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Förord
Vi vill tacka alla som gjort denna undersökning möjlig. Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm för att vi fick tillåtelse och möjlighet att närvara vid provspelningar. Vi tackar
alla som ställt upp för intervju: juryer, lärare och sökande bleckblåsare.

Vi riktar ett stort tack till vår handledare Viveka Hellström. Tack även Ambjörn Hugardt
som handledde oss under arbetets början.
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Sammanfattning
I detta arbete undersöker vi färdigheterna hos dem som söker till musikhögskola på ett
bleckblåsinstrument med klassisk inriktning. Känslan vi har är att antalet bleckblåsare har
minskat, och att det även kan ha skett en försämring vad gäller kvalitén. För att undersöka
detta har vi i samband med provspelningarna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
(KMH) intervjuat och observerat juryer som bedömer proven för trumpet, trombon,
valthorn och tuba. Dessutom har vi gjort intervjuer med fyra lärare på KMH samt
intervjuat ett trettiotal personer som provspelat till KMH. Avsikten har varit att titta på
vilka styrkor och svagheter som finns, försökt se om det skett någon förändring jämfört
med för tio år sedan samt tittat på vilken utbildningsbakgrund de som provspelar har.

Undersökningen visar tydligt att antalet sökande på bleckblås har minskat den senaste
tiden. Den generella åsikten är att högstanivån i och med det har sjunkit, även om det råder
lite delade meningar om detta. Klart är i alla fall att antalet antagningsbara bleckblåsare
minskat, och att det börjar närma sig den gräns där det finns färre godkända sökande än
det finns studieplatser.

Det som upplevs som ett av de största problemen hos dagens sökande är den
grundläggande tekniska färdigheten. Denna tycks ha sjunkit, det verkar helt enkelt som att
färre idag jobbar långsiktigt med att skapa den stabila tekniska grund som krävs för ett fritt
musicerande.

Sökord: bleckblås, musikhögskolor, musikutbildning, provspelning
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1 Inledning
Vid skrivandet av den här uppsatsen studerar vi båda på lärarutbildningen vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Marcus är trumpetare och musikteoretiker och Jens
är trombonist. Efter genomförd utbildning kommer vi att vara bleckblåslärare. Det innebär
att vi är utbildade för att undervisa på alla bleckblåsinstrument, i huvudsak trumpet,
trombon, tuba och valthorn. Förhoppningsvis kommer vi att få undervisa en del elever
med mål att söka till högre studier och coacha dem på vägen att uppnå sina mål.

Lärarutbildningen som vi har gått är fyra och ett halvt år. Grundutbildningen på
musikerprogrammet är endast tre år. För att den tiden ska räcka för studenten att utveckla
goda färdigheter för att studera vidare på avancerad nivå eller arbeta som professionell
musiker krävs det goda förkunskaper, så att tiden i så stor utsträckning som möjligt kan
användas till att ”putsa på detaljer”.

Efter ett antal år på musikhögskolan har vi fått en känsla av att nivån på de bleckblåsare
som söker till skolan i nuläget generellt sett är lägre än önskvärt och vi befarar att nivån
successivt har blivit sämre sedan ett tiotal år tillbaka. Denna förförståelse grundar sig både
på egna iakttagelser och kommentarer från lärare.

Vi tror att man spelar mindre etyder och teknikövningar, att samhället har förändrats på ett
sätt så att färre barn/ungdomar lägger ner tillräckligt med tid på sitt instrument för att
bemästra det riktigt bra. Vi tror också att intresset för att spela bleckblåsinstrument har
svalnat, bland annat i och med en en massiv nedläggning av militärmusikkårer, som tidigare
varit goda förebilder inom blåsorkestertradition.

Det väckte en idé om att undersöka vad lärarna på musikhögskolan anser om nivån på de
sökande idag och om de upplevt någon förändring från förr. Vidare ville vi i så fall fråga
vilka förändringar de kan se på färdigheter hos sökande på bleckblåsinstrument.

På KMH studerar bleckblåsare främst inom institutionen för klassisk musik och
institutionen för jazz. Vår undersökning genomförs i samband med antagningsprov för
bleckblås vid institutionen för klassisk musik.

I texten återkommer ett antal ord som kan behöva förtydligas för en läsare utan förkunskap
om bleckblåsinstrument. Embouchure, i vardagligt tal även kallad ambis, är det sätt som
en spelare sätter instrumentet till munnen samt använder ansiktsmuskler och läppar för att
kontrollera tonhöjd, ljudklang etc. Olika skolor och traditioner kan förespråka lite olika
embouchure. Bleckblåsinstrument, mässingsinstrument och brassinstrument
(engelskans brass betyder mässing) är olika ord för samma instrumentgrupp. A prima
vista, (italienska för ”vid första anblicken”) är en musikalisk term som innebär att man
spelar eller sjunger efter noter som man ser för första gången.

2 Bakgrund

2.1 Orkesterlivet i Sverige
Militärmusiken har genom historien varit en viktig del av svenskt musikliv. Det framgår i
Åke Holmquist bok Från signalgivning till regionmusik (1974). Trots den militära förankringen
har militärmusiken haft stor betydelse som kulturspridare i städer och på landsbygden.
Militärmusiken kom alla samhällsklasser till godo genom sin kvantitet och lokala
förankring. Detta hade sin början främst under 1800-talet då militärmusikkårerna började
delta i det allmänna musiklivet mer och mer. De gav konserter på gator, torg och i parker,
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vilket hade stor betydelse för amatörmusiklivet. De flesta amatörmusiksällskap bildades
under förutsättningar där de fick assistans av militärmusiker.

1905 års riksdagsbeslut fastställde antalet militärmusikkårer till 55, motsvarande 1261
militärmusiker. Militärmusiken drabbades senare under 1900-talet av flera omfattande
nedskärningar och omorganisationer. Mellankrigstiden medförde 1925 en minskning till 30
kårer. Under andra världskriget skedde upprustning vilket 1942 ledde till 44 musikkårer.
Efter kriget halverades antalet musikkårer till 22.

År 1971 startade regionmusikreformen och 1988 var det dags för länsmusikreformen.
Successivt innebar detta färre militära spelningar, men framför allt fler nedskärningar,
omformning till mindre ensembler och nedläggning av blåsorkestrar.

Sverige har idag endast en helprofessionell militärmusikkår (blåsorkester), Marinens
Musikkår med 30 heltidsanställda musiker (www.forsvarsmakten.se). Utöver denna
musikkår finns Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår som tidigare bestod av
enbart värnpliktiga musiksoldater. Arméns Musikkår består idag av 19 heltidsanställda
musiker, 14 visstidsanställda och 15 musikrekryter under utbildning. Livgardets
Dragonmusikkår består av 30 musiker (bleckblåsare och slagverkare) fördelat på fast
anställda och musiker under utbildning.

Enligt orkesterutredningen (SOU 2006:34) finns det 28 civila professionella orkestrar i
Sverige fördelat på 7 symfoniorkestrar, 6 operaorkestrar, 4 blåsorkestrar, 2 storband och 9
kammarorkestrar. Storleken varierar från 15 till 113 musiker. Flera av dessa orkestrar består
dock av deltidsanställda musiker.

Antalet fasta tjänster för bleckblåsare är alltså betydligt färre efter 1900-talets stora
neddragningar på blåsorkestrar/militärmusikkårer. Antalet anställda musiker i Sverige har
visserligen dubblerats sedan början av 1970-talet (SOU 2006:34), men det beror på att de
stora symfoniorkestrarna har ökat i storlek, uppemot 100 musiker, för att kunna framföra
musik som fodrar de största orkesterstorlekarna. Detta innebär dock inte nämnvärt fler
tjänster för bleckblåsare i orkestern.

Kvalitén på de professionella orkestrar som finns kvar är däremot väldigt hög och
jobbkonkurrensen är hård. Lediga tjänster annonseras internationellt. Marknaden präglas
därmed av en ökad konkurrens även från utländska musiker.

Närvaron av professionella musiker har stor betydelse för musiklivet utanför de
professionella orkestrarna och dess publik, för kyrkor, kammarmusikföreningar.,
amatörorkestrar och musikskolor (SOU 2006:34). I amatörmusiklivet har blåsorkestern
också drabbats av ett minskat intresse, avtagande rekrytering och nedläggning av orkestrar
(Åkesson, 2006). Inom många frikyrkor, t.ex. Frälsningsarmén och Pingstkyrkan, har
brassmusiken alltid haft en viktig funktion, men även där har brassmusikerna blivit färre
(Dagen, 2010).

2.2 Förberedande utbildningar
Urvalet av sökande för högre utbildningar kan göras på olika sätt. Vissa baseras på
medelvitsordet i gymnasiebetyget, andra bygger på detta genom att låta vissa ämnen ha
större tyngd än andra. Läkarutbildningen är ett exempel på detta, där ämnen så som
djursjukvård och omvårdnad ger extrapoäng (Läkarstudent.se).

För musikhögskolor används nästan uteslutande antagningsprov. Dessa prov kräver goda
och väldigt specifika förkunskaper och färdigheter. Det är därför nödvändigt att det finns
gedigna förutbildningar som kan ge de kunskaper som krävs för studier på högre nivå.
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Nedan beskrivs i stora drag de typer av förberedande utbildningar som förekommer i
Sverige.

2.2.1 Kommunala musik- och kulturskolan
I musik- och kulturskolan erbjuds många möjlighet att få spela och bli undervisad på ett
instrument. Åldern på eleverna är oftast mellan 8 och 20 år, och de erbjuds undervisning i
ett instrument en gång i veckan. Lektionerna är omkring 20 minuter långa, eventuellt lite
längre om undervisningen sker i grupp istället för enskilt. Dessutom finns det ibland
möjlighet att delta i orkester eller ensemble. Det är många som fått sin första
instrumentalundervisning via kulturskolan.

En del musikskolor har ombildats till kulturskolor, en utveckling som påbörjades på 1990-
talet. En kulturskola omfattar även andra kulturformer som dans och teater. Tivenius
skriver i sin avhandling Musiklärartyper (2008) att dessa ombildningar i flera fall inneburit att
verksamheten utökats, men utan att budgeten utökats i motsvarande grad. Detta har av
vissa musiklärare upplevts som en nedrustning av musikverksamheten.

Vi har inte lyckats hitta så mycket statistik som berör kulturskolans utveckling. Via Sveriges
Musik- och Kulturskoleråds (SMOK) årliga statistik över musik- och kulturskolor (som
började ges ut 1997) kan man i alla fall utläsa att det idag finns omkring 280 musik- och
kulturskolor. Man ser även tydligt ombildningen av musikskolor till kulturskolor: från 47
kulturskolor år 1997 till 144 år 2009 (SMOK, 2003, 2009).

