betydelse.  

 

b. Vilken inverkan på instrumentvalet har den musik eller det sammanhang som 

vanligtvis förknippas med ett visst instrument?  

 

A. Jättemycket. Oboen syns ju inte i TV osv. Om man vänder på det. De instrument som 

är populära idag syns mycket i TV, på Idol osv. 

 

B. Ja, det har inverkan beroende på att ungdomar inte möter många platser där vissa 

instrument förekommer och inte vet vad det är.  

 

C. Egentligen inte så mycket för de har nog inte koll på vart instrumentet hör hemma. Så 

klarinett som kanske syns i symfoniorkestrar är det ju inte så många barn som har sett. 

Rockinstrumenten har väl i och för sig en klar häftighetsfaktor, när man ser hela 

showen och så… 

 

D. Stor betydelse. Vissa instrument kanske man aldrig har sett eftersom de förekommer i 

ett sammanhang som man inte har kontakt med eller inte gillar och då väljer man ju 

inte de instrumenten. 
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E. Har inverkan. Det är ju inte ofta man ser fagotten i ett ”häftigt” sammanhang och på 

grund av det kanske man väljer bort den för ett häftigare instrument.  

  

F. Det har självklart en inverkan. Du väljer ju inte nå’t som har en negativ framtoning.  

 

G. Det har ju säkert betydelse. Det kan ju hända att de aldrig har träffat på ett instrument. 

De känner bara till det de har kommit i kontakt med. Jag tror inte att det finns något 

instrument som har nå’n töntstämpel från början.  

 

2a. Har du erfarenhet av att populariteten för olika instrument skiftar? Ge exempel. 

 

A. Innan min tid som lärare var blåsinstrumenten mycket mer populära, men nu har det 

blivit något sorts skifte och andra instrument är mer populära. 

 

B. Ja, det har vi sett på skolan att det gör. Närmast i tiden är det ju blåssidan som gått 

ned. Fiol har också växlat. Piano har också sjunkit mycket. Just gitarr har ganska 

stadigt hög popularitet.   

 

C. Här var blåsinstrument vanligare än stråk tror jag. Det finns det statistik på att 

anmälningarna på blås har sjunkit. I början på 90-talet fanns det t.ex. en hel tjänst bara 

på klarinett.  

 

D. Nedgång i blås. Piano har aldrig varit så lågt som nu. Gitarr ökar konstant. 

 

E. Successiv nedgång i fagottspelandet. Både fagott och oboe har gått ned och andra 

blåsinstrument, men det går inte att jämföra med flöjt, trumpet som ändå har relativt 

gott om elever, det är en grym skillnad. 

 

F. Ja, o ja. När jag började var tvärflöjt ett sån’t här otroligt modeinstrument. Nu är det 

tvärflöjt ganska lågt, vi har en basic-nivå som vi håller, det har planat ut. Samma sak 

gäller blockflöjt. Klarinett var också rätt populärt och det är ganska få elever som 

väljer det idag.  

 

G. Ja. Det kom en våg för ett antal år sen när det blev mycket sång och gitarr när Idol 

kom. Det blev många som ville sjunga då. Och ibland är det jättemånga som söker 

blås, men nu är det en svacka där.  

 

b. Vad kan man göra om det visar sig att populariteten för ditt/något instrument 

sjunker? 

 

A.  Visa barnprogram med instrument, skildra instrumenten på ett bra sätt. Lättsamt och 

kul. 

 

B. En stor effekt för att få med fler att spela instrument är kontaktytorna mellan barnen, 

kompisen spelar jag ska med också och spela trumpet, hockey, gitarr eller vad det nu 

är. En sak är ju att gå ut till klasser och möta barnen där, presentera instrumenten. Det 

handlar ju mycket om att väcka nyfikenhet och lust. Först öppna dörren för att visa att 

det finns. Ser man till varje individ så hänger det på att träffa nåt som berör den. Det 

kan vara svårt i en stor grupp. Exponering för det första.     
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C. Man kan ju försöka exponera det mer...  Så att man försöker via instrumentvisning 

visa att det här instrumentet finns. (C. Berättar om en idé som ska realiseras) Då har 

man ett förberedande år, som kommer att ligga i årskurs två, rytmik blandat med spel 

på de olika instrumentgrupperna.  Och då har ju de här eleverna förtur sen och då har 

man ju under ett helt år i fyra perioder provat på stråk, brass, trä… Och så vitt vi 

förstår på de skolor som har så, så leder det också till att man får ett bredare val för 

eleverna har sett och provat allt. 

 

D. Mycket beror på läraren. Den ska inspirera och motivera eleven. Åka ut på skolorna 

och visa upp sig. 

 

E. Fiska från andra instrument. Om man har massor av flöjter t.ex. kan man ju fiska från 

dem. Eller nå’n pianist som det finns gott om kanske vill ha ett biinstrument. Visa att 

instrumentet finns. Erbjuda en chans att spela fagott. Nå’n kanske vill byta? Det kan ju 

faktiskt vara så att fagotten är det ”rätta” instrumentet för just den personen och att 

inte erbjuda det är ju katastrofalt för den människans utveckling.  

 

F. Gå ut och göra reklam för instrumenten i skolorna. Gå ut med ensembler och låta 

barnen prova instrumenten. Det ger resultat. Sen har vi också det att den introduktion 

vi har för nybörjare är just att de får prova. Sen börjar vi också med en verksamhet där 

du under ett läsår ska rotera runt på alla instrument och sen bestämma dig.  

 

G. Man får gå ut och visa upp sig för det är mycket det, det handlar om att de inte känner 

igen instrumenten, de har inte fått prova, de har inte hört. 

 

c. Vissa instrument brukar ha få elever (oboe, fagott, viola)- varför är det så? 

 

A. Om man är på instrumentdemonstration som barn så är det nog mer lockande att spela 

t.ex. piano som får ljud direkt än oboe som är trögt. Ofta vill barnen ha resultat direkt 

och det kanske man inte får med oboen så istället väljer man slagverk som det i alla 

fall låter om. 

B. Oboe har ingen framträdande roll i media, då ser man ju oftare fiol eller piano. Sen är 

det ju ett dyrt instrument. Ekonomin spelar säkert in där också. 

 

C.  Många mindre skolor har ingen lärare(på dem instrumenten) och efterlyser egentligen 

heller inte några elever. …oboe och fagott exponeras väl om möjligt ännu mindre än 

kanske klarinett, sax, brass och tvärflöjt… Fagott kan ju i viss mån vara svårt att börja 

spela när man är liten eftersom det är så stort men oboe skulle ju kunna funka… Sen 

är det ju ett svårt instrument att få ton i (oboen), absolut, och när barn liksom provar 

direkt så är det kanske inte det de lyckas bäst med, det kräver ju lite mer tid förstås…   

 

D. De syns inte och så är det inte så stor efterfrågan efter dessa instrument i yrkeslivet. 

Det finns ingen stor framtid som oboist. 

 

E. Okunnighet. Okunskap.  

 

F.  Väldigt få nioåringar är tillräckligt stora för att spela fagott… några fler på oboe men 

samtidigt är ju det ett svårt instrument, dels att intonera och få det att låta säkert i 

början.  
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G. Många gånger kan det va så att musikskolan inte har så stora tjänster. På en mindre 

musikskola kan det va nå’n som har det som andra eller tredjeinstrument och då 

brinner de ju inte lika mycket för det som för sitt huvudfack. 

 

3a. Hur gör ni när ni rekryterar nya elever? Instrumentdemonstrationer etc. 

 

A. Instrumentdemonstrationer. Tar med enbart oboeeleverna ut i skolorna och visar 

instrumentet. Visar oboen vid olika tillfällen. 

 

B. Instrumentdemonstration en gång om året där vi besöker alla årskurs två och så har vi 

en liten konsert för dem och så får de gå runt och prova. Varje elev får prova alla 

instrument vi har på musikskolan. Och sen bjuder vi in till ett öppet hus på helgen.  

