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ABSTRAKT 
Titel: Träblåsundervisning som lyfter i motvind. En intervjustudie om framgångsrik 
träblåsverksamhet i musik- och kulturskolan 
 
Title in English: Woodwind education that lifts in headwind. An interview study on 
successful woodwind activity in the municipal school of music and of arts.  
 
Syftet med vår uppsats var att ur ett lärarperspektiv få en inblick i hur arbetet i musik- och 
kulturskolor med levande träblåsverksamhet kan se ut samt vilka uppfattningar som finns om 
träblåsverksamhetens legitimitet och dess betydelse för elever. Vi har genomfört kvalitativa 
intervjuer med fyra lärare och en rektor från olika delar av landet. Vi kan se att de i huvudsak 
tar en av två riktningar när de beskriver sitt arbete, den elevinriktade eller den 
innehållsinriktade. Oavsett vilken riktning de har kan vi se att alla informanter betonar vikten 
av att lärarkollegiet samarbetar och har en bra stämning, att eleverna tidigt får spela i 
ensemble och på det viset öva tillsammans, samt att alla skolor har en plan över hur 
träblåsverksamheten ska bedrivas för att inte försvinna.  
 
Nyckelord: Musik- och kulturskola, träblåsverksamhet, framgångsfaktorer, vikande 
elevunderlag, lärarperspektiv. 
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INLEDNING 
Vi, Mirjam Hübinette och Ylva Jönsson, kommer snart att ta lärarexamen med inriktning 
musik. Våra huvudinstrument är tvärflöjt respektive klarinett, två instrument som, 
tillsammans med de andra träblåsinstrumenten (fagott, oboe och saxofon), minskar i 
popularitet bland musik- och kulturskoleelever. För oss känns det naturligtvis viktigt att söka 
svar på varför elevunderlaget på träblås sjunker, vad ska vi annars med vår musiklärarexamen 
till? Det finns givetvis andra, kanske större och viktigare, skäl till varför det ska finnas elever 
som spelar träblåsinstrument. Kulturskolan, och hela dess utbud av uttrycksformer, kan ge 
barn möjlighet att skapa mening och uttrycka sig men också leda till en viktig känsla av 
gemenskap. Den orkestertradition som funnits i Sverige kommer att påverkas om allt färre 
spelar träblåsinstrument och det kan komma att ha effekt på såväl utövare som publik. Den 
mångfald av instrument som finns riskerar att begränsas och eventuellt försvinna.  
 
I inledningen av examensarbetet var vi inställda på att ägna undersökningen åt möjliga 
faktorer till varför elever inte väljer träblåsintrument. Kan det vara så att läraren har tappat 
gnistan? Är läromedlet fel anpassat? Hur gör skolan egentligen med rekrytering? Vi valde 
dock att rikta vår forskarlampa åt det andra hållet och istället belysa musik- och kulturskolor 
vars personal arbetar aktivt med träblåsverksamheten. Det känns stort och viktigt för oss att 
se på utvecklingen positivt, de låga elevsiffrorna till trots.  
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer vi inledningsvis presentera ett urval av den forskning som gjorts om 
musik- och kulturskolan för att få en överblick av forskningsläget. Vidare beskrivs musik- 
och kulturskolan ur ett historiskt perspektiv, musikens roll för individen och att musicera i 
grupp. Avslutningsvis ges en kort presentation av det sjunkande elevantalet inom 
träblåsinstrumenten. 

Tidigare forskning 
Olle Tivenius (2008) har utifrån en enkätundersökning med över 800 instrumentallärare 
undersökt varifrån lärare på musik- och kulturskolor får sina värderingar och hur de yttrar sig 
i lärarnas respektive praktiker. Tivenius har han kunnat se åtta olika musiklärartyper som alla 
har sina olika värderingar, vilka kategoriserats in i fyra faktorer: mission, känsla, grund och 
elevorientering. Studien visar att lärarnas utbildning inte är lika avgörande för deras 
undervisning som deras erfarenheter från barn- och ungdomstiden, och att olika 
instrumentkurser (fiol, gitarr, piano etc.) har sina olika traditioner vilka lärare för vidare.  
 
Ylva Hofvander Trulsson (2010) har undersökt hur föräldrar med utländsk bakgrund ser på 
svensk musikutbildning, i första hand för sina barn. Studien visar att musikutbildning för barn 
i svensk musik- och kulturskola kan användas som ett verktyg för elevers egen sociala 
framgång och i förlängningen för elever att hjälpa sin familj med detsamma. Det framgår att 
rekryteringen till musik- och kulturskolor inte når alla barn, de med utländsk bakgrund i 
synnerhet, vilket gör att de barnen i större utsträckning hindras från att nå högre 
musikutbildning. Allfred Broström (2014) har i sin studie om musik- och kulturskolors 
informationsspridning också sett att rekryteringen inte blir tillgänglig för alla, utan elever 
tenderar att rekrytera vänner vilket bidrar till att bibehålla den homogena gruppen. 
 
Slutligen har Mikael Grafström (2007) gjort en studie över tre avgiftsfria musik- och 
kulturskolor där rektor och lärare på respektive skola intervjuats. I studien ser Grafström att 
avgiftsfriheten innebär att elever från familjer med lägre sociokulturell status har större 
möjlighet att bli inkluderade i undervisningen och att en större pedagogisk frihet för lärare 
finns. Studien visar också att skolorna ingår i en bildningstradition som föräldrar och elever 
måste känna till för att ta del av: ”man ska veta att kulturskolan finns, hur man söker den, 
fyller i blanketter, vem man ska tala med, och så vidare” (a.a, s. 49). 
 
Ovanstående studier är ett urval av ett större forskningsfält kring musik- och kulturskolor. Vi 
vill med denna uppsats ytterligare belysa lärares arbete i musik- och kulturskolor, med fokus 
på träblåsverksamheten.     

Musik- och kulturskolan   
Efter andra världskriget uppstod kommunala musikskolor, det fanns en tanke om folkhemmet 
och att bildning skulle bli något för alla och inte enbart något för den rika borgerligheten 
menar Jonathan Lilliedahl (2007). Syftet med musikundervisningen kom från olika håll: 
“Från politiskt håll blev det alltså frågan om att försöka skapa en alternativ och meningsfull 
fritid och från kulturetablissemanget ett försök att höja den kulturella smaken” (Lilliedahl 
2007, s. 10). Torgil Persson (2001) refererar till Beskow (1935) som menar att den andliga 
kulturen var ett “motgift mot den materiella” (Persson 2001, s. 69) och att kulturens 
demokratisering var “ett villkor men samtidigt en förutsättning för den politiska och 
ekonomiska demokratiseringen” (a.a, s. 69).  
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Persson (2001) menar att den kommunala musik- och kulturskolan har “vuxit fram i ett 
musikhistoriskt sammanhang i nära anknytning till den lokala musiktraditionen” (Persson 
2001, s. 37). Han menar att den har utvecklats från det ursprungliga syftet av 
rekryteringsskapande skolorkestrar till en etablerad utbildningsinstitution i samhället med 
kurser som även innefattar teori-, sång- och körundervisning. Enligt Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (SMoK:s) hemsida (2014) skedde musikskolans största tillväxt på 1960-talet 
då den blev allmänt förekommande. På 1980-talet började många musikskolor utvecklas till 
kulturskolor och erbjöd i och med detta andra konstformer förutom musik (Sveriges Musik- 
och Kulturskoleråd 2014) och 2013 var det endast sju av Sveriges 290 kommuner som 
saknade musik- eller kulturskola (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2013). Av de 283 
skolor som finns idag är 119 musikskolor och 164 kulturskolor (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2013). 
 
Den kommunala musik- och kulturskolan är frivillig och styrs och bedrivs av den enskilda 
kommunen, vilket betyder att varje musik- och kulturskola har bestämmanderätt över 
verksamhetens mål, syfte och inriktning. Det finns inga statliga regelverk över musik- och 
kulturskolan (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014). Trots det så bedrivs 
undervisningen, enligt SMoK:s hemsida, vanligtvis på liknande sätt: 
 

Den vanligaste undervisningsformen är att eleven erbjuds en lektion enskilt 
eller i grupp varje vecka. Därtill kommer ensemblespel något tillfälle varje 
vecka utanför skoltid. Instrumentallärarna åker vanligtvis runt på de 
obligatoriska skolorna och erbjuder undervisning där eleverna normalt finns 
på dagtid. Detta gör att i ett så glesbefolkat land som Sverige får ändå alla 
ungdomar möjlighet att komma i kontakt med den kommunala 
musik/kulturskolan (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014). 

  
Kommunerna bekostar undervisningen både genom avgifter och egna anslag, 
terminsavgifterna ligger mellan 0 och 1700 kr/termin med ett genomsnitt på 658 kr. Endast 
tio av de 290 kommunerna har en avgift på 0 kr och är alltså avgiftsfria (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2013). 

Musikens roll 
Det finns många olika synsätt om vad musik har för betydelse och vilken roll den spelar för 
människan och samhället. Persson (2001) refererar till Stig-Magnus Thorsén som utifrån ett 
andligt perspektiv beskriver sex funktioner musik har i samhället: “musik för gemenskap, för 
att övertyga, för ett symboliskt universum, för rekreation, för att fly bort och för försäljning” 
(Thorsén i Persson 2001, s. 80). Thorséns avhandling tar utgångspunkt i musiken i Götene 
Filadelfiaförsamling och gavs ut år 1980 men även idag är funktionerna gällande. Ylva 
Hofvander Trulsson (2010) belyser musik som exempelvis verktyg för konsumtion i affärers 
högtalare och som spridare av propaganda. 
  
Musik- och kulturskolans funktion har från början bland annat varit att göra musikutövande 
tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2014). Musikens roll för människan och vikten av en konstnärlig gemenskap 
för individens meningsskapande och för var individs identitetsskapande diskuterar bland 
annat Even Ruud (2002). Han förhåller sig till begreppet identitet som något föränderligt, 
något som byter skepnad och utvecklas hela livet. En förutsättning för identitetsskapandet är 
att personen befinner sig i sammanhang där faktorer finns genom vilka denne kan reflektera 
över sig själv, exempelvis genom andra människor och i sammanhang där musik finns. Ruud 
menar att musiken har en unik kraft att inom varje individ nå “de processer som bidrar till att 
forma vår självuppfattning” (2002, s 51) i vilka individens känslor är en nyckelfaktor. Musik 
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kan alltså frambringa känslor som hjälper individen att reflektera över sig själv vilket bidrar 
till identitetsskapandet. 
 
I likhet med Ruud (2002) diskuterar Eva Georgii-Hemming & Jonathan Lilliedahl (2009) 
musik för meningsskapande hos människor. Författarna har i sin studie sett att föräldrar 
förväntar sig att gemenskapen i att musicera tillsammans ska utveckla barns sociala 
kompetens och studien pekar på att musikutövandet i stort handlar om att fostra goda 
medmänniskor. Till skillnad från Ruud (2002) och Georgii-Hemming & Lilliedahl (2009) 
menar Øivind Varkøy (2014) att musiken inte i första hand har till syfte att främja något 
utanför den faktiska musikaliska handlingen. Han hävdar att människan i sitt nyttotänkande 
lägger för stort fokus på produktion i jämförelse med en (musikalisk) handling/aktivitet, som 
snarare ses som onyttig om den inte är ett medel för något utanför sig själv. Varkøy refererar 
till Hannah Arendt som menar att det aktiva människolivet kan delas in i tre delar: arbete, 
produktion och handling. Av dessa tre är det endast handling som är ett mål i sig självt, till 
exempel att man umgås med sin familj eller musicerar tillsammans. Produktion och arbete 
har ett mål utanför den faktiska aktiviteten, till exempel att laga mat (produktion) eller att 
snickra ett bord (arbete) (Varkøy 2014).  

