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Titel: Att uppmuntra till fortsatta musikstudier. En studie om kulturskollärares förståelse för 
och erfarenheter av att uppmuntra elever att fortsätta med musik. 
 
Title in English: To encourage for further studies in music. A study made on ‘kulturskolan’ 
teachers´ understandings and experience of encouraging pupils to continue their musical 
journey. 
 
Sammanfattning av uppsatsen: 
 
Detta är en studie utförd höstterminen 2015 med syfte att undersöka kulturskolelärares 
förståelse för och erfarenheter av arbete för att uppmuntra elever att fortsätta på högre 
utbildningsnivå. Studien har sin utgångspunkt i ett fenomenografiskt förhållningssätt och det 
är därifrån jag hämtat inspiration till metodansatsen. Fenomenet som studeras är ”att få elever 
att fortsätta studera musik”. Tre stycken verksamma kulturskollärare har intervjuats och 
därefter har den insamlade empirin sammanfattas och analyserats enligt fenomenografisk 
modell för att sedan diskuteras mot relevant litteratur och tidigare forskning. Resultat som 
framkommit ur studien är att lärarna tycker det är mycket viktigt att arbeta med sina elever i 
en tydlig progression och att uppmuntra dem att hela tiden ta nästa steg. Flera exempel på hur 
detta arbete kan se ut har också getts. Utöver detta så har studien visat att lärarna upplever 
samarbeten mellan institutioner som mycket viktiga, och att det finns, och har tidigare funnits, 
flera samarbeten mellan institutioner på samma utbildningsnivå. Samarbeten mellan 
institutioner på olika utbildningsnivå har lärarna inga erfarenheter av eftersom det inte verkar 
finnas eller ha funnits några, men deras förståelse av sådana är att de vore mycket postiva för 
verksamheten och eleverna.   
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INLEDNING 
Man kan säga att jag halkade in på ett bananskal i musikens värld. Många som börjar med 
musik i barn- och ungdomsåren och sedan befäster ett starkt intresse för detta har någon i sin 
närhet som också ägnar sig åt musik. Kanske är det ens föräldrar, en faster eller ens bästa 
kompis. Av att se någon annan vara intresserad och begeistrad i något så väcks ofta en tanke, 
medveten eller omedveten, inom en att ”det som den personen håller på med måste ju vara 
vettigt, varför skulle hen annars göra det?”. När man väl har insett att något går att göras så 
kan man även välja att själv testa på det och eventuellt utveckla ett eget intresse. Andra börjar 
spela musik utan att ha någon i sin närhet som inspirerar dem genom att själv hålla på. Jag är 
en av dem. Ingen i min närmsta familj och släkt spelade själv musik runtomkring mig när jag 
var liten, och även fast det att lyssna på musik är mycket uppskattat av de flesta i min familj 
så är det ingen som betraktar sig som musiker av något slag. Dock så var mina föräldrar 
väldigt måna om att jag skulle få testa olika aktiviteter, det blev bl.a. många olika sporter men 
ingen som jag fattade speciellt tycke för. När jag gick årskurs två i grundskolan så kom en dag 
ett brev med inbjudan till kulturskolans ”Öppet hus”-dagar där man kunde få komma och testa 
på olika instrument. Vi åkte dit och jag fick testa alla möjliga instrument; trummor, trumpet, 
tvärflöjt. Och saxofon. Det gick lätt att få ton i saxen direkt från början och läraren var 
uppmuntrande och sa att ”det är klart du ska börja spela saxofon”. Och så blev det. Jag 
började redan nästa termin att ta lektioner på kulturskolan och fick snart även börja spela med 
deras nybörjarorkester ”Lilla Blås”.  
 
Under de första åren på kulturskolan var det dock inte något intresse för själva musiken som 
gjorde att jag fortsatte. Nog för att det var lite roligt att tuta i saxofonen och extra roligt när 
man tutade tillsammans med någon annan och det började låta som musik, men den främsta 
anledningen till att jag fortsatte spela var för att jag tyckte om min lärare och hade träffat 
några nya kompisar som jag spelade med. Efter några år var det dock inte lika roligt att gå till 
kulturskolan. På lektionerna så ville min lärare att jag skulle börja öva på skalor och teknik, 
något som jag inte alls förstod varför jag skulle göra; det svängde ju inte alls! Även 
orkesterrepetitionerna var inte lika roliga, låtarna kändes för lätta och tråkiga och flera av 
kompisarna hade fått hoppa upp ett steg till nästa orkester, men jag hade dock inte kommit 
tillräckligt långt för att kunna få göra detta än. Det blev mer och mer ofta att jag försökte få 
slippa gå på lektioner och repetitioner men mina föräldrar propsade på att jag inte skulle ge 
upp så lätt. Pappa bad mig ofta om jag i alla fall kunde plocka upp saxofonen och blåsa några 
toner hemma då och då för att han skämdes lite över att jag kom till lektionen utan att ha övat 
något alls sedan förra gången. Det var mycket nära att jag slutade spela helt.  
 
Men så en dag fick vi information hem i brevlådan som handlade om att vara med och spela i 
Furuviks Ungdomsorkester (FUO). Fem dagar i veckan i fem veckor så repeterade man och 
gjorde två föreställningar varje dag i Furuviksparken. Förutom att bara spela så hade man 
mycket tid att umgås med kompisar och man fick fri tillgång till att åka hur mycket karuseller 
man ville och även en liten dagslön så det blev som ett slags sommarjobb. Det var framförallt 
dessa anledningar som fick mig att gå med på att testa en sommar och se vad det var för 
något; och tur var väl det för det var först i FUO som mitt intresse för musik fullkomligt 
exploderade och jag tände på alla cylindrar.  
 
Det som skiljde FUO åt från de andra orkestrarna på kulturskolan var att det i den inte fanns 
någon indelning efter ålder och nivå. Vissa år varierade åldrarna mellan 10-18 år. De äldre, 
mer erfarna, fick ta hand om nybörjarna och se till att de kom till rätta i orkestern och 
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gemenskapen. Eftersom man varje dag hade minst en konsert att genomföra så kom fokus att 
landa på musiken och framförandet snarare än orkestermedlemmarnas jämförelse av nivå på 
musikalitet sinsemellan, något som verkligen stärkte sammanhållningen. Att komma i kontakt 
med andra som spelade samma instrument som mig men var några år äldre och hade hunnit 
lära sig mycket mer öppnade en helt ny värld av möjligheter för mig. Plötsligt förstod jag vart 
jag kunde komma om jag började öva och dessutom kunde jag få mängder av tips på hur jag 
skulle öva för att ta mig dit. Behovet av att kunna skalor och teknik kopplades samman med 
en musikalisk verklighet som jag kunde relatera till. Från att knappt ha rört saxen hemma så 
övergick det till att jag nästan övade varje dag den sommaren, även efter att jag varit iväg och 
spelat orkester hela dagen.  
 
Efter detta fortsatte min musikaliska resa vidare från kulturskola till att jag gjorde värnplikt 
som musiksoldat i Arméns trumkår, gick två år på musiklinjen på Kävesta Folkhögskola och 
slutligen hamnade på Musikhögskolan i Örebro där jag nu går sista året på 
musiklärarutbildningen med inriktning instrument och ensemble. Under hela tiden har jag 
också haft turen att träffa människor med liknande intresse som mig själv som inspirerat mig 
att ta nästa steg, vilket jag tror varit mycket viktigt för min fortsatta framgång. Musiken har 
gett mig otroligt mycket, framförallt när jag fördjupat mig och utbildat mig vidare. Genom 
detta arbete hoppas jag kunna ta reda på mer om hur kulturskolelärares förståelse för och 
erfarenheter av arbete med progression och samarbeten ser ut och ur detta finna faktorer som 
tenderar vara extra viktiga för att elever ska vilja fortsätta med musik. Förhoppningsvis får jag 
ta del av mycket god kunskap som kan hjälpa mig själv i mitt kommande yrkesliv som lärare.  
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PROBLEMOMRÅDE   
Under de senaste åren verkar det som att elevantalet sjunkit på många musikinstitutioner runt 
om i Sverige. Kulturskollärare som jag träffat vittnar om att  kulturskolorna tidigare haft långa 
kölistor där man fick skriva upp sig och vänta på att man fick plats medan det idag istället 
nästan inte finns några elever alls inom vissa instrumentgrupper. Orkesterinstrumenten, 
blåsinstrument och stråkinstrument, har drabbats hårdast men även på de populära pop- och 
rockinstrumenten (t.ex. elgitarr och trumset) kan man se en nedgång. På musikhögskolorna 
ser det inte mycket bättre ut; framförallt på lärarprogrammen har studentantalet dalat kraftigt 
bara de senaste åren och inom många instrumentgrupper, återigen främst 
orkesterinstrumenten, finns det inga studenter alls. På Musikhögskolan i Örebro där jag själv 
studerar finns det t.ex. inga studenter på trombon, klarinett eller valthorn. Instrument som är 
mycket vanliga inom musik i många genrer och konstellationer. I en undersökning gjord år 
2014 av SVT (Sveriges Television 2014) intervjuades Stefan Forsberg, chef för Stockholms 
Konserthus, samt Sven-Erik Eriksson, Studierektor och professor i trombon vid Kungliga 
Musikhögskolan (KMH), som båda är bekymrade över den nedåtgående trenden av hur 
många unga som spelar klassiska instrument. Framförallt trä- och bleckblåsinstrument som 
oboe, fagott och horn har svårt att locka unga. Sven-Erik Eriksson uppskattar att antalet 
sökande på klassiska instrument till KMH har sjunkit ungefär 20% de senaste tio-femton åren. 
Eriksson menar också att det verkar som den klassiska musiken och musikhögskolestudier 
står lägre i kurs hos ungdomar idag än när han började vid musikhögskolan 1977. Han menar 
att dagens ungdomar ofta söker en ”quick fix” och att det tar för lång tid att lära sig ett svårt 
instrument. SVT rapporterar även att trenden med sjunkande elevantal är tydlig på Malmö 
musikhögskola (Sveriges Televsion 2014).   
 