I rapporten Musikalisk mångfald (SMOK, 2002) jämförs antalet elever åren 1976 och 2001.
Det totala antalet instrumentalelever minskade med 26 procent mellan 1976 och 2001, från
drygt 200 000 till knappt 150 000. Sett till bleckblåsinstrumenten så har det skett en
minskning med 18 procent, från 11 849 elever till 9 662 elever. Antalet trumpetelever gick
från 8 539 elever till 5 563 elever, men samtidigt fördubblades nästan antalet trombonelever
(från 1 245 till 2 228). För övriga bleckblåsinstrument har endast mindre förändringar skett.
Någon förklaring till dessa förändringar ges ej i undersökningen. Sammanfattningsvis har
alltså antalet bleckblåselever på kommunala musik-/kulturskolan minskat med 18 procent
mellan 1976 och 2001, men det skiljer sig mycket de olika bleckblåsinstrumenten emellan.

Det har under senare år varit mycket debatt om nedskärningar inom kulturskolan. Som
exempel kan man ta Stockholms kulturskola, som 2007 drabbades av kraftiga
nedskärningar med ett sparkrav på 5,2 miljoner kronor. Det innebar en minskning med
omkring 30 tjänster (Svenska Dagbladet, 2007). År 2010 kom ett nytt sparkrav där 13 av de
200 tjänsterna som finns inom Stockholm kulturskola skulle dras in (SR, 2010).

2.2.2 Gymnasium
Antalet musikgymnasium i landet har blivit fler och fler. Dessa har ofta särskilda
antagningsprov med sång-/instrumentprov och teoriprov. Det finns en mängd olika
specialutformade program på de olika skolorna. Programmen är i många fall ändå
utformade så att de är närliggande antingen samhällsvetenskapliga programmet eller
naturvetenskapliga programmet.

Programmens upplägg varierar från skola till skola. Vissa skolor med instrumental
inriktning kan erbjuda två lektioner på vecka på huvudinstrumentet. Så är fallet hos till
exempel Lilla Akademien och Konservatoriet i Falun. Dessutom är det vanligt att man även
spelar med i en orkester eller ensemble.
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2.2.3 Folkhögskola
Det finns ett ganska stort antal folkhögskolor som erbjuder musikutbildningar. En sökning
på musikkurser på folkhögskolenivå (www.folkhögskola.nu) visar att det i dagsläget finns
267 kurser fördelade på 71 folkhögskolor. Vissa är av mer allmän karaktär, så som ”Sjung
ut! En vitamininjektion för alla sångsugna” (Ölands folkhögskola) och ”Allmän kurs med
profil” (Dalkarlså folkhögskola). Andra är mer specialiserade och inriktar sig i olika hög
grad på förberedelse inför vidare musikstudier på högskola. Här finns till exempel
Musiklinjen på Sundsgården. Så här skriver Sundsgården på sin hemsida:

Vi vänder oss till dig som vill förkovra dig ytterligare på musikens område. Sundsgårdens musiklinje ger
många studieval inom såväl Klassiskt som Jazz. Utbildningen är en bra förberedelse inför högre
musikstudier inte minst genom vårt nära samarbete med Musikhögskolan i Malmö. Du får undervisning
på både huvud- och biinstrument. (www.sundsgarden.se)

En annan linje som är än mer specialiserad är ”Musiklinjen – brass” på Ågesta folkhögskola
(tidigare Dalarö). Här har man en linje som endast fokuserar på bleckblåsinstrument.
Utbildningen beskrivs på deras hemsida (www.agesta.nu) som ”en förberedelse för högre
musikstudier eller en fördjupning av musikintresse och färdigheter”. Att det finns en
bleckblåslinje på Ågesta kan mycket väl ha samband med att skolans huvudman är
Frälsningsarmén, en rörelse med en stark tradition av musikkårer.

På en folkhögskola som inriktar sig på att vara högskoleförberedande har man vanligtvis
ganska mycket undervisning. Här kan en lektion per vecka på 45 minuter ses som ett
minimum, och oftast är man även med i såväl ensembler som orkestrar.

Sammanfattningsvis kan man alltså se många av folkhögskolornas musikutbildningar som
en eftergymnasial utbildning med syfte att förbereda inför studier på högre nivå. Åldern på
de studerande ligger därför oftast mellan 18 och 25 år.

2.2.4 Fristående högskolekurser
Det finns några fristående kurser på högskolenivå vars syfte, i likhet med många
folkhögskolor, är att förbereda inför studier på musikhögskola. ”Musik 60p” är en kurs vid
Ingesunds Musikhögskola som startades 2003. Kursen är ettårig och avser att förbereda
inför antagningsprov för högre musikstudier. Sundsgården erbjuder en liknande kurs med
samma syfte, ”Musik 30 hp”, en kurs som sträcker sig en termin. Dessa kurser kan ses lite
som ett mellansteg mellan folkhögskola och musiklinjer på högskolenivå.

2.2.5 Övriga utbildningar
Utöver de redan nämnda utbildningarna finns det bland annat några skolor som erbjuder
eftergymnasial utbildning i musik. Lilla Akademien i Stockholm har en ettårig Pre-College-
utbildning som marknadsförs som en högskoleförberedande musikutbildning. Vid
Musikkonservatoriet i Falun finns en kompletterande utbildning som i dagsläget är ettårig.
Utbildningen var tidigare tvåårig men drabbades 2006 av nedskärningar. De skriver på sin
hemsida (www.musikkonservatoriet.com) att de hoppas kunna återgå till en tvåårig
utbildning. Enligt rapporten Kvalitetsredovisning 2008-2009 (Musikkonservatoriet i Falun,
2009) har förkortandet av utbildningen resulterat i ”en påtagligt högre stress för både elever
och lärare att på endast en termin klara av förberedelsen för att kunna söka in till
musikhögskolor” (Musikkonservatoriet i Falun, 2009, s. 10).

Det finns även organisationer som anordnar kurser. Riksförbundet Unga Musiker (RUM)
anordnar till exempel ett flertal sommarkurser. Som komplement till den kommunala
musikutbildningen finns även ett antal privata musikskolor i Sverige. Dessutom finns alltid
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möjligheten att ta lektioner på privat väg, det vill säga att eleven själv tar kontakt med och
betalar läraren för varje lektion.

2.3 Sammanfattning av orkestrar och utbildningar
Sammanfattningsvis kan man se att möjligheten att höra bleckblåsinstrument live har
minskat, mycket beroende på att nästan alla militärmusikkårer lagts ned. Nedläggningen av
orkestrar har även inneburit att antalet bleckblåsjobb har minskat, och de jobb som finns
kvar är idag utsatta för internationell konkurrens i mycket högre grad än tidigare. Kvalitén
på de orkestrar som finns kvar är dock väldigt hög.

Ser man på musikutbildningar under högskolenivå så har antalet bleckblåselever på musik-
och kulturskolor minskat med 18 procent mellan 1976 och 2001. Möjligheten att studera
musik i gymnasiet har dock ökat, något som kan bero på att fler och fler gymnasier väljer
att profilera sig för att locka elever. Antalet folkhögskolor som inriktar sig på att vara
förberedande inför högskolestudier är också relativt stor, och det finns även några andra
former av utbildningar på mellanhög nivå. Utifrån det vi presenterat om utbildningarna kan
man inte dra några säkra slutsatser, men man kan ana att möjligheten till utbildning på lägre
stadier har minskat en aning, medan de på medelhöga stadier har utvecklats, bland annat
genom gymnasieskolornas profilering. Hur denna utveckling på medelhöga stadier påverkat
bleckblås är dock svårt att säga.

Lektionslängderna på musik- och kulturskolor rör sig omkring 20 minuter individuell
undervisning per vecka, medan det på gymnasier och folkhögskolor oftast rör sig om minst
45 minuter per vecka, och ibland till och med två lektioner per vecka.

2.4 Antagningsprov - att bedöma musikalitet
Heiling (1995) skriver i boken Bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar att
man kan tävla i musik, och tar som exempel schlagerfestivaler, solist- och orkestertävlingar
samt musikfrågeprogram på TV. Det vore omöjligt att hålla en musiktävling om man inte
kunde mäta och bedöma en musikprestation. Däremot säger Heiling att det råder väldigt
delade meningar om hur man skall mäta musikprestationer, något som bland annat beror
på vilken syn man har på vad kunskap är och hur man får kunskap.

En lära som uppkom på 1800-talet är den logiska empirismen, även kallad positivsm.
Positivismen anser att kunskap endast är vetenskapligt meningsfulla om de går att
observera i verkligheten. Ett diffust begrepp som musikalitet är ej mätbart, enligt Heling,
men det är däremot förmåga att återge toner och rytmer, att höra skillnad på tonhöjd och
så vidare. Om man skall mäta ifall ett musikstycke är ”vackert” måste man kunna observera
något reellt när en människa hör musiken, så som en fysikalisk reaktion i kroppen i form av
utsöndrandet av ett hormon.

Ett annat synsätt är hermeneutiken. Här anses det meningslöst att försöka mäta musikaliska
kunskaper på ett naturvetenskapligt sätt, eftersom musik är kvalitativ och inte kvantitativ.
Istället skall man försöka se till och söka musikens mening och innebörd. Heiling (1995)
uttrycker det som att ”den kan beskrivas, tolkas och därmed förstås på ett djupare plan om
man har kunskap om sammanhangen där musiken förekommer” (s. 6).

Antalet studieplatser på en musikhögskola är begränsad, och då antalet sökande till
utbildningarna ofta överstiger antalet platser håller man antagningsprov för att göra ett
urval bland alla sökande. I Research into Higher Music Education skriver Jørgensen (2009)
att det huvudsakliga syftet med ett antagningsprov är att förutsäga hur väl den sökande 
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kommer att prestera i utbildningen. Förhoppningen är att detta sammanfaller med dem
som bäst lämpar sig för ett framtida arbete inom musik.

Heiling (1995) skriver att antagningsprov oftast ses som diagnostiska prov, som
”säkerställer att den studerande har en ingångsnivå på sina kunskaper som motsvarar den,
som högskoleutbildningen bygger på” (s. 61). Det krävs alltså att man visar upp en viss
kunskapsnivå för att man skall vara antagningsbar. Om ingen sökande anses ha tillräckliga
kunskaper och förutsättningar antas heller ingen till utbildningen.

Heiling pekar på att antagningsprovet har ytterligare ett syfte, som är att ge den sökande en
uppfattning om vad som krävs för studierna. Provet bör därför utformas för att ge en
rättvis bild av de krav som ställs i utbildningen. Ett alltför kort prov riskerar att ge en
felaktig bild av utbildningens omfattning och krav.

2.4.1 Antagningsprovens innehåll
Tomatz (1997) tar upp flera olika metoder som kan användas vid antagningsprov:
provspelning på huvudinstrument, prov i gehör, musikteori och musikhistoria samt intervju
som behandlar såväl studier som framtida arbete. Vissa prov, till exempel gehörsprovet, har
inte alltid så stor betydelse för antagningen, utan görs mer för att underlätta nivåindelning
för grupplektioner bland dem som blir antagna.

I Prospekt för sökande till högre musikutbildning i Sverige 1994 (sammanfattad i Heiling, 1995, s.
107) kan man se vilka moment som ingick i antagningen för olika utbildningar till
musikhögskolor i Sverige år 1994. Utöver dessa kunde det förekomma ytterligare prov vid
vissa skolor, så kallade lokala prov.