Att spela tillsammans 
Synen på hur undervisningen i musik- och kulturskolan ska bedrivas, i grupp eller enskilt, har 
skiftat genom åren. Den militär- och folkrörelsetradition, som musikskolan grundar sig i, 
bedrev en undervisning som syftade till orkester (Persson 2001). Persson menar också att 
orkestertraditionen som fanns på vissa platser än idag påverkar musiklivet i kommunen: “I de 
kommuner eller kommundelar där en musiktradition kunde spåras till sekelskiftet fanns en 
väl utvecklad musikskola som var tryggt förankrad i sin kommun. Där denna tradition 
saknades var förhållandena det motsatta” (s. 86). Lilliedahl (2007) menar att det under 1900-
talet skedde en förändring i fokus i såväl musik- som grundskolan. Från tanken om 
kollektivism och gruppundervisning i olika former av ensembler lade man mer och mer fokus 
på individen, då varje persons egna mål och glädjen i att få musicera blev viktigare. Lilliedahl 
menar att det under 1990-talet fanns många krav på besparingar vilket ledde till att: 
 

[...] den enskilda instrumentundervisningen fick ge vika för 
gruppundervisning. Detta har många gånger setts som ett hot, men faktum 
är att tidens besparingar satte fart på den nya pedagogikens tankar kring de 
sociala vinster som kunde erövras genom en utökad grupp- och 
ensembleundervisning (Lilliedahl 2007, s. 18). 

 
Undervisningen i musik- och kulturskolor har under 1900-talet svängt mellan individ- och 
kollektivfokus, men traditionen om mästar-lärling-undervisningen, där en äldre lär en yngre, 
är fortfarande gällande. Dock har ett skifte till en mer elevorienterad undervisning bland 
annat inneburit att elever numera själva får vara med och bestämma om vad innehållet i 
undervisningen ska vara, vilket i sin tur inneburit att lärare tar en mer handledande roll 
(Lilliedahl 2007).  
 
Ruud (2002) pekar på att ett kulturliv med hög kvalitet inkluderar grupper och människor 
som i många fall står utanför det traditionella kulturlivet. Han menar att en god musik- och 
kulturskola är en skola där alla i samhället har en plats, till exempel i en kör som träffas år 
efter år för en meningsfull aktivitet. “Vi vet hur sådana grupper kan bilda ett slags kulturellt 
ekosystem i lokalsamhället, ett mönster av sociala relationer, traditioner och tillhörigheter 
som ger mening åt den enskilde” (a.a s. 29). Ruud menar att isolering och ensamhet kan leda 
till ett försämrat hälsotillstånd och att musiken kan vara ett hjälpmedel mot detta. Han menar 
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att några av de viktigaste upplevelser vi kan ge våra barn är att sjunga och spela tillsammans 
med dem. I ett samhälle som går mer och mer mot individualism är det av stor vikt att hålla 
fast vid den intima gemenskap som musik kan ge.  

Sjunkande elevantal 
Enligt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2002), har antalet elever som spelar instrument 
inom musik- och kulturskolan minskat med 26 procent från 1976 till 2002. SMoK:s 
undersökning visar att den största minskningen skedde under 90-talet och att 
orkesterinstrumenten stod för en stor del av den. I träblåsfamiljen har antalet klarinettelever 
minskat mest, de övriga träblåsinstrumenten minskar också förutom saxofonen som har ökat. 
Den procentuella minskningen inom träblås mellan 1987 och 2001 är 38 procent (Sveriges 
Musik- och Kulturskoleråd 2002). 
 
En orsak till det sjunkande elevantalet tas upp av Statens kulturråds omvärldsanalys (Statens 
kulturråd 2001) som handlar om barns förändrade fritidssysselsättningar: “Ungdomars 
kulturintresse är stort, men de flesta väljer i allmänhet ett helt annat utbud än de som våra 
traditionella kulturinstitutioner tillhandahåller” (a.a, s. 7). Det finns onekligen ett annat 
kulturutbud för dagens barn och unga att välja mellan idag än det gjorde för 25 år sedan. 
Dessutom ägnar sig barn och unga åt fler fritidsaktiviteter idag än man gjorde förr, en effekt 
som kulturskolan, och i förlängningen också folk- och musikhögskolor, har känt av i och med 
att fler elever kan ha valt bort musik som fritidsaktivitet till förmån för något annat. Som en 
följd av detta kan man se att många orkestrar i landet har flera tomma stolar. 
Orkestertraditionen i Sverige har funnits länge och enligt Statens offentliga utredning (SOU 
2006:34) har det aldrig spelats mer orkestermusik än det gör idag. Men enligt utredningen 
håller också omvärlden på att förändras. Den klassiska musiken konkurreras ut av andra 
musikformer i medieutbudet och orkestrarnas publik är inte längre så stor. Utredningen 
menar på att de traditionella orkesterinstrumenten inte längre är populära på kulturskolorna 
och att det finns en stor oro i orkesterbranschen för framtiden och om det kommer att finnas 
möjligheter att rekrytera musiker om den här trenden fortsätter.  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Sverige har historiskt sett varit ett land med blåsorkestertradition. Genom bland annat 
militärmusiken och bruksmusikkårerna har blåsorkestrarna skaffat sig en stabil grund i det 
svenska samhället (Persson 2001). Under många år har ett stort antal av svenskarna varit 
involverade i (spelat eller lyssnat till) blåsinstrument, ofta i orkestersammanhang  
 
I och med musikskolans instiftande under 1930- och 40-talet fick en större grupp barn och 
unga i Sverige möjlighet att lära sig spela orkesterinstrument.  Möjligheterna till undervisning 
var små vid sidan av privatundervisning, där det dominerande instrumentet var piano 
(Svenska kommunförbundet, 1984). Den nya undervisningsformen gav nya möjligheter och 
Sverige är idag ett land där musik är en given sysselsättning för många barn och unga. Det 
finns många fritidsaktiviteter att välja bland och valmöjligheterna är stora. Musik- eller 
kulturskolan är en av dem och har i sig många alternativ. Som en följd av bland annat detta 
och musikindustrins alltmer förflyttade fokus till populärmusik har de en gång i tiden så 
populära orkesterinstrumenten tappat utövare. En förändring i attityd, som den som finns till 
orkesterinstrumenten, är synnerligen intressant: vad kan den bero på? Någonting har varit 
lockande men är det inte längre i samma utsträckning. En förändring har ägt rum, till vissa 
människors förtvivlan och andras ointresse.  
 
I den här uppsatsen ligger fokus på en specifik grupp av orkesterinstrument: 
träblåsinstrumenten. Den rådande uppfattningen i musik- och kulturskolor, som vi ser det, är 
att allt färre elever väljer träblåsinstrument och enligt vår erfarenhet finns det inte en 
kulturskola som inte har ett rekryteringsprogram för att fylla upp platserna. Det handlar bland 
annat om att erbjuda en mångfald av instrument för eleverna att välja mellan, att fylla ut 
musiklärarens tjänst men också att utbilda framtidens orkestermusiker och hålla den gamla 
blåsorkestertraditionen vid liv. Vi har valt att belysa detta med ett positivt urval, det vill säga 
vi har valt skolor som har ett stabilt eller stigande antal elever i träblåsundervisningen. 
 
Syftet med studien är att, ur ett lärarperspektiv, belysa träblåsverksamheten i musik- och 
kulturskolor med levande träblåskultur.  
 

! Hur beskriver träblåslärarna i de aktuella musik- och kulturskolorna sitt arbetssätt? 
! Vilka uppfattningar framkommer om träblåsverksamhetens betydelse för elever i 

musik- och kulturskolan? 
! Vilka uppfattningar framkommer om legitimeringen av träblåsverksamheten? 

Avgränsningar och definitioner 
Den kommunala och frivilliga musikundervisningen kan bedrivas i en musikskola eller en 
kulturskola. På en musikskola finns endast musikundervisning och på en kulturskola måste 
undervisning i minst tre estetiska uttrycksformer finnas tillgängliga, till exempel musik, dans, 
drama och bild (Nationalencyklopedin: kommunal musikskola). Det finns alltså två olika 
begrepp för skolor med frivillig musikundervisning, och i texten använder vi oss av båda 
begreppen beroende på vilken skola vi talar om.  
 
De instrument som vanligtvis ingår i träblåsfamiljen är klarinett, tvärflöjt, fagott, oboe och 
saxofon. I vissa musik- och/eller kulturskolor inräknas också blockflöjt, men begreppet 
träblåsinstrument kommer i texten dock att utesluta instrumentet om inget annat anges. Med 
begreppet träblåslärare menar vi lärare som undervisar i ett eller flera träblåsinstrument. 
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TEORETISKT RAMVERK 
Frede V. Nielsen (1997) menar att kärnan i det musikpedagogiska forskningsområdet är 
musikundervisning, i dess vidaste form. Musikundervisningen vilar, enligt Nielsen, på tre 
ben: eleven, läraren och innehållet. Utifrån den innersta triangeln utvecklar Nielsen sin teori i 
allt vidare nivåer, alla dessa faktorer kan spela roll för musikundervisningen (se fig. 1 nedan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
Fig. 1: Modell för det musikpedagogiska forskningsfältet (Nielsen 1997, s. 174) 

 
Vi kommer att avgränsa oss till Nielsens innersta triangel vilken kan se olika ut beroende på 
var fokus ligger. Då vår studie har skett ur lärarperspektiv väljer vi att fortsättningsvis visa 
figuren med läraren högst upp, för att ge en tydligare bild av vårt användande av modellen i 
resultatanalysen (se fig. 2 nedan).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2: [Den innersta triangeln] (efter Nielsen 1997, s. 174) 
 
I sin triangelmodell visar Nielsen på ett formellt lärande, alltså en tillrättalagd situation där 
någon lär något av någon annan, inte bara där någon lär något (Nielsen 1997). Alla tre 
faktorer i triangeln kan i sig utvecklas vidare och nedan följer en kortfattat redogörelse: 
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Lärare: delen avser lärarens förutsättningar för att lära någon något, dennes avsikt med det, 
själva processen att göra det och sätt att göra det på. 
Innehåll: delen avser didaktiska frågor om vad som ska läras, till vem, varför etc. I det 
musikpedagogiska området är i denna del musik en självklarhet, och Nielsen pekar på två 
delar utifrån musikpedagogiken: musikområdet (stilar, historia, struktur, funktion osv) och 
det praktiska (produktion, interpretation, reflektion över musik och musikalisk aktivitet).   
Elev: här beskriver Nielsen tre delar: lärandets förutsättningar, lärprocessen och resultatet av 
lärandet. Författaren menar att den psykologiska aspekten blir viktig, sett ur elevperspektiv i 
undervisningen. Det kan, för eleven, innebära musikaliskt lärande, musikalisk utveckling och 
musikalitet. 
 
Nielsen (1997) menar att det är samspelet mellan lärare, elev och innehåll som skapar 
fenomenet “undervisning”. Alla tre delar är beroende av varandra - ingen del går att plocka 
bort.  
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METOD 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa vårt val av metod och informanter. Vi kommer 
också att beskriva vad metoden innebär och presentera våra forskningsetiska överväganden. 