Frågan jag ställer mig är om det faktiskt är så tragiskt att människors musikintresse över lag 
har sjunkit eller ifall det kan ha att göra med något annat. Kanske är det så att många 
människor egentligen fortfarande vill dedicera sitt liv åt musiken men att de inte kan se vilka 
möjligheter det finns, vilka vägar man kan ta? En annan faktor som är viktig och intressant att 
nämna är hur denna utveckling förhåller sig i relation till befolkningsutvecklingen i Sverige, 
dvs. hur elevantalen på musikinstitutionerna förändrats procentuellt sätt mot storleken på 
barnkullarna under åren i fråga. Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån 2016) så 
var barnkullarna mycket mindre åren 1995-2005 än 1985-1995 (Se Bilaga 1), vilket i sin tur 
bör påverka hur många barn som börjar på t.ex. kulturskolan mellan åren 2005-2015 
respektive 1995-2005 (Det är vanligt att man börjar på kulturskolan när man är runt tio år 
gammal). Tyvärr har jag inte hittat någon exakt sammanställd statistik över elevantal från 
kulturskolor, musikhögskolor eller andra musikinstitutioner i Sverige från denna tidsperiod så 
det går inte att göra någon jämförelse av kvalitet. En kan bara spekulera i att det troligtvis har 
betydelse för den nedåtgående trenden i elevantal och lämna området för vidare forskning 
eftersom det är för omfattande för detta examensarbete. Jag väljer att istället inrikta mig på 
det förstnämnda och det som skolan och lärare kan tänkas kunna påverka; nämligen 
musikintresse, möjligheter och inspiration.  
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Syfte 
Arbetet syftar till att undersöka kulturskollärares förståelse för och erfarenheter av arbete för 
att uppmuntra elever att fortsätta på högre utbildningsnivå. 

Frågeställningar 
Arbetar lärare på kulturskolan för att deras elever ska vilja fortsätta sin musikaliska bana på 
högre utbildningsnivå och hur ser i så fall detta arbete ut? 
Finns det några etablerade samarbeten mellan kulturskolan och musikinstitutioner på annan 
utbildningsnivå och hur tror lärare på kulturskolan att sådana samarbeten skulle kunna 
påverka elevernas studiegång och vilja att fortsätta med musik? 

Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att fokusera på kulturskola eftersom det ofta är första 
steget av utbildningsnivåer för de som är musikintresserade och för att det är en frivillig 
skolform, dvs. de som går där har något slags eget intresse av musik och väljer det själv. Jag 
valde bort musikundervisningen i grundskolan på grund av att det är obligatoriskt och man 
måste gå dit oavsett om man har ett intresse för musik eller inte. Att undervisningen är 
obligatorisk medför att lärarna där måste arbeta på ett helt annat sätt än om den inte är 
obligatorisk. De måste anpassa sin undervisning efter vetskapen att troligtvis större delen av 
deras elever inte kommer att hålla på med musik efter att de lämnat klassrummet. Givetvis 
kan även en lärare inom den obligatoriska skolan väcka musikintressen hos sina elever (det 
hoppas jag är ett av deras högsta personliga mål och finns även formulerat i läroplanen) men 
hos de elever som intresset väckts så är det vanligt att de själva söker sig vidare till en icke 
obligatorisk skola, t.ex. kulturskolan, för att utveckla sitt intresse ytterligare. Intressant med 
kulturskolan är också att de inte är bundna av någon läroplan och kan individanpassa 
undervisningen på ett annat sätt än den obligatoriska skolan kan. Att vara styrd av en läroplan 
innebär att man först och främst måste genomföra momenten och uppfylla de krav som står i 
läroplanen. Läroplanen är generaliserad för att nå så många typer av elever som möjligt på ett 
så bra sätt som möjligt, men eftersom alla elever är unika och har olika viljor så kommer det 
alltid finnas många moment som kan ses rent ut sagt onödiga för specifika elever och som 
riskerar att döda hens intresse för ämnet. På kulturskolan kan en kompetent lärare på helt 
annat sätt skräddarsy en undervisningsplan som passar för en specifik elev och på så sätt 
undvika onödiga hinder.  
 
Sedan musikskolan ombildades till kulturskola har man delvis anpassat och omformulerat 
målen så att de även riktar sig mot de övriga konstformerna och inte bara musik. Innebörden 
är dock densamma och eftersom mitt arbete endast inriktar sig mot musik är det inte relevant 
att blanda in de andra konstformerna här. 

Definitioner 
Jag kommer att hålla mig till att använda benämning kulturskola fortsättningsvis i min text då 
de flesta musikskolorna idag har eller är på väg att omvandlas till en sådan. Så när jag pratar 
om kulturskolor innefattar jag musikskolorna i detta. 
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BAKGRUND 
Eftersom min undersökning fokuserar på kulturskollärare så börjar jag med en kortare 
redogörelse för vad kulturskolan och den kommunala musikskolan är för något så att 
undersökningen hamnar i rätt sammanhang.  

Kulturskola och kommunal musikskola  
Håkan Sandh (2015), tidigare rektor vid en kulturskola och chef för Kulturskolerådet, ger i sin 
bok Kulturskolorna – Lika och unika en förklaring av dels vad en kulturskola är för något 
men också bland annat varför kulturskolorna är så viktiga och vilka de största utmaningarna 
är idag. Sandh skriver att det som idag kallas kulturskola hade sin början som kommunal 
musikskola men när man så småningom vidgade blicken till att även tillhandahålla 
undervisning i övriga konstformer (t.ex. dans, bild och teater) så ombildades organisationen 
till att heta kulturskola där musikskolan fick vara en del. Idag, år 2015, finns kulturskolan i 
nästan alla landets kommuner, endast sju kommuner saknar verksamhet. Alla kulturskolor är 
mer eller mindre unika och har inte samma utbud vad gäller alla konstarter, gemensamt är 
dock att samtliga har musik.  
 
Alla kulturskolor drivs inte av kommuner, men det är med kommunala medel som samtliga 
finansieras. Sandh definierar begreppet kulturskola på följande sätt: 
 

En professionell pedagogisk verksamhet, främst för barn och ungdom på deras fritid, skild från 
förskola, den obligatoriska skolan och gymnasieskolan, som innehåller olika samverkande 
konstarter, och där barn, ungdom, det professionella- och amatörkulturlivet möts (Sandh 2015, 
s.139). 

 
Det finns inget nationellt uppdrag för kulturskolan utan det är upp till varje kommun att 
bestämma detta. Det finns heller inget gemensamt måldokument kommuner emellan men 
dock så finns det kommuner som har samverkar sinsemellan i större utsträckning än andra. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) formulerade 1984 mål och riktlinjer som ”bör 
påverka” musikskolans verksamhet samt förslag till mål för verksamheten. Målen och 
riktlinjerna var enligt följande: 
 

- Skollagen 
- De nationella kulturpolitiska målen 
- Proposition om barn och kultur (1978/79:143) 
- SOU 1972:26 Barnstugeutredningen 

 
Vidare beskriver Sandh de förslag på mål för verksamheten som SKL formulerade riktade 
mot landets kommuner. Kommunerna hade inget krav på sig att följa dessa mål men Sandh 
menar att allting tyder på att dessa mål blev vägledande för de flesta kommunerna ändå. 
Målen var som följer: 
 

-Ge eleverna kunskap i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull 
och stimulerande del av deras liv 
-Vidga och fördjupa elevernas musikaliska erfarenheter och därigenom bidra till deras utveckling 
till medvetna och självständiga människor 
-Träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter till samverkan och kontakt   
med andra människor 
-Genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang 
-Skapa aktiva lyssnare och motverka passiviserande musikkonsumtion 
-Belysa sambandet mellan musik och andra konstformer 

(Sandh 2015, s.13) 
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Det finns några förslag formulerade till hur musikskolan skall försöka uppnå målen, genom 
att: 
 

-Bedriva instrumental- och vokalundervisning samt annan musikverksamhet 
-Förbereda de elever som så önskar för högre musikutbildning och annan yrkesutbildning där 
musik ingår 
-Aktivt medverka till att eleverna deltar i musiklivet 
-Sträva efter kontakt och samverkan med andra, musik närstående, konstområden. 

 (Sandh 2015, s.14) 
 
Trots att det nu har gått ganska många år sedan dessa förslag formulerades så utgör de 
fortfarande grunden för dagens kulturskola.  

Kommunala musikskolans uppkomst 
I en del av sin doktorsavhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-
tal. En studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås beskriver författaren 
Torgil Persson (2001) några faktorer som påverkade den kommunala musikskolans uppkomst. 
Han beskriver olika förändringar i samhället och kulturpolitiken under 1800-talets senare del 
och under 1900-talet, som till stor del berodde på industrialismens framväxt efter industriella 
revolutionen. Dessa förändringar var mycket stora inom kulturlivet och för musikens del 
innebar det att scenen växte från att mest innefatta de högre samhällsklasserna till att innefatta 
hela befolkningen. Detta ledde också till att musikundervisningen i skolan förändrades. Först 
av allt övergick innehållet från att vara undervisning i sång till att bli undervisning i musik 
och användningsområdet ändrades från skolmusik till musik i skolan. Också målsättningen 
med musikundervisningen ändrades från att handla om skolans musikliv till att handla om 
elevens musikliv. I och med dessa förändringar skapades ett helt annat behov av 
musikundervisning än vad som tidigare funnits och den frivilliga musikundervisningen med 
kommunala musiklärare växte fram och övergick så småningom till den kommunala 
musikskolan. 

Tidigare forskning 
I denna del tar jag upp forskning som är relevant för min undersökning. Denna forskning 
behandlar främst ämnen som motivation, progression och samarbeten mellan institutioner och 
har sin utgångspunkt i institutioner som bedriver frivillig musikundervisning (t.ex. kulturskola 
eller liknande).  
 