Ur prospektet har vi hämtat momenten som ingick i antagningsproven till
musikerutbildning samt lärarutbildning med inriktning instrumental och ensemble (IE) år
1994. Dessa presenteras i tabellen på nästa sida, tillsammans med de moment som var
gällande för 2010 års antagning. Uppgifterna för 2010 års är hämtade ur dokument utgivna
av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (2010a, 2010b).
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Tabell 1: Antagningsprovens innehåll

Musikerutbildning Lärarutbildning (IE)

Moment / År 1994 2010 1994 2010

Uppspel på huvudinstrument x x x x

Á vista-spel på huvudinstrument x x x x

Gestaltningsprov ?(1) x

Gehör x x x x

Musiklära x x x x

Satslära x x x x

Sång- och textläsning x sång

Spel på ackordinstrument(2) piano x x

Sång och spel á vista x

Harmonisering av given melodi x

Improvisation på valfritt instrument x

Övriga färdigheter(3) valfritt musicerande

Ensembleledning x x

Undervisningsprov x
(1) Det framgår ej om momentet ingår
(2)Piano, gitarr eller ackordeon/dragspel
(3) Övriga färdigheter är ett moment där den sökande själv får välja uttrycksmedel för att visa sina
musikaliska sidor. I 2010 års prov fick man visa två övriga färdigheter. Antalet övriga färdigheter år
1994 framgår ej, men vid antagningen 2004 (då Marcus sökte till KMH) fick man visa tre övriga
färdigheter.

I tabellen framgår att vissa moment försvunnit för antagningen 2010 jämfört med
antagningen 1994. Mest anmärkningsvärt är att undervisningsprovet för antagningen till
lärarutbildningen (IE) helt tagits bort. Textläsning förekommer inte för 2010, och för
övriga färdigheter står det uttryckligen att det är musicerandet på plats som bedöms, varför
inspelningar, dans eller rörelse inte godkänns.

Observera att tabellen endast ger en översikt av vilka moment som ingår. Den säger
ingenting om hur de olika momenten var utformade. 

Det moment som vi undersökt för detta arbete, provet i huvudinstrument, innefattar de tre
första punkterna i tabellen: uppspel på huvudinstrument, á vista-spel och gestaltningsprov.
Gestaltningsprov görs endast av sökande till musikerlinjen. Provspelning för de två
utbildningarna sker vid samma tillfälle, och de som söker båda utbildningar gör endast en
provspelning vilken sedan gäller för båda utbildningar.

2.4.2 Bedömning
Vad är det som mäts vid antagningen, och vad är det som ligger till grund för
bedömningen? Heiling (1995) skriver att antagningsprov ”mäter en slags gråzon mellan
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musikalisk kunskap och musikalisk begåvning”. Han hävdar även att dessa inte ses som en
generell egenskap, utan något komplext som bör mätas i sina beståndsdelar. Att
antagningsproven består av så pass många olika moment visar på att de utformats efter
detta synsätt.

Eftersom vår egen undersökning avser provspelning på huvudinstrument vid KMH väljer
vi att bara se på hur detta prov bedöms. Provspelningen vid KMH bedöms av en jury, vars
sammansättning står fastställt i ett dokumentet Antagningsordning:

Varje jury skall bestå av minst tre ledamöter, varav minst en ska vara lärare vid KMH. En representant för
studenterna, utsedd av studentkåren efter samråd med respektive juryordförande, skall inbjudas att ingå i
juryn som fullvärdig medlem. I juryn kan också ingå andra av KMH utsedda personer. (KMH 2010c, s.
10)

Jury observerar den sökande och bedömer utifrån sina egna kunskaper hur väl den sökande
presterat. Här utgår man alltså i mångt och mycket från det hermeneutiska synsättet.
Provspelningen undersöks ej på ett naturvetenskapligt sätt, utan det rör sig om en
bedömning av kvalitativa värden gjorda av människor som har kunskap om musik. Det är
alltså av yttersta vikt att alla jurymedlemmar anses inneha den kunskap som krävs för att
göra denna bedömning, oberoende om det är en lärare, studerande eller en person med
annan befattning. Det man bedömer är bland annat musikaliskt uttryck, klang och olika
typer av tekniska färdigheter. Dessutom kan personligheten i viss mån vägas in i
bedömningen av hur lämplig en sökande är för musikeryrket.

Heiling (1995) pekar på att en provspelning har stora likheter med det som en yrkesmusiker
ställs inför: att uppträda i en pressad situation. Det gäller inte bara konserterande, utan
provspelningar ingår oftast när man söker till exempel en orkestertjänst. Provspelningen
som moment i antagningen kan därför sägas ha viss validitet i det att den testar sådant som
verkligen är relevant för en musiker. Däremot är det inte sagt att de som antas verkligen är
de mest lämpade för studier och yrkesverksamhet i musik. Som tidigare nämnts är syftet
med proven att ”förutsäga hur väl en sökande kommer att prestera i utbildningen”, och
förhoppningsvis även senare i yrkeslivet. Detta kallar Heiling för prognostisk validitet.
Jørgensen (2009) skriver att det finns få studier av den prognostiska validiteten för
antagningsprov, och de studier som finns pekar inte på något entydigt resultat.

För dem som söker lärarutbildning bör antagningsprovet även visa hur väl lämpad
personen är som lärare. Brändström (1998) anser att antagningsproven (så som de såg ut
1998) riskerade utestänga många lärarbenägna personer. Brändström ger ett antal förslag till
förändringar, bland annat att lägga mer fokus på yrkesrelevanta kunskaper samt väga in
aspekter som ”personliga egenskaper och förmåga till kreativt och kritiskt tänkande” (sid
5). De senare beskrivs som svåra att mäta, men man bör ändå ta hänsyn till dem genom
intervjuer. Han påpekar dock att man i så fall måste sammanställa tidigare erfarenheter av
intervjuer, för att inte riskera att intervjuerna får helt felaktiga utslag. Jørgensen (2009)
nämner också intervjuer, och tar på liknande sätt upp frågan om det går att få ut användbar
information ur en intervju, annat än som bakgrundsinformation. Och, frågar han, har i så
fall juryn kunskapen att utnyttja denna information på rätt sätt?

Utöver validitet är reliabilitet viktigt för ett prov. Reliabilitet är ett mått för hur tillförlitligt
ett test är, till exempel om en person gör samma test vid två olika tillfällen bör resultaten
inte skilja sig från varandra. Det finns flera sätt att mäta reliabilitet på, så som test-
retestreliabilitet, parallelltestreliabilitet och interbedömmarereliabilitet. Den sistnämnda är
en form som kan användas vid antagningsprov, där en jury bedömer en prestation. Ju mer
överens juryn är i sin bedömning, desto högre är reliabiliteten (Heiling, 1995, s. 104).
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3 Syfte
Syftet är att undersöka högskolelärares uppfattning om kvalitén hos bleckblåsare som
provspelar till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom vill vi undersöka vilka
kunskaper och erfarenheter som de sökande har med sig till provspelningen, samt generellt
resonera om orsaker till eventuella brister som förekommer hos de sökande.

Vi utgår ifrån följande frågeställningar:

 Vilka färdigheter, styrkor respektive svagheter, kan ses hos sökande bleckblåsare?

 Kan man se någon förändringstrend hos de sökande jämfört med tidigare år?

4 Metod och genomförande
En undersökning med syftet att undersöka högskolelärares uppfattning om kvalitén hos
sökande bleckblåsare är en undersökning av kvalitativ art. Det handlar om åsikter och
lärares sett att se på hur en instrumentalist skall vara. Vi övervägde ett flertal olika metoder
och utformningar för att slutligen bestämma oss för fyra olika undersökningar: observation
vid antagningsprov till den klassiska institutionen på KMH, intervju med antagningsjury,
intervju med enskilda lärare samt intervju med sökande.

Vid observationerna förde vi anteckningar över juryns diskussion av de sökande. Vid horn-
och tubaproven satt Jens med under hela provspelningen, medan observationen vid
trumpet- och trombonproven endast innebar att vi båda eller en av oss satt med och
lyssnade på diskussionen som följde direkt efter att alla provspelat. Dessa observationer
följdes sedan direkt av en intervju med juryn, där vi ställde några frågor samt bad om
kompletterande uppgifter till det vi antecknat under observationen. Vid trombon- och
tubaproven fanns tyvärr inte möjlighet att göra en intervju med juryn då proven tog längre
tid än beräknat och juryn ej hade tid att stanna kvar.

I samband med antagningsproven gjorde vi även en kortare intervju med de sökande. Syftet
var att få reda på lite om deras bakgrund (vilka typer av skolor de gått i samt vilka lärare de
haft), att få veta vad de själva såg som sina styrkor respektive svagheter samt hur dessa
kommit fram under själva provspelningen.

Vi genomförde även intervjuer med enskilda bleckblåslärare på KMH. Med jury- och
lärarintervjuer ville vi få reda på olika lärares åsikter om kvalitén på de sökandes
färdigheter, inklusive funderingar om hur det ser ut idag jämfört med för tio år sedan. 

4.1 Intervjuer
Kvalitativa intervjuer kan ha olika hög grad av struktur. Kvale skriver i sin bok Den
kvalitativa forskningsintervjun (2009) att en halvstrukturerad intervju "är varken ett öppet
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär". Man utgår ifrån vissa teman och kan ha förslag
till frågor, men följer inte en strikt ordning. Kvale säger att syftet med en sådan intervju är
att "förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv"
(sid 43). Den intervjuade styr i hög grad intervjuns förlopp genom sina svar, och ingen
intervju är den andra lik.

En annan form av intervju är den strukturerade intervjun, där frågor är förutbestämda i
såväl utformning som till inbördes ordning. En sådan intervju tar sig form av en muntlig
enkät.

Intervjuerna med bleckblåslärare genomfördes enligt halvstrukturerad modell. Vi hade
bestämt vilka områden vi ville behandla, samt utformat frågor som berörde dessa områden.
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Juryintervjuerna genomfördes enligt samma modell, även om de handlade om
gruppintervju. Intervjuerna med sökande följde den strukturerade intervjun. Vi ville endast
få en övergripande bild av bakgrund och vad de upplevde som sina styrkor respektive
svagheter, så en halvstrukturerad intervju kändes här onödigt. Resultatet från strukturerade
intervjuer är oftast mindre komplext att bearbeta, och antalet intervjuer med sökande var
även åtta gånger fler än lärarintervjuerna.

Kvale beskriver en intervju som ”en levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet
och kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot
ansikte, men inte för den som läser utskriften” (sid 194). Vidare säger han att en
ljudinspelning innebär en första abstraktion med förlust av den fysiska närvaron
(kroppsspråk), och en transkription av intervjun ytterligare tillför abstraktion i form av
förlust av röst, intonation och andning. Med detta i åtanke valde vi att vid såväl lärar- som
juryintervjuer båda medverka som intervjuare.

Dessutom hade vi en förhoppning om att komplettera och stödja varandra som intervjuare.
Trost skriver i boken Kvalitativa intervjuer (2005): ”De kan också vara ett gott stöd att vara
två och om de två är samspelta så utför de vanligen en bättre intervju med större
informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra" (sid 46).