 

C. (Frågan besvarades under fråga 2b. men har flyttats hit för att få ett sammanhang) 

…här har vi en dag där vi bjuder in alla tilltänkta kunder alltså årskurs- två- elever. Då 

spelar vi och visar dem instrumenten vi har och från och med förra året får de också 

vara med och prova spela instrument själv i ett sammanhang, spela en låt. (C. Berättar 

om en idé som ska införas)Då har man ett förberedande år, som kommer att ligga i 

årskurs två, rytmik blandat med spel på de olika instrumentgrupperna. Och då har ju 

de här eleverna förtur sen och då har man ju under ett helt år i fyra perioder provat på 

stråk, brass, trä… Och så vitt vi förstår på de skolor som har så, så leder det också till 

att man får ett bredare val för eleverna har sett och provat allt. … jag tycker det är en 

demokratisk rättighet för barnen att se vilket utbud det faktiskt finns; att man tydligt 

visar och att man får prova så att det inte bara blir trummor och så där… 

 

D. Instrumentdemonstration, åker ut på skolor, projekt. 

 

E. Kort konsert på 30 minuter. Lärare och elever spelar tillsammans. Duett tillsammans 

med elgitarr för att visa något nytt, skifta fokus från fagotten som rent 

orkesterinstrument. Nuförtiden finns barnfagotter. Visa upp dessa så att de yngsta 

också vågar satsa på fagotten. Sedan gå runt och titta, prova som en traditionell 

demonstration. Musiksaga för andraklassarna. Reklam på julkonserten. 

 

F. Har vi en specialsatsning så går vi ut till skolor med ensembler med elever i, inte bara 

som lärare utan med elevensembler.  …alla tvåor kommer till musikskolan under tre 

dagar så går vi igenom alla(instrument). Då har vi en heldag där de placeras i olika 

instrumentgrupper och de får lära sig ett par, tre toner som vi sen sätter ihop i ett arr 

där alla är med och spelar samtidigt. Då blir alla instrument synliga.  

 

G. Vi går ut i årskurs två och så brukar vi spela för dem och sen får de prova alla 

instrument. Sen har vi dessutom öppet hus. Sen har vi börjat med keyboardlek och 

blåslek och då har vi gått ut i årskurs ett, eller vi har redan gått ur i förskoleklassen, 

och puffat lite för blåsinstrumenten för att få lite fler.  

 

b. Hur ser den optimala rekryteringssituationen ut? 

 

A. Det är väl just media som skulle funka. Göra ett häftigt barnprogram. TV- serie med 

oboe (skratt). Filmer. 
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B.  …vi säger att man jobbar en vecka med musikens instrument i skolan där man 

verkligen får…eller kanske ännu längre…och även då får prova och lyssna, och lite 

bakgrund till det och göra lite teater runt det hela. Sen är det här med 

föräldrainformation. Det är ju samma problem där, det finns ju vuxna som inte har 

mött de här instrumenten. Mer tid och djupare insikt.  

 

C. … jag tycker på nå’t sätt att det är rättvist mot både instrumenten och barnen att de i så 

stor utsträckning som möjligt får ta del av hela utbudet och sen välja det som passar 

dem. Då får man ett instrument som man kanske fastnar för och som man kan hålla 

kvar längre.  

 

D. Är nöjd, men man skulle önska att man hade mer tid att experimentera lite med olika 

konstellationer till exempel. 

 

E. Jag tycker att musiksagan är jättebra med fokus på orkesterinstrument; bra modell. Gå 

ut i klasser i grupp och presentera Tillbaka och prova veckan efter. 

 

F. Jag skulle skaffa barninstrument. 

 

G. Jag hade antagligen gjort på samma sätt och gått ut och att de hade fått välja själva 

men att de kanske hade fått hyran betald och avgiften också. Och sen skulle killar ha 

företräde, förtur för det är ju svårt.  

 

c. Hur ser du på instrumentalstudio/orkesterklasser/gruppundervisning? 

 

A. Har ingen erfarenhet av det. Skulle ju vara roligt med en hel klass som spelade oboe. 

Men det är svårspelat och ofta måste man ha spelat ett tag innan man kan spela med 

andra. 

 

B. Vi har lite gitarrorkester och gitarrgrupp har vi även som intag men inte orkesterklass 

på det viset. Det är en väg in. På våran sida, på gitarrsidan är det ett sätt att erbjuda fler 

plats och hålla kvar intresset. Det gäller att ta vara på intresset när det brinner. Så jag 

har ingenting emot en sådan form, sen kräver det ju en annan sak, en annan 

undervisning. Men den kan va väl så god. 

 

C. Jag har inte jobbat med det. Vi har gjort enstaka projekt. Men annars tycker jag det är 

roligt med gruppundervisning för elevernas skull. (Berättar om idén under 2b. och 3a.) 

…Men att man i nån form, som vi inte riktigt tänkt ut än, behåller den här 

gruppkänslan som de har startat med, att de här barnen ses i nåt sammanhang eller 

spelar tillsammans. Jobbar man på en större musikskola och har många som väljer till 

exempel klarinett varje år så skulle jag absolut tycka det va jätteroligt att ha grupp. 

Kanske inte för stora men fem till exempel. Ha 45-50 minuter med fem elever just får 

att få en grupptillhörighet, det tror jag absolut är roligast för barnen. Här har vi ju 

tyvärr inte den möjligheten för det är kanske en som anmäler sig varje år på klarinett 

och då blir det inte så stor grupp.  

 

D. Viktigt att få med den sociala biten att spela tillsammans. Bra för rekryteringen 
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E. Svårt på fagott med gruppundervisning då det inte finns så många elever och de ofta 

befinner sig på så olika nivåer. Positiv till grupp. Det bästa vore ju att varva enskilt 

och grupp men som läget är nu blir det svårt att bedriva meningsfull undervisning. 

 

F. Det är klart spännande. Orkesterklasser i sig är ju inte ett medium om du inte har en 

bra pedagogik. Det är väldigt mycket ”Halleluja” kring olika pedagogiska metoder 

men du måste se att du har ett koncept som är genomarbetat och som du dessutom kan 

utveckla allteftersom. Vi har ju våra nybörjargrupper i gitarr där vi samlar alla som 

vill börja spela gitarr i en grupp. Då har vi första året gehörsspel och då är det några 

som är nöjda efter det och andra vet vi hur vi ska sätta ihop i grupper. Det är ett 

mycket bra sätt. Vi har gruppspel i trummor, stråkinstrument, bleckblåsinstrument. 

Det fungerar väldigt bra. Det jag skulle vilja utveckla mer är gruppundervisning i 

klaviatur. Den sociala faktorn är viktig.   

 

G. Jag vet inte, jag är lite kluven. Vi har ju lite blåsklasser här men alla blir ju mer eller 

mindre tvingade att spela och jag tror inte att de blir så många fler än om man skulle 

ha gjort på annat sätt. …det behövde inte va instrument. Det gäller att få med sig alla 

och det kan ju va svårt i en stor grupp men om man då hade t.ex. rytmik så finns det 

nåt där som alla är bra på och det blir en positiv upplevelse istället för att bli påtvingad 

en negativ upplevelse. Det man vill ha är ju valmöjligheter, att man har några grupper 

så man kan byta folk mellan grupperna. Det är ju inte säkert att alla passar ihop eller 

att de utvecklas olika och så och då skulle man kunna skifta mellan grupperna. Man 

vinner ju väldigt mycket på att lyssna på andra och att spela med andra. Men alla 

passar ju inte ihop så man måste kunna va flexibel och ha fler grupper. 

 

 

4a. Vad är det som gör att barn/elever tappar intresset för att spela? 

 

A. Det är så mycket annat som lockar, man har inte tid. Barn tröttnar fortare nuförtiden, 

de vill ha resultat fort och det tar tid men de har ingen tid. Stödet hemifrån sviktar 

ibland också. Man vill sluta och får det utan att tänka efter. Barnen får välja själva mer 

nu. På just oboen är det ju också det här med rör som kraschar.  