Kvalitativ intervju 
Eftersom vi ville studera vilken syn ett bestämt antal lärare och rektorer har på 
träblåsinstrumentens betydelse och sina respektive verksamheter, och inte exempelvis hur 
pass utbredda de olika synsätten är runt om i landet, var en kvalitativ undersökning bäst 
lämpad som metod. Då det var av stor vikt att våra informanter lämnades fritt talutrymme vid 
varje fråga var intervjuer att föredra.  
 
Runa Patel & Bo Davidsson (2011) diskuterar graden av standardisering respektive 
strukturering i en intervju. Standardisering är mängden “ansvar som lämnats till intervjuaren 
när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning” (a.a, s. 75). Strukturering 
bestämmer vilket tolkningsutrymme som ges intervjupersonen. Våra intervjuer hade en låg 
grad av strukturering, det vill säga informanten hade stort tolknings- och talutrymme vid 
varje fråga. Vi ansåg det vara nödvändigt för att få ta del av informanternas egna och 
spontana tankar, och se skillnader mellan de olika informanternas tolkningar av frågan. 
Vidare var intervjuerna till stor del standardiserade då vi hade frågor i en förutbestämd 
ordningsföljd. Dock lät vi informanterna till viss del bestämma över ordningsföljden då vi 
försökte följa upp det spår som gavs vid varje tillfälle, utan att bryta tråden informanten 
startat.  

Urval av informanter 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fem personer. Tre av dem jobbar som 
instrumentlärare, en är instrumentlärare och jobbar även som samordnare och en är 
kulturskolerektor. Totalt är fyra kulturskolor representerade i studien då två av informanterna 
arbetar på samma skola. Vi var båda med som intervjuare vid alla fem intervjuer. Våra 
informanter var tvungna att uppfylla kriteriet att musik- eller kulturskolans elevunderlag på 
träblås ligger stabilt eller ökar och att hitta skolor som uppfyllde de kraven var inte helt lätt. 
Pål Repstad (2007) menar att huvudkriteriet för att komma i fråga som informant är om 
denna har “viktig och relevant information ett ge när det gäller projektets frågeställningar” 
(a.a, s. 89). Han menar också att ibland kan det vara bra att få stöd och tips från chefer och 
ledare för att hitta informanterna. De kan ha en överblick som den enskilda forskaren inte har 
tillgång till, menar Repstad.  
 
Vi fann möjliga kulturskolor efter tips vi fått av vänner och lärare och i ett fall av en slump 
vid en sökning efter kulturskolors elevstatistik på internet. Vi författade då ett mail till 
rektorerna på kulturskolorna för att höra oss för om skolan stämde överens med kriteriet vi 
hade om stabilt eller ökande elevunderlag och om rektorn hade några tips på lärare vi skulle 
kunna kontakta, i enlighet med Repstad (2007). Författaren menar att det finns en risk att 
verksamhetsledaren, i vårt fall rektorn, skulle välja ut informanter som passade honom/henne 
av privata skäl (till exempel för att ge en mer positiv bild av skolan) men då vi ju var på jakt 
efter positiva exempel så var farhågan nödvändigtvis inte lika relevant i vår studie. Det finns 
förstås alltid en risk att informanterna ger svar de tror vi vill höra.  
 
Vi har alltså intervjuat en rektor, tre lärare och en lärare med samordningsansvar. De arbetar 
på fyra skolor, geografiskt spridda över landet och av varierande storlek. Två av dem är 
kvinnor, tre är män. Den här spridningen kändes viktig för att få en så bred bild som möjligt, 
inom de tidsramar vi hade att förhålla oss till.  
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Undersökningens genomförande 
Som stöd inför våra intervjuer formulerade vi en intervjuguide (se bilaga) som vi, i enlighet 
med Repstad (2007), inte följde slaviskt. Det viktiga var att under intervjuerna få ett 
avslappnat samtalsklimat och inte att följa en förbestämd ordning. Vi genomförde en 
pilotintervju med en musiklärare tillika god vän för att öva oss i just detta och för att kunna få 
återkoppling eftersom vi är ovana intervjuare. Patel & Davidsson (2011) menar att en 
pilotintervju också kan ge intervjuaren möjlighet att justera frågornas antal och utformning. 
Vi ansåg det dock inte nödvändigt då intervjun till största del blev som vi tänkt.   
 
Intervjuerna genomfördes i form av en videokonferens i programmet Skype. Vi hade varken 
tid eller pengar att åka till informanterna och intervjua dem personligen även om det hade 
varit fördelaktigt för att exempelvis minimera tekniska problem. Informanterna verkade dock 
inte ha några problem med att intervjuas via Skype utan det gick smidigt och enkelt. De 
intervjuades en och en vid olika tillfällen på deras arbetsplatser och i ett fall i hemmet. Vi vill 
förtydliga att även de två informanterna från Norrkommunen intervjuades enskilt. Alla 
informanternas, och även vår, miljö var lugn och vi uppfattade inte att de blev störda eller 
påverkade under intervjun.  
 
Repstad (2007) rekommenderar att intervjuerna spelas in för att underlätta för intervjuaren, 
något som vi också gjorde. En annan fördel med att spela in ljudet är till exempel att 
intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet med informanten istället för att anteckna. 
Repstad menar också att det är lättare att fånga upp ansiktsuttryck om man inte är upptagen 
med att anteckna. Vid våra intervjuer upplevde vi en stor fördel med att kunna se informanten 
och ge bekräftelse genom att exempelvis nicka och le. Det var också positivt med den 
visuella kontakten då vi kunde se på informantens ansiktsuttryck om denne uppfattat frågan 
eller var osäker. Detta hade inte varit möjligt om vi utfört intervjuerna via telefon. Det är 
också en stor fördel att ha tillgång till den exakta intervjun i efterhand för att kunna få en så 
noggrann återgivning av informantens åsikter som möjligt (Repstad 2007). Efter 
undersökningens genomförande transkriberades intervjuerna och återgavs i 
resultatpresentationen. Genom att flertalet gånger grundligt läsa igenom transkriberingarna 
och resultatpresentationerna kunde vi analysera valda delar. 

Forskningsetiska överväganden 
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) går att läsa om etiska 
forskningsprinciper. Patel & Davidsson (2011) formulerar några viktiga punkter ur svenska 
etikregler inom forskning. Dessa handlar om information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Information och samtycke handlar enligt Patel & Davidsson om att de som deltar i 
forskningsprojektet ska känna till syftet, att de medverkar frivilligt och att de har 
bestämmanderätt över sin medverkan. Innan intervjuerna skickade vi ut information till 
informanterna via mail där vi skrivit ned information om oss själva och lite om de 
frågeområden vi kommer att beröra under intervjun. Vi var också under mailkonversationen 
noga med att berätta för informanterna vad vi ville undersöka, att intervjuerna kommer 
genomföras som ett videosamtal med programmet Skype samt att det kommer göras en 
ljudupptagning.  
 
I början på varje intervju informerade vi om konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådet 
(2011) genom att berätta för informanten att allt material endast skulle komma att avlyssnas 
av oss samt att inspelningarna skulle att raderas efter uppsatsens färdigställande. Namnen på 
informanterna i uppsatsen är fingerade, vilket de blev informerade om. Vi informerade också 
om deras rätt att avbryta sin medverkan om de önskade. Enligt Vetenskapsrådet (2011) och 
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Patel & Davidsson (2011) handlar nyttjande om att de data som samlas in endas används för 
forskningsändamålet och inte i något annat syfte. Detta har inte heller skett.  
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RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de olika musik- eller kulturskolorna skola för 
skola. Presentationen är indelad i rubriker i enlighet med Nielsens triangelmodell: läraren, 
innehållet och eleven. Lärare- och elevdelarna handlar om hur informanterna ser på dessa 
element. Innehållsdelarna handlar bland annat om träblåsinstrumenten och rekryteringen av 
träblåselever, alltså innehållet i träblåsundervisningen och i träblåsverksamheten. Efter varje 
presentationsdel kommer ett analysavsnitt om just den musik- eller kulturskolan. En 
sammanfattande analys sker i slutet av kapitlet.  

Västerkommunen 
Anders har jobbat i Västerkommunen som musikskolerektor i ungefär tio år. Han har en 
bakgrund som lärare i bleckblåsinstrument i kommunen innan han började som rektor. På 
musikskolan går det i dagsläget 950 elever varav 133 är träblåselever. Västerkommunen 
erbjuder undervisning på alla träblåsinstrumenten (klarinett, saxofon, tvärflöjt, oboe och 
fagott). Det finns en terminsavgift som ligger på 600 kr/termin, vilket enligt Anders är strax 
under riksgenomsnittet. Det finns möjlighet att hyra instrument på musikskolan för en avgift 
på 300 kr/termin. Terminsavgiften har inte höjts nämnvärt under Anders tid på musikskolan, 
något som Anders tror beror på kommunpolitikerna som är väldigt måna om 
musikskoleverksamheten och inte har stora krav på besparingar när kommunen står inför 
svåra ekonomiska tider.  

Läraren 
Anders pekar på pedagogen som den viktigaste faktorn för elevernas musikaliska utveckling. 
Han menar att det är högst betydelsefullt att pedagogen brinner för sitt instrument, är driven 
och duktig och är mån om verksamheten. Läraren är inte bara viktig som pedagog utan också 
som förebild menar Anders. Flera av lärarna i Västerkommunen arbetar också som musiker 
på fritiden och Anders menar att det är viktigt att lärarna syns ute på stan och “i andra 
sammanhang än enbart på musikskolan”.  
 
På musikskolan i Västerkommunen har lärare och rektor tillsammans utformat 
handlingsplaner och mål som till stor del handlar om gemensamt musicerande: 
 

Vi är väldigt inriktade på orkester här och mycket av våra handlingsplaner 
och mål och sådant vi har, det handlar om orkester- och 
ensembleverksamheten för det är ändå det som [...] det handlar om, det här 
musicerandet tillsammans. 

 
Orkester- och ensembleverksamheten har, under de tio åren som Anders jobbat på 
musikskolan, inte förändrats på något sätt förutom i attityden bland kollegiet. Anders menar 
att det var lite spretigt förut men att numera strävar alla mot samma mål, vilket är något som 
de har jobbat med bland annat genom att tillsammans utforma handlingsplaner: 
 

Och det viktiga här är ju att [...] alla är med verkligen också och bestämmer 
om det här. [...] Så att ingen kan ställa sig i korridoren sen och säga “nämen 
jag är inte med på det där”. Då måste man säga det redan när vi tar fram 
planerna så att man har chans att diskutera det. 
 

Trots att de har bytt lärare några gånger på musikskolan så har de inte gjort om de tjänsterna 
till något annat utan behållit träblåstjänsterna berättar Anders. Han menar att: “Det är lätt att 
man faller till föga och gör om en träblåstjänst till exempel till någon popensemble eller 
elgitarr”. Det är, enligt Anders, lätt att rekrytera elever till pop- och rockinstrumenten men 
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musikskolan har gjort ett aktivt val att behålla bredden, han kallar det en av “musikskolans 
grundpelare”, och sparar därför inte in på träblåslärartjänsterna.  
 
I Sverige generellt så sjunker elevunderlaget, speciellt på orkesterinstrument, menar Anders. 
Varför det trots allt ligger så stabilt som det gör i Västerkommunen tror Anders beror på 
pedagogerna och att det finns en blåstradition. Han påpekar också att enigheten i kollegiet 
spelar en stor roll: 
 

Det har väl inte alltid varit så men just nu är det väldigt mycket så att alla är 
väldigt eniga om “vad ska vi göra liksom, ska vi ha blåsorkestrar? Ja det ska 
vi ha!” 