Det var dessutom en fördel att en av oss kunde föra anteckningar, medan den andra kunde
ägna hela uppmärksamheten åt den/de intervjuade. Trost höjer dock ett varningens finger
med två intervjuare i det att den intervjuade kan få känslan av att hamna i underläge. Vi
ansåg inte detta vara någon risk vid dessa intervjuer, då vi båda kände alla som vi
intervjuade mer eller mindre väl. För intervjuerna med sökande var dock detta en av
anledningarna till att endast Marcus intervjuade.

Vid lärar- och juryintervjuer använde vi oss av ljudinspelning för att kunna gå tillbaka vid
ett senare tillfälle och lyssna genom hela intervjun, en liten del eller kontrollera enskilda
citat. Vid intervjuerna med sökande ansåg vi det inte nödvändigt med ljudinspelning,
eftersom svaren oftast var väldigt korta och det p.g.a. frågornas upplägg inte skulle vara
några problem att hinna med att anteckna under intervjun. Dessutom var det alltid 10-15
minuter paus mellan intervjuerna, så man hann gå igenom anteckningarna direkt efter varje
intervju för att göra korrigeringar och tillägg.

4.2 Observation
Observation är en metod där man undersöker omvärlden genom att iaktta. Det kan göras
genom att passivt iaktta (observation) eller genom att själv deltaga i handlingen samtidigt
som man iakttar (deltagande observation). För vårt arbete lämpade sig en vanlig
observation, helt utan deltagande, då vi ville iaktta provspelningarna.

En observation kan, i likhet med en intervju, ha olika hög grad av struktur. Heiling (1995)
skriver att en strukturerad observation avser att ”registrera specifika beteenden i en vald
situation med hjälp av ett observationsforumulär” (sid 125). I en ostrukturerad observation
vill man istället registrera allt som sker. Vår observation kan sägas vara ett mellanting
mellan dessa, en halvstrukturerad observation. Vi hade vissa områden vi ville observera,
men vi hade även för avsikt att mer generellt observera situationen för att bättre kunna
förstå all data som vi samlat in genom alla våra undersökningar.

Vid en provspelning sitter juryn samlad några meter framför den sökande. Jens närvarade
som observatör vid horn- och tubaproven. Han placerade sig då vid sidan om juryn, för att
kunna iaktta såväl den sökande under provspelningen samt juryn i de korta diskussioner
som ägde rum mellan varje sökande. Varje provspelning tog ungefär 15 minuter, plus en
efterföljande diskussion bland juryn på någon eller några få minuter innan nästa sökande.
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Direkt efter provspelningarna observerade vi juryn i deras diskussion och efterarbete,
någon som tog 10-30 minuter. Vi flyttade oss då så att vi satt några meter framför juryn,
för att tydligt kunna se alla.

Det vi ville ha ut av observationen var juryns kommentarer och diskussion av de sökande.
Dessutom hoppades vi att bättre förstå dessa diskussioner genom att själva ha sett
provspelningarna. Vi förde anteckningar under observationen, och diskuterade sedan
efteråt vad vi sett och upplevt.

4.3 Urval
Då instrumentfamiljen bleckblås innefattar många olika instrument gjorde vi först ett val i
att begränsa oss till de fyra vanligaste huvudgrupperna inom familjen: trumpet, trombon,
valthorn och tuba. 

För de fyra lärarintervjuerna valde vi att intervjua den lärare på respektive instrument som
undervisat längst, eftersom vi även var intresserade att höra om skillnader nu jämfört med
för 10 år sedan. Ett undantag från denna regel gjordes dock, eftersom en av lärarna
medverkade i samtliga jurygrupper. Vi valde då att i den enskilda intervjun välja en annan
person än personen med längst undervisningserfarenhet. Samtliga intervjuade har mångårig
erfarenhet av undervisning på högskolenivå och har arbetar länge som yrkesmusiker, både
som solist och i orkester.

När det gäller jurygrupper så valde vi i de fall som flera omgångar förekom att besöka den
första provspelningsomgången. Vid första omgången får samtliga sökande göra en
uppspelningen, varpå en del av dessa går vidare till en andra omgång. Vi ville se så många
sökande som möjligt, varför det räckte med att besöka endast första omgången. För
intervjuer med sökande på bleckblås ville vi intervjua så många som möjligt av dem som
sökte.

4.4 Etik
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att de etiska aspekterna övervägs mycket noga
(Trost, 2005). Den intervjuades integritet och värdighet får inte på något sätt kränkas. Det
är viktigt att tydligt komma överens om hur insamlad information får användas.

Eftersom observation av spelprov, juryns diskussion och efterföljande intervju med juryn
sker i ett sammanhang där sekretessen är mycket viktig är det av stor vikt att de sökandes
identitet ej röjs och ej heller att jurymedlemmarnas kommentarer kan spåras. Därför
undviks citat som kan kopplas till en särskild person i juryn.

De intervjuade sökande bleckblåsarna har garanterats sin anonymitet. Under intervjuerna
har namn noterats enbart för att under analysen kunna jämföra den sökandes svar med
juryns diskussion om densamme, men i rapporten uppges inga namn.

Vid de enskilda intervjuerna med lärarna vid musikhögskolan bad vi den intervjuade om
tillåtelse att referera till dem vid namn i vår uppsats. I vår förfrågan ingick en
överenskommelse att inte använda materialet förrän de läst och godkänt vår transkription
av den inspelade intervjun. Samtliga intervjuade godkände detta vid intervjutillfället. Senare
togs ändå beslut att inte uppge namn, då vi fann större värde i att bibehålla anonymitet än
att åsikter och uttalanden skulle kopplas direkt till enskild intervjuad lärare. Efter att de
intervjuade meddelats denna ändring, samt erhållit transkriptionen av respektive intervju,
gav de samtliga sitt medgivande till att använda materialet.

11



5 Resultat
Resultatdelen är indelad i tre olika huvuddelar, där varje del behandlar en av de tre
undersökningar vi gjort. I den första delen går vi igenom vår observation av och intervju
med de fyra jurygrupperna vid provspelningarna till valthorn, trumpet, trombon och tuba.
Denna del tar upp de vanligaste bristerna hos de sökande enligt juryerna, deras tankar och
synpunkter på den undervisning de sökande verkar ha fått samt problematiken med en
förkortad utbildning. I del två ser vi på våra intervjuer med enskilda instrumentallärare på
musikhögskolan. Denna del bygger vidare på det som framkommit i juryintervjuerna, men
går lite djupare in på vissa områden så som instrumentspecifika saker samt orsaker till de
brister som kan ses hos de sökande. I den tredje och sista delen ser vi på de korta intervjuer
vi gjorde med de sökande, där fokus ligger på deras utbildningsbakgrund.

5.1 Jurymöten

5.1.1 Genomförande och efterarbete
I samband med provspelningarna för valthorn, trumpet, trombon och tuba genomförde vi
en kombinerad observation av och intervju med de fyra juryerna. Alla fyra provspelningar
följde samma upplägg med ett obligatoriskt stycke, ett prima vista-prov samt slutligen ett
gestaltningsprov. De två första delarna, stycket och prima vista, gjordes vid samma tillfälle.
Därefter fick den sökande ungefär 15 minuter på sig att förbereda ett litet musikstycke som
de precis fått. I detta sista prov ska man alltså på kort tid sätta sig in i ett stycke musik så att
man kan framföra det med en musikalisk idé.

Hornjuryn bestod av fem personer, trumpet- och trombonjuryn fyra personer och
tubajuryn tre personer. I samtliga juryer ingick förutom lärare även en studentrepresentant.
En jurymedlem deltog i samtliga juryer och en annan var med i alla utom trumpetjuryn.
Övriga jurymedlemmar deltog endast i en jury.

Undersökningen kan delas in i fyra delar. Tabellen på nästa sida ger en överblick över vilka
delar som genomfördes och av vem.

Tabell 2: Upplägg för undersökning vid provspelning

Moment/instrument Valthorn Trumpet Trombon Tuba

Observation av provspelning och juryns
diskussion mellan varje sökande

J - - J

Observation av juryns slutdiskussion J&M M M J&M

Juryns utlåtande om varje sökande J&M M M J&M

Intervju av juryn J&M M - -
J = Jens, M = Marcus

Den observation av provspelningen som gjordes vid valthorn- och tubaprovspelningarna
gjordes för att vi lättare skulle kunna tolka resultaten från övriga undersökningar. Vi
samlade alltså ej in något material under detta moment, utan Jens observerade de sökande
och jämförde sina intryck av provspelningen med det som juryn sade efteråt. Detta visade
sig stämma väl överens med varandra. Då Jens hade förhinder vid trumpetprovspelningen
och själv provspelade på trombon gjordes ej någon sådan observation vid dessa
provspelningar (Marcus var vid alla provspelningar upptagen med att intervjua sökande då
provspelningen pågick).
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I slutdiskussionen som ägde rum efter att alla provspelat rangordnade juryn de sökande
samt bestämde vem som var godkänd respektive icke godkänd. Under dessa diskussioner,
som tog mellan 10 och 25 minuter, förde vi anteckningar över det som handlade om de
sökandes färdigheter.

Då jurysammansättningen till viss mån var samma vid alla tillfällen, samt för att vi även
skulle göra individuella intervjuer med flera av jurymedlemmarna, ansåg vi det inte
nödvändigt att genomföra lika djuplodande intervjuer med alla juryer. Vi gjorde därför en
20 minuter lång intervju med hornjuryn samt en 5 minuter lång intervju med trumpetjuryn.
Vi fick helt avstå från intervju med trombon- och tubajuryerna på grund av tidsbrist
orsakad av att provspelningarna tog längre tid än beräknat.

En av medlemmarna i trombonjuryn var tvungen att avvika omedelbart efter att
provspelningen var klar, varför han ej deltog i diskussionen eller gav något utlåtande om de
sökande till oss. Värt att påpeka är att vi båda har en känsla av att stämningen hos
trumpetjuryn var lite låg vid intervjun. Det hade varit en lång dag med många sökande. Det
är värt att bära i åtanke att det direkt efteråt är lätt att minnas mest det som var mindre bra.

Vid dessa undersökningar förde vi anteckningar och gjorde ljudupptagningar av juryn. De
anteckningar som fördes under intervjumomenten har i efterhand bearbetats med hjälp av
ljudinspelningarna. Resultatet av denna bearbetning är en transkription där vi tagit med allt
vi ansett vara väsentligt – ovidkommande kommentarer har tagits bort och talspråk har i
flera fall förkortats och skrivits om för att lättare kunna överblicka materialet. Utifrån dessa
transkriptioner har vi gjort nedanstående sammanställning.

Då denna undersökning är av kvalitativ art innebär det att vi tolkar resultatet i
redovisningen och analysen. Utgångspunkten har varit att försöka redogöra juryns åsikter,
men en ordagrann redogörelse skulle bli alltför lång och komplicerad. Vi har därför valt att,
med stöd av våra kunskaper och erfarenheter i ämnet, sammanställa de fyra
undersökningarna till en helhet, där vi belyser såväl likheter som olikheter i de åsikter som
framkommit.