 

B. Lust. Tid. …när gör man det för det mesta (det)  brukar man ju göra det kanske i 

högstadietiden. För en del så kanske man hittar andra identiteter och så vidare, man 

byter roll och skepnad på det viset. …det kan ju bero på att det är ett tråkigt material 

eller att jag inte lyckas hitta de beröringspunkter som gör att det känns roligt. Det kan 

va ett svalnat intresse, man väljer nåt annat.  

 

C. Dels kan det bero på själva musikundervisningen att den inte är rolig nog eller att 

eleven kanske inte har det rätta intresset. Sen är det ju också en stor konkurrens, så att 

säga, från andra aktiviteter för nuförtiden finns det ju så himla mycket att göra…  

 

D. Det är inte deras grej att spela. De har inte tid. 

 

E. De har inte förstått att lektionen inte bara är något man går på en gång i veckan utan 

att man måste lägga ned tid hemma också. Och det tar tid som de inte har och så orkar 

de inte. TV-spel går fort, man kommer till nästa bana. Svårt med den progressionen i 

musikvärlden. De vet inte vad de ger sig in på. Märker att det inte går framåt.  

Konkurrerar mot ett stort utbud. 
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F.   …Det ena är föräldraansvaret. Väldigt många föräldrar tror att barnet kan hantera 

väldigt mycket ansvar väldigt tidigt och det kan de inte. Där måste barnen ha hjälp av 

föräldrarna. …de barn som inte övar de kommer ingenvart och då är det inget roligt. 

Det andra är naturligtvis om du har ett kamrattryck. Det kan vara så att man valt ett 

instrument som inte har nå’n status och då vill man inte ta med det till skolan. Och sen 

är det också högstadievallen.  Det går inte med gammeldags pedagogik: Nu ska vi öva 

fem dar i veckan och alla kommer till ensemblerna för att man säger till dem. Det är ju 

ett utbud också, det har det alltid varit, och en annan del att barnen själva väljer. Nu är 

det barnen som väljer, att nu ser man det här vad är det som ger mig något här och nu, 

ger mig något och inte gruppen, det är därför det är svårt med ensembler.  

 

G.  Dels kan det va så att man inte hittar rätt material som de vill spela sen kan det va så 

att de tycker det är jobbigt att öva och så kommer de ingenvart. Det är mycket annat 

som drar, det finns så många valmöjligheter idag. Sen är allting så dyrt så de får välja 

antingen det eller det och då kanske de väljer nå’t annat.   

 

b. Vad kan man göra för att behålla intresset för ditt/ett instrument? 

 

A. Återigen media. Nybörjarinstrument som är lättspelade. 

 

B. Det kan ju yttra sig i att man inte gjort läxan eller inte kommer eller man visar på 

annat sätt att det här inte är kul. Då får man ju prata om varför det är så här nu. Och ta 

en diskussion om det finns något sätt så att vi kan förändra det så att det blir roligt 

igen. Sen kan det ju bero på många olika saker och det viktigaste är att få reda på vad 

det beror och då måsta man ju prata. 

 

C. Man försöker ju luska lite, vad skulle du vilja spela och göra men de flesta elever som 

tappar intresset, upplever jag, är elever som inte tidsmässigt kan eller ha velat delta i 

nån gruppaktivitet i nån orkester eller så utan de som bara kommer hit och spelar 

ensamma i 20 minuter är de som först tappar intresset. Och det visar, tycker jag, att 

den sociala biten är väldigt viktig så att spela i en liten grupp tror jag absolut skulle va 

det bästa och att man också kommer in i en ensemble eller orkester. Men det sociala 

sammanhanget tror jag absolut är viktigt. 

 

D. Läraren är den viktigaste faktorn. 

 

E. Lyssna på vad eleven önskar. Konkret peppa eleven så att de vågar önska låtar. Göra 

de allmänt intresserad av musik och låta dem lyssna på sån’t de vanligtvis inte lyssnar 

på. Det fungerar på vissa.  

 

 

 

F. Då gäller det att ha en verksamhet som fungerar och det är en balans hela tiden mellan 

deras värld och vår värld. …du måste ha legitimitet i det du gör. Det är en balans 

mellan att ge av den kunskap som jag har och samtidigt att spegla den kunskap som 

barnet har. Det är en viktig interaktion men inte att köpa det hela åt nåt håll, då 

kommer man ingenstans.  
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G. Försöka möta eleverna på den nivå de är och försöka hitta vad det är som de gillar. 

Vill de spela med nå’n kompis, orkester? Det är många som tycker det är roligt att 

spela ihop. Sen är det ju viktigt att de inte spelar för nån annans skull. Mitt mål är att 

de ska ha nytta av musiken när de slutat, att flöjten inte blir liggande utan att det är 

roligt att spela hemma.  

 

5a. Hur upplever du att tillströmningen av nya elever är på ditt instrument? 

 

A. Sämre och sämre. Det kanske beror på att barnkullarna är mindre. När jag började 

hade jag 11 elever och nu är jag nere i 5. 

 

B. God. Vi har ju kö så det är snarare det som är problemet. Under hela tiden som jag har 

jobbat. 

 

C. Det är lite olika. De sista ett två åren har det varit ganska få anmälningar… Men i år 

kanske det var 3-4 stycken, men jag har bara en. Sax är ungefär samma sak. Sax har 

konstigt nog haft en liten kö de senaste åren så det är lite populärare än klarinett, men 

nu detta år är det faktiskt precis tvärtom. 

 

D. Lika många som spelar trots att det är färre barn som kan anmäla sig, vilket i sig är ett 

gott betyg eftersom det är en större procent som spelar. 

 

E. Trög. Få som anmäler sig. Fagotten är undangömd.  

 

F. Den är bra. Det är många som söker på elgitarr, bas, trummor, klaviatur. Sen är det 

färre som söker på träblås, bleckblås. Men det börjar gradvis öka lite och det börjar 

komma upp på en vettig platå.   

 

G. Det blir sämre och sämre tycker jag.  

 

b. Hur många elever har du? Finns det en kö? 

 

A. 5. Nej. 

 

B.  40. Ja. 

 

C.  Jag har ett tiotal, totalt i musikskolan kanske ett tjugotal. Nej, ingen kö varken på 

klarinett eller sax. 

 

D.  2000 elever totalt. Finns en kö men det är en bra kö. 

 

E.  2. Nej. 

 

F.  1100 elevplatser. 700 har ren instrumentalundervisning, det andra är ensembler.  

 

G. Ett trettiotal. Finns ett fåtal. 
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c. Är det många som slutar? 

 

A. Som sagt det är på nedgång.(Se 5a.) 

 

B. Åtta per år cirka. 

 

C. Nej, det har det faktiskt inte varit de senaste åren. De elever man har, har man haft 

ganska länge. Nej, så jag tycker inte att de är så många som slutar det är tyvärr så att 

det är för få som börjar. Det är klart att det är en och annan som faller bort, självklart 

och det är oftast i början så har man väl kommit igång så fortsätter de flesta ganska 

länge tycker jag.  

  

D. Ja det är en stor genomströmning av elever som vi inte vet vad det beror på. Vi ska 

göra en undersökning i enkätform om just detta problem. 

 

E. 70 % slutar under första året. 

 

F. Ja, det är det. Framförallt i högstadieåldern men idag är det många som slutar 

tidigare…  

 

G. Nej. Jag har oftast fått behålla dem även i övergången 6an-7an och när de ska börja 

gymnasiet där man annars kan tappa en del.  

 

6a. Är det värt att behålla det musikaliska kulturarvet? Varför? 

 

A. Ja. Viktigt att värna om gamla hantverk, skomakeri t.ex., och också musik annars 

förlorar man nå’t. Vad är det för värld vi vill leva i? 

 

B. Det beror på vad man menar med kulturarvet. Till vilken stor del och så vidare. Vi har 

ju inte krumhorn. Det förändras ju också, världen förändras och vi med den. Men visst 

är det värt det, vi kan ju inte bara släppa det. 