Elevernas utbildningsval  
Sture Brändströms och Christer Wiklunds (1995) studie om kommunala musikskolan och 
musiklärarutbildningen, Två musikpedagogiska fält, innehåller ett flertal intressanta slutsatser, 
däribland att det är vanligare att elever med hög socioekonomisk bakgrund går på 
kulturskolan. Denna bakgrund bestäms främst utifrån föräldrarnas sysselsättning och 
utbildning och i Brändström och Wiklunds sammanställning av tidigare undersökningar på 
området så tyder det även på att elever med högutbildade föräldrar i större grad tenderar vara 
mycket mer positivt inställda till kulturskolan och trivs bättre än eleverna med föräldrar ur 
arbetarklassen. Brändström och Wiklund hänvisar specifikt till Erling Bjurströms avhandling 
Spelar rocken någon roll? från 1993 där Bjurström visar på att elevernas val av 
gymnasieprogram är starkt bundet till deras sociala bakgrund. Elever med högutbildade, 
föräldrar finns i större utsträckning på de teoretiska programmen medan de med bakgrund i 
arbetarklassen finns på de yrkesinriktade programmen. Bjurström såg även ett samband 
mellan elevernas programval på gymnasiet och deras planer på framtida yrkesliv. De som 
valde teoretiska program verkade vara mer intresserade av att i större utsträckning utveckla 
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sig själva och finna starka intressen i livet snarare än att bara skaffa sig en utbildning och få 
ett arbete, vilket stämde bättre in på de som valde de yrkesinriktade programmen.  

Spela tillsammans med andra 
Signe Kalsnes gjorde 1984 en undersökning i Norge som syftade till att undersöka varför 
eleverna slutade i frivilliga musikskolan (Kalsnes 1984). Hon kom fram till ett flertal 
slutsatser kring vilka aspekter som påverkade elevernas val och en som starkt påverkade 
eleverna till att fortsätta på musikskolan var ifall de spelade tillsammans med andra i någon 
konstellation, t.ex. ensemble eller orkester. Endast en liten del av eleverna på musikskolan, 
omkring 14%, deltog då i samspelsaktiviteter utanför den enskilda undervisningen och det 
visade sig att eleverna i denna gruppen hade mycket högre benägenhet att fortsätta på 
musikskolan och var överlag mycket mer positivt inställda till musikskolan. Dessa elever 
fortsatte generellt på musikskolan flera år längre än de som bara hade enskild undervisning. 
Kalsnes drar en slutsats utifrån detta att samspelsaktiviteter är mycket viktigt för elevernas 
trivsel och intresse och påpekar att musikskolorna framöver borde lägga vikt på denna typ av 
undervisning. Även Brändström och Wiklund (1995) drar slutsatsen utifrån sina studier att 
den sociala dimensionen av undervisningen är mycket viktig och att många av deltagarna i 
studierna pekar på det positiva med orkester- och ensemblespel. De har också fått många 
utsagor som berättar om positiva upplevelser i samband med undervisning tillsammans med 
en kompis, två och två. 

Rekrytering till högre utbildning 
Brändström och Wiklunds avhandling från 1995 är uppdelad i två delar. Den första delen 
riktar sig mot musikskolan (kulturskolan) och ur denna del har jag hämtat fakta till det som 
jag presenterat i ovanstående punkter. Den andra delen av arbetet inriktar sig på högre 
utbildning, framförallt musiklärarutbildningen vid musikhögskola, och behandlar en studie 
som författarna genomfört vid Framnäs folkhögskola och Piteå Musikhögskola, ställd mot 
tidigare forskning på området. Brändström och Wiklund undersöker bl.a. vad som fått 
eleverna att söka sig vidare till högre utbildning inom musik och vilka det är som gör detta. 
De drar som slutsats att det främst är det egna musikintresset hos eleven som ligger till grund 
för att hen ska söka sig vidare till högre studier men också att eleven påverkas mycket av 
andra aspekter. Under barnåren ter det sig som att stödet från familjemedlemmar, och särskilt 
modern, är viktigt och senare under skolåren förflyttas behovet av stöd till det från 
musikläraren. De belyser även att inverkan från för eleven betydelsefulla personer vid ett 
tidigt stadie i elevens utveckling kraftigt sätter en stämpel på och påverkar elevens utveckling 
av rollidentiteten som ”musiker”. Av de som påbörjat musiklärarprogrammet har nio av tio 
tidigare studerat på kulturskolan i genomsnittligt sju års tid och de är främst studenter med en 
relativt hög socioekonomisk bakgrund men ofta som kommer från mindre städer.  

Låg status 
Brändström och Wiklund (1995) diskuterar även forskning gjord angående musiklärares och 
musikämnets status i skolan. De påvisar här att yrket och ämnet verkar  ha relativ låg status 
även om dess utövare ser sig själva fylla en mycket viktig roll som kulturbärare i samhället 
och fostran för elevernas inre och sociala utveckling. Ur intervjuer med studenter vid 
musiklärarprogrammet så kan författarna även dra slutsatsen att studenterna är väl medvetna 
om ämnets låga status, men att de valt utbildning utifrån eget brinnande intresse. Gällande 
musikerutbildningen framgår av studien att dessa utbildningar har högre status bland 
studenterna än vad lärarutbildningar har, men jag tolkar författarna som att studier vid 
musikhögskolan har likvärdig status ur ett samhälleligt perspektiv oavsett inriktning.   
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Rundgång  
Christer Bouijs (1998) avhandling, Musik – mitt liv och kommande levebröd , handlar om en 
studie som inriktar sig på musiklärares yrkessocialisation (Bouij 1998). I ett av bokens kapitel 
behandlar han hur en musiklärares väg till musikhögskolan kan se ut. Ett samband han ser är 
att många av de som idag är musiklärare på kulturskolan själv har börjat just i kulturskolan 
som elev. Det tenderar finnas en rundgång från kulturskola till musikhögskola till kulturskola. 
Däremellan infinner sig också vanligtvis andra steg i form av musikgymnasium och 
folkhögskola.  
 
Bouij (1998) betonar dock på att det självklart inte är så att man blir musiklärare bara för att 
man går på kulturskolan. Det är många faser att ta sig igenom och han skriver också att det 
finns många som går kulturskolan som definitivt skulle klara av antagningsproven till 
musiklärarutbildningen och så småningom bli musiklärare men som inte blir det. Speciellt 
intresse fäster han vid att titta på vad det finns för olika aspekter i en elevs utvecklingsfaser i 
livet som påverkar ifall eleven fortsätter med musiken upp till nästa nivå eller slutar.  
 
Bouij (1998) delar upp de olika utvecklingsfaserna i några centrala delar där musik i 
barndomen är den första. Jag har valt att här nedan sammanfatta de två stadierna som är 
relevanta för min undersökning, musiken i barndomen och tonåren och gymnasietiden. 
Anledningen till att jag valt ut dessa delar är för att det är under detta åldersspann som man 
går på kulturskolan.  
 
Under de tidiga åren är det tydligt att vilket stöd man får hemifrån för att ägna sig åt musik är 
avgörande för om man fortsätter eller inte (Bouij 1998). Att musikutövandet kan ge en stor 
inre tillfredsställelse finns också med som en aspekt men väger inte lika tungt som barnens 
behov av att bli sedda och bekräftade av sin omgivning. Upplever de att musiken ger dem 
möjlighet till att bekräftas och ses av sin omvärld så leder det ofta till att de fortsätter med 
musiken. En annan aspekt som Bouij finner vanlig är att man har  någon äldre i sin omgivning 
som håller på med musik och som man kan identifiera sig med. Det kan till exempel vara att 
man har en mamma som lyssnar på och pratar mycket om musik hemma eller en farfar som 
spelar dragspel.  
 
Under tonårstiden övergår, enligt Bouij (1998) och de forskare han hänvisar till i sin 
avhandling, barndomens strävan efter identifikation till ett mer medvetet sökande efter en 
rollidentitet. Det blir en slags integrationsprocess in i världen där eleven försöker ta reda på 
vem hen är och var hen passar in. De aspekter som kraftigt påverkar om eleven fortsätter sin 
musikaliska bana eller inte övergår från att ha en stark koppling till stödet hemifrån och 
föräldrarna till att man söker efter ett rollstöd från lärare och likasinnade kamrater. Även om 
behovet av stöd från föräldrarna minskar lite under tonårstiden så tyder det på att föräldrarnas 
syn på musik och kultur fortfarande finns kvar och spelar stor roll. Några av musiklärarna 
som Bouij intervjuat berättar att de valde bort musikgymnasiet på grund av att deras föräldrar 
inte såg en konstnärlig utbildning som lika seriös som andra, t.ex. social eller 
naturvetenskaplig. 
 
De som valde att börja på musikgymnasium berättar dock att det var där som de fick en 
ordentlig knuff i rätt riktning gällande att de skulle fortsätta med musik. Från att kanske vara 
ensam om att tycka om musik till att gå i samma klass som andra med samma intresse stärkte 
deras rollidentitet som musiker och musikstuderande enormt.  
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Bouij (1998) menar att det är redan i tonårstiden som man tydligt kan urskilja några faktorer 
som kraftigt påverkar ifall man fortsätter att studera musik på högre nivå eller inte. Av dessa 
faktorer verkar det sig vara läraren/na och kamraterna samt miljön man befinner sig i som 
agerar starkast och påverkar elevens identitetsbyggande mest. Elevernas strävan efter 
bekräftelse från sin omvärld är en mycket central del i de tidiga utvecklingsstadierna 
(barndom och tonår) och ifall de upplever att de gör något meningsfullt och blir bekräftade 
genom att musicera så ökar chansen att de fortsätter med detta även senare i livet (Bouij 
1998). Hur starkt den unge identifierar sig med något (t.ex. ett skolämne som musik i detta 
fall) påverkar vilka möjligheter respektive begränsningar hen känner att hen har. Är 
identifikationen stark så ökar känslan av att det finns möjligheter.  