Alla fyra jurymöten, med alla de moment som där ingått, redovisas här som en helhet.
Samstämmigheten både inom respektive jury som mellan dem är stor, även om det i
enstaka fall kan råda olika åsikter. Ett exempel på detta, hämtat ur provspelningarna till
trombon där en jurymedlem gav följande utlåtande om en sökande: ”Bra klang, ej så
teknisk. Musikalisk person. Med nöd och näppe godkänd”. En annan jurymedlem sade
följande om samma sökande: ”Ej godkänd, inte någon frasering”. Att detta med avvikande
åsikter hör till ovanligheterna bekräftas av att de oftast har liknande rangordning av de
sökande. Eventuella skillnader i placering behöver inte heller bero på avvikande åsikter,
utan kan även orsakas av att jurymedlemmar lägger olika vikt på olika saker. Vi kan i vår
undersökning se sådana tendenser, till exempel att en jurymedlem lägger större fokus på
embouchure och luft, medan en annan ser mer till frasering och musikalitet.

Alla inblandade i denna undersökning, såväl jurymedlemmar som sökande, har garanterats
sin anonymitet. De material vi fått från dessa undersökningar måste behandlas med detta i
åtanke, varför vissa uttalanden och information får utelämnas på grund av dess känsliga
natur.

5.1.2 Vanliga brister hos sökande
Det som juryn oftast anser saknas hos de sökande är rent tekniska färdigheter. Juryn
uttrycker det som att ”det saknas ABC” och ”de har ingen grund att stå på”. Vid en
diskussion i hornjuryn kring detta kommer det fram att en av grundorsakerna till många av
problemen är bristfällig användning av luft: ”Största bristen hos alla är hur man sköter
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luften”, ett påstående som alla i juryn är överens om. Av de åtta som sökte på valthorn
ansåg juryn att endast en använde luften på ett bra sätt. Vid sidan om luften är embouchure
något som juryerna lägger stor vikt vid. En felaktig embouchure ses som ett allvarligt
problem, eftersom det krävs mycket tid och arbete för att korrigera en felaktig embouchure.
I vissa fall kan man behöva lägga om hela embouchuren, något som tar än mer tid och
arbete.

Problem med luft eller embouchure kan alltså orsaka andra brister, bland annat påverkas
klang och intonation negativt om något av dessa två inte fungerar som det ska. Av de
sökande som fått lite lägre poäng är det flera som fått anmärkning på klang och intonation,
och ofta har det i samband med det påpekats att embouchuren ej sett bra ut. Det finns
dock flera exempel på sökande med höga poäng som fått anmärkning på klangen. Men
faktum kvarstår att de som anses ha en bristfällig embouchure ej får höga poäng, eftersom
detta oftast bidrar till problem på andra områden.

Intonation påtalas rätt ofta av juryn, och en av lärarna vill särskilt belysa intonationen.
Orsaken är att han mött elever som spelar mycket bra, men ”supersurt”, alltså väldigt falskt.
Problemet som uppstått är att eleven själv inte kan höra det. Läraren ser detta som något
väldigt svårt att lära ut, och lägger därför lite extra vikt vid intonation numera.

Många sökande får anmärkningar på sin teknik, ibland specifika moment, ibland bara
generellt dålig teknik. Bristfällig och ofta hård artikulation är vanligt, flera anses även ha ett
legatospel som inte håller måttet. Juryn anser att avsaknaden av grundläggande tekniska
färdigheter hos många hindrar det musikaliska uttrycket. I flera av våra intervjuer säger
flera olika personer att det inte saknas musikalitet hos de sökande. Problemet är att det
alltför ofta finns så mycket tekniska brister att det musikaliska aldrig får en chans att
komma fram. Dessutom anses bristerna ibland vara så pass stora att det inte finns
möjlighet att komma tillrätta med dem under utbildningen.

Som nämnts ovan sägs det ofta att det inte saknas musikalitet, men i intervjun med
trumpetjuryn kommer det fram lite motsägelsefulla kommentarer till detta. Detta sker i
samband med att en jurymedlem talar om de stora luckor som finns i den tekniska
grunden. Personen nämner då att det även är ”musikalitet som saknas”. Eftersom
uttalandet gjordes av en person som vid andra tillfällen med övertygelse hävdat att det
absolut inte saknas musikalitet, så känner vi oss osäkra på vilken vikt detta senare uttalande
har. Kommentaren fälldes direkt efter provspelningen i trumpet, och som tidigare nämnts
var stämningen lite dämpad just då, bland annat för att det varit en lång och ansträngande
dag. Vi borde givetvis ha följt upp denna motsägelsefulla kommentar direkt, men tyvärr
gjorde vi inte det.

Juryn funderar även på andra saker som kan bidra till en försämrad musikalisk
framställning. Det spekuleras om det kan vara brist på genrekännedom som gör att den
musikaliska helhetsbilden uteblir. De förundras över hur detta kan vara möjligt, när man i
dagens informationssamhälle ”kan sätta sig vid datorn och på två sekunder lyssna på alla
trumpetare som finns. Lyssna och härma”. Juryn upplever att många sökande inte riktigt
verkar ta sökningen på allvar. De förvånas över att så många som provspelar upplevs som
dåligt förberedda. Vissa tycks inte ens ha repeterat sina stycken tillsammans med en pianist.
Trumpetjuryn får känslan av att många struntat i att förbereda tredje satsen i Haydns
trumpetkonsert, i tron att de troligtvis inte behöver spela den. När detta kommer upp
berättar Marcus för juryn att han faktiskt hörde några av de sökande diskutera just detta
precis innan provspelningen, ifall man behövde spela tredje satsen eller ej. Flera sökande
trodde inte att de skulle behöva spela tredje satsen. Studentrepresentanten svarar på Marcus
uttalande att ”det är lärarna som säger att de ej behöver öva på tredje satsen”.
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För att sammanfatta följer här en förteckning över de vanligaste/allvarligaste bristerna som
juryn anser förekommer hos de sökande.

Tekniska
 Använder ej luften på ett effektivt sätt
 Embouchure som inverkar negativt på spelet
 Bristande artikulation
 Problem med registret (oftast höga registret)
 Uthålligheten/styrkan ej tillräcklig
 Allmänna tekniska brister (för många olika moment som håller en för låg nivå)

Musikaliska
 Problem med intonation
 Klangen ej vacker (vass, platt, klämd)
 Inga linjer i musiken, ingen frasering, intetsägande
 Håller ej tempo

Övriga
 Dålig inställning, till exempel att de verkar komma dåligt förberedda
 Stor brist på självkritik och självinsikt

5.1.3 Bristande undervisning och kortsiktighet
När vi till horn- och trumpetjuryn ställde frågan om de kunde se någon förändring i nivå
jämfört med för tio år sedan var alla överens om att nivån på alla bleckblåsinstrument
generellt sett sjunkit. Här bör vi dock påminna om att vi ansåg att stämningen var lite låg
under intervjun av trumpetjuryn, bland annat för att det varit en lång och hård arbetsdag
för juryn. Några dagar efter pratade nämligen Marcus med en av jurymedlemmarna i
förbifarten, och då var åsikten att det ändå varit hyfsad nivå vid provspelningen för
trumpet. Dessutom sägs det av två jurymedlemmar som kommentar till frågan att det var
fler som var bra förut, att bredden var större. Det innebär att i alla fall en del av orsaken är
att det är färre som söker nu. Mindre underlag innebär ju färre att välja mellan.

Juryn tror att en hel del av bristerna orsakas av en undermålig undervisning. En
jurymedlem tror inte man spelar så mycket skalor och treklanger numera, vilket är en stor
orsak till brister i intonationen hos de sökande, då skalor och treklanger ”är fundamentet
till allt vad som har med intonation att göra”. De tror att lärare drar sig för att göra sådana
övningar, eftersom de ofta inte upplevs som roliga. Det finns en rädsla hos lärare att elever
ska tröttna och sluta om man spelar övningar och etyder, och därför låter man bli.
Kortsiktig glädje, sådant som går fort, premieras före långsiktigt och metodiskt arbete.
Därför ser man dessa brister i den tekniska grunden.

Det diskuteras även det faktum att det anses lättare att komma in på lärarutbildningen än
på musikerutbildningen. Det är nämligen rätt så vanligt att man söker både musiker- och
lärarlinje, och vi vet att det finns många exempel på sökande som blivit godkända för
lärarlinjen men ej musikerlinjen. Juryn anser att det finns risk för att vissa som börjar på
lärarlinjen gör det inte för att de har en önskan om att bli lärare, utan för att de inte kom in
på musikerlinjen. De säger att lärarlinjen kan ses som ett andrahandsalternativ som man
börjar på i förhoppningen om att en dag komma in på musikerlinjen istället. De som går
lärarlinjen är dock tänkta att bära ansvaret för att utbilda nästa generations musiker. Om de
inte har en drivkraft att bli lärare, eller om de inte håller en tillräckligt hög standard rent
spelmässigt, hur skall då tillväxten kunna tryggas? Juryerna anser att det med nuvarande
upplägg föreligger en risk för en negativ spiral. Flera, om inte alla i juryerna anser att lärar-
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och musikerutbildningen i grund och botten borde vara samma utbildning, där
pedagogutbildningen var en påbyggnad på denna grundutbildning.

Flera i juryn ställer sig undrande till hur lärare kan låta elever åka och söka när eleven klart
och tydligt inte är i närheten av den nivå som krävs för att gå på musikhögskola, och
absolut inte skulle kunna försörja sig på musik i framtiden. Det förvånar även juryn att de
sökande verkar ha så dålig uppfattning om vad som krävs, vilket tyder på att deras lärare
inte heller har så bra uppfattning om nivån. Det finns även flera exempel på sökande som
provspelat flera år i rad, och där juryn inte upplevt några som helst framsteg mellan
provspelningarna.

5.1.4 Kortare utbildning
Ett problem idag är att utbildningen är kortare än för några år sedan. Tidigare var
grundutbildningen fyra år, men i och med Bolognaprocessen har den förkortats till tre år.
Tre år är ganska kort tid för att komma tillrätta med eventuella problem, något som
kommer upp flertalet gånger när juryn diskuterar de sökande. Visserligen finns möjligheten
att söka masterutbildningen när man gått klart grundutbildningen, men det finns inga
garantier på att man kommer in. Det känns helt enkelt riskabelt att ta in någon med för
mycket tekniska problem – hinner man inte fixa till det under grundutbildningen kommer
personen inte att kunna ta sig in på masterutbildningen, och risken är stor att personen inte
klarar av att försörja sig som musiker. Egentligen borde ribban höjas rejält i och med den
kortare utbildningen, men de anser att de, för att fylla upp platserna, istället är tvungna att
göra precis tvärtom.

5.2 Intervju med lärare

5.2.1 Genomförande och efterarbete
De fyra intervjuer vi gjort genomfördes på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under
våren 2010, och innefattade lärare för de fyra vanligaste bleckblåsinstrumenten (trumpet,
trombon, valthorn och tuba). Både Jens och Marcus var närvarande vid samtliga tillfällen.
Marcus förde anteckningar, men intervjuerna spelades även in för att vi efteråt skulle kunna
gå tillbaka och göra en mer noggrann genomgång av intervjuerna. Ansvaret för intervjuns
gång, till exempel ställande av frågor, delades av Jens och Marcus. Vi upplevde stämningen
under samtliga intervjuer som öppen och avslappnad.