 

C. Ja, det tycker jag men från början tyckte jag inte det, höll jag på att säga. Då tänkte 

man så här att musikskolan är en skola, en institution, som ska tillgodose det behov 

som finns hos brukarna, hos barnen. Är det så att ingen vill spela klarinett så behöver 

man väl inte det då utan är det fjorton som vill spela trummor så måste dem få det, lite 

så tänkte jag. Men om man ser på orsaken varför det är så, så är det som vi har sagt att 

vet man inget annat om så är det ju inte så lätt att välja nå’nting annat. Så jag tycker 

kanske inte så mycket för det här med kulturarv men att försöka ha en mångfald och 

en bredd och visa det utbud som finns.  

 

D. Det är värt det men man måste också kunna släppa om situationen blir ohållbar. 

 

E. Självklart. Bredden måste finnas. Det går ju inte om alla ska spela exakt samma 

instrument och det märker man nog efter ett tag eftersom det blir tråkigt om alla spelar 

samma sak. Inte bra med enspårighet. 

 

F. Under min tid har jag lärt mig ganska många fler träblåsinstrument än de som finns 

representerade idag. Så i min värld är väldigt många instrument utdöda. Och hur kan 

vi ha ett samhälle där inte det här sker? Vad är det för sorts musikvärld vi har då om 
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den hela tiden står still? Är det en dynamisk musikvärld eller är det en konserverande? 

Har vi nått det som ska vara? Jag vet inte. Vad är det som kommer nytt, vad är det för 

annat som kommer in? För mig är musikhistorien flexibel. Allting är inte för evigt. 

Musikskolorna måste också förändras gradvis.  Men, visst är det musikaliska arvet 

värt att bevara. Jag tycker att vi ska bevara en symfonisk tradition, inte bara bevara 

utan också utveckla. Jag ser att det fortfarande finns väldigt mycket som kan hända i 

en symfoniorkester med nutida musik. Det är ju också en del i det, varför spelar vi inte 

nutida musik? Går vi tillbaka ett och ett halvt sekel så spelade man bara nutida musik.   

 

G. Ja, det tycker jag absolut.  

 

b. Hur ska man arbeta för det, om eleverna vill annat? 

 

A. Vara engagerad. När jag var liten hörde jag oboen och det var det vackraste jag hört. 

Överför det till eleverna. 

 

B. Det handlar mest om lust. För att skapa lust måste man utgå från nåt som gör det 

lustfyllt hos människan. Kan man inte skapa det kvittar hur mycket kulturarv man 

häller över nån så rinner det av. Sen kan man presentera kulturarvet på många olika 

sätt. Man kan väva in det i en förpackning som är mer intressant för den eleven. Det 

gäller väl att individualisera som det heter. 

 

C. Om de vill byta instrument är det upp till dem såklart… Vad gäller musikstil så har jag 

aldrig upplevt nå’t som helst problem där utan jag blandar alla genrer. Sen kan det ju 

va så att nå’n elev har mer fallenhet för nåt och en annan önskar mer av det här. …i 

viss mån så påverkar man ju självklart som lärare, brinner jag för det och gör 

någonting, lär ut någonting jättebra så tror jag att det kanske är roligare för eleven 

också. Men jag försöker ha en bred repertoar och jag upplever aldrig nåt problem där. 

De flesta tycker det är lika roligt att spela klassiskt som nåt annat. Klarinett och pop 

och rock kanske inte precis är det allra bästa för instrumentet men man försöker ju 

med det också.    

 

D. Återigen är läraren viktig och att våga experimentera med blandning av genrer och så 

vidare. 

 

E. Visa att det finns annat när de är mogna. Blanda genrer. Våga använda fagotten i andra 

sammanhang, sticka ut. Använda sig av otraditionella grepp.  

   

F. Det måste vara ett givande och tagande. Det är nå’nting som måste ske med respekt. 

Vi har olika kompetenser, jag har en kompetens och det finns ingen elev som kommer 

till mig som inte har en kompetens i någon form. De har en musikalisk uppfattning 

kanske inte om den musik jag spelar men om den de hör och ser. De ser musik, jag 

tittade på det bandet. Den audiovisuella upplevelsen är ett helhetsbegrepp hos dem.  

Att bara lyssna är ovanligt idag. Att sätta sig ned och koncentrerat lyssna på musik det 

är så främmande och jättesvårt. Det finns oftast nå’n sorts grunduppfattning om 

kulturen och där ska man lyssna på varandra och ta till sig av varandras idéer med 

respekt. Inte säga: jag vet allt, du vet inget. Då är det kört. 
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G. Man kan ta ut låtar själv, planka, som de vill. Försöka tillgodose deras behov. Nu finns 

det ju också CD-skivor till alla böcker med komp. Det finns säkert sätt att komma åt 

det på.  

  

7. Hur kan man kombinera tradition och förnyelse? 

 

A. Göra oboen mer lättspelad eller göra nybörjarinstrument kanske skulle göra så att fler 

spelade men att man ändå behöll traditionen. 

 

B. Ja, Herre Gud ja…! Det handlar om att arrangera och föra med det in den i den 

musiken som är intressent eller göra det intressent på andra sätt. Om man tänker på 

pop och rockgenren så skulle det gå ypperligt att ha med en oboe som klang. Det är ju 

inget hinder.  

  

C. Jag tycker det går ganska bra. Nu jobbar jag ganska mycket med de skolor och det 

material som finns. Om man t.ex. ser på nybörjare, det här ”Blåsbus”-materialet, 

börjar ju helt i elevernas tradition kan man säga. Den börjar ju med pop, rock. 

hårdrock till och med, men försöker också ha alla stilar med. Elever som kommit 

längre: mycket musikallåtar kanske… Nej, men jag försöker ha en bred repertoar i alla 

åldrar. Det tycker jag funkar bra. Jag har inte tänkt så mycket på att hotta upp 

klarinetten men del av de äldre eleverna blir intresserade av att spela sax, vilket gör att 

man lite grann breddar repertoaren. Så det är kanske är lite så det funkar med klarinett 

att man också spelar sax. 

 

D. Det är inte vanligt här men skulle naturligtvis vara bra att ta en diskussion om det. 

 

E. Spela i olika konstellationer, olika genrer. Duett med fagott och viola, Smoke on the 

Water.  Ha inga förutfattade meningar mot eleverna. Lärarna ska inte vara begränsade. 

Många är rädda. 

 

F. Nutida material är ofta väldigt patetiskt. Om du tittar på läroböcker idag så har de en 

annan layout än för 50 år sen men det skiljer inte mycket i repertoaren. Det som har 

kommit till är improvisationsövningar och det är en del som går mot rock men väldigt 

mycket har en blues och jazzdel som ungarna inte heller har någon referens till. Ett 

försvinnande litet antal har någon form av nutida musik. Det är tveksamt för man 

utesluter hela den här delen med vad man kan göra med ett instrument. Vilka ljud kan 

du åstadkomma? Inte bara spela utan göra klanger o.s.v. som kan utveckla 

helhetsbegreppet. Sen saknas också musik som är skriven idag som inte är så tekniskt 

avancerad och det är nå’nting som behövs. Nå’nstans måste det här mötas. På skolan 

jobbar vi också med att sätta ihop instrument som traditionellt inte spelar tillsammans. 

Vi har haft oboe och horn i soulband så det fungerar jättebra. Det är det där att bryta 

förutfattade meningar. Att inte konservera utan utveckla.  

  

G. Rent instrumentmässigt finns det ju instrument i olika färger och så för att locka men 

barnen vill ändå ha de traditionella instrumenten. Om man pratar om material och t.ex. 

nutida musik så är den ju inte så lätt. Annars kan man ju skriva egen musik men allt 

handlar ju om tid. Men har man elever som tror skulle hänga kvar för det så får man ju 

göra det.  

