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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att få en uppfattning om hur rektorer, lärare och elever vid 
två musikskolor ser på motivationens betydelse i instrumentundervisning. Syftet var även att 
undersöka vad dessa två skolor gör för att rekrytera elever till träblåsinstrumenten. Till 
träblåsinstrumenten räknas tvärflöjt, oboe, klarinett, saxofon och fagott. Vi valde att göra 
intervjuer med rektorer och lärare från de båda musikskolorna samt en enkätundersökning 
med elever som spelar i blåsorkester. Undersökningen visade att det inte gjorts någon särskild 
satsning för att rekrytera elever till träblåsinstrumenten. Vi fann även att det under de senaste 
decennierna varit en viss minskning i antalet elever som spelade träblåsinstrument, men det 
förklarades främst bero på sviktande budgetunderlag och sjunkande elevantal i grundskolan. 
När det gäller motivation framkom det att elever söker inspiration och förebilder, och att det 
även är viktigt att läraren låter eleven vara delaktig i utformningen av undervisningen.  
 
 
 
Nyckelord: Motivation, Rekrytering, Musikskola, Träblåsinstrument  
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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Sture Brändström som med sina kloka råd och lugna handledning 
fört vårt arbete framåt. Ett varmt tack även till de rektorer, lärare och elever som gjort vår 
undersökning möjlig genom att dela med sig av sina åsikter. 
 
Att glädjas åt musiken både som musikant och åhörare är något väldigt speciellt och vi hoppas 
att genom denna studie kunna visa att musik är mer än en ”enkel kombination av ljud”. 
 
Piteå, mars 2008 
 
Lisa Maria Fils 
Cecilia Fjellborg 
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Inledning 
 
Vi, Lisa Maria Fils och Cecilia Fjellborg, valde det här ämnet eftersom vi båda kommer att ta 
examen som lärare inriktning musik med specialisering mot instrumentundervisning. Lisa 
Maria spelar tvärflöjt och Cecilia spelar klarinett som båda tillhör instrumentfamiljen träblås. 
De övriga instrumenten i samma familj är saxofon, oboe och fagott.  
 
Vi har under våra praktikperioder och olika vikariat sett att det skett en minskning av 
träblåseleverna inom musikskolan, vilket gjorde det intressant att undersöka vad minskningen 
kan bero på. Många elever funderar på att sluta efter några år på instrumentet och då anser vi 
det vara viktigt att som lärare kunna motivera eleverna till att fortsätta spela. Vi ville därför 
undersöka vilka metoder lärarna använder sig av och vad de gör för att rekrytera nya elever 
till träblåsinstrumenten. ”Är det inte bara att blåsa?” är en vanligt förekommande kommentar 
både från elever och deras föräldrar när det gäller blåsinstrument. Att man måste öva för att 
lära sig kommer ibland som en överraskning vilket kan leda till att eleverna slutar tidigt om de 
inte känner sig motiverade. 
 
Problemområde 
 
En fullbesatt symfoniorkester öppnar en konsert i ett majestätiskt forte och en explosion av 
välljud träffar den intet ont anade publiken. En kraft att räkna med, eller…? Enligt Sveriges 
Musik- och Kulturskoleråds (SMoK) rapport Musikalisk mångfald (2002) har musicerandet i 
de kommunala musik- och kulturskolorna de sista 15 åren minskat med 23 procent. 
Träblåsinstrumenten har tillsammans minskat med 38 procent under perioden 1987 till 2001, 
en något oroande siffra för oss blivande träblåslärare. I Statens kulturråds omvärldsanalys från 
2001 kan vi läsa följande citat: 
 

Det visar sig också att allt färre ungdomar väljer att utbilda sig till  
orkestermusiker. Det är en tendens som märks från kultur- och  
musikskolorna ända upp till musikhögskolorna. Trots att musikintresset 
är starkt hos ungdomar och många vill bli musiker lockar inte  
orkesterinstrumenten. Någon enkel förklaring till detta är svår att ge, 
men en bidragande orsak kan vara att konstmusikens betydelse har  
minskat, även för de ungdomar som väljer musiken som yrke. (s. 51) 

 
Problemet med att rekrytera elever till orkesterinstrumenten är alltså utbrett och märks även 
på landets folkhögskolor och musikhögskolor, något som kan leda till att de professionella 
orkestrarna i förlängningen kan komma att bli lidande. En bidragande orsak till att 
orkesterinstrumenten och den musik som förknippas med dem har kommit i skymundan kan 
vara pop- och rockindustrin. Barn och ungdomar omges ständigt av populärmusik och via 
olika tv-program kan de varje vecka se hur ”enkelt” det är att bli känd genom att sjunga eller 
spela något förstärkt instrument. De som arbetar inom musikbranschen vet dock att det 
förmodligen ligger massor av arbete och övningstimmar bakom programdeltagarnas resultat, 
men för dem som bara ser programmet verkar det vara hur lätt som helst att ställa sig på scen 
och sjunga.  
 
Vår tillvaro kretsar mycket kring teknik och olika programvaror för att skapa musik i datorer 
kommer ut i ständigt nya och förbättrade utgåvor. Även detta påverkar musicerandet på 
orkesterinstrument som man poängterar i SMoK:s rapport, ”Vem vill slita med tonbildningen 
på en klarinett när musikdatorn kan producera samma toner som dessutom kompletteras med 
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komp på en gång?” (SMoK, 2002, s. 60). Detta citat är något som musik- och kulturskolorna 
borde ta sig tid att fundera över. Varför vill en del barn och ungdomar spela ”riktiga” 
instrument istället för att använda datorer och hur ska vi få fler att välja samma bana?  
I SMoK:s rapport (2002) förekom även gruppdiskussioner mellan elever som var aktivt 
musicerande, elever som hade slutat av olika anledningar och ungdomar som aldrig börjat 
spela. En av diskussionsfrågorna rörde lärande och hur en bra lärare bör vara. Merparten av 
svaren som citeras i rapporten pekar på vikten av stöd och uppmuntran från 
instrumentalläraren. 
 
 Ja, bra lärare, man måste bli motiverad annars förlorar man intresset. Det 

är kul första tiden när man håller på att lära sig, man lär sig nåt nytt hela 
tiden. Men sen när man skall repetera allting, då krävs det väldigt bra lärare 
för att man skall stå ut och fortsätta. (s. 46) 

 
Många av de aktivt musicerande lyfter också fram att läraren bör ställa krav på sina elever. 
Rimliga krav och tydliga mål tycker flera är en sporre för att fortsätta öva och utvecklas. Vad 
som är ”rimliga krav” är inte lätt att bestämma och ungdomarna berättar även om lärare som 
varit så krävande att eleverna knappt vågat gå på lektionerna. Hur ska då en bra lärare vara? 
Det är något vi hoppas kunna få några ledtrådar till genom denna undersökning. 
 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rektorer, lärare och elever vid två musikskolor i 
Norrland ser på motivationens betydelse vid instrumentundervisning. Dessutom ämnar vi 
undersöka vad dessa två musikskolor gör för att rekrytera fler elever till träblåsinstrumenten.  
 

• Vad gör träblåslärarna för att motivera sina elever? 
• Gör musikskolorna någon rekrytering riktad mot träblås? 
• Finns det en minskning av antalet elever som spelar träblåsinstrument inom den 

kommunala musikskolan? 
 
 

Tidigare forskning 
 
Vår uppsats kommer att fokusera på begreppet motivation och vad det innebär i en 
lärandesituation inom instrumentundervisning. Vi kommer även i den senare delen av 
bakgrunden att kortfattat redogöra för hur rekrytering och undervisning på träblåsinstrument 
går till inom den kommunala musikskolan. 
 
Motivation 
 
I sin bok Elevens värld väljer Imsen (2000) att på följande sätt beskriva begreppet motivation. 
 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas 
 ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. Det ligger känslor 
 och förväntningar före en aktivitet, de följer med medan vi utför  
 aktiviteten, och de lägger sig gärna som en slöja kring aktiviteten.  
 Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos  
 individen, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger  
 den mål och mening. (Imsen, s. 271)  
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Vidare berör Imsen (2000) även att man kan skilja på yttre och inre motivation, där den yttre 
motivationen kommer utifrån, exempelvis från lärare eller föräldrar, medan den inre  
motivationen kommer från individen själv, ett behov eller en innerlig önskan. Att lära sig 
spela ett instrument eller kanske samla frimärken, vad som helst som utvecklar ett brinnande 
intresse och känns meningsfullt för individen går under begreppet inre motivation. I Bruners 
bok På väg mot en undervisningsteori (1971) står följande att läsa vad gäller inre motivation: 
  

Ett inre motiv är ett motiv som inte beror av belöningar vilka 
 ligger utanför den aktivitet det leder till. Belöningen består i 
 en framgångsrik avslutning på denna aktivitet eller till och med 
 i själva aktiviteten. (Bruner, s.133) 
     
Den yttre motivationen kännetecknas av att individen aktiverar sig och hoppas få en belöning 
för det. När elever till exempel pluggar hårt inför ett prov endast för att få bra betyg, eller när 
en elev börjar spela piano endast för att hans/hennes föräldrar tycker att det är vackert styrs 
man av yttre motivation. När personer enbart styrs av en yttre motivation finns risken att 
kunskapen de tillägnar sig inte blir bestående. Eleven som pluggat hårt inför provet minns 
mycket lite av informationen ett par veckor senare och eleven som börjat spela piano för sina 
föräldrars skull känner förmodligen inte alltför stor glädje i sitt övande. Bruner (1971) menar 
alltså att enbart yttre motivation inte är tillräckligt för att upprätthålla den långa 
inlärningsprocess som behövs för att människan ska kunna tillägna sig kunskap. 
 
Teorier om lärande 
 
Människan som en lärande varelse har varit och är fortfarande ett mysterium för forskarna. 
Alla har vi olika sätt att lära och som lärare i dagens skola har det hög prioritet att variera 
undervisningen för att, i den mån det är möjligt, hjälpa alla elever till ett harmoniskt lärande 
(se exempelvis Imsen s. 244). 
 
Pestalozzi har i sina teorier om lärandet tagit fasta på hur läraren, i vad han kallar en god 
skola, alltid ska kunna motivera sina krav på eleverna. Dessa motiveringar ska upplevas som 
naturliga för eleverna vilket betyder att läraren inte kan ställa krav som ligger över elevernas 
förmåga. I Pestalozzis skola var det särskilt viktigt att läraren hela tiden utvecklades 
tillsammans med eleverna. Genom sin undervisning skulle lärarna fördjupa sin lärarroll och 
sina ämneskunskaper, något som förhoppningsvis sedan skulle inspirera eleverna till lärande 
(Svedberg & Zaar, 2003). 
 