 
På musikskolan i Västerkommunen har elevantalet varit ganska stabilt de senaste tio åren, 
menar Anders. En liten dipp ägde rum runt 2009-2010 men efter det har det gått upp igen. 
Vad den beror på har Anders svårt att säga, en möjlig förklaring kan vara lärarbyte menar 
han: “då blir det alltid att det slutar några elever”. Men det kan också bero på en lärare som 
närmar sig pensionen och som inte är lika driven längre. Anders anser att eleverna stannar 
kvar på musikskolan under en längre tid i och med att det går relativt många högstadie- och 
gymnasieelever där.  

Eleven 
De satsningar man gör för att få träblåselever handlar om ensemble- och orkesterverksamhet 
berättar Anders. Detta är något som Västerkommunens musikskola försöker involvera 
eleverna i tidigt, för att de ska få spela ihop men också höra hur det kan låta. Redan första 
terminen är eleverna med på en julkonsert och de olika blåslärarna samarbetar för att sätta 
ihop nybörjargrupper. Anders menar att det är “jätteviktigt att de [nybörjareleverna] direkt får 
vara med i något lite större sammanhang”.  
 
Han menar också att lärarna, speciellt på blås och stråk, arbetar i arbetslag som driver sina 
instrument framåt på ett bra sätt. De försöker också att arbeta över ämnesgränserna genom att 
lärare med olika ämnen och instrument går ihop och jobbar tillsammans med sina elever 
under en termin, till exempel en klarinett- och en pianoelev som får spela tillsammans. 
Anders poängterar att samarbetet inte måste leda till en uppspelning, det viktiga är att de gör 
någonting ihop: “Det kan bli riktigt bra och ibland blir det ingenting, men det är okej, det 
behöver inte bli någonting”. Anders tror också att den här typen av samarbete är bra för även 
lärarna, de kommer bort ifrån att endast bli ackompanjatörer för eleverna och både elever och 
lärare får se vad de andra på skolan håller på med.  

Innehållet 
Anders menar att det är viktigt att det finns träblåsinstrument för att ha möjlighet att spela 
tillsammans i orkester. Om någon stämma saknas så menar Anders att man förlorar något: 
“en blåsorkester utan klarinetter blir ju inte så lattjo” och “alla behövs”. I Västerkommunen 
har musikskolan bestämt att det ska finnas en blåsorkester, Anders menar att många andra 
musik- och kulturskolor går ifrån det och satsar på andra instrument. Han säger att de vill 
värna om blåsmusiktraditionen för att “i vissa lägen är ju en blåsorkester oersättlig”. 
 
På musikskolan i Västerkommunen har man en omfattande elevrekryteringsprocess i flera 
delar, menar Anders. Bland annat åker man ut till alla låg- och mellanstadieskolor på 
vårterminen för att spela för eleverna och visa upp instrumenten, eleverna får också vara 
aktiva med att spela och sjunga. Musikskolan arrangerar också öppet huskvällar där barn får 
komma och prova instrument. Om det skulle saknas elever på något instrument, till exempel 
brass, så kan brassläraren åka ut till en skola för att visa upp sina instrument i en klass där det 
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kanske redan finns brasselever, det brukar alltid fungera enligt Anders. Anders anser att det är 
viktigt att musikskolan syns ute på skolorna.  
 
I Västerkommunen får man fortfarande undervisa på skoltid, vilket Anders menar är mycket 
positivt. I och med den nya skollagen har många musik- och kulturskolor varit tvungna att 
sluta undervisa under skoltid men i Västerkommunen har man lyckats förhandla sig till det. 
Anders tror att det är viktigt att “eleverna syns ute på skolan och att våra instrument syns [...] 
även i den grå vardagen”.  
 
En satsning för träblåsinstrument som musikskolan har gjort är att eleverna i tredje årskursen 
erbjuds blockflöjts- och sångundervisning i en kurs som kallas Blockflöjtssång. Den 
genomförs i större grupper och når ut till cirka 150-200 elever. Det är ungefär hälften av 
eleverna som går i trean i kommunen och Anders menar att det är väldigt bra att man kan nå 
ut till så många. En av lärarna på musikskolan har gjort ett eget material som används och 
Anders tycker att det har fungerat jättebra. Anders berättar om en lärare som inte enbart 
jobbar på musikskolan i Västerkommunen som har sagt att “det är mycket, mycket lättare att 
få en fagottelev här [på musikskolan i Västerkommunen] för då är dom redan igång i det här 
tänket och det blir inte så jobbigt. Det är ett [...] jobbigt instrument som det är”. Anders 
menar att med baskunskaper i övning, noter och rytmer så blir det lättare att börja med ett 
annat instrument sen. 
 
Om Anders fick önska helt fritt med obegränsade resurser så skulle han vilja nå ut till fler 
barn. Anders berättar att han hört mer och mer om hur musiken påverkar all inlärning 
positivt, han känner att det finns mycket musikskolan skulle kunna göra på grundskolorna 
men att han i nuläget inte har budget för det. Kommunen har dock, genom musikskolan, 
kunnat införa musikterapi som eleverna kan ta del av genom elevhälsan. 

Analys av Västerkommunen  
Anders menar att de i kollegiet har bestämt sig för att satsa på orkester- och 
ensembleverksamhet. De har inte heller avskaffat träblåslärartjänsterna till förmån för till 
exempel pop- och rockinstrumentlärare. Vi tolkar detta som att de vill bevara den nationella 
blåsorkestertraditionen och samtidigt skapa en lokal musiktradition (jfr Persson 2001). De har 
utnyttjat sin bestämmanderätt över verksamheten (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014) 
för att vinkla den åt det håll de anser vara viktigast. Motsatsen skulle kunna vara att istället 
satsa på de instrument som syns mer och är mer lättillgängliga, till exempel gitarr och piano.  
 
Det finns en gemenskapstanke som är central i Anders resonemang om legitimeringen av 
träblås i allmänhet och orkester- och ensembleverksamhet i synnerhet. Det finns en förväntan 
från föräldrar att musicerandet ska mynna ut i en känsla av gemenskap och utveckla barns 
sociala kompetens (Georgii-Hemming & Lilliedahl, 2009). Gemenskap är också en av 
Thorséns funktioner med musik (i Persson 2001).  
 
I arbetet med verksamheten betonar Anders vikten av den enskilda pedagogens kompetens 
och samarbetet inom kollegiet. Det är viktigt att lärare är överens om hur undervisningen ska 
se ut och vi tolkar samarbetet mellan lärare som en av de viktigaste faktorer för en 
fungerande verksamhet. Traditionell undervisning inom musik- och kulturskolor har ofta 
inneburit individuell undervisning där en lärare undervisar en elev (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2014; Lilliedahl 2007) men verksamheten inom musikskolan i 
Västerkommunen går ifrån den individualistiska tanken och lägger tyngdpunkt på samarbetet 
(jfr Ruud 2009). Vi tolkar det som att Anders menar att för att ha en fungerande 
träblåsverksamhet behöver lärare arbeta tillsammans och ha samma målsättningar. 
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Anders menar att elevers musicerande inte behöver mynna ut i något konkret resultat utan det 
räcker med att eleverna får en upplevelse av musiken och gemenskapen, detta tolkar vi som 
ett elevfokuserat tankesätt. Å andra sidan ser Anders en produktionsfokuserad nytta med 
musicerandet då han menar att det är positivt för inlärningen i andra ämnen (jfr Varkøy 
2014). Han ser också en fördel med Blockflöjtssången då det kan bli lättare för elever att 
utifrån den undervisningen börja spela andra träblåsinstrument som kan vara svåra att 
rekrytera elever till, trots att de instrumenten är svårare att traktera och därmed kan förminska 
den musikaliska upplevelsen. Vi drar slutsatsen att Anders har både ett elevfokuserat såväl 
som ett innehållsfokuserat arbetssätt. 

Österkommunen 
Margareta arbetar som tvärflöjts- och orkesterlärare på kulturskolan i Österkommunen sedan 
28 år tillbaka. Sedan en tid är hon också samordnare. Kulturskolan består i praktiken enbart 
av musikämnen, men då andra verksamheter (bild och drama) funnits tidigare och bildläraren 
nyligen slutat har namnet kulturskola fått stå kvar. På kulturskolan går totalt 241 elever och 
av dem är 79 träblåselever. Inom träblåsfamiljen finns idag tvärflöjt, klarinett och saxofon att 
få undervisning i, och terminsavgiften är 850 kr/termin. Utöver det kan varje elev få hyra ett 
instrument för 300 kr/termin och Margareta framhåller att den totala kostnaden blir för hög 
för varje elev. Hon skulle önska att terminsavgiften, genom det nya statliga stödet som 
regeringen har föreslagit, kunde sänkas till 650 kronor. 

Läraren 
Margareta understryker vikten av att samarbeta med lärare som har hög sysselsättningsgrad. 
Hon menar att om träblåslärare bara får arbeta några få procent och har andra (exempelvis 
musiker-)uppdrag vid sidan av, är det svårt att fokusera på läraruppgiften. Engagemanget står 
därmed på spel. På kulturskolan i Österkommunen arbetar totalt sju eller åtta lärare, och fyra 
av dessa arbetar med en orkesterskola (se nedan). De fyra lärarna arbetar alla 100 % eller 
75 %. 
 
Kulturskolan har ett nära samarbete med grundskolorna i kommunen, delvis tack vare att 
orkesterrepetitionerna hålls i de senares lokaler då kulturskolan inte har någon egen större 
lokal. Sedan år 2010 har kulturskolan inriktat sig mot blåsorkester, vilket har kommit att bli 
den största verksamheten där. Kulturskolan har, i Österkommunens två F-5-skolor, två 
orkestrar vardera med elever från årskurs 2 och 3 respektive 4 och 5. Utöver dem finns en 
ungdomsorkester som består av äldre elever. Dessa fem orkestrar repeterar alla fyra gånger i 
veckan och Margareta berättar att schemaläggning sker i direkt kontakt med grundskolans 
personal, och orkesterrepetitioner förläggs dels som lunchpass, på elevens val-timmar och 
dels direkt efter skoltid. 
 
Margareta förklarar att eftersom nästan all lärartid går åt till att repetera med och driva 
orkestrarna, finns inte utrymme för annan typ av undervisning, exempelvis individuella 
lektioner till alla elever. Det erbjuds istället till elever som spelat flera år, främst 
högstadieelever. Margareta menar att det blir mer “effektiv lärarresurstid” att lägga den typen 
av undervisning på elever som visat sig vilja fortsätta spela sitt instrument. Hon berättar 
också att antalet träblåselever ökat markant sedan år 2010 och menar att det “gamla sättet” att 
undervisa på, det vill säga med enskilda lektioner där eleverna får gå hem och öva själva, är 
förlegad. Nu, menar Margareta, får eleverna hjälp att öva genom att de repeterar tillsammans 
flera gånger i veckan. Margareta poängterar att de på en termin hinner ha ungefär 180 
repetitioner.  
 



 

 16 

Margareta framhåller också engagemanget hos och samarbete mellan lärarna som en starkt 
bidragande faktor:  
 

[...] det är ju hela tiden en dialog med varandra och så… man blottar ju sig 
ganska mycket faktiskt. Och det måste man göra [...] Då blir man också 
tajtare som gäng tror jag. 
 

Hon tror att lärarna i Österkommunen har ett närmre samarbete än på många andra skolor 
eftersom de arbetar så mycket tillsammans.  

Eleven 
Tanken är att eleverna som spelar i orkestern för de yngsta åldrarna ska fortsätta upp i 
ungdomsorkestern och utgöra ett urval senare till “vuxenorkestern”, musikkåren. 
Anledningen till varför elever väljer att stanna kvar i blåsorkestrarna och inte sluta på 
kulturskolan är enligt Margareta först och främst det höga antalet repetitioner per vecka. 
Eleverna får kontinuitet i sin instrumentövning och alla märker snart att övningen ger resultat. 
 