Samarbete mellan kommunala musikskolan och grundskolan 
Börje Stålhammar, gjorde 1995 sin avhandling som inriktade sig på att undersöka samarbeten 
mellan kommunala musikskolan (kulturskolan) och grundskolan (Stålhammar 1995). Detta 
samarbete hade sin början i den s.k. kompanjonlärarundervisningen på 1970-talet, som gick ut 
på att en lågstadielärare skulle arbeta tillsammans med en lärare på musikskolan. Detta system 
fungerade som en inkörsport för elever till musikskolornas instrumentalundervisning och 
ersatte i mångt och mycket den tidigare obligatoriska blockflöjtsundervisningen. Stålhammar 
beskriver det som samverkan genom att musikskolan säljer tjänster till andra skolformer, t.ex. 
grundskolan, och detta verkar ha kommit igång mycket på grund av musikskolans dåliga 
ekonomi under början av 1990-talet. Han beskriver det som att dessa samarbeten kan ske på 
tre olika sätt; pedagogiskt – t.ex. kompanjonlärare, ekonomiskt – grundskolan köper tjänster 
av musikskolan, eller policymässigt – skolorna har t.ex. gemensamt utarbetade kommunala 
kulturprogram och riktlinjer.  
 
Stålhammar (1995) beskriver ett positivt klimat för samverkan och att lärare på kommunala 
musikskolan ser samarbete med grundskolan som både nödvändigt och väldigt naturligt för 
verksamheten. Han lyfter fram att de flesta rektorer och musikledare som medverkat i hans 
studie upplever att det är viktigt med ett blomstrande kulturliv på skolorna. I samarbetsprojekt 
skapas naturligt fler speltillfällen och musiken kopplas till andra ämnen och får en bättre 
verklighetsanknytning. Att skapa denna verklighetsanknytning är viktig eftersom eleverna 
inte kommer befinna sig i skolan hela livet, utan ska så småningom komma ut i just 
”verkligheten”. Inom skolan är det lätt att ämnena isoleras från varandra i 
undervisningssituation, vilket kan bidra till att man mer undervisar i skolmusik istället för 
musik i skolan. Utanför skolan, i den verkliga världen, går alla ämnen i varandra och det är 
därför viktigt att förbereda eleverna så att de får de bästa möjligheterna att kunna förhålla sig 
till detta på egen hand. 

En teori om lärande – Det sociokulturella perspektivet 
Roger Säljö (2012) tar i Den lärande människan – teoretiska traditioner upp flera perspektiv 
på lärande varav ett är det sociokulturella perspektivet som fokuserar på att lärande som aldrig 
stannar av och sker i samspel med andra. Sociokulturella perspektivet utarbetades av 
pedagogen och filosofen Lev Vygotskij och Säljö (2012) beskriver det kortfattat på detta vis: 
 

De pragmatiska och sociokulturella perspektiven hamnar i många avseenden tämligen nära 
varandra. De betonar båda hur kunskap växer ur samspel mellan elever och mellan elever och 
lärare. De har med andra ord en mer socialkonstruktivistisk syn på kunskap, där lärande ses som 
en del av mänsklig samvaro och där skolans funktion är att göra människor delaktiga i samhällets 
kollektiva kunskaper. För båda har skolan en central funktion, eftersom det är där man kan komma 
i kontakt med och appropiera kunskaper som man inte så lätt kan tillägna sig i vardagen (Säljö 
2012, s.196-197).  
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Värt att nämna är även Jean Piagets perspektiv på lärande som kallas kognitivism. Detta 
perspektiv uppkom strax före det sociokulturella perspektivet och Piaget och Vygotskij var 
även verksamma under samma tid. Perspektiven har vissa likheter i sina utgångspunkter om 
än de sedan fokuserar på olika saker. Båda har sin utgångspunkt i att den unge behöver ha en 
inre motivation, en egen vilja, som grund för lärande. För kognitivismen handlar det om 
individen som genom egna erfarenheter i världen lär sig och genom kognitiva konflikter, 
assimilering och ackomodation, fördjupar sina kunskaper. I det sociokulturella perspektivet 
appropierar individen (tillägnar sig) andra individers kunskaper och gör dem till sina egna. En 
lär sig förstå och bruka kulturella redskap, t.ex. att skriva eller cykla, genom andra (Säljö 
2012). 
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METOD 
I denna del beskrivs allting som har med undersökningens genomförande att göra. Först 
beskriver jag vilken metodansats jag valt till studien och därefter följer en beskrivning av den 
dataskapande metod som använts och hur jag gått tillväga med detta i praktiken. Sist redogörs 
det för urval som gjorts och för forskningsetiska principer. 

Metodansats 
För att underlätta och strukturera upp min undersökning så att den blir förståelig både för 
läsaren och mig själv, har jag använt mig av en metodansats. Syftet med att använda en 
metodansats är för att få hjälp med att sätta upp ett ramverk för vad undersökningen berör och 
för att forskaren lättare ska kunna sålla data som skapas mellan vad som är mer eller mindre 
relevant för undersökningen. Eftersom jag är intresserad av att undersöka enskilda individers 
förståelse för och erfarenheter av att uppmuntra elever till att fortsätta på högre 
utbildningsnivå (och därmed alltså fenomenet ”att få elever att fortsätta studera musik”) så 
passar fenomenografi bra som utgångspunkt för arbetet. Fenomenografi är en typ av ansats 
som lämpar sig mycket väl för att beskriva och analysera människors tankar om olika 
fenomen i världen. Ansatsen är en kvalitativ forskningsmetod utvecklad vid Göteborgs 
Universitet under ledning av Ference Marton. För den följande beskrivningen av 
Fenomenografi har jag hämtat fakta ur Fenomenografi av Lars Owe Dahlgren och Kristina 
Johansson (2009), där författarna har gjort en sammanställning av metodansatsens 
huvudpunkter. Notera att min studie inte är utförd efter en strikt fenomenografisk modell, 
utan att jag mer har hämtat inspiration från denna metodansats och använt detta som 
utgångspunkt till arbetet.  

Fenomenografi 
Fenomenografisk forskning har uppkommit som ett försök att förstå det mänskliga lärandet. 
Man inriktade sina undersökningar på att låta försökspersoner läsa texter för att sedan fråga 
dem och undersöka vilka strategier de hade för att de texten till sig. Två huvudspår 
upptäcktes, ytinriktning och djupinriktning. Ytinriktningen innefattade personer som utgav sig 
för att försöka komma ihåg texten och plugga in exakt vad som stod. Djupinriktningen 
innefattade istället personer som intresserade sig för textens fenomen, d.v.s. de var 
intresserade av att förstå vad texten handlade om snarare än att komma ihåg varje ord. Vidare 
kom fenomenografin att utveckla ytterligare två inriktningar som hade starka samband med 
ytinriktningen respektive djupinriktningen. Dessa nya inriktningar handlade om på vilket sätt 
försökspersonen organiserade sitt lärande, dessa två namngavs atomiskt och holistiskt 
(Dahlgren & Johansson 2009). 
 
Det atomiska sättet som visade samband med ytinriktningen av lärande, innebar att 
försökspersonen delade upp den aktuella texten i mindre delar och behandlade var del för sig 
för att bättre komma ihåg den. Det holistiska sättet, som då kopplades till djupinriktningen, 
inriktade sig istället på att försökspersonen ville få en överblick av hela texten och på så sätt 
få en uppfattning om vad texten handlade om i stort. Nutida fenomenografisk forskning har 
lämnat inriktningen att försöka förstå det mänskliga lärandet men tillvägagångssättet används 
ofta som ansats vid forskning.  
 
Fenomenografisk forskning riktar sin uppmärksamhet mot människors olika sätt att uppfatta 
omvärlden och är ute efter att främst hitta variationer mellan uppfattningar, snarare än 
likheter. Av denna anledning kallas svaren som kommer fram i forskningen utfallsrum istället 
för resultat. Två stora utmaningar för fenomenografisk forskning ligger i att dels som forskare 
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försöka förstå en annan persons sätt att förstå sig själv, dels i att man aldrig kan vara säker på 
att i en undersökning upptäcka alla tänkbara uppfattningar.  
 
De olika uppfattningarna som man lyckas utkristallisera under undersökningens gång delas 
sedan in i hierarkier för att man ska kunna skapa sig någon förståelse för vilka som är mer 
relevanta än andra. Hur högt upp i hierarkin en uppfattning hamnar bestäms av att man som 
forskare resonerar kring hur många aspekter som är tagna i beaktande av försökspersonen 
samt dennes förmåga att relatera dessa till varandra. Mer djupgående resonemang hamnar 
vanligtvis högre upp. 

Dataskapande metod – Kvalitativa intervjuer 
Som dataskapande metod använder sig fenomenografen av kvalitativa intervjuer som är 
semistrukturerade och tematiska. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) beskriver 
i Intervjuer betydelsen av att göra kvalitativa intervjuer:  

 
En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och den ordning man 
ställer dem i efter situationen på ett helt annat sätt än om man är bunden vid ett helt standardiserat 
frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 
Med tematisk menas att intervjun kretsar kring några få stora teman där informanten få tala 
fritt kring dessa teman och forskaren ställer små följdfrågor för att styra intervjun mot 
fenomenet man vill undersöka. Man vill helst inte ställa riktade frågor eftersom det då riskerar 
att informanten svarar med någon annans ord, något hen har läst i en bok eller liknande. Helt 
avgörande för att genomföra en fenomenografisk studie är att forskaren efterfrågar 
informantens eget sätt att förstå fenomenet. Frågorna bör vara så pass öppna att de ger 
informanten möjlighet att ge sin egen förklaring och förståelse som svar (Dahlgren & 
Johansson 2009). Forskaren bäddar in fenomenet som undersökningen gäller i frågor och 
exempel som informanten får resonera kring snarare än att frågan om vad informanten tror om 
det specifika fenomenet ställs rakt ut. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att den 
som intervjuar på förhand har strukturerat upp vilka frågor (eller teman) som ska tas upp 
under intervjutillfället. Dessa frågor är från början öppna till sin karaktär men blir successivt 
avsmalnande och detaljerade allt eftersom intervjun fortskrider och följdfrågor ställs utifrån 
vad informanten svarar.   