Eleverna i ”den goda skolan” uppmuntrades hela tiden att skapa, iaktta och observera och 
under gruppundervisning tränades tålamod och koncentration. Pestalozzi byggde sin 
undervisningsteori på att hela tiden växla mellan teori och praktik och allt man gjorde skulle 
ha en bra motivering i undervisningsteorin. En av sakerna som karakteriserar en god skola är 
att den verkar i samklang med hemmet. Hemmiljön bör i sin tur grunda sig på ”ömsesidig 
omtanke, självklar pliktuppfyllelse och gemensamt hänsynstagande” (Svedberg & Zaar, 2003, 
s. 55). Pestalozzi hoppades att man genom att bygga elevernas utbildning på ovanstående 
grunder skulle kunna reformera samhället i stort. 
 
En annan forskare som ur psykologisk synvinkel granskat lärandet var Vygotskij. Vygotskijs 
teorier om lärande har stark betoning på samspel mellan lärare och elev. Eleverna har förmåga 
att klara vissa uppgifter helt på egen hand, men när uppgifterna blir svårare behöver de hjälp 
att lösa problemen. Det är skillnaden mellan vad eleven själv klarar och vad eleven klarar med 
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hjälp av en vuxen som Vygotskij kallar ”den proximala utvecklingszonen” (Imsen, 2000, s. 
188). Genom att låta eleverna samarbeta och få mindre och mindre hjälp minskar den 
proximala zonen och till slut klarar eleven uppgiften på egen hand. Vygotskij ansåg att 
undervisningen bör ligga på en lite högre nivå än den eleven redan behärskar för att eleverna 
ska få anstränga sig lite för att klara uppgiften.  
 
I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) konstaterar Vygotskij att fantasi är 
mycket viktigt för människans utveckling som en skapande varelse. Enligt Vygotskij är den 
mänskliga hjärnan ett organ som hela tiden kombinerar och skapar hellre än reproducerar, 
något som är avgörande för hur vi formar vår framtid. 
 

Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, 
då vore hon en varelse som bara var inriktad på det förgångna, och 
hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden i den mån som  
denna återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa 
aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar  
sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. (Vygotskij, 1998, s. 13) 

 
Vidare förklarar Vygotskij att själva fantasin är grunden till människans kreativitet inom 
kultur såväl som inom vetenskap och teknik. Redan i den tidiga barndomens lekar visar 
människan sin kreativitet där till exempel en trädgren kan bli en häst och en kälkbacke lätt 
”förvandlas” till en slalombacke för internationella tävlingar. I barns lekar hittar vi enligt 
Vygotskij många ”ekon” av sådant som barnet hört av vuxna, men leken är inte en kopia av 
den upplevda situationen utan en kreativ bearbetning som förmodligen inte är i närheten av 
den verkliga händelsen. Vygotskij påpekar dock att fantasin är tätt sammanbunden med 
verkligheten eftersom det är därifrån och från tidigare erfarenheter som fantasin får sin 
skaparkraft. Det är därför viktigt att barnen får fylla på sin bank av erfarenheter för att deras 
fantasi ska få mer att utgå från. Ju mer barnet har upplevt i verkligheten, desto rikare blir 
deras fantasi och kreativitet. 

 
Vygotskij visar även på sambandet mellan fantasi och känslor. Människan försöker hela tiden 
sätta ord och bilder på sina känslor för att göra dem konkreta. Detta gör att fantasin får oss att 
exempelvis koppla ihop känslor med färger, svart för sorg, blått för lugn och rött för värme 
eller uppror. Fantasin kan även få våra känslor att skena iväg som när vi i böckernas värld 
hela tiden gläds och förargas tillsammans med huvudpersonerna trots att vi vet att händelserna 
och personerna är påhittade av en författare. Samma fenomen sker när vi lyssnar på musik. En 
tillsynes enkel kombination av ljud kan väcka enorma känslor hos åhöraren även om inte 
denne själv musicerar. Vygotskij kallar detta fenomen för breddning och konstnärlig 
omvandling av känslor, något som enligt honom utgör den psykologiska grunden för musiken 
som konstform.  
 
Motivation inom musikområdet 
 
Lif (1997) ger i sin bokserie Konsten att undervisa i musik en annan beskrivning där den yttre 
motivationen liknas vid en dressör som ger order och delar ut antingen straff eller beröm 
beroende på prestationen hos den dresserade. Han påpekar också att en del i lärarens uppdrag 
är att söka kontakt med elevens inre motivation för att se vad eleven själv har för mål med 
exempelvis sitt musicerande. Om elevens och lärarens mål inte stämmer överens är det enligt 
Lif lärarens uppdrag att anpassa sin undervisning för att ta vara på elevens intressen.   
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Eleverna som söker sig till musikskolan gör det av fri vilja. De vill lära sig spela, och då är en 
stor del av instrumentlärarens roll att ta vara på och underhålla det intresset. Om man som 
lärare klarar av att möta eleven och dennes intresse är möjligheten stor att läraren kan sätta 
igång nya läroprocesser hos eleven som därigenom får nya mål att sträva mot. Vad gäller 
målsättning menar Lif att det är viktigt att se till att lärare och elev arbetar mot samma mål, 
båda parter ska veta vad de tillsammans vill uppnå med undervisningen. Tydliga mål och 
delmål kan ha stor inverkan på elevernas motivation, men man bör se upp med att sätta upp 
för lättuppnåeliga mål eftersom det kan ha en uttråkande effekt på eleverna. Målen får dock 
inte heller framstå som ouppnåeliga eftersom det kan göra att eleven ger upp innan han/hon 
ens försökt. 
 
 Varje människa har sin unika övre gräns för vad man tror  
 sig kunna prestera. Den gränsen kan och måste sprängas 
 om man vill nå nya, högre mål. Men då måste målsättningen 
 vara totalt förankrad och accepterad intellektuellt, känslomässigt,  

medvetet och omedvetet för att fungera effektivt. (Lif, 1997, s. 30) 
 
 
Även Rostvall (2000) tänker i liknande banor och tar även in begreppet ”flow” i 
motivationsteorin. 

 
Jag tror att teorin om flow kan hjälpa läraren att förstå i vilka  
situationer motivationen växer. För att vi ska uppnå flow, måste 

 uppgiften vi ställs inför matcha våra kunskaper och förutsättningar 
 optimalt. Om uppgiften är för lätt blir vi uttråkade, om den är för  
 svår kommer vi att känna frustration och rädsla för att misslyckas. 
 (s. 47-48) 
     
Begreppet ”flow” kommer från Csíkszentmihály som är professor i psykologi i Chicago. Flow 
är enligt Csíkszentmihály (1996) den optimala upplevelsen när vi känner att allt bara 
stämmer, när vi känner att vi har total kontroll över våra handlingar. Denna känsla av 
upprymdhet och glädje är inte något som bara trillar ner i knäet på oss utan kräver ofta att 
man tänjt sina gränser till det yttersta för att klara uppgiften. 
 
I boken Developing talent in young people (Bloom, 1985) beskrivs en studie utförd vid 
University of Chicago där man genom intervjuer försökte kartlägga hur vuxna framgångsrika 
människor utvecklade sina talanger när de var barn. I studien ingick bland andra 
konsertpianister som alla börjat sina pianostudier vid unga år. Flera av pianisterna berättar att 
de aldrig kom till någon punkt där de kände sig uttråkade i sin övning, eftersom de 
tillsammans med sina lärare och föräldrar hittade nya saker att lära sig. När de lärt sig 
behärska något ledde det till att dörrar till ny kunskap öppnades och de fick åter inspiration att 
fortsätta med sin övning. Även i denna studie finner vi att yttre motivation var en stor 
drivkraft för dessa pianister. Många av de intervjuade berättar att det var när de hörde äldre 
elever spela som de kom till insikt om att musik inte bara handlade om att träffa rätt toner. 
Genom att använda nyanser och fraseringar kunde de få musiken att leva. En pianist berättar 
om när hans musiklärare i skolan spelade upp en skiva med Edward Griegs pianokonsert, en 
upplevelse som han fortfarande bär med sig. 
 
 the teacher played the first movement of a Grieg piano concerto on  
 a recording…This was the first time I’d heard classical music, and  
 I never realized that piano could sound that way…(Bloom, 1985, s. 412) 
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Pianistens mor insåg vilken effekt inspelningen hade på hennes son och köpte skivan till 
honom. 
 …I’ll never forget the scene…[she came home] and she put that  
 recording on. The only recordings I’d heard were these little 78 
 things that lasted four or five minutes. This was 33 1/3. It went on 
 for twenty-five minutes, this piece. And I didn’t even bother to play 
 the other side of the record for over a year…I became very  

ambitious. I wanted to play important pieces. (Bloom, 1985, s. 413) 
 
Vidare berättar pianisterna i studien att en stark motivationskraft var att bli uttagna till olika 
tävlingar och mästarkurser, att få känna sig speciell och även få ett kvitto på att all övningstid 
gett resultat. Att på regelbunden basis få träffa en lärare som var engagerad i sin musik och 
som uppmuntrade till att musicera var även det en stark upplevelse för pianisterna. De fick 
hjälp att hitta musiken som fanns gömd bakom den ibland komplexa notbilden. De flesta av 
pianisterna minns sina olika lärare med värme. Den första läraren blev för många lite av en 
extra förälder som alltid var uppmuntrande och stöttande. Ibland förekom belöningar i form 
av klistermärken eller godsaker, men det som lämnat mest avtryck verkar vara det emotionella 
stödet och inspirationen som läraren utstrålade.  
 
I sin artikel Charcateristics of music teachers and the progress of young instrumentalists 
menar Davidson, Howe, Moore & Sloboda (1998) att lärarens agerande under lektionerna har 
stor betydelse för hur eleverna motiveras att fortsätta musicera. Artikelförfattarna genomförde 
intervjuer med 257 barn och ungdomar och delade in dem i fem grupper: ”Highly Successful 
and Serious Musicians, Competent Serious Musicians, Competent Young Musicians, Amateur 
Young Musicians och Young ’Ex-musicians’” (s. 146). Frågorna rörde hur de bemöttes av sin 
nuvarande eller dåvarande lärare, om läraren ställde höga eller låga krav och så vidare. 
Eleverna fick även redogöra för om de någon gång bytt lärare och i så fall varför.  
 
Undersökningen visade att eleverna som fortsatt att musicera hade haft lärare som var vänliga, 
uppmuntrande och avspända personer. Intervjuerna visade också att ju längre eleverna kom i 
sin musikaliska utveckling desto viktigare var det för dem att deras lärare var en god 
instrumentalist. Kraften hos goda förebilder kan vara en stor del i den yttre motivationen. De 
intervjuade fick också svara på om de hade enskilda lektioner, lektioner i grupp eller en 
kombination av de båda. Det visade sig att de ungdomar som kommit längst i sitt musicerande 
hade haft tillgång till både enskild undervisning och grupplektioner, något som enligt 
författarna ses som ett mycket fördelaktigt sätt att arbeta.  
 