Första intervjun var med trombonläraren. Detta var från början lite tänkt som en
provintervju, men utfallet blev så lyckat att vi valt att ta med intervjun i sin helhet.
Intervjun pågick i drygt 50 minuter. Intervjun med valthornsläraren genomfördes direkt
efter provspelningen till horn och tog ungefär 20 minuter. Trumpetläraren intervjuades
omkring 50 minuter. Avslutningsvis gjorde vi en 35 minuter lång intervju med tubaläraren.

Utifrån inspelningarna transkriberade vi intervjuerna, två var. Transkriptionerna skickades
till respektive intervjuad lärare. De gavs som utlovat möjlighet att komplettera, förtydliga
och godkänna materialet för användning. Vi meddelade också de intervjuade att vi beslutat
att inte presentera dem med namn, utan valt att hålla dem anonyma. Detta beslut påverkar
hur vi kan presentera resultatet. Vi har försökt plocka fram det som vi anser är väsentligt
utifrån våra forskningsfrågor. Vi har sökt efter likheter i deras uttalanden och sammanställt
det till gemensamma åsikter. Även intressanta enskilda åsikter hos de intervjuade
presenteras, men vi undviker att citera vid risk för igenkänning.
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5.2.2 Hur väl förberedda är bleckblåsstudenter när de börjar på
KMH?
Samtliga intervjuade lärare anser att bleckblåsare som börjar på skolan ofta har brister i sin
blås- och andningsteknik, att man inte blåser ordentligt. Detta är också en förutsättning för
god tonbildning, som också nämns som något man behöver jobba med. ”Det är enormt
viktig att man använder hela sin lungkapacitet.”

En återkommande åsikt är att det generellt sett har övats för lite innan man kommer till
högskolan, åtminstone på fel sätt. Mycket av grovjobbet är inte klart, vilket det borde vara.
Skalor och intonation har inte ägnats den tid som är så viktig. En av de intervjuade anser
också att bristfällig grundläggande stabilitet och styrka i embouchure kan öka risken för
skador och överansträngning, om man inte successivt byggt upp en styrka innan man börjar
på musikhögskolan.

En annan åsikt är att självförtroendet ofta är svagt. ”Om man tvivlar på sig själv i
lektionssammanhang, hur ska det inte då bli när man ska spela offentligt”? säger en lärare
men medger också att det finns undantag.

Instrumentspecifikt för valthorn nämns att det saknas medvetande om att använda olika
slags klanger. Valthornsläraren förespråkar en speciell embouchure, ”einsetzen”, med
motiveringen att klangen blir bättre, även om man får jobba mer i det höga registret. Vissa
embouchurejusteringar kan behövas, men att helt byta embouchure efter påbörjad
högskoleutbildning vill lärarna helst undvika, då det kan vara problematiskt och
tidskrävande i förhållande till utbildningens längd.

5.2.3 Var det bättre förr?
Det har blivit färre bleckblåsare som söker till musikhögskolan. Det verkar vara en
gemensam åsikt bland lärarna att det också är färre som ”håller måttet”.
Instrumentklasserna har blivit mindre på skolan. Endast en lärare säger att kvalitén på dem
som går på skolan nu är lika hög som förr. Övriga menar att nivån sjunkit.

För att fylla de olika ensembler som finns på skolan, så krävs det ett visst antal studenter på
trumpet, valthorn, trombon respektive tuba. En lärare menar att det är det antalet man har
nu. En annan lärare anser att man faktiskt sänkt intagningskraven för att skolans ensembler
måste besättas. Detta är lärarna alltså inte riktigt överens om. Vi tror också att det kan vara
en känslig fråga.

I intervjuerna nämns också att kraven ute i arbetslivet har ökat. Det är mycket färre
orkestrar och konkurrensen är hårdare. Någon säger att det var lättare att vara yrkesmusiker
förr, då det fanns betydligt fler jobb. Denna utveckling passar alltså inte så bra ihop med
det man sagt om nivån på de sökande.

I två av intervjuerna är man tydlig med att dagens studenter inte är mindre begåvade än
förr, utan det är andra orsaker till bristerna. Musikaliteten finns där, men man har inte
utvecklat ”verktygen” som behövs för att musicera fritt.

De intervjuade nämner ett antal förändringar i samhället som kan ha bidragit till den
negativa utvecklingen. Det talas om vikten av klangliga förebilder, som kan ge den där
”kicken” att börja spela ett blåsinstrument. Det finns inte i samma utsträckning som förr.
Om man går tillbaks 50 år är skillnaden enorm på grund av den omfattande nedläggningen
av militärmusikkårer i landet. Förr var det ofta via dessa musikkårer som man hörde
nyskriven som gammal musik. Musikkårerna fick noterna och spelade musiken, samtidigt
som de flesta människor inte hade grammofon hemma.
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Under jurysamtalen framgick en uppfattning om att undervisning i lägre stadier väldigt ofta
är bristfällig. Det framkommer även under de enskilda intervjuerna. En av de intervjuade
tror att lärare på kommunala musikskolorna idag undviker att lägga fram böcker som
Rubank och Arban (två välkända övningsskolor för bleckblåsare), av rädsla för att eleverna
ska tycka de är tråkigt med följd att de slutar.

Flera lärare talar också om ett ökat tempo i samhället. Det finns också fler intressanta saker
som konkurrerar med övningstid. Mycket tid läggs vid datorer och internet, jämfört med
för 20 år sedan. Det blir svårt att hinna med allt man är intresserad av. Man måste
prioritera, vilket kan vara svårt.

5.2.4 Elever som fått undervisning av lärare med annat
huvudinstrument
Tre av de intervjuade lärarna anser att det kan vara problematiskt att elever går för en lärare
med annat huvudinstrument. En lärare har en uppfattning om att det verkar vanligast att
det är trumpetare och trombonister som undervisar på kultur- och musikskolor. Som
exempel nämns att en trombonist som gått för en trumpetare kan ofta forma en lite för
”samlad” embouchure för att spela trombon. En lärare påpekar att som ung härmar man.
En hornist som undervisats av en trumpetare kan få ett klangideal präglat av trumpet. Flera
av lärarna menar att det behöver inte vara ett problem, men det förutsätter att den som
undervisar har en bra uppfattning om hur de andra instrumenten ska låta. Alla
instrumenten är visserligen blåsinstrument, men luftflödet är väldigt olika mellan t.ex. en
trumpet och en tuba. Lärarna verkar ändå tycka att elever så tidigt som möjligt bör gå för
en lärare med samma huvudinstrument.

5.3 Intervju med sökande

5.3.1 Genomförande och efterarbete
Intervjuerna ägde rum i anslutning till de fyra provspelningar som vi närvarade vid. Alla
intervjuer gjordes av Marcus – dels för att vi ansåg lämpligast med en intervjuare, dels för
att Jens skulle ha möjlighet att observera provspelningarna. Intervjuerna skedde på lite
olika platser för de olika proven, men målet var alltid att försöka hitta en lite avskild och
lugn plats. De första sex intervjuerna av trumpetsökande stördes dock av slagverksspelande
i rummet bredvid, men det fanns ingen bättre plats att tillgå.

Intervjuerna med sökande bestod av elva på förhand bestämda frågor (se bilaga C).
Intervjuerna, vars längd varierade mellan fem och femton minuter, gjordes direkt efter att
den sökande slutfört själva provspelningen. Rent praktiskt gick det till så att Marcus gick
fram till den sökande direkt efter att denne avslutat sin provspelning, berättade kort om
vårt arbete och frågade om de kunde tänka sig medverka genom att svara på några frågor.
Om de valde att medverka gick vi lite avsides varpå Marcus informerade lite mer i detalj om
vad arbetet handlade om, samt att alla intervjuade förblir anonyma i vår uppsats. Vid
intervjun fördes anteckningar på dator.

Totalt provspelade 33 personer, och av dessa intervjuades 28 stycken: 8 hornister, 10
trumpetare, 8 trombonister och 2 tubaister. Av dem som inte intervjuades (en trumpetare
samt fyra trombonister) avböjde en p.g.a. tidsbrist, en hann Marcus ej intervjua eftersom
han var tvungen att gå och göra intervju av juryn och resterande två missades då Marcus
hade andra åtaganden som krockade. Den femte som inte intervjuades var Jens som
provspelade trombon, då vi valt att ej ta med Jens som en del av undersökningen. De
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intervjuade är alla mellan 18 och 28 år gamla, med en övervägande majoritet i åldern 18 till
21 år.

Av intervjuerna med de sökande får vi veta deras tidigare utbildning i musik, om de är
nöjda med den utbildning de fått och ifall det är något som de känner har saknats i
utbildningen. Vi bad dem även ge sin egen uppfattning om de egna styrkorna och
svagheterna och hur dessa framkommit under provspelningen.

De anteckningar som förts under intervjuerna överfördes till ett kalkylblad för att lättare få
en överblick och se eventuella mönster och tendenser. Varje sökande kopplades ihop med
det utlåtande vi fått från juryn och markerades med färg efter juryns bedömning. Detta för
att snabbt kunna se vilka som fått höga respektive låga poäng. De utbildningar de sökande
gått delades upp i olika kategorier, vilket presenteras i nästa avsnitt.

5.3.2 Tidigare utbildning
Studenternas utbildning delades upp i sex olika kolumner: musik-/kulturskola, gymnasium
med musikprofil, folkhögskola, högskola (ej fristående kurser), privatlektioner samt övriga
förberedande utbildningar. Till övriga förberedande utbildningar räknas till exempel
eftergymnasiala utbildningar som den vid Konservatoriet i Falun samt militärmusikkårer. Vi
har dessutom valt att se fristående högskolekurser som en övrig förberedande utbildning,
och till kategorin högskola endast räkna studier vid ett utbildningsprogram.

Tabell 3: De sökande bleckblåsarnas förutbildning

Trombon Trumpet Tuba Valthorn Totalt
Antal intervjuade 8 10 2 8 28
Musik-/kulturskola 6 10 2 5 23
Gymnasium 5 7 2 7 21
Folkhögskola 5 5 2 3 15
Högskola - 1 - - 1
Privat 1 2 - - 3
Övriga 3 2 2 3 10

Det bör påpekas att frågan om vilken utbildning den sökande hade var öppet formulerad.
Det är därför mycket möjligt att vi inte fått fullständiga svar från samtliga sökande, till
exempel när det gäller privatundervisning och i viss mån övriga utbildningar.

Ser man till utbildningen så har 23 av 28 personer gått på musik- eller kulturskola, varav en
av dem har gått i musikinstitut i Finland, vilket är en liknande utbildning. De fem personer
som ej gått i kulturskola har samtliga studerat på gymnasium med musikprofil. Fyra av dem
har dessutom gått någon övrig förberedande utbildning (Musikkonservatoriet i Falun eller
Musik 60p vid Ingesunds folkhögskola).