Urval 
Utifrån arbetets syfte valde jag att söka informanter som idag är verksamma och arbetar vid 
kulturskola eller kommunal musikskola. Jag har också utgått från att söka informanter från 
skolor på olika orter där jag också försökt se till att få så stor variation på orternas storlek som 
möjligt. Detta har jag gjort för att jag tror att ortens storlek påverkar dels elevantalet vid 
kulturskolorna och lärarnas möjligheter att hålla en jämn progression för alla elever samt 
möjligheterna till samarbeten. Färre elever på en skola leder ofta till att elevgrupper måste 
slås ihop över nivågränserna (deras musikaliska nivå), vilket kan medföra komplikationer när 
lärarna ska försöka ge alla elever en individuell progression. Vid ett större elevantal får 
lärarna större möjligheter att själva välja när eleverna ska delas in efter nivå och när de ska 
slås ihop över gränserna och samarbeta. Med anledning av ovan nämnda faktorer tror jag 
därför att jag kommer få något olika svar från en lärare på en liten skola jämfört med en lärare 
på en stor skola under intervjuerna, vilket är av intresse vid en kvalitativ undersökning som 
denna.  
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Genomförande 
Efter att ha tagit beslut om vilken typ av informanter jag sökte (se delen urval ovan) så 
påbörjade jag arbetet med att försöka få kontakt med några lärare på kulturskolan som var 
villiga att låta sig intervjuas. Jag började med att skicka e-mail till rektorerna på  
kulturskolorna (på några orter inom rimligt reseavstånd) där jag kortfattat beskrev vem jag är, 
temat för studien, forskningsetiska principer, tidsram för när intervjuerna skulle ske samt en 
fråga om någon var villig att medverka. Jag bad även rektorerna om att vidarebefordra 
informationen (mailet) till lärarna på respektive skola och satte en tidsgräns för att jag ville ha 
svar inom två veckor ifall någon ville medverka.  
 
Under tiden jag väntade så passade jag på att utforma intervjufrågorna (se Bilaga 2) som jag 
tänkte använda mig av. Frågorna är formulerade utifrån sex stycken teman, där jag infogat 
alternativ på följdfrågor under. Denna intervju-guide var ingenting som gavs ut till 
informanterna under intervjutillfället utan användes endast av mig själv som minnesstöd.  
 
Efter två veckor hade jag endast fått svar från en av rektorerna som skrev att hen skulle 
vidarebefordra min förfrågan till lärarna under hens förfogande samt att det vore intressant att 
ta del av resultatet från arbetet. Ingen lärare hade svarat och anmält sig till studien. Eftersom 
tiden började bli knapp fick jag ändra strategi och sökte upp adresslistor med mailadress till 
alla lärarna på skolorna och testade att försöka kontakta dem direkt. En lärare nappade då och 
skrev att hen självklart ville ställa upp som informant för mitt arbete, men i övrigt förblev det 
tyst. Jag hörde mig för bland kamrater och bekanta efter namn och telefonnummer till lärare 
som de kände och som kunde tänkas ställa upp och ringde runt till dessa. Efter flera samtal 
hade jag tillslut samlat ihop tre stycken informanter. 
 
Väldigt snart efter att jag fått klartecken från mina tre informanter åkte jag ut och träffade 
dem för att genomföra intervjuerna. Platserna varierade utifrån informanternas önskemål; två 
av informanterna träffade jag på deras arbetsplatser och den tredje hemma hos hen. Tiden för 
intervjutillfällena varierade mellan 30-60minuter. Innan jag påbörjade intervjuerna så tog jag 
lite tid till att samtala med och bekanta mig lite med informanterna så att de skulle känna sig 
mer bekväma med situationen och slappna av. Under detta samtal förklarade jag även vilka 
etiska principer jag förhöll mig till (se forskningsetiska principer nedan). Jag spelade sedan in 
intervjuerna med hjälp av min mobiltelefon. Vid intervjutillfället förde jag även sporadiska 
anteckningar som stöd för transkriptionsprocessen. 
 
Efter att jag samlat det material jag behövde så transkriberade jag intervjuerna och påbörjade 
sammanställning av en sammanfattande resultatredovisning och resultatanalys enligt 
fenomenografisk modell.  

Transkriberingsprocessen 
Efter att intervjuerna var genomförda så gjorde jag en transkription av det inspelade 
materialet. Jag tog en informant i taget och lyssnade först igenom inspelningen några gånger 
så att jag kände att jag hade en bra överblick av det som sades innan jag började transkribera. 
Hela intervjuerna transkriberades men jag valde att bara fokusera på det som sades och gjorde 
inga markeringar för på vilket sätt informanten sa det, om hen harklade sig eller tog paus eller 
liknande.  

Analysprocessen 
Jag kommer här nedan beskriva min process som jag kommit fram till med utgångspunkt ur 
Dahlgren och Johansson (2009). Eftersom jag upplever att det skulle bli för långdraget att 
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först redovisa deras föreslagna arbetsgång och sedan min egen så hänvisar jag till deras 
kapitel Fenomenografi (Dahlgren & Johansson 2009) i antologin Handbok i kvalitativ analys 
för den som vill jämföra. Här nedan följer en förklaring av mitt tillvägagångssätt. 
 
Jag började hela processen med att först bekanta mig med materialet, jag läste igenom de 
transkriberade intervjuerna tillräckligt många gånger för att jag skulle få en god överblick av 
materialets innehåll. Efter detta gjorde jag en kondensation av materialet, en term lånad från 
Dahlgren och Johansson (2009) som innebär att man försöker skilja ut de mest betydelsefulla 
passagerna ur intervjuerna. Dessa passager redogjorde jag sedan för i resultatdelen i mitt 
arbete. Efter att jag gjort en komplett redogörelse för var och en av informanterna så började 
arbetet med att jämföra informanternas utsagor sinsemellan för att hitta likheter och skillnader 
och sedan gruppera dessa. Grupperingen gick till så att jag skrev ut min resultatpresentation 
på papper och klippte sedan med sax ut alla stycken och citat för att sedan lägga dessa i högar 
tillsammans med andra överensstämmande stycken. På så sätt fick jag snabbt en överblick på 
vilka grupper som fanns inom materialet och kunde sedan namnge dessa beroende på 
innehåll. Allt eftersom jag sedan började arbeta med att skriva en analys av materialet så 
fortgick även arbetet med kategorisering och gruppindelning eftersom att jag då vände och 
vred på styckena ännu mer och upptäckte i vissa fall att samma stycke passade in under flera 
kategorier. Då detta skedde fick jag omarbeta kategorierna och byta gruppnamn. Anledningen 
till detta kom från Dahlgrens och Johanssons sista steg som de kallar kontrastiv fas. Under 
detta slutskede av analysen lägger man vikt på att granska alla stycken text och se ifall de kan 
få plats i flera kategorier. Målet är att skapa exklusiva, uttömmande kategorier. 
 
Slutligen diskuterades materialet och sattes i perspektiv mot litteratur och tidigare forskning 
relevant för studien. En avslutande reflektion skrevs även där jag kunde väva in mina egna 
tankar och upptäckter från genomförandet av studien samt hade möjlighet att diskutera andra 
möjliga val av metod och vidare forskningsområden. 

Forskningsetiska principer 
Undersökningen är gjord enligt de etiska principer som Vetenskapsrådet (2011) formulerat i 
rapporten God forskningssed kring bedrivandet av forskning. Vid första kontakten med 
informanterna informerande jag om vad min undersökning skulle användas till samt att deras 
medverkan var helt och hållet frivillig. De hade inga krav på sig att svara på frågor som de 
inte ville svara på och kunde när som helst avbryta intervjun och dra sig ur undersökningen 
om de så önskade. Ifall de valde att dra sig ur skulle i så fall inget av det de sagt komma att 
användas i mitt slutgiltiga arbete. I arbetet benämns både de själva och deras arbetsplatser 
med fingerade namn, eller utan namn, för att ge dem anonymitet. Jag fick samtliga 
informanters godkännande på att spela in intervjutillfällena som underlag för transkription 
och sammanställning av resultat och klargjorde även att endast jag skulle komma att lyssna på 
dem i efterhand.  
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RESULTATPRESENTATION 
I resultatdelen av arbetet som nu följer presenterar jag först en sammanfattning av vad som 
sades under var och ett av intervjutillfällena. De uppfattningar som kommit fram som centrala 
är de som står som underrubriker nedan och jag har utkristalliserat dessa enligt arbetssättet för 
fenomenografiska studier (se metod). Lärarna är benämnda med fingerade namn och kommer 
fortsättningsvis att kallas Adam, Beata och Chris, observera att det fingerade namnets kön 
inte nödvändigtvis behöver överensstämma med informantens verkliga kön. Namnen är 
slumpmässigt valda utifrån bokstäverna A, B och C som representerar de tre lärarna, men jag 
upplever att det är lättare för både mig och läsaren att följa med i texten ifall man kan koppla 
informationen till ett riktigt namn och inte bara en bokstav.  