Att kombinera enskild undervisning med gruppundervisning är något som även Rostvall 
(2000) förespråkar. Under enskilda lektioner händer det att lärare på grund av sin önskan att 
utnyttja tiden effektivt inte låter eleven lösa eventuella problem själv. Istället serverar läraren 
olika förslag på lösningar, kanske innan problemet ens uppstått. Under den enskilda lektionen 
står läraren till stor del i maktposition och eleven får ta emot undervisning istället för att vara 
en del i den. När läraren direkt ger handledning utan att låta eleven försöka själv menar 
Rostvall att risken finns att eleverna blir väldigt passiva och får svårt att musicera på egen 
hand utan lärarens hjälp. I en gruppundervisningssituation har inte läraren lika tydlig 
maktposition utan gemenskapen i musiken gör att elever och lärare hamnar mer på samma 
plan.  
 
Att läraren fungerar som ständig handledare är något som Becker (1993) tar upp i sin artikel 
Instrumental musikundervisning och ”lotsning” – ett metodiskt problem. Genom att som 
instrumentallärare spela in och lyssna på sina egna och sju kollegors lektioner har hon slagit 
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fast att ”lotsning” är relativt vanligt förekommande inom musikskoleundervisningen. Att 
”lotsa” inom undervisning innebär att läraren försöker göra problemet så lätt som möjligt för 
eleven att lösa genom att exempelvis omformulera frågor samt använda andra ordval och 
tonfall. Följande citat kommer från Beckers egen undervisning och visar vad hon i sin artikel 
menar med lotsning. (L = lärare E = elev) 
 

L: Vilken tonart har tre #-förtecken? 
E: B-dur? 
L: Nä, nu gissar du. Hur ska du göra för att ta reda på vilken 
     tonart en melodi går i? 

 E: Äh….. 
 L: Jo, ett sätt kan vara att se efter vilken sista tonen i stycket är. 
     Vilken är den sista tonen i det här stycket? 
 E: A 
 L: Alltså vilken tonart? 
 E: A-dur 
 L: Ja, just det. Detta under förutsättning att det är en melodi i dur 
     och inte i moll, för då blir förutsättningarna lite annorlunda.  
     Men det får vi ta en annan gång för nu rinner klockan iväg. (s. 24) 
 
När man bryter ner problemen i många små delar förlorar eleven helheten och sammanhanget 
vilket kan göra det svårare för honom/henne att ta till sig undervisningen. Tidsbrist är ofta en 
faktor som leder till lotsning enligt Becker. Instrumentläraren går ofta igenom många moment 
under en lektion vilket kan göra det svårt för eleven att prestera det som förväntas av 
honom/henne. Det blir helt enkelt för många saker att hålla reda på. Om eleven istället skulle 
få färre moment att arbeta med och tid att reflektera kring de olika momenten skulle 
kunskapen bli mer bestående och i slutändan skulle man, menar Becker, vinna tid. Om eleven 
får chans att reflektera över de grundläggande momenten och på så sätt bli medveten om sin 
inlärning, kommer nästa moment att gå snabbare att lära in och eleven kommer också att 
kunna öva hemma på ett medvetet sätt.  
 

Vi tänker oss att det står klart för eleven att målet är, att kunna spela ett  
instrument, och att det i sin tur är roligt och spännande att kunna, för att 
han njuter av musik och samvaron kring den. Det är den övergripande  
helheten som styr motivationen. (Becker, 1993, s. 36)  

 
När det gäller gruppundervisning måste inte progression alltid vara den styrande faktorn, det 
är minst lika viktigt att gruppen trivs med att musicera med varandra. Schenck (2000) 
beskriver i sin bok Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger fem 
blockflöjtister i andra klass som han undervisade tillsammans. Gruppen verkade alltid ha 
roligt när de spelade och de träffades även efter lektionstid för att spela i olika konstellationer. 
De var alltid motiverade att lära och entusiasmen gick inte att ta miste på. Eleverna var på 
väldigt olika nivåer, vilket ledde till att Schenck vid läsårets slut började kombinera ihop nya 
grupper som skulle vara kunskapsmässigt jämnare. När det sedan blev dags att gå igenom 
höstens anmälningar hade alla eleverna i gruppen skrivit på sin anmälan att de bara ville 
fortsätta spela om de fick ha kvar samma grupp. Detta är ett väldigt konkret exempel på att 
eleverna ibland prioriterar gemenskap och samvaro högre än progression, något som läraren 
bör vara medveten om. Att få spela tillsammans i en grupp där man trivs kan göra underverk 
för motivationen att fortsätta spela. 
  
Trots att det är viktigt att eleverna går framåt i sitt musicerande får läraren inte glömma bort 
att ibland repetera låtar som de redan har spelat, detta för att stärka elevernas jag-kan-känsla. 
Schenck skriver vidare att ”Bristen på jag-kan-känsla kan vara en av de vanligaste orsakerna 
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till att elever slutar spela.” (s. 55). Om läraren alltför snabbt går vidare till nästa låt i boken 
kan det innebära att eleven bara får spela saker de inte klarar under lektionen vilket leder till 
att jag-kan-känslan försvinner ur deras musicerande. Vuxna glömmer ofta bort att upprepning 
symboliserar trygghet för de flesta barn och Schenck poängterar detta genom sitt 
konstaterande att små barn ofta vill höra samma godnattsaga flera, flera gånger om. Det är 
genom att gå tillbaka och spela det som eleverna redan kan som de bygger upp en trygghet i 
sitt spelande och får självförtroendet att våga börja lära sig något nytt.  
 
Förankring i styrdokument 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(Skolverket, 2006a) kan vi läsa att eleverna efter genomgången grundskola bland annat ska ha 
”utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 
samhällets kulturutbud.” (s. 10) och att eleverna också ska ha en förtrogenhet med det 
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.  Följande står att läsa under rubriken Mål att 
sträva mot: 
 
 Skolan ska sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga (s. 9) 

 
Att utveckla sig själv och sitt lärande genom att musicera, både ensam och tillsammans med 
andra, är en grundbult för verksamheten inom den kommunala musikskolan. Vidare kan vi 
läsa att det är lärarens uppdrag att i sin undervisning utgå från elevernas behov och 
förutsättningar. Läraren ska även ge utrymme för eget skapande. Eftersom många lektioner 
inom den kommunala musikskolan är individuella är det väldigt viktigt att instrumentallärarna 
tar hänsyn till ovanstående. 
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006b)står följande att läsa 
under rubriken Kunskap och lärande: 
  
 Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och  
 möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev 
 skall mötas av respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna 
 skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är  
 förutsättningar för personlig utveckling. (s. 6) 
 
I grundskolan, framförallt i de lägre årskurserna, är det vanligt att lärare från den kommunala 
musikskolan utformar och håller i undervisningen. Detta är något som ofta finns med i 
riktlinjerna för de olika musikskolorna, att i största möjliga mån samverka med grund- och 
gymnasieskolan och integrera dessa skolformer i sin verksamhet. Den kommunala 
musikskolan har inga centrala styrdokument utan varje skola utformar sina egna mål för sin 
verksamhet. Av denna anledning är det svårt att säga något generellt om musik- och 
kulturskolornas målformuleringar av hänsyn till skolornas integritet. Exempel på vad som kan 
stå i olika musikskolors mål är att eleven i verksamheten ska komma i kontakt med musik i 
varierande genrer, att det ska finnas möjlighet till ensemblespel och att eleven genom sitt 
musicerande ska känna glädje och lust att lära. Att lära sig spela ett musikinstrument är 
krävande, men ofta väldigt utvecklande för de elever som orkar fortsätta spela även om 
utvecklingen ibland går långsamt. Förhoppningsvis kan lektionerna tillsammans med läraren 
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och eventuellt ensemblespel locka fram den ofantliga glädje som många finner i att skapa 
musik – något som även kan bli en tillgång i grundskolans musikundervisning.  
 
 

Den kommunala musikskolan 
 
1984 gav Svenska kommunförbundet ut skriften Den kommunala musikskolan – en resurs i 
kulturlivet med syftet att dels väcka debatt kring musikskolans undervisning, samt att försöka 
ge musikskolorna i landet en övergripande målsättning. I skriften står att läsa att den 
kommunala musikskolan är en frivillig skolform till vilken barn och ungdomar kan anmäla sig 
för att få lära sig spela ett musikinstrument, sjunga och i vissa fall dansa. I ett flertal 
kommuner har musikskolorna blivit kulturskolor där det även erbjuds exempelvis bild- och 
dramaundervisning. När det i texten står ”kommunala musikskolan” underförstås att vi i de 
flesta fall även inräknar kulturskolor.  
 
Följande står att läsa om musikskolans mål: 
 

Verksamheten i musikskolan skall 
 

 ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en 
meningsfull och stimulerande del av deras liv. 

 
 vidga och fördjupa elevernas musikaliska erfarenheter och därigenom bidra till deras 

utveckling till medvetna och självständiga människor. 
… 

 genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang.  
 
(Svenska kommunförbundet, 1984, s. 20-21) 

 
 
År 2006 fanns det 159 musikskolor och 123 kulturskolor i Sverige enligt SMoK som varje år 
gör en nationell lägesrapport över verksamheten. SMoK bildades 1997 som en intresse- 
förening för musik- och kulturskolorna i landet. I föreningens stadgar står bland annat: 
 

Svenskt Musik- och Kulturskoleråd är en ideell, partipolitiskt och fackligt 
obunden förening med uppgift bl. a. att verka för en tillgänglig, effektivt 
arbetande och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige. 
 
(Stadgar för SMoK, 1 Övergripande mål http://www.smok.se/stadgar.asp#over) 
 

 
Enligt SMoK ska Sveriges musik- och kulturskolor kännetecknas av bland annat, en nära 
samverkan med andra skolformer och att barn och ungdomar ska stå i centrum för 
verksamheten. Dessa barn och ungdomar ska inom verksamheten mötas av välutbildade 
pedagoger med kompetens inom sin konstform. Musik- och kulturskolorna bör även erbjuda 
musikalisk mångfald och skolorna ska vara öppna för alla oavsett förutsättningar. 
(http://www.smok.se/about.asp).  
 
Åldern på musikskolans elever varierar mellan de olika skolorna men i regel är de mellan åtta 
och arton år gamla. På en del musikskolor bedrivs även så kallad Suzukiundervisning vilket 
gör att barn från tre års ålder kan få börja spela tillsammans med sina föräldrar. De flesta av 
de kommunala musikskolorna har en avgift som betalas terminsvis. Den varierar mellan 0 och 
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1600 kronor beroende på i vilken kommun man befinner sig (SMoK, 2006). Undervisningen 
på instrument sker antingen individuellt eller i mindre grupper om två eller tre till en början. 
För att eleverna ska få chans att utveckla sin fantasi och sitt eget skapande bör både den 
enskilda undervisningen och klassundervisningen innehålla såväl reproducerande som 
skapande moment, detta för att ge eleverna en musikalisk identitet (Svenska 
kommunförbundet, 1984). 
 