Det höga antalet repetitioner gör att det blir svårt för lite äldre barn som vill börja i 
blåsorkestern, varför Margareta poängterar vikten av att vara med från början: 
 

För det var [...] en nyinflyttad som ville börja i fyran och då vart det ju nej 
på det, det gick liksom inte. Vi kan ju inte erbjuda, vi har inte lärarresurser 
att sitta ensam med en elev […] 

 
Margareta menar att en elev som inte varit med från början redan är efter i repetitionsarbetet 
och inte kan komma i kapp de andra.  

Innehållet 
I Österkommunen är tråblås- och blåsorkesterverksamheten en väldigt viktig del. Margareta 
berättar att kommunen i 145 år haft en musikkår som bidragit starkt till blåsartraditionen i 
Öster, och den senaste ledaren som just gick i pension har varit en eldsjäl. För att få fler 
elever intresserade av blåsorkester och dess instrument arbetar de numera intensivt med en 
blåsorkesterskola, vilken har kommit att bli så viktig för kulturskolan, och kommunen i stort, 
att kulturskolan i Österkommunen blivit nästan uteslutande inriktad på blåsorkester.  
 
Margareta är bekymrad över orkestersituationen i Sverige. Allt färre elever väljer att spela 
träblåsinstrument och orkestrar läggs ner. Hon menar att instrumentallärare i allmänhet och 
träblåslärare i synnerhet behöver ändra sitt sätt att undervisa på musik- och kulturskolor runt 
om i landet, annars kommer antalet träblåselever fortsätta sjunka. Vidare menar Margareta att 
musiklärare ofta är “enstöringar” som har svårt att ändra på sitt sätt att arbeta, men att med 
mer fortbildning där metodik diskuteras, istället för “det här gamla [diskussionsämnet om] 
hur man dirigerar fint”, kan lärare hjälpas åt att få trenden att vända. 
 
I rekryteringsarbetet framhåller Margareta vikten av exponering och att eleverna har ett mål, 
“en match” att arbeta mot. Kulturskolans fem blåsorkestrar med elever i olika åldrar 
konserterar alla för yngre elever vid bestämda tidpunkter varje termin. Förutom exponeringen 
för andra elever spelar blåsorkestrarna vid diverse tillställningar i kommunen (luciakröning, 
valborgsmässofirande, nationaldagsfirande etc.) och Margareta är övertygad om att denna 
exponering är avgörande för att hålla blåsorkestrarnas popularitet vid liv.  
 
Om Margareta får önska fritt vill hon vidareutveckla den verksamhet de har på kulturskolan. 
Utöka antalet estetiska ämnen vill hon inte då konkurrens om kommunens elever uppstår, och 
musikverksamheten riskerar att minska. Kulturskolan erbjuder inte undervisning i 
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stråkinstrument vilket Margareta både ser för- och nackdelar med, men då även den 
undervisningen skulle konkurrera med blåsorkesterverksamheten står Margareta fast vid att 
utveckla bara blåsorkesterverksamheten, men gärna ha möjlighet att skapa fler ensembler 
utifrån orkestrarna.    

Analys av Österkommunen 
Kulturskolan i Österkommunen har en tydlig blåsorkesterinriktning. De största anledningarna 
till det, som vi tolkar det, är att få fler elever att spela och intressera sig för 
orkesterinstrument och förvalta den blåsorkestertradition som länge funnits i kommunen (jfr 
Persson 2001). Elevrekryteringen inriktar sig främst mot att fylla orkesterplatserna och börjar 
elever i årskurs 2 inte i orkestern vid terminsstart är det svårt att ansluta senare. Bristen på 
tillgänglighet går emot musik- och kulturskolors ursprungliga syfte, att vara tillgänglig för 
alla (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014) men å andra sidan är undervisningen starkt 
tillgänglig och närvarande när eleverna väl anslutit sig. 
 
Eleverna repeterar flera gånger i veckan och Margareta menar att den typen av övning ger ett 
tydligare resultat som kan vara stärkande för eleven. Fokus i undervisningen ligger till stor 
del i produktion och arbete, att utveckla elevernas instrumenttekniska och musikaliska 
färdigheter (jfr Varkøy 2014), och hon ser gärna att de elever som är mest drivna fortsätter 
sitt musicerande i vuxenorkestern. Det produktions- och arbetsfokuserade nyttotänkandet 
finns med i rekryteringsarbetet då exponering av orkestern är viktig för att rekrytera elever. 
Genom exponeringen kan blåsorkesterns popularitet upprätthållas.  
 
Enligt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (2014) är enskild- och gruppundervisning de 
vanligaste undervisningsformerna, i Österkommunen har man dragit det ännu längre och 
bedriver undervisningen i orkesterform flera gånger i veckan. Att lärarna arbetar så nära ihop 
blir en förutsättning för den form de arbetar i, det är nödvändigt att de har samma arbetssätt 
och målsättning för att lyckas med orkesterskolan. Margareta betonar flera gånger att det är 
viktigt att lärare är lärare och lägger allt sitt fokus på yrket. Hon anser att det är bra om lärare 
undviker att jobba som musiker på fritiden, vi tolkar det som att hon anser att även det är en 
nödvändighet för den typ av undervisning som bedrivs i Västerkommunen. Margareta tycker 
att det är viktigt att ta vara på lärarresurserna till fullo, vilket man bäst gör genom att 
undervisa eleverna i stora grupper (jfr Lilliedahl 2007). Margaretas fokus på effektivitet och 
orkesterarbete indikerar att hon har ett innehållsfokuserat arbetssätt. 

Norrkommunen 
Feroz har jobbat på kulturskolan i Norrkommunen i 20 år och är oboe- och blockflöjtslärare, 
han har tidigare undervisat i även klarinett och saxofon. Thomas är klarinett- och 
saxofonlärare och har jobbat i 33 år på kulturskolan, han har också någon enstaka 
blockflöjtselev. På kulturskolan går det drygt 1300 elever och det erbjuds undervisning i alla 
träblåsinstrumenten, det finns 184 träblåselever. Vissa instrument går att hyra från 
kulturskolan. Norrkommunens kulturskola är en av de få kulturskolor i landet som inte har 
någon avgift. Det finns tre blåsorkestrar och ett storband och tidigare har det även funnits 
symfoniorkester och mindre ensembler som har lagts ned.  

Läraren 
Thomas beskriver det som att kulturskolan, efter en svacka under 2000-talet, har ett ökande 
antal elever igen och att det känns förhoppningsfullt. Ökningen tror han beror på att lärarna 
jobbar medvetet och försöker hitta nya vägar att nå eleverna.  
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Feroz menar att det är viktigt att den som undervisar och visar upp instrumentet för elever är 
en duktig pedagog. På Norrkommunens kulturskola går det ett 20-tal oboeelever, vilket i 
jämförelse med andra kulturskolor är ovanligt många. Feroz förklarar det: “Ja det beror på att 
vi har en lärare anställd! Hade jag inte varit anställd så skulle [...] inte någon annan vara här 
och visa vid olika aktiviteter”. Han exemplifierar med fagottundervisningen, i och med att 
fagottläraren gick i pension försvann eleverna. Feroz menar att det är bra att ha några elever i 
kö, det gör att tjänsten ser populär ut menar han. När det blir diskussioner vid nedskärningar 
riskerar de som inte har underlag för sin tjänst att sparkas menar Feroz.  
 
Feroz säger att han skulle önska att han kunde berätta mer för sina kollegor om ett 
blockflöjtsprojekt han har (se nedan) men att det hittills inte har blivit av. Han menar att fler 
träblåslärare på kulturskolan borde engagera sig i olika projekt för att värva elever men att 
orken inte finns eller att tiden inte räcker till. Om Feroz fick önska fritt så skulle han vilja att 
de lärare som tappat gnistan och inte orkar längre fick avsluta sin tjänst, då kunde det 
anställas andra med mer kraft menar han. Han menar också att det arbetsavtal de har nu 
begränsar lärarna, “Vi är så begränsade, vi måste jobba ‘så här mycket tid’ och då gör vi det 
och så får vi inte jobba övertid”. Han tror att om lärarna hade mer frihet att jobba övertid och 
kvällstid så skulle de engagera sig mer i olika projekt.  
 
Thomas tycker dock att det är bra att deras arbetstider ligger mer på dagtid “så att man kan 
jobba drägligt”. Han anser också att det ger lärarna möjlighet att komma ut och spela för egen 
del, något han tycker är viktigt “för att jag ska tycka det är kul och roligt och så, så måste jag 
hålla nivå själv också. Och utvecklas och inte avvecklas”. Förutom lärarna finns det andra 
förebilder för eleverna, till exempel finns det i kommunen en kammarorkester som 
kulturskolan har ett bra och intimt samarbete med menar Thomas. 

Eleven 
Thomas tror att det viktigaste för att få elever att börja spela träblåsinstrument är att eleverna 
ser att det är roligt att spela och att de kan identifiera sig med instrumentet: “Åker jag ut 
tillsammans med mina kollegor och visar upp instrumentet så är det ingenting som de 
[eleverna] direkt [...] associerar sig själva vid, utan... Men ser de kamrater som spelar..!” 
Feroz menar också att det är viktigt att man visar upp instrumentet på ett sätt så att barnen 
tycker att det är roligt att spela, det ska till exempel inte vara svårt att få ljud i oboen. Thomas 
trycker på vikten av att det är lustfyllt, att det ska vara roligt från början eftersom musiken 
konkurrerar med andra aktiviteter. Så var det inte när han var ung menar Thomas. Han säger 
att: 
 

Det viktigaste jobb vi har det är egentligen att skapa schyssta människor. 
Och sen att de blir bra att spela det är liksom bara grädde på moset. Har man 
kul tillsammans och har roligt och skapar en trygghet i grupp och… då 
brukar det ge sig själv det här med… det musikaliska också. 

 
Både Feroz och Thomas har egna projekt som riktar sig mot blockflöjt respektive klarinett. 
Thomas berättar om ett klarinettprojekt som han haft ute på en liten skola i snart 20 år där han 
har 15-25 klarinettelever. Han menar att:  
 

Det ger utfall faktiskt! Man tycker att det är få som går vidare, men ändå så 
ser man i slutändan så... har det blivit både lite musiklärare, lite musiker och 
glada amatörer.  
 

Thomas har också nyligen varit med och startat upp ett annat projekt i ett invandrartätt 
område. Kulturskolan har inte haft en enda elev därifrån enligt Thomas och därför har de fått 
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medel till ett kultur- och fritidsprojekt. Där får eleverna möjlighet att engagera sig efter 
skoltid i klarinett, trombon, fiol, kör och dans. Det finns ungefär 20 klarinettelever där nu och 
Thomas är glad över att eleverna nyligen fått möjlighet att låna klarinetter att ta med sig hem 
gratis. Han tror att projektet är framgångsriket eftersom eleverna “får en identitet, ‘jag spelar 
klarinett’ även om det bara är en ton de spelar så blir de någon, de blir sedda”. Han berättar 
att de har uppvisningar två gånger per termin och att de ibland skriver egna texter och låtar. 
 