Lärare A (Adam) 
Adam undervisar främst i instrument från träblåsfamiljen samt leder olika ensembler och 
orkestrar vid en kulturskola i en mellanstor stad i södra Sverige. Adam började sin 
musikaliska bana med att han fick undervisning i blockflöjt när han gick i årskurs tre på 
grundskolan och började två år efter det med att spela saxofon vid stadens kommunala 
musikskola. Efter det rullade det på längs en musikalisk bana och han spelade mycket under 
hela sin uppväxt med olika band på hemorten och fick känna på hur det var att arbeta som 
musiker. När han var på väg att avsluta sin militärtjänstgöring började han fundera seriöst 
kring vad han skulle göra med livet i fortsättningen och det slutade i att han valde att satsa 
fullt ut på en musikalisk karriär. Han studerade totalt fem år på folkhögskola (två olika skolor, 
två år på den ena och tre på den andra) till att börja med och fortsatte sedan in på 
instrumentlärarprogrammet, som då benämndes IE (instrument och ensemble), på 
musikhögskola. Efter avslutade studier flyttade Adam till den staden där han idag lever och är 
verksam och började jobba på kulturskolan som lärare i främst saxofon men också i klarinett 
och tvärflöjt.  

Tydlig progression i ensemblespel 
Att det finns en genomarbetad plan på varje elevs progression är något som Adam tycker är 
mycket viktigt. Han berättar att på den egna arbetsplatsen har de väldigt tydliga steg med 
ensembler och orkestrar på olika nivå som eleverna progressivt har en möjlighet att gå mellan 
under sin tid på kulturskolan och som börjar redan första året. 
 

...för några år sen gjorde vi så att de [nybörjareleverna] fick börja direkt i ensemble. Men det är lite 
olika, brasset är för sig och träverket är för sig..., ...Först är det bara enkla låtar till play-along 
skiva. Bara en-tons låtar och så. Sen efter det då så får man välja om man vill gå in i någon slags 
blåsorkester, när man har spelat två år och börjar sitt tredje, eller i någon mindre grupp med 
lärarkomp.  

 
Det finns inget krav på att man måste vara med i alla orkestrar för att så småningom avancera 
till nästa, men däremot har de i arbetslaget bestämt att alla elever ska vara med i minst en 
ensemble eller orkester av något slag och försöker erbjuda så många olika varianter som 
möjligt för att varje elev ska hitta något som den trivs med. Anledningen till detta är att de vill 
att undervisningen ska bli mer kopplad till verkligheten. Som musiker är det mycket vanligt 
att man musicerar tillsammans med andra och då tycker de att också skolan måste förbereda 
sina elever på detta.  
 
Desto högre upp i åldrarna man kommer så fokuserar man mer och mer på att eleverna ska bli 
självgående och klara av att spela utan att lärarna är med. I de mindre ensemblerna och 
storbanden får eleverna på blåsinstrument t.ex. spela tillsammans med eleverna som går på 
något slags kompinstrument (t.ex. trumset och elbas).  
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Efter kulturskolan 
Att påverka hur elevernas musikaliska progression ser ut även efter att de har lämnat 
kulturskolan eller i andra sammanhang är däremot mycket svårare, upplever Adam. Han 
försöker att prata med sina elever och visa dem utbudet så gott det går, t.ex. att han berättar 
lite om vilka olika utbildningar som finns att söka till (allt från estetiska programmet på 
gymnasiet till studier på musikhögskola) eller tar med sina elever på konserter och 
workshops.  
 

…man skulle ju t.ex. kunna göra konserter tillsammans så att våra elever får träffa de som går på 
folkis under liksom lite lösa former. Kanske bara repetera ihop och sitta och snacka så de får 
berätta hur det är att gå på folkis; för våra elever har ju ingen aning om hur det är. Vad är 
folkhögskola för något? Gå in på nätet brukar jag säga då, sök på folkhögskolor, men då är det ju 
så mycket som kommer upp. Med vad är det egentligen man gör där? Vad skiljer olika folkisar åt? 
Mina elever har ju ingen aning om detta. Så jag tror det ligger mycket i det här att bara prata och 
spela lite tillsammans [med eleverna på folkhögskola och musikhögskola] 

 
Adam tynger på att för att eleverna verkligen ska fortsätta vidare till högre instans så måste de 
få en personlig relation till och förståelse av den institutionen. Det räcker inte bara att läsa på 
internet. 

Samarbeten 
Adam berättar att det just nu finns ytterst få samarbeten mellan kulturskolan och andra. 
Största delen av de samarbeten som pågår just nu är av mer logistiskt praktisk karaktär.  
 

Samarbetet mellan oss och konserthuset och stadens professionella orkester var väl det att när 
franska saxofonkvartetten var här så fick vi gratisbiljetter. Så vi var tjugo stycken saxofonister 
härifrån som gick på det... ...Det var ju ett slags samarbete om kan kalla det så. Lite mer ett utbyte 
kanske. Och sedan har vi ju fått bra pris på att hyra konsertlokaler i konserthuset genom åren. 

 
Lärarna i stråkinstrument driver även ett djupare samarbete med stadens professionella 
orkester där deras elever får sitta med på några repetitioner för att få ta del av livet som 
professionella musiker. 
 
Inom kulturskolan arbetar lärarna mycket i team inom instrumentgrupperna och även när de 
möts i olika ensembler, storband eller orkestrar där deras elever spelar tillsammans. Adam 
upplever dock att det är väldigt synd att man inte kan ta vara mer på att utveckla samarbete 
mellan de olika avdelningarna. T.ex. att musikeleverna kan göra ett projekt tillsammans med 
de som går dans. Han beskriver ett tillfälle när storbandet spelade på en tillställning där även 
en dansgrupp från kulturskolan medverkade.  
 

…bandet tände till på det där och dansarna tyckte det var skithäftigt med live-musik och riktiga 
musiker istället för bara playback som de haft i alla år. 

Verklighetskoppling och inspiration 
Att ha aktiva samarbeten med andra människor som trakterar inom samma ämne som en själv 
är något som Adam tror är mycket viktigt. Genom att komma in i världen med sitt intresse för 
musik och träffa andra så förstärker man intresset genom att man får en känsla av att göra 
något riktigt och betydelsefullt. Sitter man och spelar för sig själv helt avskärmad från 
omvärlden så finns det en stor risk att man till slut börjar tvivla på att det man gör har något 
värde och så lägger man av. Han menar att på ett kunskapsmässigt plan så finns det bara 
fördelar med att ha samarbete med andra. Om kulturskolan samarbetar med andra 
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kulturskolor eller institutioner på motsvarande utbildningsnivå så får eleverna träffa andra 
jämnåriga elever och ser att det finns många fler som dem själva, något som stärker intresset 
för musik. Sker ett samarbete mellan kulturskolan och en institution på annan utbildningsnivå, 
t.ex. en folkhögskola eller musikhögskola, fungerar det mer som en inspirationskälla och 
sporre för de yngre eleverna när de får se hur duktig man kan bli. De kan också få en mer 
personlig inblick i hur det är att studera musik på högre nivå och det leder ofta till att det 
känns som en verklig möjlighet snarare än något läskigt och främmande som de bara läst om 
och sett på avstånd.  

Fördelar för lärarna 
Det är inte bara eleverna som gynnas av samarbete och utbyte med andra, även lärarna har 
mycket att vinna på detta.  
 

Fördelarna blir ju framförallt för alla våra elever och även oss lärare…, …Vi som lärare behöver 
ju också det här, få nya influenser och kickar och sånt där. Jag brukar säga att jag behöver en ny 
grej varje år som jag kan gå igång på. Det kan vara bara något litet, en bok eller så. Så länge det är 
något nytt.  

 
Adam menar att han måste få något nytt varje år för att hålla passionen uppe för musiken och 
jobbet som lärare. Får han inte det skulle allting så småningom stanna av och undervisningen 
skulle stagnera till att slentrianmässigt följa samma mönster år efter år. Då blir det inte roligt 
för någon, varken honom själv eller eleverna.  

Nackdelar och hinder för samarbeten 
Nackdelarna angående samarbeten som Adam tar upp handlar framförallt om den mer 
strukturella biten, hur planeringen ska se ut för att samarbetet ska fungera och vem som ska 
göra det. Kostnaderna är också ett stort problem, i många fall fastnar idéerna om vad man 
skulle kunna ha för samarbeten redan i att det verkar bli för dyrt att genomföra. Han berättar 
också att det är svårt att få lärare att släppa iväg sina elever så att samarbetena kan bli 
verklighet. När de satt sitt schema finns det ingenting de vill offra.  
 

Vi har ju kanske haft lite samarbete med estetiska programmet på en av gymnasieskolorna här i 
staden förut, men den skolan är borta nu. Problemet i samarbetet har ju varit att när det är dags för 
konserter så vill man ju ha tag i alla eleverna för att kunna genomföra genrep och vi har hyrt 
konserthuset för det, men då får eleverna på gymnasiet inte gå ifrån lektioner som de har där, t.ex. 
en repetition i kör B, därför att de ska ha betyg i den kursen. Och på kulturskolan så har vi ju inte 
betyg, så då får de inte ta ledigt för en sådan sak. Så vår verksamhet blir lidande inför stora 
konserter.  

Avsätta tid i lärarnas scheman 
Eftersom Adam känner att det finns så mycket av värde att hämta ur samarbeten mellan 
institutioner så tycker han att det borde finnas tid avlagt i alla lärares tjänster för att hinna 
planera och genomföra sådana saker. Som det ser ut nu så är all tid fylld med egen 
undervisning så de få samarbeten som ändå genomförs kommer till på grund av att någon 
lärare brinner för det och lägger ner tid utanför sin arbetstid på att få det hela att fungera. Han 
tycker att man från ledande nivå borde se mer långsiktigt och se vilka fördelar samarbeten för 
med sig så att man avsätter arbetstid för lärarna att de ska få en rimlig chans att få det att 
fungera. 
 