När eleverna sedan har spelat något år får de ofta förfrågan om de vill spela i någon ensemble 
till exempel blåsorkester eller stråkorkester för att vidga sitt musicerande och skapa en social 
samvaro i musiken. Ensembleverksamhet är en viktig del av musikskolans verksamhet och 
eleverna bör vara med i så många ensembler som möjligt (Svenska kommunförbundet, 1984). 
Enligt skriften måste det även inom musikskolan finnas möjlighet för eleverna att kunna byta 
lärare om det skulle visa sig nödvändigt. Det kan gälla till exempel en ren intressekonflikt: 
eleven kanske vill ägna sig åt en genre som läraren inte kan undervisa i. Vid dessa tillfällen är 
det viktigt att läraren i fråga är öppen för att låta eleven få lektioner hos en annan lärare med 
den efterfrågade kompetensen.  
 
Eftersom undervisningen på musikskolan är frivillig kan eleverna avbryta sina studier närhelst 
de vill. I Markenstens rapport Varför slutade du i Kulturskolans undervisning? (2006) kan vi 
läsa om intervjuer med elever i mellan-, högstadiet och gymnasiet som av olika anledningar 
slutat i musik- eller kulturskolans instrumentundervisning. Många av de före detta eleverna 
anger att de tröttnade eller att musikskolan tog för mycket tid som största skäl till att de 
slutade. Markesten poängterar att idrott, kompisar och läxorna i skolan tar upp mycket tid hos 
denna åldersgrupp. 
 
 Efter skoldagen vill man hellre sporta med kompisar än att sitta ensam  

och öva på sitt instrument. Tvånget att gå till sin spellektion på fritiden 
inger motstånd. Lektionen har för stora likheter med skoldagen i övrigt, 
i motsats till idrottsaktiviteterna, som oftast också de är på fastställd tid,  
men där man är tillsammans med kompisar och där man får ”röra på sig” 
- och där det är läxfritt. (s. 8) 

 
I intervjuerna kommer även lektionens längd på tal och de flesta tycker att 
instrumentlektionerna är alldeles för korta. Att på kort tid dels spela läxan och hinna gå 
igenom något nytt tyckte eleverna var väldigt stressande. Den korta tiden gjorde också att 
vissa av eleverna undvek att fråga om olika problem de stött på när de övat hemma för att de 
kände att det var för ont om tid. Eleverna i mellanstadiet hade enligt Markesten lite svårare att 
specificera ett skäl till varför de slutade, men många verkade tycka att det helt enkelt var lite 
för svårt att lära sig att spela ett musikinstrument.  
 
I Brändström & Wiklunds avhandling Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal 
musikskola och musiklärarutbildning (1995) visar det sig att på den undersökta skolan fanns 
flest avhoppare på instrumenten klarinett, saxofon och bleckblås. Varför just dessa instrument 
är särskilt drabbade härleder författarna dels till att dessa instrument ofta spelas av pojkar. I 
studien finns även uppgifter om hur länge eleverna deltagit i musikskolans aktiviteter och det 
visar sig där att pojkar ofta slutar spela efter ett år vilket får författarna att ställa frågan om 
pojkarnas tålamod sviker fortare än flickornas. Vidare kan förklaringen till avhoppen på dessa 
instrument vara att de är just orkesterinstrument. När eleverna har spelat ett år finns en 
förväntan från den undersökta skolan att man ska börja spela i blåsorkester. I och med 
orkesterspelet får eleverna en högre arbetsbörda och detta kan enligt författarna vara en 
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utlösande faktor till att eleverna slutar spela. Även denna undersökning visar att idrott och 
andra aktiviteter ofta gör att man slutar i musikskolan.  
 
Rekrytering 
 
Den kommunala musikskolan kan kanske betraktas mer som en fritidssysselsättning än en 
skola. Eleverna måste själva anmäla sig till musikskolan för att få börja spela och detta gör att 
musikskolorna själva måste hålla sig med elever. För att trygga ett framtida elevunderlag görs 
därför en elevrekrytering varje år, vanligtvis i årskurs två eller tre. 
Hur går det till att rekrytera elever inom den kommunala musikskolan? Den frågan finns det 
nog lika många svar på som det finns musikskolor och det finns nästan inget dokumenterat 
om rekryteringen inom den kommunala musikskolan. Cecilia, en av uppsatsens författare, har 
varit delaktig i rekryteringsarbetet i två respektive fem år vid skolorna i undersökningen. 
Sättet att rekrytera elever på är, enligt Cecilias erfarenhet, relativt lika mellan de båda 
skolorna och redogörelsen nedan baserar sig på dessa erfarenheter. 
 
Rekryteringen startar ofta i början på april och då får de nya eleverna börja nästkommande 
hösttermin. I varje arbetslag finns lärare som undervisar i musik ute på skolorna i de lägre 
årskurserna, så kallat kompanjonlärarskap, där de arbetar sida vid sida med klasslärarna. 
Dessa kompanjonlärare informerar barnen att musikskolan kommer att göra en konsert för 
dem, alternativt att de ska få gå och lyssna på en konsert tillsammans med barn från andra 
skolor. Konserten utformas så att barnen som lyssnar känner igen mycket av musiken som 
spelas och ofta inbjuds barnen även att sjunga med i de sånger de kan. 
 
Det händer ofta att man bygger konserten kring ett tema, exempelvis Astrid Lindgrens sånger 
eller schlagerlåtar, detta för att barnen ska kunna koncentrera sig på instrumenten och hur de 
låter. På konserten medverkar både lärare och elever och inför varje nytt inslag får publiken 
en liten presentation av vem det är som spelar och vad han eller hon spelar för instrument. En 
variant är även att lyfta fram yngre elever vid dessa konserter för att barnen som lyssnar ska få 
se att det inte bara är vuxna lärare som får spela på konserter. Man brukar även ha med några 
mindre och åtminstone en större ensemble för att visa bredden på musikskolans verksamhet. 
 
Efter konserten följer antingen en period där olika instrumentallärare kommer på besök i 
klassen och spelar lite samt låter barnen prova instrumenten alternativt att man har en Öppet 
hus-period då barnen får provspela instrumenten på musikskolan på kvällstid. När barnen valt 
det instrument de helst vill börja spela fyller de i en anmälan som sedan lämnas antingen till 
kompanjon-musikläraren eller direkt till musikskolan.  
 
Utanför den ordinarie rekryteringen kan det även förekomma små projekt där olika instrument 
får stå i fokus. Då går man ut i skolorna utanför den ordinarie rekryteringsperioden och startar 
till exempel en liten brassensemble eller en klassorkester, allt för att barnen ska bli 
intresserade av och nyfikna på att börja spela. Det görs även mindre rekryteringar där 
exempelvis alla träblåslärare åker ut till några utvalda skolor och spelar och visar sina 
instrument. Dessa mindre rekryteringar sker vanligen i en årskurs som inte omfattas av den 
stora rekryteringen, till exempel barn i år fem och sex. Att gå ut i äldre årskurser gör man för 
att försöka fånga upp elever som kanske inte var intresserade när de var yngre, men som nu 
skulle kunna tänka sig att börja spela något instrument.  
 
Vilka är då dessa barn och ungdomar som vänder sig till den kommunala musikskolan? Enligt 
Brändström & Wiklund (1995) verkar många av de elever som väljer att börja spela ha minst 
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en spelande förälder. Föräldrarnas eventuella musikintresse är enligt författarna en viktig 
faktor både för att anmäla sig och för att fortsätta spela, även om det blir några trösklar på 
vägen. De spelande föräldrarna har större möjlighet att hjälpa barnen med sina spelläxor och 
om föräldrarna dessutom övar på sitt eget instrument blir det naturligt även för barnet att spela 
på sitt instrument hemma. Vidare tar författarna upp att familjens sociala bakgrund påverkar 
om barnen går i musikskolan eller inte. Studien visar att det på den undersökta skolan är 
vanligast att barn till högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå och akademiker har barn 
som är aktiva i musikskolan.  
 

Metod 
 
Vi har valt att fokusera vår undersökning på två kommunala musikskolor i Norrland. Valet 
föll på dessa två musikskolor eftersom de båda ligger i medelstora städer och är relativt 
likvärdiga i elevantal. De har funnits omkring 40 år och båda musikskolorna utgör en 
betydelsefull del i regionernas kulturliv. Vi har båda tidigare relationer till dessa skolor 
genom vfu-perioder och vikariat. Vi kom överens om att kvalitativa intervjuer och enkäter var 
de bästa undersökningsmetoderna för vårt syfte eftersom vår undersökning har en 
hermeneutisk vinkling. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Vår undersökning har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2000) 
kännetecknas det sociokulturella perspektivet av att kunskaper relateras till ett sammanhang. 
Vidare poängterar Säljö att eleverna lär sig genom att interagera med varandra, exempelvis i 
samtal eller i gruppaktiviteter, såsom ensemblespel. 
 
Undersökningspersoner 
 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med de båda skolornas rektorer samt tre lärare 
som undervisar i träblåsinstrument.  
 
Vi ville prata med rektorerna för att få en bild av hur det ser ut för träblåsinstrumenten på 
deras respektive skolor och för att se hur de arbetar med att rekrytera elever till dessa 
instrument. De tre lärarna valde vi eftersom de undervisar i tvärflöjt, fagott och oboe. De har 
arbetat olika länge som pedagoger, men alla har gedigen erfarenhet av undervisning på sina 
respektive instrument. Eftersom lärarna är så att säga ”ute på fältet” bland ungdomarna ville 
vi gärna se vad de har för bild av träblåsinstrumentens situation i musikskolan och vad man 
som pedagog kan göra för att få så många som möjligt att fortsätta spela. Vilka metoder 
använder de för att motivera eleverna? Hur de ser på vikten av motivation? Hur ser det ut med 
en eventuell minskning av antalet elever och hur kan den ha uppstått? Detta är några av 
frågorna som vi ville ha svar på genom dessa intervjuer. 
 
Alla tillfrågade respondenter valde att medverka i studien. Vi valde att göra relativt få 
intervjuer med fokus på expertkunskap och kvalitet hellre än kvantitet. Enligt Trost (2001b) 
kan ett mindre antal väl utförda intervjuer vara mer värda än ett större antal dåligt utförda.  
 