 

 



16 

 

8. Hur tror du att situationen för ditt instrument ser ut i framtiden? 

 

A. Inte ljust. Särskilt som det dras ned på kulturen hela tiden. 

 

B. Gitarr är ju så tacksamt både prismässigt, praktiskt och exponeringsmässigt. Och 

traditionen som finns med. Det är ju en fördel om man tänker på framtiden och antalet 

spelande elever. Nå’nstans kan man ju tycka att det bra med en lång kö, då blir det stor 

genomströmning. Men det får man akta sig för…För andra instrument så finns de nog 

kvar. Nu finns det ju ingen som spelar oboe här så det kan ju ha ökat med 100% om 

nåt år…(skratt). Jag tror mycket på att det går i cykler också. Vi hat haft oförklarliga 

framgångar på sax , trumpet, fiol. Men jag har svårt att tro att vi kommer att få nån 

fagottklass nån gång. Det blir väldigt dyrt för det första. Men jag tror inte att det 

händer så mycket på 10-15 år utan mer på längre tid. 

 

C. Vi tror att det här visa-upp-året, prova-på-året ska göra att vi får ett lite bredare val 

från eleverna och det kanske inte precis händer på första året heller men lite på sikt. Så 

jag tror inte att det är på utdöende, men man får kanske leva med att det inte är det 

hottaste instrumentet.  För de andra instrumenten hoppas vi också att en vidare 

presentation ska göra att det är en del som märker att det här instrumentet va faktiskt 

riktigt kul. Sen har det ju att göra med att om man har lärare, på vissa instrument kan 

det va sisådär och då blir det ju inte riktigt samma sak. Så det gäller ju att kunna 

erbjuda en bra undervisning också.   

 

D. Tror inte trenden med oboen och fagotten kommer att vända tyvärr. Inte av sig själv i 

alla fall.  

 

E. Måste jobba för fagotten. Hoppas det blir fler. Möta fagottister på andra ställen. Beror 

mycket på läraren, om det finns någon. Musikskolan har vaknat och börjar satsa. 

Otrolig nedgång har det varit. Måste tänka annorlunda. Fortfarande många som är 

rädda och gömmer sig bakom spelböckerna, riktiga page flippers. Våga tänka 

annorlunda.   

 

F. Jag tror mycket väl att de kan komma men vi måste titta på hur vi gör det. Vi måste 

framförallt göra dem synliga. Är de inte synliga så kommer de bli totalt osynliga. Det 

är verkligheten. Vi kan inte tro att barn kommer och vill spela instrument de inte har 

sett. Media kommer att spela stor roll och tyvärr baseras mycket av mediabruset på 

förakt för andra kulturformer än den egna. Jag vet inte hur det kommer att vara med de 

här instrumenten, jag har heller ingen aning om hur en musikskola kommer att se ut. 

Jag tror inte det kommer se ut så här. Vi måste ha en pedagogisk ryggrad men 

samtidigt se hur musikskolan interagerar med samhället. Vi kan inte va 

konserverande. Den kan ha med en kulturskatt, ett kulturarv och det är också vårt 

uppdrag, men var lever vi, när lever vi, hur lever vi?  

 

G. Jag tror inte det ändrar sig så mycket. Men det är svårt eftersom på flöjten kan det va 

krångligt att få ljud i på instrumentdemonstrationerna. På vissa instrument kanske man 

kan rikta sig till elever som är lite äldre. Rekrytera från andra instrument. Men annars 

tror jag inte att keyboard kommer att ta över allt… Jag tror att själva musikskolan 

kommer att få gå in mer i grundskolan, få ett mer helhetstänk, men utan att förlora det 

vi har idag med instrumentallektioner, för att också ge de andra eleverna 

musikupplevelser.   
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Resultatsammanfattning med kommentarer 

 

1a. Vad påverkar barns/elevers val av instrument? 
 

På denna fråga nämner alla att media, vad barnen ser på TV, hör på radio et. c, påverkar valet 

på något sätt. Alla utom en uppger en social faktor som avgörande, d.v.s. att någon man 

känner - föräldrar, kompisar eller grannar, påverkar valet. 

 

Kommentar 

 

Intressant är att vid frågetillfället säger endast två av sju att instrumentdemonstrationerna som 

anordnas på skolorna har betydelse. F. säger dock att”…mycket hänger på vad vi kan visa för 

nånting för barnen.”, vilket också gör anspråk på skolans ansvar för barnens val. Om det har 

någon betydelse är svårt att säga, men det är ju värt att notera att de flesta inte nämner den 

rekryteringsmetod, som de själva är del i (Se 3a.). G. säger att pengar kan spela in om man 

väljer ett instrument. Men i det fallet är det nog inte barnet som tänker att ett visst instrument 

är dyrt och avstår från det, utan det är snarare föräldrarna som säger ifrån på den punkten. B. 

nämner att ”en personlig ansats av nå’t slag…” spelar roll, d.v.s. man är intresserad av ett 

visst instrument och väljer därför det.   

 

Uppfattningen verkar alltså vara att det som påverkar barns val av instrument är främst media 

och den sociala faktorn.  

 

Undersökningen ”Musikalisk mångfald” stöder delvis lärarnas svar och nämner föräldrar och 

familj, kamrater, traditioner och tillgång till instrument som viktiga faktorer vid instrumentval 

samt de som börjat spela för att de t.ex. har hört något instrument de tyckte verkade 

roligt.(s.30) Media ges dock inte här en lika framträdande roll, i alla fall inte när det gäller 

mindre barn.  

 

”Valet av instrument beror på i vilken ålder valet sker. För barnet är det ofta föräldrar/familj 

som påverkar. För tonåringen som antingen är nybörjare eller väljer att byta instrument, 

betyder idoler och musikaliska förebilder en hel del.” (s.28)  

 

I undersökningen ”Varför vill killar inte spela tvärflöjt – En studie i hur barn och ungdomar 

väljer instrument i musikskolan” (Andersson & Hallman, Göteborgs Universitet -06) fick 

elever på två musikskolor bl. a. svara på varför de började spela. Svaren pekar återigen på att 

media inte har så stor betydelse då endast 3 av 78 svarade att det hade spelat in. Författarna 

blev överraskade av svaret.  

 

”TV och media har endast tre personer angivit som anledning till varför de börjar spela. Detta 

förvånar oss då vi trodde att dessa skulle få högre svarsfaktor.” (s. 15).   
 

b. Vilken inverkan på instrumentvalet har den musik eller det sammanhang som 

vanligtvis förknippas med ett visst instrument?  

  

Sex av sju intervjuade pekar här på att vissa instrument bara förekommer i sammanhang som 

barnen sällan kommer i kontakt med och därför kanske känner avstånd till. D. säger precis att 

”Vissa instrument kanske man aldrig har sett eftersom de förekommer i ett sammanhang som 

man inte har kontakt med eller inte gillar och då väljer man ju inte de instrumenten”. C. är den 

enda som inte riktigt håller med utan vänder på argumentet och menar att det inte spelar 
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någon roll eftersom barn inte vet var instrumenten hör hemma, så de inte har någon erfarenhet 

av symfoniorkestrar där t ex klarinetten mest förekommer.  

 

Kommentar 

 

Det har alltså ingen betydelse var instrumentet förekommer, om man inte ser det i det 

sammanhanget. Man kanske skulle kunna tolka C’s svar så, att problemet är inte vilket 

sammanhang det förekommer i, utan att det inte förekommer i något sammanhang som barnen 

har kontakt med överhuvudtaget. Om man tolkar det så, har ju sammanhanget betydelse 

eftersom just sammanhanget gör att barnen aldrig får se klarinetten och därmed inte väljer 

den. C. säger ju också att rockinstrumenten har en viss häftighetsfaktor när man ser dem.  

 

Undersökningen ”Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra musikinstrument” 

(Krantz & Johnsson, Göteborgs Universitet -07) påpekar att ” …intresset för att spela 

brassinstrument delvis skulle kunna bero på okunskap. På skolan utan klassorkester sviktar 

kunskapen om vissa blåsinstrument rejält. … Enkäten visade att eleverna på skolan med 

klassorkester placerade brassinstrumenten högre än på den andra skolan.” (s. 29)  

 

Om man inte har någon kunskap eller erfarenhet av ett instrument, väljer man det inte. 