Man skulle ju kunna ha så att man [lärarna och/eller ansvariga från de olika institutionerna] bara 
träffas en timme i månaden för ett kort möte där man kan informera varandra vad som händer på 
respektive institution. Turas om att vara på olika ställen. Då börjar man på ett lätt sätt att ta 
kontakt. Det här med att maila varandra det är ju jättebra, men jag tror att den personliga kontakten 
ger mycket mer. 
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Adam tror att om det bara fanns något så litet som en timmes mötestid inplanerad i varje 
lärares schema där hen får träffa andra lärare från andra skolor så skulle samarbeten uppstå på 
ett naturligt sätt. Träffar man ingen annan så blir det lätt så att man stirrar sig blind på det man 
måste göra själv och glömmer bort världen utanför. För Adam berättar att det inte är några 
lärare på skolan som motsätter sig idén med samarbeten, snarare tvärtom, så länge det inte går 
utöver dem själva och att de får jobba övertid. Visioner och idéer för hur samarbetena skulle 
kunna se ut finns det gott om.  

Lärare B (Beata) 
Beata är lärare i träblåsinstrument vid kulturskolan. Hon bor och är verksam i en liten stad i 
södra Sverige. Förutom att undervisa i instrument och ensemble så har hon också en del av sin 
undervisningstid ute i grundskolor där hon då håller i hela musikundervisningen. Beata 
började sin musikaliska bana med undervisning på blockflöjt i kommunala musikskolan när 
hon gick i årskurs två. Hela hennes klass i grundskolan fick då börja med det och så fick man 
spela i två år innan man kunde byta till ett annat instrument. Efter det började Beata först 
spela klarinett ett år för att sedan byta till det nuvarande huvudinstrumentet, saxofon. Hon 
spelade mycket på sidan också, främst i musikkårer men hon fick också följa med sin lärare 
till kyrkan och spela där då denne även vikarierade som kantor. När hon blev äldre valde hon 
att börja utbilda sig inom musik och första steget var då det estetiska programmet på 
gymnasiet. Efter det följde ett år värnplikt som musiksoldat och två år på folkhögskola för att 
slutligen studera fyra och ett halvt år till musiklärare med inriktning på instrument och 
ensemble vid musikhögskola. Direkt efter avslutade studier började sen Beata arbeta som 
lärare på kulturskolan.  

Progression - strukturellt 
När jag ställer frågan om vad Beata har för tankar kring progression så börjar hon först med 
att berätta om att de på hennes arbetsplats är mycket duktiga på att arbeta in nytänkande och 
ny verksamhet i kulturskolan som ska kunna nå ut till fler elever i samhället.  
 

Dels så tror jag att vi är generellt duktiga på att utveckla verksamheten så vi får in nytänkande och 
ny verksamhet som ska nå fler elever. Så på så sätt blir det ju en progression i utvecklandet av 
kulturskolan och vilka som håller på med musik i kommunen. 

 
Beata berättar att det finns ett uppdrag från kommunens sida till kulturskolan att kultur ska 
finnas för alla, vilket ligger till grund för att kulturskolan arbetar aktivt med att utveckla sin 
verksamhet så att den ska nå fler människor. 

Progression - kunskapsmässigt 
Några uttalade tankar för hur elevernas kunskapsmässiga progression ska se ut är det dock ont 
om på arbetsplatsen, det finns inga fastslagna strategier från ledande håll hur lärarna ska lägga 
upp progressionsarbetet med sina elever. Eftersom skolan är ganska liten och det inte finns så 
många elever så händer det att lärarna ofta dels undervisar i flera instrument för att fylla 
tjänsterna men också dels att man jobbar tillsammans med de andra lärarna i samma 
instrumentgrupp så man kan få större elevgrupper.  
 

…För kunskapsmässig progression tror jag inte det finns någon övergripande strategi utan man 
jobbar utifrån varje instrument och instrumentgrupp..., ...Och när vi jobbar med; ja enskilda elever 
blir det ju inte så mycket snack om. Vi kanske hittar enskilda fall ibland som vi pratar om hur vi 
ska kunna utveckla tillsammans och hur vi ska kunna hitta metoder för att få dem att utvecklas 
bättre. Men det handlar väl framförallt om deras egen övning och att hitta metoder för att få 
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eleverna att öva, det är oftast där det som det brister..., ...Är de med i en orkester så får de ju i alla 
fall två speltillfällen i veckan. 

Ensemblespel på den egna arbetsplatsen 
Det finns inget krav på att man ska vara med i någon slags ensemble eller orkester om man 
går på kulturskolan, men lärarna arbetar hårt för att få eleverna att gå med. 
 

Nä vi har inga krav. Men vi pushar ju stenhårt för att de ska börja i en ensemble efter ett par år i 
alla fall. Senast. För man märker att ifall de inte börjar i någon sådan verksamhet så slutar de efter 
ett par år. 

 
Beata tycker att det är mycket viktigt att de är med och spelar med andra för att de ska kunna 
få en mer verklighetsanpassad syn på hur musik fungerar. Hon menar att man oftast spelar 
tillsammans med andra och gemenskapen som finns är ofta lika viktig som musiken för de 
som är med.  

Progression inom orkesterverksamheten 
Inom orkesterverksamheten finns försök till att slå fast en tydlig progression med olika nivåer 
på orkestrarna som eleverna succesivt kan gå emellan. Hon berättar att de hämtar mycket 
material ur en bokserie där det redan finns en genomarbetad progression. Det låga elevantalet 
på skolan skapar dock en hel del hinder för att man ska kunna få en bra nivå åt alla elever. 
Just nu finns två steg på orkestrarna, den yngre där elevernas åldrar varierar mellan 7-16år, 
samt en vuxenorkester där det inte finns någon övre åldersgräns. I vuxenorkestern spelar dels 
några av kulturskolans vuxen-elever samt några av de vanliga eleverna i skolålder, men 
största delen av orkestern utgörs av gamla elever som slutat kulturskolan men som stannat 
kvar i orkestern för att de trivs och vill fortsätta spela. Lärarna vill dock gärna starta en 
orkester för nybörjare så att det tillkommer ett tredje steg, det skulle medföra att det blev 
lättare att nå varje elev med material på lagom nivå, men tyvärr finns det inte tillräckligt 
många elever för att detta ska vara genomförbart just nu. Så här berättar Beata med egna ord 
om progressionen i orkestern: 
 

Dels så har vi en bokserie och den gör att vi får en progression. Men i den yngre orkestern så har 
vi ju sån blandad ålder, 7 till 16 år. Det bara blev så. Först var det bara mellanstadieelever med, 
men så drog den förra brassläraren med några elever som var yngre, men väldigt duktiga, och allt 
eftersom så drog de eleverna med sina kompisar. Och sen har det blivit så. Detta gör ju att vissa 
hänger ju inte med alls och andra tycker det är för lätt. Så är det ju. Men de trivs bra ihop och det 
är väl lagkänslan som gör det liksom. Det finns ju de eleverna som inte sätter en enda ton på ett 
helt rep men de kommer dit för att fika och snacka med sina kompisar.  

Samarbeten 
Beata berättar att de på hennes arbetsplats är mycket duktiga på samarbete. Dels så delar 
kulturskolan lokaler och lärare med gymnasieskolans estetiska program, dels så gör bland 
annat kulturskolans äldre orkestrar och storband mycket konserter och projekt med andra 
motsvarande uppsättningar både inom länet och ute i resten av Sverige.  
 

...vi har också samarbete med vuxenorkestern och stadens körer. Vi brukar göra två stora 
julkonserter varje år på samma dag. Det började förr i tiden med att bara orkestern gjorde sin 
julkonsert i kyrkan har jag fattat det som. Men sedan så var det en kör som frågade om de också 
fick vara med och göra några låtar. 
 
...sen så ska vi med storbandet i vår åka till en annan stad och göra ett samarbete med en musikkår 
där och en arrangör som skrivit mycket för dragspel och storband. Och sen ska vi göra ett 
samarbete med en församlingskör i en kyrka och göra ABBA-låtar med storband, kör och solister. 
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Variationen på samarbetena är stor, men det är för det mesta tillsammans med andra på 
motsvarande utbildningsnivå, t.ex. andra kulturskolor, gymnasium eller amatörorkestrar. Mot 
andra musikinstitutioner, framförallt på andra utbildningsnivåer, finns det nästan inget 
samarbete.  

Liten kulturskola 
Eftersom kulturskolan som Beata arbetar vid är ganska liten så blir det väldigt naturligt att 
lärarna och eleverna arbetar tillsammans över instrumentgränserna, framförallt i 
ensembleverksamhet av olika slag.  
 

...dels så samarbetar vi mycket inom huset med de olika ensembleverksamheterna. Vi har ju också 
estetiska programmet i samma hus så vi har ganska mycket samarbete med dem. Och 
kulturskoleorkestrarna och storbandet med de äldre eleverna gör ganska mycket samarbeten 
sinsemellan... ...I vår ska vi göra ett samarbete med de yngre blåsarna, stråket och barnkör och 
sätta upp en liten musikal. 

Fördjupa intresset 
Beata tror att det är viktigt framförallt för de lite äldre eleverna att få träffa likasinnade genom 
samarbetena de gör med andra skolor och orkestrar m.m. Hon tror att detta är grunden till att 
de fördjupar sitt intresse och fortsätter att spela. 
 

...just ett sådant samarbete gör ju att eleverna tycker det är kul att spela. Det är något de ser fram 
emot och det blir en bra lagkänsla. Det är många som gör något roligt, ett gemensamt intresse, 
tillsammans och de ser att det inte bara är dem själva som sitter ensam i sin lilla stuga och spelar 
klarinett liksom.  

Olika utbildningsnivåer - kunskapsutbyten 
Samarbeten mellan institutioner på olika utbildningsnivå är något som Beata tror är mycket 
viktigt, men tyvärr sker det nästan ingenting just nu. Det närmaste som finns till ett sådant 
arbete är i så fall samarbetet med estetiska programmet, men då många av eleverna är lika 
gamla och ofta går på både estetiska programmet och kulturskolan så nivån är ganska lika 
även ifall institutionerna utifrån sett kan tyckas rikta till olika utbildningsnivå. Skolan tar även 
emot studenter från musikhögskolan när dessa ska ha verksamhetsförlag utbildning (VFU) för 
att få praktisera hur det är att arbeta som lärare, men Beata tycker att detta kunde utvecklas 
långt mer. 