Det går i denna undersökning ej att se några direkta samband mellan utbildning och
provspelningsresultat. Det finns några exempel på personer som gjort en bra provspelning
och som har gymnasium som högsta förberedande utbildning. I dessa fall rör det sig alltid
om personer i 18-års ålder, det vill säga personer som är i slutet av sin gymnasieutbildning
och direkt söker musikhögskola. De som är lite äldre har alla någon form av utbildning på
eftergymnasial nivå, men det går inte att se något samband mellan utbildningslängd och
resultat.
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5.3.3 Åsikter om undervisningen
Drygt hälften av de 28 sökande som vi intervjuat känner sig i grund och botten nöjda med
den undervisning som de fått, några av dem är så pass nöjda att de inte kan komma på
något att anmärka på. Flera påpekar dock att även om de känner sig nöjda så skulle de
gärna ha haft mer av ensemble- och orkesterspel samt i viss mån fler tillfällen för offentliga
framträdanden, gärna som solist.

Flera av dem som ej känner sig nöjda anser att de jobbat alltför lite med teknik. Det har
varit alltför lite tal om hur man spelar. Oftast riktas denna sorts kritik mot de lägre
utbildningarna, så som musik- och kulturskolan. En sökande säger att de visserligen gått
igenom ganska mycket, men att de inte gjort något ordentligt. Det har varit ”en lektion
dubbeltunga, nästa lektion legato, nästa lektion något annat” och så vidare. Flera känner
alltså att det saknats fokus på grundläggande spelteknik, och framför allt en långsiktighet i
arbetet. Dessutom påpekar ett par av de sökande att det helt saknats undervisning i
musikteori. Utbildningen på högre nivå (gymnasium eller folkhögskola) har av flera ansetts
vara mer komplett, men även här finns de som ansett att undervisningen varit undermålig
på precis samma sätt.

En trumpetare uttrycker en önskan om att få ha studerat för en lärare som spelade trumpet
från första början, istället för en trombonist som han istället gick för.

Om man jämför resultatet i provspelningen med hur nöjd den sökande anser sig vara med
utbildningen kan man förvisso se att i princip alla som fått höga poäng även varit nöjda
med sin utbildning, men det finns även flera som nöjda som fått mycket låga poäng. Hos
dem som inte är nöjda med den undervisning de fått hamnar poängen från låga till
medelhöga.

5.3.4 Lärarens instrument
Av valthornisterna är det fem av åtta som bitvis haft en lärare som ej spelat valthorn. I fyra
av fallen har det varit för en trumpetare och i ett fall för en trombonist. För fyra av dessa
har detta varit fallet i kommunala musik-/kulturskolan, och för en i gymnasiet (inriktning
natur med musik eget val). Av de fem valthornister som spelat på kommunala musikskolan
har alltså endast en av fem blivit undervisad av en valthornist.

Av de tio trumpetarna har fyra av tio någon gång blivit undervisade av en lärare som ej
spelat trumpet. Två började för en trombonist (på kulturskola respektive gymnasium), en
tredje började för en trumpetare på kulturskolan men hade en trombonist under gymnasiet
och den fjärde valde själv att studera för en trombonist på folkhögskola, då trombonläraren
undervisade jazz medan trumpetläraren undervisade klassiskt.

Två av de åtta trombonisterna började spela för en trumpetare (på kulturskola respektive
gymnasium) och ytterligare en hade under en kort period på musikskolan en trumpetare.
Övriga har endast studerat för trombonister. De två tubaisterna har en liknande bakgrund
vad gäller lärarens instrument, då båda började för en trumpetare på kommunala
musikskolan, fick en trombonisk under gymnasiet och först under folkhögskoletiden
studerade för en tubaist.

Underlaget i denna undersökning är för litet för att kunna dra några klara slutsatser, men
man kan se en antydan till att det oftast är valthornister och tubaister som får undervisning
av en lärare som ej spelar elevens instrument. Det faller sig naturligt, eftersom man i vår
undersökning kan se att lärarna oftast har trumpet eller trombon som huvudinstrument.

För valthornisterna finns det inget mönster alls vad gäller lärarens instrument och placering
vid provspelningen. Två av de godkända började spela för en trumpetare på kommunala

20



musikskolan och fick en valthornist först i gymnasiet. Medan en av dem av juryn ansågs ha
en mindre bra klang tyckte juryn å andra sidan att den andra hade bäst embouchure av alla
sökande på valthorn. Bland trumpetarna ses här ingen direkt korrelation mellan
lärarinstrument och resultat. De två trombonister som börjat för en trumpetare fick båda
låga poäng av juryn, bland annat motiverat med dålig klang.

Överlag kan man se en liten tendens till att de som sägs ha fin klang oftast börjat studerat
för en lärare som spelat samma instrument. Det pekar alltså lite mot att det finns en risk att
klangen blir lidande om man har en lärare som spelar ett annat instrument, men
undersökningen är för liten och tendensen ej tydlig nog för att vi här skall kunna peka på
att det verkligen är så.

5.3.5 Sökandes åsikter om egna styrkor och svagheter
Den ursprungliga tanken var att jämföra de sökandes egna uppfattning om sig själv med
juryns utlåtande, bland annat för att få en (om än grov) bild av de sökandes självinsikt som
instrumentalist. Av flera orsaker – arbetets omfattning och det faktum att vi ej ställde
frågan om de egna färdigheterna till hornisterna, för att nämna några – väljer vi att ej lägga
så stor vikt på denna del av undersökningen. Nedanstående presentation är därför endast
en kortfattad sammanställning av de sökandes styrkor respektive svagheter, så som de själva
ser det. Vi avstår från att ta upp frågorna som berör vad de kunde ha jobbat mer på inför
sökningarna samt vad som gick bra respektive mindre bra på själva provspelningen.
Eftersom hornisterna ej är inkluderade i denna del blir underlaget 20 sökande.

Av de sökande pekar 13 stycken på musikalitet som en betydande styrka. Ungefär en
fjärdedel nämner klang och mångsidighet (att spela många olika genrer), och det
förekommer i enstaka fall även kommentarer om intonation, notläsning, att lyssna på andra
medan man spelar, register samt mental styrka.

När det gäller åsikter om egna svagheter är det olika typer av tekniska brister som
dominerar, drygt hälften tar upp brister av den karaktären. I övrigt är det mest spridda
kommentarer om för få framträdanden, osäkerhet på hur klassisk musik skall gestaltas,
självförtroende, notläsning samt självdisciplin, det vill säga att man övar för lite.

6 Diskussion
Det har varit intressant att ta del av musikhögskolelärarnas åsikter om kvalitetsnivån på
bleckblåsare som söker till musikhögskolan. Vi har även fått många positiva kommentarer
från intervjuade lärare att vi gör den här undersökningen. Vi är inte förvånade över
resultatet av undersökningen, men den har berikat oss med en tydligare bild av problemen
och idéer om vad de kan bero på. Framförallt verkar det inte råda någon tvekan om att
trenden har varit att det blivit allt färre som uppnår den nivå som man efterfrågar hos dem
som söker till musikhögskola. Det gäller alltså nivån på de grundläggande
instrumenttekniska färdigheterna. Denna trend leder till en minskad konkurrens vid
antagningsproven. Fortfarande är det kanske så att de bästa vid antagningsproven idag
håller liknande spelnivå som de bästa för 10 år sedan och längre tillbaka, men det verkar
som att de är betydligt färre. Kvalitén på startfältet varierar säkert också från år till år, inom
de olika instrumentgrupperna. Vissa år antar man inte någon och vissa år antar man flera.
Det kan vara så att man förr tog in gräddan av de godkända, men nu måste man ta in även
de som hamnar på strecket. Det finns en risk att man kan bli tvungen att sänka denna
undre gräns och det är oroväckande.

De professionella orkestrarna i landet håller idag mycket hög nivå, en nivå som sannolikt
bibehålls så länge det är hög konkurrens om jobben. För att en hög konkurrens om jobben
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ska bibehållas behöver musikhögskolorna utbilda betydligt fler goda musiker än vad som
anställs. Det finns ju också en frilansmarknad att fylla. Än så länge verkar det inte vara brist
på goda musiker. Däremot verkar inte de lägre utbildningarna få fram tillräckligt många
drivna unga bleckblåsare för att skapa samma höga konkurrens vid antagningsprov till
musikhögskola. Det kanske inte heller är nödvändigt att konkurrensen är lika hög i det
stadiet, men är den på väg att bli för låg? För att kunna besätta skolans orkestrar och
ensembler som är ett viktigt verktyg i utbildningen är det inte längre ett alternativ att anta
färre bleckblåsare till Kungliga Musikhögskolan. Finns det för många musikhögskolor i
landet? Vi tror snarare på att det måste jobbas för att stärka tillväxten av nya unga talanger.
Men vem bär ansvaret? Kultur- och musikskolorna? Hur ska man lyckas få fler unga att få
den där ”kicken” att vilja spela bleckblås, att vilja satsa det som krävs för att bli riktigt bra?

Som nämnts i inledningen har vi i vår undersökning enbart tittat på antagning av
bleckblåsare med klassisk inriktning. Upplevs liknande problem vid antagning av
bleckblåsare med jazz- och populärmusikalisk inriktning? Kan det vara så att intresset har
förskjutits, från klassiska utbildningen till andra inriktningar?

6.1 Högskolan och morgondagens lärare
Eftersom denna studie ägde rum på KMH utgår diskussionen nedan från KMH och tar ej i
beaktan andra musikhögskolor. Det vore givetvis intressant att se till alla musikhögskolor i
Sverige, men det ligger utanför denna uppsats område.

I inledningen av uppsatsen talar vi om utbildningarna på musikhögskolan, att de ställer
höga krav på förkunskaper. I undersökningen framkommer det att den förkortade
musikerutbildningen i teorin borde innebära att man ställer högre krav idag på de som
söker jämfört med tidigare, då utbildningen var längre. I praktiken tycks det dock inte ha
skett någon större höjning av kraven, eftersom det inte är möjligt med det underlag av
sökande som finns idag.

Undersökningen tar upp påståendet att lärarutbildningen skulle vara lättare att komma in
på än musikerutbildningen, samt att den tenderar att ha en lägre status. Det är något som vi
själva upplevt under vår studietid, och faktum är ju att det krävs en högre poäng vid
provspelningen för att bli godkänd för musiker än för lärare. Det förekommer dessutom att
provspelningen till lärarlinjen är mindre omfattande än provet till musikerlinjen. Det är
därför inte ovanligt att personer som egentligen vill gå musiker som en slags nödlösning
även söker till lärare. Att det finns personer som går på lärarlinjen bara för att de inte kom
in på musikerutbildningen är något vi vet förekommer.

Under de år vi gått på lärarutbildningen har vi hela tiden känt att musicerandet, kärnan i det
vi håller på med, varit lite åsidosatt. Den mängd spel vi enligt studieplanen skall ha är enligt
oss alltför liten, både vad gäller enskilda lektioner och ensemble- och orkesterspel. I
lärarutbildningen ingår till exempel inte att man skall delta i någon större symfoni- eller
blåsorkesterproduktion. Jens har dock deltagit i blåsorkestern vid något tillfälle, och vi har
både fått spela med i Stora Brasset ett par gånger. Att vi fått vara med där har dock alltid
berott på att det inte funnits tillräckligt många på musikerlinjen som kunnat deltaga vid de
produktionerna. Vi har haft tur som fått vara med ibland – det är inget man kan räkna med
som lärarstudent. Glädjande är ändå att när vi väl fått vara med så har vi deltagit på lika
villkor som alla andra till exempel vad gäller stämfördelning.