Enkätundersökningen genomförde vi i den blåsorkester där eleverna går i högstadiet eller 
gymnasiet på de båda skolorna. I enkätundersökningen ville vi att eleverna själva skulle få 
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reflektera över sin tid i musikskolan och hur de ser på den undervisning de får. Eftersom de 
elever som medverkar i dessa orkestrar har spelat mellan fem och åtta år var det också 
intressant för oss att få reda på vad som gjort att de fortsatt att spela. 
 
Genomförande av intervjuer 
 
Frågorna formulerades som öppna frågor och vi lämnade även utrymme för följdfrågor. 
Denna typ av intervju där frågorna har låg struktureringsgrad syftar till att ge respondenten så 
mycket frihet som möjligt i sina svar (Patel & Davidson, 2003). Vi skickade våra frågor per 
mail ett par dagar innan intervjutillfället till de respondenter som så önskade och sedan 
genomförde vi intervjun på respektive respondents arbetsplats under en rast eller efter 
arbetsdagens slut. För att respondenterna skulle känna sig mer bekväma valde vi att inte 
genomföra intervjuerna i par. Istället intervjuade vi lärare och rektorer på en skola var. 
Intervjuerna spelades in på minidisk för att vi som intervjuare skulle kunna vara fria att föra 
ett samtal istället för att behöva sitta och anteckna. Vi var medvetna om att minidisken kunde 
påverka respondenternas spontanitet, men det är en risk vi var villiga att ta (Patel & Davidson, 
2003). Intervjuerna skrevs sedan ut på dator med viss reservation för diskussioner och 
kommentarer som inte berörde vår undersökning.  
 
Genomförande av enkät 
 
Vår enkät hade åtta frågor med JA och NEJ svar och utrymme för egna kommentarer. Detta 
för att eleverna även skulle få uttrycka sig fritt om sin tid i musikskolan. Vi var medvetna om 
att det skulle bli svårare att sammanställa, men det kändes som ett bra sätt för att få ut så 
mycket information som möjligt av enkäten. Vi valde att skriva missivet på enkätbladet, som 
rekommenderas av Trost (2001a), för att eleverna lätt skulle kunna få en uppfattning om vilka 
vi var och varför vi genomförde denna undersökning innan de fyllde i enkäten.  
 
På Musikskola 1 gav vi enkäterna och ett kuvert till orkesterledarna eftersom vi inte hade 
möjlighet att komma till deras repetition. I pausen gav de eleverna enkäten som de fick fylla i 
på plats. Sedan lämnade de den till orkesterledaren som lade alla enkäter i kuvertet som 
förseglades och lades i Cecilias personliga fack på skolan. Cecilia hämtade sedan kuvertet 
veckan därpå. På Musikskola 2 gick Lisa Maria till en av repetitionerna som orkestern hade. 
Hon presenterade vem hon var och varför hon var där. Därefter delade hon ut enkäterna till 
alla i orkestern som svarade under sin paus. Därefter fick Lisa Maria tillbaka enkäterna i sin 
hand, upp och ner eftersom undersökningen var anonym. 
 
Databearbetning 
 
Vi läste igenom intervjuutskrifterna flera gånger, vilket rekommenderas av Patel & Davidson 
(2003) och vi kunde efter ett par genomläsningar urskilja olika kärnpunkter som berör vårt 
syfte. Vi strök under dessa och har sedan med utgångspunkt från understrykningarna dragit de 
slutsatser som formuleras i resultatet. När det gäller enkäterna har vi först sorterat ut 
träblåsinstrumenten från övriga orkesterinstrument. Därefter har vi gått igenom varje fråga 
och räknat hur många som svarat JA och NEJ. Vi har även sammanfattat de kommentarer vi 
fått och presenterar de vanligast förekommande. Det totala resultatet av enkäten presenteras i 
löpande text. 
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Etik 
 
Vi har i undersökningen varit noga med att poängtera för samtliga respondenter att de 
kommer att förbli fullständigt anonyma i vår undersökning. Vid både intervju- och 
enkättillfällena informerade vi om att endast vi kommer att lyssna på intervjuerna och läsa 
enkäterna. Denna information fanns även i missivet på enkäten (se bilaga 1). 
 

Resultat 
 
I resultatdelen presenterar vi vad som kommit fram under intervjuerna samt i enkäterna. Vi 
redovisar varje intervju för sig med citat från intervjupersonerna. Citat som använts i 
resultatdelen har omvandlats till skriftspråk, vilket rekommenderas av Trost (2001b) då han 
anser det vara oetiskt. Vidare menar Trost att om respondenterna skulle se sitt talspråk 
direktciterat i skrift skulle de kanske känna sig obekväma. I redovisningen av intervjuerna har 
vi kallat intervjupersonerna för R1, L1 osv. för att inte behöva skriva ut Rektor 1, Lärare 1. 
Efter redovisningen av intervjuerna kommer en sammanfattning. Därefter redovisar vi 
enkäternas svar genom att på varje fråga visa hur många som svarat JA och NEJ och vi har 
även skrivit ned de vanligaste kommentarerna som eleverna haft till frågorna. Eftersom en 
orkester innehåller även andra instrumentgrupper än träblås har vi valt att ta bort de övriga 
instrumentens svar eftersom undersökningen primärt var fokuserad på träblåssektionen. Efter 
enkätresultatet följer också en sammanfattning. 
 
Intervjuresultat 
 
Rektor 1 
 
Rektor 1 (R1) började med att visa statistik för hur verksamheten sett ut vid tre olika tillfällen.  
 
Tabell 1: Antal träblåselever i Musikskola 1 vid tre tillfällen, 1998, 2003, 2007.   
 

År 
Antal 

träblåselever
1998 344 
2003 215 
2007 200 

 
Tabellen visar hur många elever som spelat träblåsinstrument och hur det har minskat med 
åren. Mellan 1998 och 2003 var det en avsevärd minskning på över hundra elever och 
minskningen fortsatte till 2007 om än i mindre skala. R1 menar att minskningen har en 
naturlig förklaring och det är att de hade nerskärningar och fick minska på personal. ”Ja, alltså 
jag tror inte det beror på att träblåsinstrumenten är mindre populära utan det beror på de 
åtgärder som vi har tvingats göra inne på musikskolan.” 
 
För att motverka den negativa trenden har de gjort rekryteringar på andra sätt än vad de 
brukar. Tidigare har de rekryterat elever genom att göra en konsert för årskurs tre och efter det 
har eleverna fått provspela på instrumenten, men år 2006 ville de förändra rekryteringen och 
hade ett Öppet hus på musikskolan och de gjorde även så att de gick in andra årskurser än vad 
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de vanligtvis gör. De tryckte upp broschyrer med viktig information samt försökte få elever i 
samma klass eller på samma skola att börja spela samma instrument för att få möjlighet att ha  
både individuell undervisning och gruppundervisning. Instrument som piano och gitarr blir 
exploaterade i tv hela tiden genom musikvideor och liknande och är därför inte lika svåra att 
rekrytera till, menar R1.    
 
Hon förklarar vidare att de gör speciella satsningar om de börjar märka en minskning och att 
det är viktigt att lärarna tar hand om rekryteringen på ett bra sätt.  
 

Det ligger ju i varje enskild instrumentlärares intresse att fylla sin 
tjänst med det antal elever som han eller hon ska ha. Att läraren  
visar med sitt och sina elevers spelande att det är kul det här,  
det är en glädje i det, det blir en bra social gemenskap.  

 
Kön på träblåssidan var vid intervjutillfället ca 100 elever och efter Öppet hus var den ungefär 
lika stor. På frågan om det finns någon risk att eleverna känner att det inte är någon idé att 
anmäla sig, på grund av den långa kön, svarar R1 så här: 
   

Det är ju väldigt olika beroende på vilket instrument man har tagit.  
En del blir ju less och sen kanske när det gått ett år eller två och vi  
hör av oss, då har de glömt bort att de har anmält sig… Minskar  
man på min budget då innebär det att jag måste minska  
på lärarna och då blir köerna längre. 
 

På grund av nedskärningarna som musikskolan har haft har de börjat ta ut en avgift för 
eleverna. Tidigare har det första spelåret varit gratis men nu ska de alltså ta avgift från första 
början. R1 ser problemet med den ekonomiska biten för familjerna men menar att det är en 
balansgång och att de försöker ligga ”under smärtgränsen”.  
 
Att få eleverna att fortsätta spela när de väl har börjat är ett stort problem. Det är så mycket 
som händer i elevernas vardag som det är just nu.  
 

Det får inte vara för mycket övande hemma, det är precis samma 
fenomen som när det gäller språken, man slutar läsa tyska för det 
är så mycket läxor som man måste göra hemma… Vi slåss om  
eleverna med hockeyklubbar, ridhus, dansen och allt annat vad 
det då är. 
 

”Kul -faktorn” är det viktigaste för eleverna, alltså det man gör måste vara roligt annars är det 
ingen idé med att göra det. R1 menar att det måste synas på läraren att det är roligt och att 
man måste fånga in elevernas verklighet. Läraren måste vara mycket lyhörd för vad eleven 
vill och att man kan blanda in modern musik t.ex. filmmusik, dataspelsmusik i undervisningen 
man bedriver. ”Sen tror jag att när de är mogna nog så kommer de även att vilja ha den 
klassiska musiken och mycket klassisk musik finns ju i filmerna till exempel.” 
 
Trots den nedåtgående trenden på träblåssidan känner sig R1 hoppfull om att musikskolan 
kommer att fortsätta leva även om de inte alltid kan tillmötesgå elevens och föräldrarnas 
önskemål. Exempel på sådana önskemål kan vara längre lektionstid eller att eleven får hyra 
instrument av musikskolan under längre tid än ett år. R1 tycker också att det är viktigt att 
bevara levande orkestrar så att de elever som vill kunna musicera som äldre ska kunna göra 
det.  
 

 19



 

Rektor 2 
 
Rektor 2 (R2) berättar att det i kommunen finns ett minskande elevantal och drar därefter 
slutsatsen att det kommer att minska elever även i musikskolan. Han säger dock att de inte har 
någon större minskning än. På musikskolan har de upptäckt problemet och försökt motverka 
trenden genom att rekrytera elever. R2 påpekar att det viktiga är att ta hand om eleverna när 
de väl börjat. Han tycker det är viktigt att läraren har ett bra förhållningssätt och skapar skäl 
till varför man vill spela ett instrument. Det måste finnas förebilder och eleven måste få 
någonting att fokusera på. Han tycker det är viktigt att eleverna får prova på ensembler eller 
dansgrupper så att de får ett sammanhang med musiken. Vidare säger R2 följande om 
motivation: ”De måste veta varför de tycker det är härligt att spela på musikskolan.” Han 
anser också att det är viktigt att eleverna kan hitta sitt eget sätt att uttrycka sig med 
instrumentet och att det inte blir ett påtvingat lärande av läraren. ”Vi måste försöka bryta upp 
våra tankebanor, det reproducerande systemet bygger på att läraren vet vad som är bäst för 
eleven. Därför håller man ofta en lektion som ligger ovanför huvudet på eleven.”  
 