 

2a. Har du erfarenhet av att populariteten för olika instrument skiftar? Ge exempel. 

 

Alla har erfarenhet av att blåsinstrumenten har minskat i popularitet den senaste tiden. Två av 

de intervjuade påpekar dessutom att piano har sjunkit. Gitarr ökar eller har stadig popularitet.  

 

b. Vad kan man göra om det visar sig att populariteten för ditt/något instrument 

sjunker? 

 

Exponering av instrumentet är det viktigaste enligt de intervjuade. Det kan göras genom att 

åka ut till skolor och visa upp sig så att barnen får prova och lyssna. C. har ett mer 

övergripande förslag, som innebär att barnen får prova på instrument under ett år och sedan 

välja. Det leder till ett bredare val, för de har sett och provat allt. A. är inne på exponeringen i 

media som en väg. E. menar att man kan ”fiska” elever från de populära till de impopulära 

instrumenten och erbjuda en chans att spela ett visst instrument.  

 

Kommentar 

 

Johansson (2002) påpekar att: ”Den här undersökningen antyder att där man har svårt att 

rekrytera elever kan den uppsökande verksamheten ute på skolorna vara avgörande.” (s.25) 

 

c. Vissa instrument brukar ha få elever (oboe, fagott, viola)- varför är det så? 

 

A., C, och F. säger att instrumentet i sig bjuder motstånd. Fagotten är för stor att spela på när 

man är nio år och oboen är trög att få ljud i så då väljer man ett instrument som är 

behändigare och är lätt att få ljud i. Det är nog inte så vanligt att man först väljer ett 

instrument och sedan byter till oboe eller fagott.   

 

C. och G. påpekar att många skolor inte har lärare på de här instrumenten och då blir det ju 

svårt att få elever till dessa.  
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Exponeringsfaktorn är också viktig enligt B., C och D. som menar att de här instrumenten 

exponeras ännu mindre.  

 

D. menar också att yrkeslivet inte har någon efterfrågan på dessa instrument, det är svårt att se 

en framtid som oboist.  

 

Kommentar 

 

Yrkeslivsaspekten bekräftas också av andra undersökningar:  

 

”Musikintresset är stort och två tredjedelar av ungdomarna i denna undersökning kan tänka 

sig att bli musiker. Vänder man perspektivet mot orkestermusikeryrket visar det sig att 8 % 

kan tänka sig en orkester som plats. … vilket i sig reser frågor om orkesterinstitutionernas 

behov av utbildade orkestermusiker i framtiden.” (Musikalisk mångfald s. 59) 

 

3a. Hur gör ni när ni rekryterar nya elever? Instrumentdemonstrationer etc. 
 

Samtliga har någon form av instrumentdemonstration. T.ex. bjuds alla barn i årskurs två in till 

musikskolan, där de får lyssna på och prova alla instrument. Specialsatsningar görs också, där 

elever åker ut på skolor och spelar, ”öppet hus” och konserter. G. beskriver att de har börjat 

med blåslek och keyboardlek och gått ut i förskoleklasser. C. berättar om en satsning på ett 

förberedande år i årskurs två, där barnen i olika perioder provar instrument blandat med 

rytmik som ska leda till att fler fortsätter spela och börjar spela de mindre populära 

instrumenten.  

 

Kommentar 

 

De flesta använder fortfarande den traditionella instrumentdemonstrationen för att locka 

elever, vilket kanske kan förefalla lite märkligt då elevantalen har sjunkit förutom på gitarr. 

Det är kanske på tiden att utvärdera instrumentdemonstrationens värde som rekryterings-

verktyg, åtminstone i sin traditionella form?  

 

Hos Johansson (2002) påpekar en av respondenterna om instrumentdemonstrationer: ”…tror 

inte mycket på instrumentdemonstrationer efter 25 år i yrket - att elever ’får damma igenom’ 

alla instrument på en kväll.” (s. 19-20).  

 

Vid en instrumentdemonstration kanske instrumenten flyter samman, och det blir så många 

intryck att man väljer det man ändå tänkte välja innan man gick dit. Istället är det kanske 

bättre, att visa upp enbart ett instrument i riktade insatser.  

 

Johansson (2002) pekar på klarinettlärarens och klarinettelevernas betydelse för valet av just 

klarinett, eftersom ”… det är dessa som i dagsläget är de som ger musikskolan nya klarinett-

elever samt i viss mån får dem att fortsätta när de börjat.” (s. 23) 

 

I Andersson & Hallmans undersökning har 54 % av eleverna varit på en så kallad prova-på-

dag, en form av öppet hus vid musikskolan. D.v.s. 46 % har inte varit där och provat 

instrument. Detta har att göra med att de 46 % antagligen redan har bestämt vad de ska spela 

genom familjen.  

 



20 

 

”De som inte har varit på en PDD har oftast angett familjen (mamma, pappa eller syskon) 

som svar på frågan om varför de började spela.” (s. 17) 

 

Om man bara har öppet hus och inga andra rekryteringsmetoder till olika instrument så 

betyder det att man förlorar många potentiella elever eftersom de redan har bestämt sig och 

inte ges en chans att prova något annat.   

 

b. Hur ser den optimala rekryteringssituationen ut? 

 

Man går ut i skolor och visar instrumenten och barnen får välja men att det skulle vara 

avgiftsfritt, man skulle skaffa barninstrument, ha mer tid till att presentera instrumenten på ett 

bra sätt och experimentera lite mer med olika konstellationer. A. bryter sig ut lite och föreslår 

att eftersom media har sådan genomslagskraft varför inte satsa på det. Barnprogram med 

orkesterinstrument, TV-serier o.s.v. 

 

Kommentar 

 

Här gav jag möjlighet för de intervjuade att verkligen tänja på gränserna och prova nya grepp 

- men de höll sig troget till ”verkligheten” och verkade inte riktigt våga anta utmaningen. De 

flesta verkar vilja gå vidare med nuvarande metoder, men med vissa justeringar.  

 

c. Hur ser du på instrumentalstudio/orkesterklasser/gruppundervisning? 

 

Alla är eniga om att gruppundervisning på något sätt är bra och att den sociala faktorn är 

viktig. 

 

A., C., och E. beskriver rent praktiska problem som gör det svårt med gruppundervisning. Det 

finns för få elever på instrumenten och ofta är eleverna på så olika nivåer att det blir svårt att 

”bedriva meningsfull undervisning”. De är dock positiva till gruppundervisning i sig och som 

C säger: ” Ha 45-50 minuter med fem elever just för att få en grupptillhörighet, det tror jag 

absolut är roligast för barnen.”  

 

Gitarrläraren, som inte har problem med sitt elevantal, ser det som ett bra sätt att erbjuda fler 

plats och samtidigt, eftersom den sociala faktorn är viktig, hålla kvar intresset.  

 

H. berättar om ett problem med orkesterklasser på blåssidan, som hon har upplevt. Alla blir ju 

tvingade att spela och det kan ge en negativ upplevelse, vilket resulterar i att många kanske 

slutar helt med musik. 

 

Kommentar 

 

Krantz & Johnsson (2007) tar också upp vissa negativa aspekter med orkesterklasser.  

 

”Klassorkesterverksamheten verkar också stärka fördomarna om vilka instrument som är 

häftiga och töntiga…” Men det kanske kan vägas upp mot att ”Enkäten visade att eleverna på 

skolan med klassorkester placerade brassinstrumenten högre än på den andra skolan” (s. 29) 

 

En obligatorisk klassorkester, som den är utformad i dessa fall, passar kanske inte för alla, 

men den ger vissa positiva effekter och kanske kan vissa element behållas och andra utvecklas 

för att minimera de negativa aspekterna. 
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Det är viktigt med gruppkänslan dels rent spelmässigt, att man lär sig lyssna på andra och 

spela tillsammans, dels rent rekryteringsmässigt för att behålla eleverna. Det är lite underligt 

att alla tycker att gruppundervisning är väldigt bra (om den görs på rätt sätt) men att den tycks 

vara så underutvecklad. Även om det är svårt att ha gruppundervisning på vissa instrument så 

skulle man kunna lösa det på olika sätt. Det behöver ju inte vara negativt att eleverna är på 

olika nivåer. Det borde ju stället kunna vara en sporre för mindre elever att lyssna på de 

större, så att de får förebilder och vill fortsätta. 