De fanns jurymedlemmar som ansåg att det bara borde finnas en kandidatutbildning, och
att den skulle se ut som är den nuvarande musikerutbildningen. Som masterutbildning
kunde man sedan välja att söka till en pedagog- eller orkesterutbildning. Om detta vore en
bra lösning rent praktiskt är svårt att säga utan en djupare studie, men klart är att det finns
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utrymme för förbättringar av lärarutbildningen på musikhögskolan. Om man inte lyckas
utbilda lärare kompetenta inom både det musikaliska och pedagogiska området riskerar
man hela återväxten av musiker. Lärarutbildningen har genomgått en del förändringar
sedan vi började, men så vitt vi vet har det ej gett något nämnvärt större utrymme för
musikutövandet. Nästa läsår (2011-2012) tas en helt ny lärarutbildning i bruk, men exakt
vad det innebär tycks lite oklart. Klart är i alla fall att det kommer att innebära en stor
förändring för hela lärarutbildningen.

Som bleckblåslärare förväntas man ofta kunna undervisa på samtliga instrument inom
bleckblåsfamiljen. Det finns få skolor stora nog att ha skilda lärare för varje
bleckblåsinstrument, oftast är det en lärare som har hand om allihopa. Vi har i vår
utbildning fått undervisning på vårt huvudinstrument av en lärare som spelar samma
instrument, samt en grundläggande genomgång av de övriga bleckblåsinstrumenten av en
bleckblåslärare på metodiklektionerna. Vi anser att denna genomgång är alltför liten med
tanke på de stora olikheter som finns instrumenten emellan. Att få några lektioner på varje
instrument för en lärare som har det som sitt huvudinstrument vore inte att begära för
mycket, anser vi. Om man bortser från vårt huvudinstrument så har vi, som framtidens
bleckblåslärare, blivit undervisade på alla instrument av en och samma bleckblåslärare. Är
det till exempel rimligt att vi ska kunna undervisa en valthornist när ingen av oss någonsin
fått en enda lektion av en valthornist?

6.2 Reflektioner över undersökningen
Uppsatsens syfte och upplägg har varit ganska levande, framförallt i tidigt skede. Vår
ursprungliga idé var att undersöka eventuella skillnader mellan att bli undervisad av en
lärare som spelar samma instrument som en själv jämfört med en lärare som spelar ett
annat instrument. Utifrån denna frågeställning utformades ett PM, men kort därefter
började vi även fundera på nivån på dagens unga bleckblåsare. Vi visste att antalet som
spelar har minskat, och som nämnts i inledningen har vi av olika anledningar fått
uppfattningen att även nivån på dem som spelar har sjunkit. Vi fann denna fråga så
intressant att vi valde den som huvudspår för undersökningen, samtidigt som vi även lade
till avsikten att se det hela i ett historiskt perspektiv och lite grand titta på orsaker till
eventuella förändringar.

Detta inledande arbete skedde i början av året. Ursprungligen tänkte vi göra intervjuer med
några lärare på KMH, men vi kom att tänka på att sökningarna till KMH vore ett ypperligt
tillfälle att göra våra undersökningar på. Dessa sökningar äger rum i mars, så vi frågade om
lov att sitta med under provspelningarna i bleckblås som en del av vår undersökningen,
vilket vi fick. För att få ytterligare ett perspektiv på våra frågor beslöt vi oss för att även
göra intervjuer med samtliga sökande. Enkäter till bleckblåslärare på andra musikhögskolor
diskuterades även, men vi valde att avstå från det, mycket beroende på att vi inte ansåg att
dessa svar skulle skilja sig nämnvärt från de vi fick genom intervjuerna. I ursprungsplanen
fanns även en nästan färdigt utformad enkät till lärare på musik- och kulturskolor, men
även denna valde vi att ej genomföra. Dels för att det material vi skulle få från övriga
undersökningar redan riskerade bli mer omfattande än vad detta arbete kräver, men även
för att syftet ändrats och gjort enkäten aningen inaktuell.

Att syftet ändrades så mycket i början kan mycket väl ha bidragit till arbetets omfattning.
Om syftet inte är nog preciserat riskerar undersökningarna att blir för ofokuserade, och det
insamlade materialet svårbearbetat. Tendenser till detta kan nog anas, men vi tycker ändå att
det material vi haft generellt sätt handlat om det vi avsett undersöka. Undantag finns dock,
bland annat intervjuerna med sökande där delar av våra avsikter ej realiserades. Vi talar då
om att göra kopplingar mellan den sökandes åsikter om sig själv och juryns utlåtande. Att
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fullfölja detta hade varit ett alltför omfattande arbete, och då detta var ett sidospår i vårt
syfte valde vi alltså att bortse från denna del.

När vi så här i efterhand ser på syftet och våra frågeställningar och jämför med vad vi
verkligen tagit upp och tittat på, så ser vi tydligt att det är brister hos sökande som vi
fokuserat på. De sökandes styrkor nämns visserligen ibland, men det är ej så stort fokus på
det. Det här är kanske ej så förvånande, med tanke på att vi gått in med förförståelsen att
nivån sjunkit, och därför velat undersöka vad det är som blivit sämre. Det finns dock en
risk att detta synsätt kan färga resultatet, bland annat genom vilka frågor man ställer. Ser
man på frågorna vi hade som utgångspunkt till intervjuerna med lärare så inleds det med en
fråga om brister. Att inleda en intervju med en sådan fråga kan mycket väl påverka hela
intervjun. Vi kunde ha angripit från andra hållet och frågat om vilka styrkor som prioriteras
vid antagning, men det kanske hade varit bättre att börja med en mer neutral fråga om
lärarnas syn på hur väl förberedda de sökande är och gått vidare utifrån det. Samma sak
gäller fråga nummer två för juryintervjuer. Frågorna till sökande är bättre formulerade,
även om man kan ana en tendens att ”söka efter problem”.

En fråga som vi tror har tolkats lite olika av de tillfrågade är frågan om nivån hos de som
söker. Det har känts som att det varit oklart vad frågan verkligen handlar om, och att vissa
anser att det minskade underlaget i sig är en försämring av nivån, eftersom det innebär att
det finns färre som håller en hög nivå. Vår avsikt var dock att få reda på om det finns
sökande som håller en hög nivå, eller om denna ”högsta nivå” förändrats till det bättre eller
sämre. På grund av osäkerheten valde vi att kontakta personerna vi intervjuat igen och be
om ett förtydligande på denna fråga, så att risken för missförstånd minimeras.

Förutom frågornas formulering kan även omständigheterna kring en intervju påverka
resultatet. Att intervjua en grupp är något annat än att intervjua en enskild person. Vi har
ju gjort både och, men man bör tänka på att juryintervjuerna kan ha påverkats av att det var
en grupp personer, och att vissa kanske inte vågar uttrycka sina åsikter bland andra
människor. Just i vårt fall tror vi inte att det varit något större problem, eftersom alla
jurymedlemmar känner varandra sedan länge, och de diskuterar ett ämne som de, på många
olika sätt, diskuterat med varandra tidigare.

Däremot kan man fundera på ifall det varit någon skillnad att göra intervjuerna några dagar
efter sökningarna, istället för direkt efter att provspelningarna avslutats. För det första hade
jurymedlemmarna då fått några dagar på sig, så intryck fått tid att sjunka in. Dessutom
hade de troligtvis varit mer utvilade. Att hålla intervjuerna senare tror vi hade kunnat ge ett
annorlunda resultat, men exakt hur är svårt att säga. Vi har i undersökningen nämnt en sak
som tycks peka på detta, att en jurymedlem några dagar efter var mer positivt inställd till
nivån på de sökande än under intervjun. 

6.3 Vidare forskning
Även om ett arbete som detta kan ge svar på vissa frågor, så väcker det ofta många nya
frågor som vore intressanta att undersöka. En undersökning av musikutbildningarna i de
lägre stadierna med avseende på hur man lär ut de tekniska grunderna vore på sin plats,
eftersom det i vår undersökning talats så mycket om brister i grunderna. Hur väl förberedd
blir man egentligen som bleckblåsare av förutbildningarna? En ingående studie av
bleckblåslärare med fokus på problematiken att kunna undervisa alla bleckblåsinstrument
skulle vara till hjälp både för dagens lärare, men även för hur utbildningen för
bleckblåslärare skall läggas upp. Dessutom vore det bra att titta på ifall lärarutbildningen
verkligen fått en lite andra klassens status jämfört med musikerutbildningen, och hur man i
så fall skall kunna lyfta statusen och höja kvalitén på lärarutbildningen.
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Ett av de största problemen är att det idag finns mycket färre människor som spelar
bleckblåsinstrument. Det vore därför på sin plats att undersöka vad denna minskning beror
på, men än viktigare att försöka se vad man kan göra för att vända denna nedåtgående
trend.
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Jury, provspelning för tuba vid KMH 2010. Maj 18, 2010.
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8 Bilagor

Bilaga A: Intervjufrågor för lärarintervjuer
1. De elever som kommer in på musikhögskolan, som du undervisar, vad upplever du

ofta att de saknar och behöver jobba på?

Exempel: hållning, andning, ambis, teknik, musikaliskt/personligt uttryck, gehör,
puls/rytmkänsla, formkänsla, samspel

2. Så som det ser ut nu med sökningarna och om du jämför det med för 10 år sedan.
Kan du se några skillnader?

Om skillnader: vad kan dessa skillnader bero på?

3. Har du haft elever som tidigare fått undervisning av lärare med annat
huvudinstrument?

Om ja: Har du sett någon skillnad bland dessa elever jämfört med de som haft lärare som
spelat samma instrument?

4. Nämn en teknisk och en musikalisk aspekt som du oftast tycker saknas hos nya
elever på KMH.

Bilaga B: Intervjufrågor för juryintervjuer
1. Kan ni ge ett kort omdöme om varje sökande?

2. Vad är den vanligaste orsaken till att sökande inte anses antagningsbara?

3. Har nivån på de sökande förändrats under de senaste tio åren?

Fråga nummer 1 ställdes aldrig till hornjuryn.

Bilaga C: Intervjufrågor för intervjuer med sökande
 1. Vad har du för utbildning på ditt instrument?

 2. Vad har din lärare haft som huvudinstrument, och vad har han eller hon spelat på i
undervisningen?

 3. Känner du att du fått det som behövs i din utbildning?

 4. Är det något som du saknat i din utbildning, eller finns det något du velat göra mer
av?

 5. Finns det något som du känner att du borde ha jobbet mer på inför sökningarna?

 6. Vad anser du vara din/dina styrkor?

 7. Vad anser du vara din/dina svagheter?

 8. Vad gick bra på provspelningen?

 9. Vad gick mindre bra på provspelningen?

 10.Hur gammal är du?

Fråga 6 till och med 9 tillkom under undersökningens gång, och ställdes därför ej vid den första
provspelningen (valthorn).
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