R2 tror också att eleverna i många fall kan påverkas av sina föräldrar när det kommer till att 
välja instrument. Han berättar om elever som kommit hem och sagt att de vill börja spela 
klarinett t.ex. men då har föräldrarna sagt nej, det är bättre med gitarr. Detta försvårar därmed 
rekryteringen till dessa instrument. R2 säger att hans huvudmål inte är att få eleverna att 
fortsätta spela, utan att eleven stimuleras och får förutsättningar till musicerandet så att de 
aldrig vill sluta spela. Han beskriver det hela som en tankevurpa.  
 
För att uppmärksamma elever på instrument som inte är lika synliga som gitarr och trummor 
träffar lärare från musikskolan årskurs ett, som sedan får erbjudande om att börja spela ett 
instrument i årskurs två. Detta kan främja de instrument som inte syns i massmedia när det är 
dags att rekrytera. 
 
Lärare 1 
 
L1 menar att det är viktigt att fråga vad eleven har för mål med sitt spelande och att man ser 
hur de trivs med sina stycken. Samtidigt måste läraren visa vilka möjligheter som finns inom 
musikinstrumentet t.ex. orkesterspel och ensemble i mindre grupper. L1 tycker också att det 
är viktigt att uppmuntra eleverna och ge beröm. När de har spelat upp på konsert har de fått 
välja ett klistermärke att sätta i sin bok vid det stycket de spelat, då kan de gå tillbaka och se 
vad de gjort bra under året. ”Som lärare ska jag ju försöka vara inspiratör och motivera dem, 
hitta på saker samtidigt som de i grunden måste vilja spela.” 
 
Lärare 1 (L1) anser sig ha märkt av en minskning och tror att det beror på nedskärningarna de 
tvingats göra. De har inte fått rekrytera och göra reklam för instrumentet som tidigare. L1 
menar att det fanns saxofonlärare, flöjtlärare och klarinettlärare på alla skolor men nu finns de 
bara på en del skolor, vilket kan bli ett problem vid rekryteringen. ”Då kanske man har provat 
klarinett och tyckt att det var det roligaste och så ska man skriva önskeinstrument och så 
plötsligt står det att på den skolan kan man inte spela klarinett.” 
 
Rekrytering ingår i lärarnas tjänst och L1 tycker att det finns många möjligheter att rekrytera, 
att de har ganska fria händer och måste använda sin resurstid till ensembler och göra reklam. 
Om L1 vill ha nya elever på en skola går hon in i en klass med sina elever och spelar och visar 
hur kul det är att spela det instrumentet. I och med den långa kön på instrumentet tycker L1 att 
eleverna inte ska behöva vänta mer än ett år. För att eleverna ska kunna följa sin köplats har 
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musikskolan funderat på att göra en hemsida där det står på vilken plats man är och kan följa 
utvecklingen. L1 påtalar dock att det svåraste är att behålla eleverna på instrumenten men att 
de hela tiden tar in nya eftersom intresset att lära sig ett instrument fortfarande finns kvar. För 
att få eleverna att fortsätta spela tycker L1 att det är viktigt att det är kul att spela (kul-
faktorn), eleverna tycker att det måste hända något hela tiden för att det ska vara lönt att spela.  
 

Det känns ju som att musiken är en extra krydda i livet, det  
kan ju vara ett livslångt intresse. De flesta är ju intresserade 
av musik men det gäller att ha ork att lära sig spela ett  
instrument, att de hittar ett sammanhang att vara med i. 

 
Elevens föräldrar har också en viktig roll för att eleven får en bra utveckling på instrumentet. 
L1 säger att attityden hos föräldrarna är jätteviktig, att det beror mycket på om föräldrarna 
tycker att musiken ska komma före eller efter träningar med hockey och fotboll, eller att man 
bara ska spela musik på skoltid. 
 

Om föräldrarna verkligen tycker det, då är det jättesvårt att 
motivera barnen att vara med i orkestrar och att det får ta tid.  
Då känns det som att allt annat är viktigt utom musiken… 
Föräldrarna har ganska stor roll, bara attityden att de påminner  
lite grann och tycker det är viktigt och skjutsar och peppar sina 
barn och att man förstår att man kanske inte ska sluta första  
gången man säger att det är lite trist. 
 

L1 skulle ändå vilja ha mer tid med sina elever, då de som har tjugo eller trettio minuter per 
vecka ofta har en bättre utveckling på instrumentet. Som det är nu får varje elev femton 
minuter per vecka. L1 vill också att man kan välja sitt musikinstrument på elevens val då 
lärarna på högstadiet ofta inte vill att eleverna går ifrån lektionerna för att spela. L1 tycker 
även att musikskolan är en bra fostran, att det är nyttigt för eleverna att spela i orkester då 
man ibland måste vänta en stund och lyssna på andra. ”… jag tror att barn mår jättebra av att 
hålla sams både i samspelet (när de spelar tillsammans, vår anm.) och i samspelet med andra 
människor i orkestern (samspelet mellan människor, vår anm.) så att man inte jämt tror att 
man spelar huvudrollen i alla situationer.” 

 
Lärare 2 
 
L2 anser även hon att det är viktigt att eleverna får göra saker tillsammans med andra elever 
när motivationen tryter. Det kan vara allt från ensemblespel till att åka på små utflykter och 
långresor, men det är också viktigt att som lärare intressera sig för eleven, att man får en 
kontakt. ”Lärande kräver att man bygger upp en relation med eleven och det kan jag hålla 
med om, just när man har de enskilt.” 
 
Innan eleverna väljer instrument har lärarna gemensam information till föräldrarna där de blir 
informerade om vad som förväntas av dem. L2 anser att föräldrarna har en stor roll i elevens 
lärande.  
 

… de ska vara beredda på att det tar tid även från föräldrarna, 
det kan ju handla om att skjutsa och komma och lyssna på  
konserter. Och så småningom också ekonomiskt, att köpa 
ett instrument, kanske betala aktiviteter och sånt när man 
ska ut och resa. 
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L2 träffar en del föräldrar oftare i och med att de skjutsar eleverna till lektionen och tycker att 
det är mycket viktigt med den kontakten och påpekar att det finns föräldrar som hon aldrig 
träffar.  

 
… man kan känna att en del föräldrar är musikskoleföräldrar. 
De har köpt grejen på nåt vis, de trivs i våra sammanhang  
och gör föräldrarna det så gör barnen det också om de inte 
är extremt ointresserade så de kräver att få sluta. 

 
Många elever slutar spela några år efter de börjat och L2 tror att man hellre ska låta eleverna 
börja spela tidigare så de kommer upp till en viss nivå. Ofta är det runt sjunde klass som 
eleverna slutar och mycket beror på puberteten, det är mycket annat som lockar. De som då 
har en relation till sitt instrument har oftast kommit lite längre, de klarar instrumentet tekniskt 
och kan spela lite svårare låtar. L2 tror att de som känner att de har en identitet med sitt 
instrument klarar svackan bättre än de som inte har det. ”… de som på något vis känner att: 
Jag är oboist, jag är gitarrist, jag är pianist eller vad det nu kan vara, de överlever den där 
svackan.” 
 
Lärare 2 (L2) ser att det finns en minskning rent generellt men inte just på hennes instrument 
och på den musikskola hon är verksam vid. Innan L2 kom till skolan fanns där två-tre elever 
och hon fick rekrytera så nu finns det 10-12 elever. L2 tror att eleverna gärna väljer 
instrument som trummor, gitarr och tvärflöjt eftersom dessa instrument mer eller mindre säljer 
sig själva genom populära band. Det är instrument som fått mycket ”tv-tid” som L2 uttrycker 
sig. ”Det finns väl instrument med högre och lägre hippfaktor och det påverkar ju säkert 
eleverna ganska mycket och elevernas föräldrar också.” 
 
När L2 rekryterar på en skola så är det en av lärarna från musikskolan som jobbar på 
lågstadiet som går in i klasserna och informerar att de kan välja instrument. Sedan åker 
instrumentalläraren dit och visar hur instrumentet fungerar och talar om att man kan välja det. 
Vid den stora konserten för treorna använder sig L2 gärna av sina gymnasieelever för att göra 
reklam för instrumentet. De visar att det är roligt att spela och när sedan eleverna kommer för 
att börja spela har de redan motivation, inspiration och nyfikenhet. L2 tycker att det är viktigt 
att man visar själv att man tycker det är kul att spela. ”Att vara entusiastisk själv, jag tror man 
plockar mycket ur sin egen lust.” 
 
Om det gick skulle L2 vilja träffa sina elever två gånger per vecka fast med olika upplägg 
samt att eleven medverkar i orkestersammanhang. Hon tycker också att det skulle vara bra att 
eleven fick in rytmik och teori i undervisningen.  

 
Lärare 3 
 
L3 tycker inte att svårigheten ligger i att rekrytera eleverna utan mer i att behålla dem och få 
dem att öva. Han menar att det finns trösklar som eleverna måste komma över och det kan 
endast göras genom att öva och jobba på redan från början. Många av greppen på instrumentet 
är krångliga och de tekniska övningarna går inte att göra så roliga, men han tycker även att det 
är viktigt som lärare att vara inspiratör till eleverna, att de får känna sig värdefulla i 
sammanhanget. För att motivera eleverna låter han dem spela upp vid olika arrangemang, de 
kan även spela i orkester och i ensembler och på det viset kan eleverna känna sig värdefulla.  
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Att föräldrarna har en stor roll håller han med om: ” … jag har aldrig haft någon förälder som 
tyckt att de helst inte ska öva hemma, men jag har hört talas om att en del föräldrar tycker att 
det låter så illa.”  
 
Lärare 3 (L3) har även han sett en minskning inom träblåsinstrumenten men påtalar att just på 
hans instrument är det få som får börja spela på grund av att hans tjänst inte tillåter det. Han 
menar att det finns en liten kö på instrumentet men att det inte finns någon budget att ta in 
fler. L3 anser att det egentligen inte skulle vara ett problem att rekrytera nya elever eftersom 
instrumentet är spännande och nytt. Detta beror på att eleverna ofta aldrig har sett 
instrumentet tidigare. Han anser att utbudet som finns idag inte innehåller många klassiska 
instrument och han tror även att orsakerna till minskningen ligger i att eleverna nästan enbart 
vill spela musik som de känner igen, att de inte har tålamodet att lära sig andra saker som man 
inte känner igen och som kanske tar lite längre tid.   