Thomas anser att de behåller elever under en längre tid men att det är svårare nu än tidigare, 
när eleverna går från sjätte klass till sjunde så brukar många elever hoppa av. Thomas tror att 
det beror på att det finns så många andra intressen som ungdomar vill hålla på med, det märks 
i schemaläggningen där det är svårt att hitta lektionstid. Feroz tror att en del elever prioriterar 
bort kulturskolan för att den är gratis. Om de måste välja mellan två aktiviteter så väljer de 
inte musiken eftersom den är gratis, den andra aktiviteten har de betalat för. Men, tillägger 
han, det finns också elever som brinner för sitt instrument och de har möjlighet att gå på 
skolans fördjupningslinje. 
 
Feroz, och även Thomas, tycker att fördelen med att Norrkommunen inte tar ut någon avgift 
är att alla kan delta, oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut hemma. Om kulturskolan 
är gratis behöver den inte heller garantera ett visst antal lektionstillfällen, vilket Thomas ser 
som en fördel. Feroz skulle dock vilja att elever och föräldrar sätter ett större värde på 
undervisningen. Han menar att de inte förstår det när den är gratis. Feroz menar att skälet till 
att det är avgiftsfritt också beror på att det kostar lika mycket att administrera elevavgifterna 
som inkomsten av desamma. Kommunen ser det också som ett varumärke för att locka till sig 
nya invånare, säger han.  

Innehållet 
Instrumentundervisningen sker främst under skoltid på elevernas respektive skola, något det 
finns både för- och nackdelar med enligt Thomas och Feroz. Feroz menar att samarbetet med 
grundskolan inte är så bra: “vi slåss för att hitta någonstans att träffa eleverna [...] i lågstadiet 
fungerar det bättre, i högstadiet får de inte gå ifrån alltid”. Han tror att det kan vara en 
bidragande orsak till att eleverna slutar. Thomas menar att en del skolor försökt att stoppa att 
kulturskolans lärare kommer och ger sina lektioner i grundskolans lokaler och under skoltid 
men “de har fått ge sig, de har väl försökt men… Vi har varit ganska starka där”. Han har 
också sett att en del elever tycker att det blir mer “på riktigt att komma in hit till kulturskolan 
och ha lektionerna”. 
 
Vi frågar varför de tycker det är viktigt att elever väljer att spela träblåsinstrument och 
Thomas svarar att det är viktigt att traditionen och hantverket lever vidare, och att det gäller 
alla instrument. Feroz tycker också att det måste finnas elever på träblåsinstrumenten för att 
skolans orkestrar ska fungera och att nivån kan bli högre om det finns ett större urval. 
Thomas menar att trots att man kan göra det mesta digitalt så är det inte levande i alla fall, det 
måste vara en människa bakom: 
 

Så det tror jag är viktigt, inte för att bevara en tradition utan men däremot 
för att förvalta den och utveckla den. Det är ju aldrig bra om man ser tillbaks 
på “det ska vara som förr” utan man kan hitta andra former och man måste 
inte låsa sig fast vid… blåsorkester, symfoniorkester utan man kan göra 
mycket cross over-projekt. 

 
I Norrkommunen har man provat olika sätt att rekrytera elever. Thomas beskriver det som att 
“vi får ju kämpa, det är som att trampa vatten hela tiden för att fylla på”. Tidigare har det 
anordnats öppet hus på kulturskolan med demonstration av instrumenten berättar Feroz, men 
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han menar att det inte är så många som kommer numera. Istället berättar han om en annan 
modell som blåslärarna har utvecklat. Den riktar sig till de barn som går i årskurs tre, de blir 
inbjudna till kulturskolan på en aktivitet som Feroz förklarar är “både musik och uppvisning, 
tävling och rekrytering”. Feroz menar att många skolor är intresserade av att komma och att 
kulturskolan når ungefär 400 barn med den här modellen. Feroz säger att “därefter har de lärt 
sig olika instrument och vet att det finns såna instrument, inte bara gitarr och piano som syns 
överallt och hörs på så sätt”. 
 
Thomas berättar om starten av ett klarinettprojekt då det var elevernas obligatoriska 
musikundervisning. Då arbetade han med en klasslärare som spelade blockflöjt och de 
träffade eleverna i princip varje dag, säger Thomas. Thomas och kollegan utvecklade 
musikundervisningen och la till fler instrument och tillsammans utformade de ett eget 
material som de hoppades kunde intressera fler. De fick dock aldrig ut materialet och sedan 
gick klassläraren i pension. Thomas fortsatte själv med endast klarinettelever. 
 
Feroz har också startat upp ett projekt, som är inriktat mot blockflöjt. Han blev tillfrågad att 
starta upp och bli ledare för en klassorkester som tidigare blivit nedlagd men eftersom han 
själv inte känner att han har tillräcklig kompetens i alla orkesterinstrument så blev det istället 
en blockflöjtsorkester. “Det är billigt och alla spelar likadant och det är lätt. De behöver inte 
öva hemma kanske om de inte vill, utan vi sköter allt på lektionen”. Feroz menar att det har 
varit framgångsrikt och varje år blir han tillfrågad att fortsätta ett år till. Han har hållit i 
blockflöjtsklasserna i fem år och har i nuläget 45 elever. Eleverna är inte inskrivna på 
kulturskolan men Feroz menar att han kan värva många elever att börja på kulturskolan: “Jag 
ser det här som ett forum för att kunna visa oboe”.  
 
Feroz skulle önska att man kunde “hitta på något sätt att modernisera repertoaren, att barnen 
tycker att ‘det här vill vi spela’. [...] det läromedel som finns [...] är jättegammalt, visorna det 
är helt borta”. Då tror han att musiken skulle kunna konkurrera med andra aktiviteter bättre. 
Han skulle också vilja att det fanns lärare som kunde ackompanjera eleverna, han tror det 
finns en risk att lärarna väljer lätta melodier åt eleverna eftersom det inte finns någon som 
kan kompa dem. 

Analys av Norrkommunen  
Musik- och kulturskolans ursprungliga syfte var bland annat att kunna erbjuda 
musikundervisning för alla, oavsett kulturell eller ekonomisk bakgrund (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2014). I och med satsningarna att nå ut till andra elevgrupper i 
Norrkommunen ser vi att syftet fortfarande finns kvar. Thomas och Feroz menar att det är allt 
svårare att rekrytera elever då utbudet av fritidsaktiviteter ökar (jfr Statens kulturråds 
omvärldsanalys 2001) och elever gärna väljer bort den frivilliga musikundervisningen. 
Thomas menar att en problematik ligger i logistiken, att för elever få plats med 
instrumentlektioner i en redan fulltecknad vecka. Feroz betonar snarare avgiftsfriheten som 
orsak. Om inte föräldrar och vårdnadshavare betalar för aktiviteten försvinner dess legitimitet 
menar han. Feroz påpekar att undervisningsmaterialet är dåligt uppdaterat och att eleverna 
inte känner igen musiken. Det finns ett antal musikgenrer som konkurrerar om barns och 
ungas uppmärksamhet. När en viss genre blir medialt uppmärksammad och når ut till barn 
och unga hamnar andra genrer i skymundan (jfr SOU 2006:34). Om undervisningsmaterialet 
Feroz har tillgång till representerar en genre som inte är synlig för elever utanför 
kulturskolans väggar riskerar undervisningen i de instrument som materialet representerar 
tappa sin popularitet. Feroz oro angående det föråldrade materialet kan därmed, enligt vår 
bedömning, vara befogad. 
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Thomas menar att den musiktradition som finns i kommunen ska utvecklas, det behöver inte 
vara som förr, man ska inte låsa sig vid något. Den här sortens resonemang kan kopplas till 
musik- och kulturskolans begynnelse som, enligt Persson (2001), växte fram i anknytning till 
den lokala musiktraditionen. Musik- och kulturskolan är numera en del av Sveriges 
musiktradition i och med att den finns i nästan alla Sveriges kommuner (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2013) och vi frågar oss vad musiktraditionen och musik- och kulturskolan 
kommer att ha för inverkan på varandra i framtiden? 
 
Feroz betonar att lärarna på kulturskolan ska vara duktiga pedagoger med ett stort 
engagemang, om läraren inte är engagerad i verksamheten och att rekrytera elever 
exempelvis genom projekt så menar han att denne borde avsluta sin tjänst. Thomas arbetar 
med flera projekt tillsammans med en kollega och med det i bakhuvudet är det intressant att 
höra Feroz säga att han önskar att fler av hans kollegor skulle engagera sig i projekt. Vi tolkar 
Feroz svar som att han är omedveten om hans kollegor faktiskt engagerat sig i olika projekt. 
Kulturskolan i Norrkommunen är den största i studien, och det kan givetvis vara därför Feroz 
inte är medveten om Thomas projekt, men anmärkningsvärt är att Thomas känner till Feroz 
blockflöjtsklasser men inte tvärtom. Ruud (2002) nämner det individualistiska samhället 
människor lever i, och det yttrar sig även i Thomas och Feroz situation, i kulturskolans sfär.   
 
Feroz påpekar att det är bra att ha kö till de instrument man undervisar i för att tjänsten då ser 
populär ut och att det minskar risken för att den dras in. Sett ur det ursprungliga 
tillgänglighetsperspektivet (jfr Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014) kan vi se att Feroz 
fokus i det här resonemanget inte ligger på eleven utan på att tjänsten ska finnas kvar, vilket 
vi tolkar som ett innehållsfokuserat arbetssätt. Vidare ser gärna Feroz att lärare får större 
möjlighet att arbeta kvällstid och övertid, för att ha möjlighet att starta projekt, medan 
Thomas tycker det är bra att jobba deltid under dagtid så lärarna har möjlighet att utveckla sitt 
eget spel utanför arbetstid. I likhet med Ruud (2002) ser Thomas vikten av att musicera 
tillsammans med andra, för sin egen utveckling, men också för att vara en förebild för 
eleverna. 
 
Thomas visar på ett större samhällsperspektiv med elevernas musicerande då han menar på 
att det egentligen handlar om att fostra goda medmänniskor (jfr Georgii-Hemming & 
Lilliedahl 2009). Vi tolkar Thomas synsätt som att han vill använda sin träblåsundervisning 
som ett medel för att stärka elevernas egen utveckling. Han ser ett värde i att eleverna 
identifierar sig med instrumentet och får ett fysiskt och socialt sammanhang när de kommer 
till kulturskolan (jfr Ruud 2002; Varkøy 2014). Detta tolkar vi som att Thomas har ett 
elevfokuserat arbetssätt. 
 

Söderkommunen 
Jenny är tvärflöjt- och pianolärare på kulturskolan i Söderkommunen sedan 25 år tillbaka. 
Hon är även dirigent för en av kulturskolans tre orkestrar. Förutom Jenny finns ytterligare en 
lärare som i huvudsak undervisar i träblåsinstrument, samt en pianolärare som har några få 
träblåselever. De träblåsinstrument som det går att få undervisning i på kulturskolan är 
tvärflöjt, klarinett och saxofon. På kulturskolan, som förutom musik innefattar drama och 
dans, går knappt 500 elever. Av dem är 327 musikstuderande och 77 av dessa är 
träblåselever. Terminsavgiften för instrumentundervisning är 800 kr, en summa som 
successivt höjts under åren hon arbetat på kulturskolan, och till detta måste varje elev 
införskaffa sitt eget instrument.  
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Läraren 
Ett ämne som Jenny flertalet gånger tar upp under intervjun är vikten av och glädjen i att vara 
ute och spela. Jenny berättar att hon och den andra träblåsläraren spelar mycket tillsammans, 
utanför arbetstid, och flöjtensemblerna på kulturskolan ofta får uppdrag av olika aktörer. 
 
Jenny berättar att det tidigare fanns en fagottlärare men att lärarna som är verksamma nu 
varken trakterar fagott eller oboe. Om elever kommer till kulturskolan och vill spela något av 
de instrumenten blir de hänvisade till grannkommunen men “det är inget vi brukar göra 
reklam för” då Jenny menar att det blir “knepigt”. 