 

Ett citat från en respondent, M2j2, i undersökningen ”Musikalisk mångfald”. ”…Och jag 

tycker jag har lärt mig mest genom att spela med andra. Det är ju det som man ska göra med 

musiken, spela med andra.”  (s.46)  

 

Detta visar ytterligare på samspelandets kraft när en elev uttrycker sig på det viset. 

 

I undersökningen ”Föräldrars förväntningar på kommunal musik- och kulturskola” 

(Lilliedahl, 2007) ges en bild av att skolorna har insett ensemblespelets betydelse, men att det 

kan ske på bekostnad av den enskilda undervisningen. Man ser bara det roliga i 

ensemblespelet och utvecklar inte några färdigheter på instrumentet. (s. 85)  

 

D.v.s. gruppundervisning och ensemblespel får inte överutnyttjas och ses som den bästa 

lösningen på alla problem, då det kan slå åt fel håll. 

 

4a. Vad är det som gör att barn/elever tappar intresset för att spela? 

 

Tid verkar vara en kritisk faktor. Eleverna har inte tid på grund av att de gör andra saker eller 

så tar de sig inte tid till att öva, vilket leder till att utvecklingen avstannar och man slutar för 

att man inte kommer någonstans. Detta är i sin tur kopplat till motivation. Några lärare be-

skriver att det kan vara själva musikundervisningen eller materialet det är fel på, vilket i sin 

tur resulterar i att eleverna inte lägger någon tid på att spela hemma.  

 

Ett tappat intresse kan också bero på sociala faktorer. Eleven har valt ett instrument, som inte 

har någon högre status och vågar inte spela på det; eleverna märker att det inte är ”deras grej 

att spela” eller att stödet från föräldrarna sviktar.  

 

Några lärare ser också en förändring i attityden hos barnen. Nu är det barnen som väljer i 

större utsträckning och de väljer något som ger dem en snabb ”belöning” för stunden. Om de 

då känner att de inte får detta så väljer de att sluta kanske utan att tänka efter. 

 

Kommentar 

 

”Musikalisk mångfald” har fått fram en del samstämmiga svar på den här frågan: 

 

”De faktorer som i första hand gjort att ungdomar inte börjat spela är således tid och andra 

intressen.” (s. 24). Anledningar till instrumentbyte bottnar oftast i att lustkänslan har förlorats, 

inte nödvändigtvis för musik, men för instrumentet man spelar.” (s. 28)  
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Johansson ser inte kopplingen till att materialet skulle påverka i någon större utsträckning.  

 

”Nej, undervisningsmaterialet i sig verkar i min undersökning inte påverka antalet 

klarinettelever.” (s. 25)   

 

Johansson och ”Musikalisk mångfald” tillskriver alltså läraren större ansvar för om elever 

slutar än själva materialet. 

 

b. Vad kan man göra för att behålla intresset för ditt/ett instrument? 

 

B., C., E., F. och G. anser att man på något sätt måste möta eleverna på deras nivå och lyssna 

på vad de vill göra och gillar att göra. D. är väl lite inne på samma spår och säger att läraren är 

den viktigaste faktorn för att motivera eleverna.  

 

C. och G. berättar att gruppspel av olika slag kan ha betydelse för om eleverna fortsätter eller 

inte. Att man får höra musiken i ett sammanhang eller spela i ett socialt sammanhang är alltså 

väldigt viktigt.  

 

Kommentar 

 

Johansson påpekar att: ”Det är ortens klarinettlärare och jämnåriga och äldre barn som 

framstår som de stora ljudande förebilderna och motivationsskaparna.” (s.23)  

 

Det är alltså viktigt med någon sorts förebild för att fortsätta spela, vare sig det är genom 

läraren, andra elever eller både och. 

 

”Musikalisk mångfald” beskriver förebilders betydelse så här: ”Däremot finns det ett klart 

samband mellan musikaliska förebilders betydelse för inspiration och därmed lusten att lära 

och utvecklas.” (s. 58) 

 

Intressant är att i Andersson & Hultmans undersökning är det endast 6 av 78 som svarat att de 

ser läraren som en förebild. (s. 16)  

 

Vad det beror på och om det har stor betydelse är svårt att säga, men det är värt att notera.  

 

5a. Hur upplever du att tillströmningen av nya elever är på ditt instrument? 

 

Gitarrläraren uppger att tillströmningen är god vilket den har varit hela tiden som han jobbat. 

Rektorerna tycker att situationen överlag är bra, d.v.s. det är många nya som börjar, dock inte 

på blåssidan. Oboe-, klarinett-, fagott- och flöjtlärarna tycker att tillströmningen blir sämre 

och sämre och att det går trögt för deras instrument.   

 

Kommentar 

 

Svaren bekräftar det allmänna tillståndet, som verkar råda på musik- och kulturskolor. 

Blåssidan har svårt med sin rekrytering medan elgitarr, trummor och bas ökar ständigt. 

 

Johanssons undersökning bekräftar detta då 8 av 11 respondenter har upplevt en minskning 

och två av de tre övriga respondenterna, som uppgett en stigande eller oförändrad trend sedan 

tre- fyra år tillbaka, har också haft minskningar. (s. 22)   
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Krantz & Johnsson ser också tydliga tendenser: ”Intresset för brassinstrumenten är väldigt 

lågt i jämförelse med gitarr och trummor. Detta var tydligt både i enkätundersökningen och i 

gruppintervjun.” (s. 29) 

 

Detta kan tyckas lite oroväckande eftersom situationen verkar vara oförändrad sedan 2002 då 

man redan uppmärksammade problemet, men fortfarande inte har fått upp tillströmningen.   

 

b. Hur många elever har du? Finns det en kö? 

 

 A., C. och E. har ett fåtal elever och ingen kö. Flöjtläraren har fler elever och en liten kö, 70 

% flöjttjänst. Gitarrläraren har så många elever han kan ta och det finns en kö! 

 

Kommentar 

 

Svaren bekräftar ytterligare det allmänna tillståndet. 

 

c. Är det många som slutar? 

 

Kommentar 

 

Här finns ett par intressanta fakta. Gitarrläraren har många elever och det finns en kö (5a. och 

b.) men han uppskattar att åtta elever per år slutar d.v.s. 20 %. Det betyder ju att bara för att 

man har elever och många står på kö så är allt inte frid och fröjd, såtillvida man bryr sig om 

att det är många som slutar, annars är det ju bara att ta från kön och inte bry sig om att 20 % 

slutar.  

 

Klarinett- och flöjtläraren får behålla sina elever (så deras problem är snarare att få elever att 

börja). Lite oroväckande är att fagottläraren uppskattar att 70 % av eleverna som börjar, slutar 

redan under första året, d.v.s. det är både svårt att få nya elever och behålla dem. Oboeläraren 

har haft en successiv nedgång och har väl snarare ett större problem att få nya att börja.  

 

Rektorerna påpekar att det är många som slutar ”i allmänhet”. 

 

6a. Är det värt att behålla det musikaliska kulturarvet? Varför? 

 

Alla svarar att det är bra att behålla det musikaliska arvet, men några tillägger att man också 

måste kunna släppa taget om situationen blir ohållbar. Främsta orsaken till att behålla arvet är 

att behålla en bredd av genrer och instrument, så att alla inte spelar samma sak och det blir en 

likriktning.    

 

b. Hur ska man arbeta för det, om eleverna vill annat? 

 

På den här frågan verkar läraren ha ett stort ansvar att locka fram elevens motivation enligt de 

intervjuade. Våga använda instrumenten i sammanhang, där de inte finns i vanliga fall och att 

”brinna”, vara engagerad, i det man gör är viktigt.  
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7. Hur kan man kombinera tradition och förnyelse? 