 
Att lära sig ett träblåsinstrument, ett klassiskt instrument,  
det är ju som att lära sig ett hantverk och det ligger inte i  
tiden att lära sig ett hantverk som tar sex-sju år. Barnen  
vill att det ska ske nu. De kan säga ibland att det här går 
 ju inte och då är de liksom inte beredd på att det går om  
ett år. 
 

L3 anser att det är ekonomin och utbudet som är den största orsaken till minskningarna av 
träblåsinstrumenten. Om han jobbade heltid på musikskolan skulle han satsa mer på att 
rekrytera elever, köpa in instrument och försöka påverka eleverna att satsa själva i större grad. 
”Tiden vi lever i befrämjar inte det där med att lära sig någonting nytt som inte går fort att lära 
sig.” 
 
Sammanfattning av intervjuer 
 
Båda rektorerna är överens om att det viktiga är att behålla eleverna när de har rekryterats, 
och att läraren bär ett stort ansvar när det gäller att vara en god förebild i musicerandet. De ser 
båda en minskning när det gäller antal elever i musikskolan. Detta beror till mångt och 
mycket på att elevantalen i kommunerna minskar men det beror även på att musikskolan inte 
har tillräcklig budget för att rekrytera elever.  
 
Vad gör då lärarna för att få de elever som börjat spela att fortsätta? Här ser vi tre tydliga 
linjer: delaktighet i undervisningen, beröm/feedback och inspiration. Om eleverna själva har 
fått välja och tycker om den musik de spelar verkar det bli roligare att öva och de känner sig 
delaktiga i planeringen av undervisningen. Detta gör att det blir viktigt att lärarna håller sig á 
jour med vilken musik eleverna lyssnar på och vågar använda den i sin undervisning. 
Eleverna måste även få höra att de är duktiga på att spela, att deras övning ger resultat. Att få 
beröm stärker elevernas självkänsla, vilket kan ”peppa” dem att ta sig an nya utmaningar. 
Rektorerna påpekar också att det måste synas på läraren att han/hon tycker det är roligt att 
spela. Om läraren har roligt inspirerar detta även eleverna att fortsätta spela.  
 
En stor anledning till att eleverna slutar spela är de ”svackor” som uppstår. Kring sjunde klass 
och i puberteten verkar dessa svackor vara som tydligast eftersom det är mycket som händer 
med och omkring eleverna. I och med puberteten sker det många förändringar i kroppen och 
eleverna byter ofta skola när de börjar högstadiet. Med nya miljöer och klasskamrater kanske 
det inte har alltför hög status att spela på musikskolan. Lärare 2 tror att ett sätt att klara av 
svackorna kan vara att eleverna får börja spela tidigare. Om eleverna får börja spela tidigt 
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hinner de lära känna sitt instrument innan puberteten och de hinner också bygga upp en 
identitet kring instrumentet. Hon tror att de som känner att de är en flöjtist, eller oboist eller 
vilket instrument det nu än är, klarar svackorna bättre. 
 
Vikten av föräldrarnas intresse och engagemang har visat sig vara stort. Elever med 
engagerade föräldrar kan ha lättare att komma över svackorna som då och då dyker upp. Som 
förälder till barn i musikskolan får man vara beredd på att lägga ner tid till att skjutsa barnen 
till och från exempelvis orkesterrepetitioner. Man bör även vara tolerant och stöttande 
speciellt i början när barnen övar hemma eftersom få instrument låter bra på en gång. 
 
Enkätresultat 
 
Musikskola 1 
 
Den första frågan i enkäten handlar om vilket instrument eleven spelar. Eftersom vi riktar in 
oss på träblåssektionen är det enbart de svaren vi kommer att redovisa. De 16 elever som har 
svarat spelar klarinett, tvärflöjt, oboe och saxofon. Det som gjorde att eleverna började spela 
just det instrument de valt var att det lät fint, någon släkting har spelat eller att de inspirerats 
av någon musiker. Många av svaren handlar också om att de tyckte att instrumentet verkade 
roligt. Eleverna i denna orkester har spelat mellan 5 till 11 år.  
 
Tio av eleverna har någon gång funderat på att sluta spela. Den vanligaste motiveringen till 
detta var att de inte tyckte det var lika roligt att spela längre. Läraren och lektionerna var 
enformiga och att det tog mycket tid. Det fanns även de som ville lära sig andra instrument.  
De flesta av eleverna tror att de kommer att fortsätta spela efter gymnasiet, men kanske mest 
hemma och på sin fritid. En av eleverna skriver: ”Aldrig att jag slänger bort nästan 10 års 
övning!”  
 
Nästan alla tycker att deras lärare är bra på att motivera dem. Exempel på motivation är att 
läraren ger beröm, är glad och positiv, ger bra låtar i olika genrer och ”peppar” eleverna i 
utmaningarna. Andra exempel på vad som motiverar dem att fortsätta spela är att det är roligt 
att spela och att orkestern är rolig eftersom det finns gemenskap, man får vänner. Några 
skriver att det börjar blir roligt att spela nu när de kan hantera instrumentet bättre och det är 
roligare att spela när man utvecklas.  
 
Musikskola 2 
 
De 17 elever som svarade spelar tvärflöjt, klarinett, saxofon. De började spela just det 
instrumentet för att någon kompis eller anhörig har spelat instrumentet innan. Några av 
eleverna tyckte att instrumentet var fint och att det verkade kul att spela på just det 
instrumentet. De har även blivit inspirerade från konserter de sett med just sitt instrument.  
I den här orkestern har eleverna spelat mellan 2,5 år och 9 år. Ungefär hälften av de tillfrågade 
har någon gång funderat på att sluta. Orsakerna till dessa funderingar är att de har annat för 
sig, det är sporter som ska tränas. Några tyckte att det var tråkigt att spela instrument och att 
det tog mycket tid från annat. 
 
Även vid Musikskola 2 tror de flesta av eleverna att de kommer att fortsätta spela efter 
gymnasiet. De vill då spela på hobbynivå men några vill även fortsätta i någon orkester eller i 
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andra sammanhang. Några som inte kan tänka sig att fortsätta spela svarade att de ville ägna 
sig åt ett ”socialare instrument” såsom gitarr. 
 
15 av eleverna tycker att deras lärare är bra på att motivera dem. Några anledningar till att de 
känner sig motiverade är att läraren ofta är glad, positiv, uppmuntrande och pushar dem 
framåt. Någon tycker också att läraren använder sig av konstruktiv kritik vilket uppfattas som 
bra eftersom man då vet vad som gäller. Läraren lyfts också fram som en god förebild. De 
som inte känner sig motiverade av sin lärare svarar att läraren är lite ”långrandig”. De menar 
att läraren kanske ska lyssna på vad eleven vill ha för låtar som läxa.  
 
Många elever svarar att orkestern motiverar dem att fortsätta. Det är roligt att åka på turné, 
utomlands, få nya vänner och bra gemenskap. Några ”taggas” av att ha spelat så många år och 
börjar kunna instrumentet bättre.  
 
Sammanfattning av enkäter 
 
I båda enkäterna påpekar de flesta av eleverna hur roligt det är att i spela orkester. De 
upplever en gemenskap som kan vara svår att hitta i andra sammanhang. Det var också väldigt 
tydligt att eleverna vill att läraren både ger beröm och konstruktiv kritik. Olika former av 
uppmuntran kan vara att få spela upp på konserter, spela med i orkester och ensembler och att 
få göra både korta och långa turnéer. Turnéerna verkar vara särskilt uppskattade bland 
eleverna då deras gemenskap i orkestern ökar och för att de får möjlighet att visa vad de kan 
vid konserterna. Att få spela upp för en ny publik verkar vara väldigt inspirerande. Kraften 
hos goda förebilder är inte att underskatta och här har lärarna en viktig roll. Förutom att själva 
vara goda förebilder är det även viktigt att lärarna introducerar eleverna för andra 
instrumentalister på hög nivå. I enkätsvaren ser vi att de som funderat på att sluta tyckte att 
läraren och lektionerna var enformiga och att spelandet tog för mycket tid.  
 

Diskussion 
 
I vår studie har vi kommit fram till att både rektorer, lärare och elever anser det vara viktigt 
med inspiratörer och förebilder. Det ska synas på läraren att det är roligt med musik. Detta är 
något som framkommer i samtliga intervjuer och de flesta av enkäterna. Att spela orkester är 
också en väldigt viktig del för elevernas framtida musicerande. Det blir ett positivt 
grupptryck, man vill fortsätta spela för att få vara en del av gemenskapen i orkestern.  
 
Metoddiskussion 
 
Då detta är en undersökning i liten skala kan vi inte med säkerhet tala för hur det ser ut i andra 
delar av Sverige, men vi tror att det kan finnas likheter. Resultatet av undersökningen gäller 
två skolor men vissa aspekter av resultatet kan sannolikt appliceras på andra musik- och 
kulturskolor samt andra skolformer. Vi anser till exempel att det är viktigt att eleverna får 
vara delaktiga i planerandet av undervisningen även i grundskolan.  
 
Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Vårt syfte var att undersöka hur rektorer, lärare och elever vid två musikskolor i Norrland ser 
på motivationens betydelse vid instrumentundervisning. Dessutom ämnade vi undersöka vad 
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dessa två musikskolor gör för att rekrytera fler elever till träblåsinstrumenten. Respondenterna 
i våra intervjuer, både lärare och rektorer, har alla lång erfarenhet av sina yrken vilket ger 
deras svar hög trovärdighet (Patel & Davidson, 2003). Våra frågor har hela tiden haft fokus på 
vårt syfte vilket gör att mätinstrumentet (frågorna) har hög tillförlitlighet, dock är vi oerfarna 
som intervjuare vilket sänker tillförlitligheten något. 
 
Vi anser att vår enkät är relativt tillförlitlig eftersom den var tydlig och lätt att förstå. Dock 
fanns det respondenter som vid en fråga lade till ett svarsalternativ vilket sänker 
tillförlitligheten. I helhet anser vi att vi i uppsatsen undersökt det vi avsett att undersöka. 
 
Intervju 
 
Vårt val av undersökningspersoner för lärarintervjuerna grundade sig dels på vilket instrument 
lärarna undervisade i och dels i att de hade gedigen yrkeserfarenhet. Då vi är ytligt bekanta 
med några av lärarna kan detta ha påverkat deras svar, men det är inget vi tror har skett. 
Eftersom vi ville att lärarna skulle få uttrycka sig fritt inom ämnet var kvalitativa intervjuer ett 
självklart val. Om vi hade valt att göra intervjuer med en högre struktureringsgrad anser vi att 
lärarna inte skulle ha kunnat ge lika fylliga svar.  
 