Eleven 
Jenny tycker det är viktigt att elever väljer att spela träblåsinstrument för att de instrumenten, 
tvärflöjt (som är Jennys huvudinstrument) i synnerhet, är vackra att lyssna till och för att det 
ger en upplevelse att kunna traktera ett instrument. Hon tycker att träblåsinstrumenten ger 
eleverna en meningsfull sysselsättning på sin fritid och för att det främjar inlärningen i andra 
ämnen i skolan samt att det blir en del av elevers identitet. 
 
Jenny berättar att det finns ett förslag från ett parti i kommunen att göra kulturskolan 
avgiftsfri, men att förslaget fortfarande är i sin linda. På frågan vad hon själv tycker om 
förslaget svarar Jenny: “Why not? Det är väl jättebra för oss! Och för barnen naturligtvis!”  
 
På kulturskolan i Söderkommunen finns tre orkestrar i olika nivåer. Jenny är ledare för en av 
dem tillsammans med ytterligare en blåsinstrumentlärare. Jenny menar att det är viktigt att 
försöka få alla träblåselever att börja i orkestern för att de ska få känna samhörighet och 
gemenskap, vilka båda Jenny framhåller som viktiga faktorer för att träblåselever ska vilja 
fortsätta spela. I flöjtensemblerna Jenny leder, som hon också vill att alla flöjtelever ska delta 
i, är känslan av gemenskap och att få göra något tillsammans det som driver Jenny och som 
även driver hennes elever, enligt henne själv. Dock framhåller hon också att några få elever 
“tycker det bara är underbart att få komma och spela själv, och inte spela upp”, och att man 
som lärare måste respektera även det. En annan viktig faktor som påverkar att eleverna väljer 
träblåsinstrument är att kulturskolan inte tillhandahåller hyrinstrument inom träblås. Köper 
eleverna sina egna instrument menar Jenny att de troligtvis känner “det här är mitt 
instrument” vilket bidrar till identitetsskapandet hos eleverna.   
 
När lågstadieelever får komma till kulturskolan för att prova olika instrument menar Jenny att 
det viktigaste inte är att eleven väljer att faktiskt börja spela ett instrument:  
 

[...] de har ändå fått med sig nånting. De har ändå fått spela ett instrument, 
och det här med allmänna... ja, sång och musik. 

 
Vid flera tillfällen under intervjun betonar Jenny fördelen med att få bedriva sin undervisning 
på grundskolorna på skoltid. Det gör att kulturskolelärare har möjlighet att ha arbetstider som 
inte förläggs på kvällar, och eleverna (främst de yngre) får vara i den miljö de känner sig 
trygga: “när dom är små så är det nog rätt skönt [...] att det blir av på skolan, där hör de 
hemma!”. En förutsättning för att samarbetet med grundskolepersonal ska fungera är, enligt 
Jenny, att ha ett öppet diskussionsklimat och att “vara ödmjuk inför att vi får komma och vara 
där på skoltid”. Hon nämner att det varit “lite knepigt” senaste året men att det gäller att vara 
“lite smidig”.  
 
Om Jenny får önska fritt skulle hon vilja att det fanns mer tid till att utveckla verksamheten 
som redan finns: kunna lägga mer tid på träblåseleverna så att de fick spela ännu mer och 
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kunna ge eleverna mer lektionstid. Hon skulle också önska att hon inte behövde undervisa på 
så många olika platser, men menar också att eleverna i så fall skulle bli tvungna att resa till 
kulturskolan efter skoltid vilket skulle innebära senare kvällar för hennes del vilket hon vill 
undvika.   

Innehållet 
Jenny vill bevara blåsartraditionen som finns i Söderkommunen och önskar att politiker ville 
värna om orkesterinstrumenten och musikhögskoleutbildningarna i högre grad. Jenny menar 
att utbildningarna allt mer börjar rikta in sig mot klassundervisning och att instrumentlärare 
med sin spetskompetens blir lidande.  
 

Vi [instrumentlärare] behövs ju [...]. Vi har byggt upp de här musikskolorna 
under många år. Så jag hoppas att politiker och beslutsfattare inser hur 
viktigt det är. 
 

Hon berättar också att det finns ett hemvärn i Söderkommunen som varit aktivt i många år. 
Den blåsartraditionen tycker hon är viktig att värna om, men lika viktigt är det att lärare och 
elever ofta syns och spelar på tillställningar och dylikt i kommunen. 
 
I början av vårterminen får alla elever i Söderkommunens årskurs 2 möjlighet att välja “stråk- 
och blåsverkstad” som en kurs i grundskolan. Eleverna får prova ett instrument vid tre 
tillfällen och sedan gå vidare och prova ett annat. För kursen ansvarar Jenny och fyra andra 
instrumentlärare, och Jenny menar att de har utformat den här kursen till fördel för just stråk- 
och blåsinstrument: 
 

Piano vet alla vad det är och gitarr vet alla, så det är det [stråk- och 
blåsinstrument] vi satsar på. En punktinsats, och då får dom välja det som 
kurs, och då har vi lite sång och rytmik, samling i början och så, och lära 
dom lite notvärden, musiklyssning och presentation [av instrumenten]. 

 
Jenny berättar att alla elever i årskurs 2 i mars bjuds in till konsert på kulturskolan där de fem 
lärarna spelar och berättar om stråk- och blåsinstrumenten. Vid samma tillfälle får de 
möjlighet att prova de presenterade instrumenten. På kvällen är alla elever än en gång 
välkomna till kulturskolan på “Öppet hus” tillsammans med sina föräldrar, och först då kan 
eleverna prova alla instrument som erbjuds, inte bara stråk- och blåsinstrument. Jenny 
framhåller att alla elever blir intresserade av minst ett instrument men att det avgörande 
momentet ligger i om eleven och föräldern fyller i anmälningsblanketten när de kommer hem.  

Analys av Söderkommunen 
Jenny betonar starkt gemenskapen och glädjen i instrumentundervisningen på kulturskolan. 
Det är viktigt att eleverna får en meningsfull sysselsättning (jfr Lilliedahl 2007) och en 
upplevelse av att kunna traktera ett instrument. Varkøy (2014) betonar att den musikaliska 
upplevelsen är ett mål i sig och i linje med det påpekar Jenny att det viktigaste är att eleven 
upplevt och deltagit i prova-på-verksamheten, inte att denne ansluter sig till kulturskolans 
instrumentundervisning. Vidare understryker Jenny identitetsskapandet till vilket 
instrumentspelet bidrar (jfr Ruud 2002). I och med att eleverna själva får investera i ett 
instrument känner de att de gjort instrumentet till en del av sig själv i större utsträckning än 
om de fått låna eller hyra ett.  
 
Av de funktioner Thorsén (i Persson 2001) beskriver att musiken har tolkar vi att Jenny 
trycker lite extra på rekreationsfunktionen och “för att fly bort”-funktionen. Hon berättar om 
glädjen elever och lärare känner över att spela tillsammans och hur vacker träblåsmusiken är, 
samt betonar också vikten av att känna gemenskap och samhörighet (jfr Ruud 2002). Vidare 
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understryker Jenny också musik som ett medel för att främja inlärningen i andra skolämnen, 
vilket kan tolkas stå i motsats till det hon säger om musik för upplevelsens skull (jfr Varkøy 
2014) 
 
Det finns i Söderkommunen, liksom i de andra kommunerna vi varit i kontakt med, en 
blåstradition som Jenny vill värna om (jfr Persson 2001). Hon vill också värna om sin och 
sina kollegors spetskompetens som hon anser är nödvändig för att kunna genomföra 
undervisning som riktar sig mot blåsinstrument.  
 
Jenny anser att det är viktigt att musikundervisningen sker i elevernas egen miljö på deras 
respektive skolor under dagtid, hon betonar att tryggheten är viktig, speciellt för de yngre 
eleverna. I och med att lärarna åker ut till eleverna och inte tvärtom blir kulturskolan 
tillgänglig för fler (jfr Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2014). Vi ser att Jenny har tydligt 
elevfokus genom att hon önskar mer tid till elevernas lektioner i första hand och hon ser bara 
fördelar med att elevavgiften skulle tas bort. Att det skulle finnas nackdelar med avgiftsfrihet 
verkar inte Jenny ha reflekterat över.  

Sammanfattande analys 
De skolor som har deltagit i studien har sina egna planer och idéer för hur verksamheten ska 
bedrivas framgångsrikt, men det har också vissa gemensamma element. Alla skolor i studien 
har olika hög elevavgift och lärarna har olika tankar om den. I Västerkommunen är avgiften 
600 kr/termin vilket är genomsnittligt i landet och Anders är nöjd med. Margaretas skola har 
högre avgift, 850 kr/termin, vilket hon tycker för högt, hon skulle gärna sänka avgiften till 
den riksgenomsnittliga. Jennys skola i Söderkommunen har också en relativt hög avgift, 800 
kr. Från ett parti i kommunen finns det ett förslag om att göra kulturskolan avgiftsfri. Jennys 
inställning till det tolkar vi som ett tecken på att hon inte reflekterat så mycket över avgiften. 
Hennes skola har i nuläget en ganska hög avgift, som dessutom varit konstant stigande, men 
varken det eller att skolan kan bli avgiftsfri är något Jenny tar upp under intervjun. Väst-, öst- 
och söderkommunen strävar alla mot lägre avgift eller ingen alls. Norrkommuen är den enda 
av de fyra skolor vi varit i kontakt med som inte har någon avgift. Både Thomas och Feroz 
ser fördelarna med att alla elever kan delta oavsett föräldrarnas ekonomi. Thomas menar 
också att skolan inte blir så styrd genom att behöva garantera ett visst antal lektionstillfällen. 
Men Thomas och Feroz ser också baksidan med att inte ha någon avgift, något som 
informanterna från de andra skolorna inte verkar tänka på. Feroz betonar exempelvis att 
eleverna inte tar kulturskolan på samma allvar som andra fritidsaktiviteter eftersom den är 
gratis. Han tror också att elever, om de får välja, väljer bort musiken som fritidsaktivitet av 
samma anledning.  
 
Något som alla informanter är överens om är värdet av en engagerad, pedagogisk lärare som 
kan vara en förebild för eleverna. Många betonar också vikten av att som lärare arbeta 
tillsammans. Margareta drar det argumentet längst och hävdar att fler institutioner borde vara 
organiserade som deras där individuella lektioner är en mindre del av verksamheten. För 
andra informanter ses den individuella undervisningen som en viktig del, bland annat för att 
kunna tillgodose individens mål med spelandet. 
 
Vi kan av analyserna se två olika riktningar: en elevfokuserad och en innehållsfokuserad. 
Informanterna tar till viss del båda riktningarna men vi ser trots det en tydlig indelning. 
  
Den elevfokuserade riktningen visar att informanten i träblåsverksamheten, via 
undervisningens innehåll, vill nå eleven och ge denne musikaliska upplevelser. Med hjälp av 
Nielsens (1997) triangelmodell illustrerar vi den elevfokuserade riktningen (se fig. 3):   
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Fig. 3: [Den elevfokuserade riktningen] 
 

Vi ser att Jenny tar den elevfokuserade riktningen i och med att hon menar att det viktigaste 
är att eleverna får en meningsfull sysselsättning. Hon betonar också upplevelsen barnen får 
när de provar instrument, det viktigaste är inte att de börjar ta lektioner. Thomas fokus ligger 
på att fostra “schyssta människor” och för Anders är inte det musikaliska resultatet, utan 
själva musicerandet, viktigt. Även det pekar mot elevfokus. 
 