 

Den här frågan gav inte så många nya svar, utan man försöker jobba med genrebredd och 

spela i olika konstellationer.  

 

Kommentar 

 

Frågan verkar vara en het potatis då t.ex. E. säger: ”Lärarna ska inte vara begränsade. Många 

är rädda”. D.v.s. E. upplever att många är rädda för att prova nya saker, och kör på i samma 

spår som alltid, vilket gör att man kanske förlorar elever. Rektor D. säger dessutom att den 

här sortens tankegångar och arbetssätt inte är vanligt på dennes arbetsplats. På vissa håll har 

man alltså inte riktigt tänkt över hur instrumentalundervisningen ska anpassas till den nya 

mediabilden, alla tekniska framsteg o.s.v.  

 

I ”Musikalisk mångfald” anger 36 % att de använder datorer i musiksammanhang och 

möjligheterna att musicera och skapa musik med hjälp av datorer ökar snabbt. (s. 57)  

 

8. Hur tror du att situationen för ditt instrument ser ut i framtiden? 

 

Alla är överens om att situationen inte förbättrar sig av sig själv, det krävs mycket arbete för 

att förändra läget för vissa av instrumenten. Rektor D. säger: ”Tror inte trenden med oboen 

och fagotten kommer att vända tyvärr. Inte av sig själv i alla fall.” 

 

Kommentar 

 

Någonting måste alltså ske enligt lärarna, även om instrumenten inte håller på att dö ut (just 

nu…), för att någon ska spela de instrument som inte är de populäraste eller för att undvika att 

många slutar spela.   
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Avslutande reflektion 
 

Situationen på de skolor jag har undersökt, samt de skolor representerade i referensmaterialet, 

ger en bild som bekräftar mina farhågor. Orkesterinstrumenten verkar vara på tillbakagång, ett 

fåtal unga börjar spela och många av dessa slutar. Särskilt gäller detta vissa instrument, där 

situationen verkar riktigt allvarlig. På vissa håll verkar det dessutom saknas en insikt om 

varför eleverna slutar, eller varför så få börjar, och man fortsätter med samma rekryterings- 

och undervisningsmetoder som man alltid gjort  

 

Vad har då denna undersökning gett för antydningar, om hur kan man arbeta för att få elever 

och behålla dem?  

 

Om ett barn ska välja ett instrument, måste det finnas ett förhållande till detta. Barnet väljer 

inte ett instrument som det aldrig har sett eller hört, utan väljer med ledning av t.ex. familj och 

kamrater. Media kanske har en långt mindre betydelse än vad många tror. Eftersom få barn 

idag lyssnar på, eller har något förhållande till, sammanhang där de klassiska 

orkesterinstrumenten visas, måste de instrumenten visas på något annat sätt för att någon ska 

välja dem. Här har musikskolorna ett stort ansvar.  

 

Den traditionella instrumentdemonstrationen tycker jag är förlegad. Den fungerar i varje fall 

inte tillräckligt bra, om den används som den enda metoden att rekrytera, vilket verkar vara 

fallet på många(?) ställen. Man måste nog helt enkelt anstränga sig lite mer och ge varje 

instrument mer tid.  

Att åka ut till en skola och visa upp enbart t.ex. fagotten kan var ett inslag och om de som 

visar instrumentet själva är barn, så kanske detta kan ge en oslagbar förebildskänsla. 

 

När man väl har fått elever, så bör de så snabbt som möjligt införlivas in någon form av 

gruppundervisning, då det dels ger otroligt mycket rent spelmässigt; man lär av varandra. 

Dels ger det ett socialt samspel där gruppkänslan gör att man kan få motivation och ett 

sammanhang. Eleverna vill ju till och med ha mer gruppundervisning, så det finns inget 

hinder från deras sida.  

 

”En undersökning av musikundervisningen visar att 59 % får 20-40 minuters enskild lektion 

per vecka, varav 45 % önskar mer undervisning. Samma tendens gäller gruppundervisning.”  

(Musikalisk mångfald s. 40) 

  

Får att få ut maximalt av förebildsfaktorn, bör grupperna bestå av elever i olika åldrar och 

nivåer. Några i undersökningen påpekar att det kan vara ett hinder att nivåerna är så olika, 

men jag kan mycket väl tänka mig att prova om inte det också kan vara en fördel. Visserligen 

är det kanske alltid inte så bekvämt att prova nya metoder, att bryta sig loss från sina gamla 

vanor och mönster. Som en lärare sa: Många är rädda och gömmer sig bakom spelböckerna.  

 

En framträdande orsak till varför man slutar spela är, att man upplever att 

undervisningssituationen är otillfredsställande. 

 

 ”…det är lärarens attityd och sätt att undervisa som till stor del är avgörande för 

lusten.”(Musikalisk mångfald s. 58)  

 

Läraren har alltså ett väldigt stort ansvar och man ska nog börja tänka efter vad man gör för 

något, om man tappar en stor del av sina elever istället för att skylla på materialet eller att 
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eleverna har annat för sig, att de inte har tid. Om eleven upplever att spelandet är tillräckligt 

intressant så kommer ju detta att ”ta tid” i stället för något annat.    

 

Vissa fakta i undersökningen, den gammalmodiga instrumentdemonstrationen, bristen på 

visioner och oförmågan att följa med i dagens tankesätt, pekar på att det också kan vara så, att 

elever inte börjar spela eller att de slutar i förtid, för att musikskolan har fastnat i gamla 

invanda mönster som hindrar utvecklingen, man gör som man alltid har gjort.  

 

Detta problem beskrivs i ”Traditioner i tiden – En studie av kommunala musikskolans 

verksamhetskultur” (Karlsson & Ödlund, Luleå Tekniska Universitet -06).  

 

”KM är en frivillig skolform och det finns alla möjligheter till alternativa 

organisationsformer, trots detta är KM kanske en av de mest traditionsbundna och statiska 

skolformer som finns i Sverige. Tradition är nödvändigtvis inte negativt men om det är det 

hinder för utveckling och förändring har man ett problem.”  (s. 24) 

 

Undersökningen pekar också på att det inte nödvändigtvis är de ämnen/instrument som lärs ut, 

som är ett problem, utan snarast sättet på vilket det lärs ut, eller hur undervisningssituationen 

är strukturerad.  

 

”Det kanske ligger en viss sanning i att delar av KM:s verksamhet inte ligger helt i linje med 

gällande mål och riktlinjer, att exempelvis blåsorkesterverksamheten är en ensembleform som 

tillhör ett förflutet ideal, men frågan är om det är det som är problemet. Problemet kanske 

ligger i det som en av rektorerna beskriver som flexibilitet, eller snarare bristen på flexibilitet. 

En verksamhet som inte är så statisk i sin form och där barriärerna mellan traditionerna inte är 

så starka, har kanske bättre möjlighet att utveckla sin verksamhet.” (s. 24) 

 

Om hela skolans struktur är uppbyggd på ett tankesätt som fungerade för 50 år sedan, men 

som nu är tämligen inaktuellt men fortfarande används, då kan det bli svårt att få elever och 

att behålla dem.  

 

Resultatets tillförlitlighet 
 

Den här undersökningen kan förstås inte göra anspråk på att beskriva hur situationen är i hela 

den svenska musik- och kulturskolan. Möjligen visar den på tendenser som verkar vara 

relativt allmängiltiga, då stor samstämmighet finns i svaren och referensmaterialet. För mer 

djupgående insikt skulle man givetvis kunna gå vidare och ha fler informanter från andra håll 

i Sverige, för att kartlägga eventuella lokala variationer i lärares och skolledares erfarenheter.  
 

Vidare forskning 
 

Vilken betydelse har det att blanda genrer för elevens intresse att spela? 

Hur gör lärare när de för in det musikaliska kulturarvet i sin undervisning?  

Vilken betydelse har instrumentdemonstrationerna för vilket instrument man väljer? 
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