Att göra intervjuerna på undersökningspersonernas arbetsplatser har inte utgjort något hinder 
eller påverkat resultatet. De två rektorerna kändes som självklara val eftersom de har det 
yttersta ansvaret i egenskap av rektor på respektive skola. En stor skillnad mellan de båda som 
också påverkade resultatet var att R1 fått frågorna innan intervjun medan R2 själv valt att inte 
i förväg se frågorna. På detta sätt har R1 kunnat förbereda sina svar samt ta fram statistik över 
träblåssituationen på skolan medan R2 inte gjort detta. Eftersom vi inte är erfarna intervjuare 
kan vi ha missat självklara följdfrågor, men vi anser att vi trots vår oerfarenhet har fått ett bra 
resultat av intervjuerna. Att spela in intervjuerna på minidisk har både fördelar och nackdelar. 
Fördelen med att spela in intervjuerna var att vi inte behövde anteckna utan var fria att föra ett 
samtal. Inspelningarna gjorde även att vi kunde gå tillbaka och lyssna på tonfall och deras 
exakta svar. Nackdelen var att en del respondenter blev lite stressade av att minidisken stod på 
under hela intervjun. I ett fall ville en av respondenterna att vi skulle slå av minidisken för att 
denne skulle få fundera, men det kändes inte som något hinder.  
 
Enkät 
 
Eftersom vi ville höra elevernas åsikter om att studera ett instrument inom träblåssektionen 
kändes enkät som ett bra val. För att få många svar valde vi att genomföra enkäterna i en 
blåsorkester på respektive skola. Vi valde att rikta oss till elever som spelat mellan 4 och 9 år 
på sitt instrument. De befinner sig i den så kallade ”kritiska perioden” då många elever slutar 
spela och vi ville ta reda på vad som gör att just dessa elever fortsatt. Då vi inte hade 
möjlighet att närvara vid repetitionen på Musikskola 1 valde vi att lämna enkäterna till 
orkesterledaren. Vi känner att detta inte var ett ultimat förfarande då vi helst ville göra ett 
personligt besök, vilket var vår tanke från början. Vi tror dock inte att det påverkat resultatet 
något nämnvärt.  
 
Vårt val att göra en relativt öppen enkät gjorde att den möjligen var svårare att sammanställa 
än en enkät med hög strukturering. En mer strukturerad enkät hade inte tillåtit kommentarer i 
samma utsträckning och vi anser att just kommentarerna varit viktiga för vår undersökning.   
 

 26



 

Resultatdiskussion 
 
Vi har under vår utbildning på Musikhögkolan i Piteå märkt att antalet sökande till 
lärarutbildningen på träblåsinstrument hela tiden minskat. Under våra vfu-perioder har vi även 
fått intrycket att det funnits en relativt stor minskning av antalet träblåselever i musikskolan. 
Detta gjorde att vi innan vi påbörjade vår undersökning trodde att minskningen var mycket 
större än den visade sig vara. En stor anledning till att det finns en minskning i träblåset är att 
musikskolorna i sin budget väljer att satsa mer på instrument som ofta syns i media. Detta 
innebär att lärare som undervisar på träblåsinstrument helt enkelt inte får rekrytera fler elever. 
Vi anser att detta sätt att tänka kan bli en fälla på längre sikt då till exempel orkestrarna 
minskar i storlek. Eftersom rektorer, lärare och elever alla poängterat hur viktig orkestern är, 
måste musikskolorna verkligen satsa på att bevara orkestrarnas storlek. I Svenska 
kommunförbundets skrift (1984) står det i musikskolans mål att verksamheten ska ”genom 
sammusicerande skapa gemenskap och engagemang.” (s 20-21) Man skulle kunna jämföra en 
orkester med ett fotbollslag, där alla behövs på sina respektive positioner för att få ett 
vinnande lag. I orkestern är varje instrument och stämma viktig för att få en helhet.  
 
Både rektorer och lärare säger sig se en minskning av antalet elever som spelar 
träblåsinstrument, men trots det har det inte skett någon särskild rekrytering. Vi tycker att 
musikskolorna måste ta sitt ansvar och vidta åtgärder innan det är för sent. Det måste finnas 
något sätt att använda den knappa budgeten till att motverka den negativa trenden. På en av 
musikskolorna finns det en kö på fagott vilket vi tycker är mycket märkligt då det finns så få 
som spelar instrumentet. Dessa elever som står på kö borde prioriteras för att instrumentet inte 
helt ska försvinna från musikskolan.  
 
Enligt Pestalozzis teorier (Svedberg & Zaar, 2003) är det viktigt att skolan och hemmet 
arbetar mot samma mål för att utveckla elevens lärande. De intervjuade lärarna poängterar på 
liknande vis föräldrarnas viktiga roll inom musikskolan. Föräldrar som visar sitt stöd och som 
har en positiv attityd till musik kan hjälpa både barnet och läraren genom att påminna om 
övning och i allmänhet ”peppa” barnet att musicera. Barn idag har ofta många aktiviteter 
utanför skoltid och vi får känslan av att föräldrarna hellre skjutsar barnen till idrottsträning än 
till musikskolans aktiviteter. Vad detta kan bero på vet vi inte säkert, men musiken har ofta 
inte lika hög status som idrott vilket gör att barnen prioriterar idrottsträningen framför övande 
på instrumentet.  
 
Det finns många olika anledningar till varför elever slutar och en av dessa är att läraren och 
lektionerna upplevs som tråkiga. Som lärare är det lätt att man fastar i ett sätt att undervisa 
men vi anser att man alltid måste komma ihåg att alla elever är olika och behöver olika 
upplägg. Rostvall (2000) påtalar exempelvis risken med att ge för mycket handledning. Detta 
kan leda till att eleven i princip bara reproducerar. I denna situation sker inget eget skapande 
vilket kan få vissa elever att tappa intresset. Precis som Vygotskij (1998) anser vi att det är 
särskilt viktigt att man får använda sin fantasi i musikskapandet.  
 
När det gäller motivation har vi i vår studie kunnat urskilja tre huvudteman: Gemenskap, 
Inspiration och Delaktighet. I alla enkäter och intervjuer vi gjort samt i tidigare forskning har 
det framkommit hur viktigt det är med dessa tre huvudteman. Gemenskapen man får genom 
att musicera tillsammans med andra både i orkester och under grupplektioner kan vara en stor 
drivkraft till att fortsätta spela. Både lärare och elever påpekar hur viktigt det är med 
inspiration och att man har konkreta mål att arbeta mot såsom en turné eller en konsert. 
Läraren måste kunna ge både beröm och konstruktiv kritik för att hjälpa eleven framåt. 
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Delaktighet får eleven genom att vara med och bestämma innehållet i undervisningen. Genom 
detta kan eleven känna sig värdefull då denne får vara med och ta ansvar för sitt eget lärande.     
 
Pedagogiska implikationer 
 
Vi anser att det är viktigt att göra större satsningar för att bevara orkesterverksamheten. Vi 
skulle gärna se en satsning på kammarmusik för att bredda elevernas syn på sitt instrument 
och vad de kan göra med det. Genom att få spela tillsammans med andra elever som spelar 
samma instrument och att de får prova på att spela tillsammans med något helt annat 
instrument, som gitarr eller piano, kan man vidga elevernas musikaliska perspektiv. Vi tror att 
om lärarna visar eleverna olika möjligheter att använda sitt instrument kan det bli en stark 
drivkraft till fortsatt spel.  
 
Vi skulle vilja se en mer riktad rekrytering mot träblåsinstrumenten. Nu visas oftast alla 
instrument, även de som redan är populära som till exempel gitarr och piano, men vid en 
riktad rekrytering tycker vi att de instrumenten inte ska visas. Fokus bör istället läggas på att 
enbart marknadsföra träblåsinstrumenten.  
 
Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning skulle vi vilja se en liknande undersökning fast i större skala. Genom 
att undersöka fler musikskolor skulle man få en klarare bild av situationen för 
träblåsinstrumenten. Vi skulle även vilja att man tar med andra orkesterinstrument, som 
bleckblås och stråkinstrument, för att se hur situationen ser ut för dem. Symfoniorkestern är 
en viktig del i det svenska kulturlivet och det är viktigt att vi bevarar den. Om en större 
undersökning visar att det är en stor minskning av antalet elever som spelar 
orkesterinstrument kan man sätta in åtgärder innan situationen blir akut. 
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Bilaga 1 Enkät 
 
Hej! 
Vi heter Cecilia och Lisa Maria och går sista terminen på Musikhögskolan i Piteå. 
Vi håller på med vårt examensarbete som handlar om orkesterinstrument och motivation och 
skulle därför vilja ställa några frågor om din tid på musikskolan. Du kommer att vara helt 
anonym och vi har tystnadsplikt. Om det är för lite plats att skriva på är det helt ok att 
använda baksidan. (Skriv vilken fråga det gäller) Tack för din medverkan! 
 
1. Vilket instrument spelar du?     
 
 
2. Vad var det som gjorde att du valde just detta instrument? 
 
 
 
 
3. Hur många läsår har du spelat ditt instrument?   
 
 
4. Har du någon gång funderat på att sluta spela?  JA    NEJ   
 Om JA, berätta gärna varför. 
 
 
 
 
 
5. Tror du att du kommer att fortsätta spela efter gymnasiet?  JA    NEJ 
Eventuell kommentar 
 
 
 
 
6. Tycker du att din lärare är bra på att motivera dig?   JA    NEJ 
 
 
 
 
7. Kan du ge några exempel på hur din lärare motiverar dig?     
 
 
 
 
 
8. Kan du ge några andra exempel på vad som motiverar dig att fortsätta spela? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till lärare 
 
1.        Har du sett någon minskning av antalet elever som spelar  
           träblåsinstrument? 
 
2.        Om det finns en minskning av antalet elever, har du någon teori kring  
           detta? 
 
3.        Hur rekryterar ni nya elever till musikskolan? 
 
4.        Vilka resurser har ni att använda er av? 
 
5.        Anser du att det är viktigt att som lärare motivera dina elever? 
 
6.        Vilka metoder använder du dig av för att motivera dina elever? 
 
7.        Vilken roll har föräldrarna i elevens lärande? 
 
8.         Hur ska vi få eleverna att fortsätta spela? 
 
9.         Om du hade obegränsat med resurser, hur skulle du vilja rekrytera  
            elever och lägga upp undervisningen? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor till Rektorer 
 
1.        Har du sett någon minskning av antalet elever som spelar  
           träblåsinstrument? 
 
2.        Om det finns någon minskning, vad gör ni för att motverka den negativa  
           trenden? 
 
3.        Känns musikskolan hotad av utvecklingen som skett? 
 
4.        Hur vill du att musikskolan ska jobba för att motverka trenden? 
 
5.        Hur rekryterar ni elever till musikskolan? 
 
6.        Vad får lärarna för resurser till rekrytering? 
 
7.        Gör ni några satsningar på hotade instrument i er rekrytering? 
 
8.        Hur ska vi få eleverna att fortsätta spela? 
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