Den innehållsfokuserade riktningen visar att informanten i träblåsverksamheten, via eleven, 
vill värna om traditioner, instrumentens och blåsorkesterns fortlevnad. I fig. 4 illustrerar vi 
riktningen utifrån Nielsens (1997) modell: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 4: [Den innehållsfokuserade riktningen]  
 
Margareta betonar vikten av att elever väljer att spela orkesterinstrument och att den 
blåsartradition som finns i kommunen lever kvar och Anders ser hellre att elever väljer att 
spela träblåsinstrument som i regel är svårare att traktera än ett mer lättillgängligt instrument. 
Feroz är mån om att träblåstjänsterna ska finnas kvar vilket även det pekar mot en 
innehållsfokuserad riktning 
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DISKUSSION 
Syftet med studien är att, ur ett lärarperspektiv, belysa träblåsverksamheten i musik- och 
kulturskolor med levande träblåskultur. När vi ser på resultatet av studien utifrån Nielsens 
triangelmodell gör vi det med läraren som utgångspunkt, då studien skett ur lärarperspektiv. 
 
Sammanfattningsvis har vi sett att alla informanter har en tydlig strategi för elevrekrytering. 
Alla är eniga om att antalet träblåselever i landet sjunker och de måste aktivt arbeta för att 
motarbeta trenden. Stor vikt läggs vid lärares samarbete och den enskilde pedagogens 
kompetens. Att eleverna tidigt får spela tillsammans i orkester och ensemble framkommer 
som en viktig faktor, de får upplevelser av musik och att känna sig delaktiga i en gemenskap. 
En annan fördel är att eleverna kan öva i grupp under repetitionen istället för att enbart öva på 
läxan hemma. Skolorna har olika avgift och det framkommer olika tankar om det. I analysen 
ser vi att informanterna har olika syn på träblåsundervisningen och vi har kunnat urskilja två 
riktningar: en elevfokuserad och en innehållsfokuserad. 
 
När arbetet med uppsatsen började, hade vi en tydlig tanke om att det sjunkande elevantalet i 
träblåsinstrument är ett växande problem för den frivilliga musikundervisningen, och vi 
trodde det skulle bli svårt att hitta musik- eller kulturskolor som kunde passa till vår studie. 
Under arbetets gång har vi förstått att situationen med det sjunkande elevantalet stämmer, 
men det är inte ett “problem” som lärare bara måste finna sig i. Flera av skolorna i studien har 
haft en nedåtgående trend i början på 2000-talet vad gäller träblåselever men har med 
framgång arbetat för att öka antalet de senaste åren. Vi tror att lärare inom 
träblåverksamheten blir medvetna om sin situation och sina val på ett annat sätt än 
instrumentlärare som inte behöver utforma rekryteringsstrategier i samma utsträckning. Vi får 
en tanke om att den nedåtgående trenden av antalet träblåselever kanske är på väg att vända, 
förutsatt att lärare i frivillig musikundervisning har ett tydligt mål. Den senaste 
undersökningen Sveriges Musik- och Kulturskoleråd gjorde i musik- och kulturskolor, för att 
undersöka olika instruments popularitet, skedde för mer än tio år sedan och den sjunkande 
trenden kan ha vänt, något som skulle stämma överens med vad några av våra informanter 
säger. Påståendet att elevunderlaget på orkesterinstrumenten sjunker skulle kunna vara 
felaktigt i och med att det baseras på gammal statistik.  
 
Oavsett om lärare är elev- eller innehållsfokuserade är de måna om att träblås- och 
orkesterinstrumenten lever kvar i musiksamhället och att elever fortsätter spela. Vi har sett att 
oavsett om läraren tar en elevfokuserad eller innehållsfokuserad riktning så finns 
förutsättningar för en levande träblåskultur i musik- eller kulturskolan. Studien indikerar att 
en av de viktigaste faktorerna för att skapa en levande träblåskultur är att lärarna är 
engagerade i eleverna, och att eleverna får möjlighet att spela tillsammans på ett tidigt 
stadium. Forskning visar (jfr Ruud 2002; Lilliedahl 2007) att musicerande tillsammans har en 
positiv inverkan på individen, och med tanke på det stora fokus på orkestermusicerande i 
Österkommunen är en intressant fundering hur träblåskulturen i Sverige skulle se ut om fler 
musik- och kulturskolor arbetade på det sättet. Vidare är blåsorkester- och 
ensembleverksamheten en del av informanternas legitimering av träblåsverksamheten genom 
att det är en tradition. För en levande träblåskultur verkar det dock inte spela någon roll om 
lärarna på skolan är elev- eller innehållsinriktade eftersom lärarna och rektorn på de skolor vi 
varit i kontakt med haft olika synsätt men alla har en levande träblåskultur.  
 
Informanternas respektive skolor har olika hög avgift och det har också olika syn på 
elevavgifter inom musik- och kulturskolan. Det skulle vara bekvämt för oss att kunna 
konstatera ett samband mellan skolornas framgångar på träblåssidan och deras avgift men 
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tyvärr är det inte så enkelt. Sett ur det innehållsfokuserade perspektivet och med tanke på 
träblåsinstrumentens fortlevnad verkar avgiften inte spela någon större roll för 
träblåskulturens vara eller icke vara i kommunen. Man kan dock fråga sig vad det beror på? 
Kanske är musikens dragningskraft och lärarnas pedagogiska kunskap så stora att avgiften 
spelar mindre roll. Men det kan också vara så att de elever som är anslutna musik- och 
kulturskolan kommer från familjer med trygg ekonomi och att avgiftens storlek inte påverkar 
dem i större utsträckning. Musik- och kulturskolan ska vara till för alla, även de elever som 
kommer från familjer som har det sämre ställt ekonomiskt. Med det elevinriktade synsättet 
för ögonen anser vi att musik- och kulturskolan omöjligen kan vara tillgänglig för alla när 
avgifterna är så olika höga.  

Metoddiskussion 
Vår metod, att genom videosamtal intervjua fem informanter, har fungerat bra. Vi har kunnat 
intervjua informanterna på ett enkelt och smidigt sätt och vi har kunnat nå musik- och 
kulturskolor som legat långt bort geografiskt. Det finns dock risker med att använda ett 
program som Skype. Vid vår första intervju hade vi problem med programmet på en av våra 
datorer och fick inte kontakt med informanten. Det löste sig genom att vi kunde använda den 
andra datorn vi hade med oss. En av informanterna uttryckte i vår mailkonversation viss oro 
inför användandet av Skype, han hade inte använt sig av det förut i någon större utsträckning. 
Intervjun löpte dock utan problem. Vi har inte upplevt större störningar i programmet, endast 
vid ett tillfälle har anslutningen brutits. Vi kunde dock ringa upp igen och fortsätta intervjun 
utan fler avbrott. 
 
Tre av fyra skolor i vår studie ligger i relativt små kommuner. För att få en bredare bild av 
hur olika typer av kulturskolor arbetar kunde vi ha försökt få tag på musik- och kulturskolor 
från kommuner med olika storlek. Vi har inte i förväg kontrollerat vilken musikhistorisk 
bakgrund kommunerna har, till exempel om de har en blåsorkestertradition eller inte. Det har 
fått till följd att de informanter vi talat med, i tre skolor av fyra, representerar skolor med en 
blåsorkestertradition. Den bild det ger är att den svenska blåsorkestertraditionen är mycket 
utbredd, vilket kanske inte stämmer. 
 
I vår studie har vi intervjuat en rektor, de övriga är lärare, och en av dessa lärare har också ett 
samordningsansvar. Vi har kunnat se att rektorn vi intervjuat har en vidare syn på 
verksamheten än lärarna vi har pratat med. I och med detta hade vi kunnat intervjua fler 
rektorer för att få en jämnare bild av verksamheterna.  
 

Förslag till vidare forskning 
I Norrkommunen har vi intervjuat två lärare, Thomas och Feroz. Vi ansåg att de hade olika 
sidor att berätta om kulturskolan de arbetar på och därför valde vi att intervjua båda. På det 
här viset får vi veta mer om samarbetet kollegor emellan, synen på till exempel avgiftsfrihet 
och vad de vet om varandras arbete. Det hade varit väldigt intressant att göra fler jämförelser 
av det här slaget både för att få en större och mer detaljerad bild av verksamheten men också 
för att jämföra informanternas syn på den.  
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BILAGA 

Intervjuguide 
  
Presentera oss, berätta om konfidentialitet  

Lärare Rektor 

● Vilka instrument undervisar du i?  

● Vilket är ditt huvudinstrument?  

● Hur länge har du arbetat som XX?  

● Hur många elever har du? 

● Hur många elever går på 

kulturskolan? Hur många är 

musikelever? Hur många elever går 

på träblås?  

● Vilka träblåsinstrument kan man 

välja på er kulturskola? 

● Hur länge har du arbetat här? 

● Hur många elever går på 

kulturskolan? Hur många är 

musikelever? Hur många elever går 

på träblås? 

● Vilka träblåsinstrument kan man 

välja på er kulturskola? 

 

 

● Hur rekryterar ni elever? Öppet hus eller liknande? 

● Vad tror du är viktigast för att få elever att börja spela träblåsinstrument? 

● Varför tycker du att det är viktigt att eleverna väljer att spela träblåsinstrument? 

Behövs det fler träblåselever än de ni redan har? 

● Behåller ni elever under en längre tid? Stannar eleverna kvar? 

● Har elevantalet sjunkit/stigit/varit stabilt under din tid på kulturskolan? Vad tror du 

det beror på? 

● Varför går det bra för er medan kulturskolor i Sverige generellt tappar elever?  

(Ge bakgrund) 

● Gör ni några speciella satsningar på träblåsinstrumenten? Projekt/orkestrar eller 

liknande?  

Om JA: Gäller det även andra orkesterinstrument? / Finns liknande satsning för andra 

instrumentgrupper? 

Om NEJ: Finns det speciella satsningar på andra instrumentgrupper? 
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● Arbetar du och dina träblåskollegor tillsammans? Planering, jobbar i par i orkester. 

Jobbar ni bra ihop? 

 

● Hur många är ni som arbetar med det här “projektet/verksamheten/orkestern”?  

● Hur kom ni på den idén?  

● Hur såg det ut innan “projektet”? Hur ser det ut nu?  

● Vad gör “projektet” så framgångsrikt? (flera gånger i 

veckan/grupp/låtar/framträdanden/bra lokaler)  

● Kräver “projektet” mer resurser/pengar än andra projekt? Var får ni i så fall pengarna 

ifrån?  

 

● Hur arbetade ni med exponering och marknadsföring (hemsidan/sociala medier tex) 

för kulturskolans verksamhet/träblåsverksamheten nu jämfört med när du började? 

Ser du nån förändring i detsamma..? 

● Vad har ni för terminsavgift? Tror du den spelar roll för om elever väljer att spela 

eller inte? 

 

● Har kommunen satsat på kulturskolan? På vilket sätt? (Har något av det där gynnat 

träblåsarna?) 

● Finns det bra förebilder just i er kommun? (Nordiska kammarorkestern, lärare som 

också är musiker t.ex.) 

● Påverkar bristen på styrdokument? Skulle du vilja ha det? 

● Om du fick önska helt fritt, med obegränsad ekonomi och resurser, hur ser ditt 

drömscenario ut? 

 

● Vill du lägga till något mer? Har vi missat något? 

● Går det bra att vi hör av oss om vi undrar något? 

● Vet du om det finns någon statistik som vi skulle kunna ta del av? 

 