Värdet av samarbeten 
Att ha ett mycket mer utbrett samarbete med andra institutioner och utbildningsnivåer skulle 
vara mycket värdefullt för eleverna på kulturskolan. Beata berättar att genom att träffa elever 
och studenter på högre nivå så kan kulturskoleleverna dels få se hur duktig man kan bli när 
man håller på med musik länge och så får de en möjlighet att prata och ställa frågor.  
 

Om eleverna är nyfikna så kan de ju också ställa frågor till studenterna hur deras musikutbildning 
fungerar, hur den är strukturerad och vad man gör i plugget på t.ex. musikhögskolan. De kan få 
reda på hur studenterna tänker kring musik och varför de har valt att gå den här vägen och så.  

 
Kulturskolans elever får då också möjlighet att skaffa sig en mer personlig inblick i vad man 
kan ta sig för och det ger också en bättre förutsättning för att de kanske fortsätter berättar 
Beata.  

Svårigheter 
Avslutningsvis talar Beata lite mer om om svårigheter som kan uppkomma i samband med 
samarbeten: 
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...Det kan väl vara om det blir för stort i elevantal eller tar för mycket tid så att det blir svårroddat. 
Att engagera många människor på en gång liksom. Planering och budget och allt runtomkring. 
Men sen själva genomförandet är ju inte särskilt svårt. Men det är ju alltid så att desto fler man 
blandar in i ett projekt desto mer rodd blir och fler frågetecken. Men för elevernas del det ju inget 
negativt. 

Lärare C (Chris) 
Chris undervisar i trumset och slagverk samt rockband vid två stycken kulturskolor på mindre 
orter i södra Sverige. Tjänsten som han har är uppdelad så att han undervisar ungefär 65 % på 
den ena skolan och 35 % på den andra. Chris är från början självlärd när det kommer till att 
spela trumset och rockband. Han berättar dock att han hade lite undervisning i piano på 
kommunala musikskolan under några få år när han gick i låg- och mellanstadiet men 
beskriver det själv som att han inte alls förstod sig på vad musik var för något då. Förståelsen 
för det kom senare när han själv börjat experimentera med att spela trumset. Första lektionen i 
trummor fick han först när han var tjugo år gammal och hade börjat på musikgymnasium. 
Tidigare hade han även läst ett vanligt program på gymnasiet och även gjort värnplikt, men 
fick reda på att man kunde ansöka om att få gå ett program till så då gjorde han det. Efter 
detta gick han vidare till folkhögskola, där han för första gången började spela slagverk utöver 
trumset, och sedan lärarprogrammet på musikhögskola. Till skillnad från de två andra 
informanterna så gick dock Chris lärarprogrammet med inriktning grundskola och gymnasium 
(GG) som hade fokus på att hålla i klassundervisning istället för enskild undervisning.  

Övergripande strategier på de egna arbetsplatserna 
Fram till alldeles nyligen så har Chris aldrig haft några övergripande direktiv om elevers 
progression att förhålla sig och sin undervisning till. Först för något år sedan fick kollegiet, på 
skolan där han undervisar 35 % av sin tid, i uppgift att sätta sig ner tillsammans och skapa en 
mall, liknande en kursplan, som innehåller gemensamma riktlinjer att gå efter för att alla 
elever ska få en mer jämställd undervisning och bättre progression. 
 

Vi började förra året att på min ena arbetsplats delas in tre och tre och sitta och försöka gör en liten 
kursplan. Det var jag, en trumpetlärare och en pianolärare som fick sitta och planera och det var 
inte lätt. Det blev ju lite luddigare och mer allmängiltiga ordalag. 

 
Eftersom alla instrument kräver undervisning på olika sätt så kunde man bara slå fast ytterst 
generella riktlinjer som kan ses ganska luddiga och har möjlighet till fri tolkning. Chris 
berättar dock att han upplevde att när vardagen väl drog igång igen så var det väldigt lite 
fokus hos lärarna på att anpassa sin undervisning. 
 

Sen är det ju som med mycket annat här i världen att man gör och skriver fina saker på möten och 
planeringsdagar och man har visioner och planer, men sen drar vardagen igång och alla går in i 
sina egna rum och kör på precis som vanligt. 

 
Chris tillägger också att detta nödvändigtvis inte behöver vara något negativt, många av 
lärarna har ju skapat sig ett eget arbetssätt efter alla år de jobbat som funkar väldigt bra.  

Egna strategier 
Själv har han aldrig heller utvecklat någon uttalad strategi för hur han arbetar med elevernas 
progression men han berättar att han självklart funderat mycket på vad han ska lägga 
undervisningen på för nivå.  
 



 22 

Vare sig man tänker på det eller inte så har man ju en egen progression.., ...man kan ju ha en 
väldigt klar progression som man har skapat sig efter alla år man jobbat. Vad ska jag göra i 
elevernas olika utvecklingsstadier osv. 

Lokala samarbeten 
Chris arbetar som sagt vid två kulturskolor som ligger i mindre samhällen nära varandra, och i 
trakten finns även en tredje som de brukar göra ett samarbete med var tredje år.  

 
Vi har ett samarbete där vi brukar köra någon typ av projekt. Vi kör vartannat år, men senaste 
gångerna har det varit var tredje år. Vi gör en stor musikalisk konsert med drama. Vi har ungefär 
300-350 barn på scenen samtidigt. Vi har haft professionell artist med någon gång också. 

 
Detta gör de för att eleverna ska komma närmare den verkliga musikbranschen ute i samhället 
och inspireras av att få jobba med en professionell artist . Utöver detta finns även ett 
samarbete mellan hela länets kulturskolors orkestrar varje år som har lite liknande karaktär 
men är lite mer intensivt under en kortare period. Man träffas ett par dagar och håller ett 
musikläger med musicerande och aktiviteter som slutar med en stor konsert för anhöriga. 
Annars är det inte så mycket mer samarbete menar Chris, varken inom kulturskolorna eller ut 
mot omvärlden. 

Värdet av samarbeten 
Chris tycker att det är mycket viktigt med samarbeten och tycker att det borde finnas många 
fler.  
 

För oss lärare är det ju bra att få träffa andra lärare och skapa ett större nätverk. Se hur man jobbar 
på olika ställen. Och för eleverna är det ju en ännu större vinst i att få träffa andra och få höra 
andra spela och få vara med i andra sammanhang. Mina trummisar får spela med trummisar från 
andra skolor i gemensamma orkestrar och kan sen själva skapa sig en uppfattning lite om vad de 
själva har för nivå och sånt. Jag tror det är jättebra. 

 
Att dessutom samarbeta mellan institutioner som har olika utbildningsnivå tror han är 
jätteviktigt, men det är har inte skett på många år och knappt alls under tiden som han arbetat 
vid kulturskolan.  
 

Ja men alla är ju beroende av varandra. Jag menar, hårdrar man det lite så skulle ju inte 
musikhögskolan finnas om inte funnits folkhögskolor. Man behöver steget under sig. Det är ju att 
man hela tiden skickar vidare uppåt, och alla behöver ju varandra. Sen när man gått på 
musikhögskolan så börjar man istället att jobba i kulturskolan och själv slussa elever uppåt igen. 
Det blir en cirkel. 

Hinder för samarbeten - Hierarkier 
Något som Chris upplever sätter käppar i hjulet för att ett samarbete mot andra 
utbildningsnivåer är att han upplever att det finns en tydlig hierarki och att det är väldigt säkra 
skott mellan varje steg.  
 

Dels mellan kulturskolor kan det ju vara svårt att samarbeta men sen att då försöka samarbeta med 
musikhögskolor det är ju… Det blir hierarki i det hela då. Skulle vi samarbeta med dem så blir det 
helt på deras premisser tror jag. För de är ju ändå musikHÖGskolan och vi är bara kulturskola. 
Och sen är det väl lite likadant med folkhögskolor. 

 
Han menar att det hela blir som en syskonskara där storebror (musikhögskolan) vet bäst och 
kulturskolan hamnar på botten som minstingen i gänget. Kulturskolan lär upp de yngsta från 
grunden och sen när de går vidare på estetiska programmet på gymnasiet så blir det på deras 
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premisser och kulturskolan glöms bort. Trots att det finns estetisk inriktning på gymnasiet 
nära en av skolorna Chris jobbar på ligger så har det aldrig funnits ett samarbete.  

Hinder för samarbeten – planering och låsta scheman 
En annan sak som problematiserar samarbeten är att det krävs väldigt mycket planering för att 
kunna synkronisera med en annan skola, planeringstid som lärarna inte har. På kulturskolan 
har lärarna ganska fria tyglar när det kommer till att planera sin undervisning, de behöver inte 
följa någon läroplan utan har bara en årsarbetstid som de ska fylla upp, och detta är något som 
Chris tycker är synd att han och hans kollegor inte kan utnyttja bättre till samarbeten.  
 

Men så fort alla har lagt sitt schema så är man helt låst i det. För vad än är för förslag på samarbete 
som kommer upp så kan inte jag, för då har jag det här och det där redan inplanerat i schemat. 
Kalle ska ha sin lektion eller så ska orkestern repa eller något. 

 
Bara att ta med sina egna elever på ett mindre studiebesök är svårt. Han berättar om en gång 
då han skulle ta med sina slagverkare att få sitta med och titta när en professionell orkester 
repeterade i en närliggande stad och hur svårt det var att få till. Dels så skulle det passa för 
honom själv och orkestern, men sen tillkommer också att eleverna har en mängd andra 
aktiviteter förutom musik efter skolan.  

Vilja att samarbeta 
Chris upplever inte att det är någon bland hans kollegor som direkt motsätter sig ett 
samarbete, det är snarare tvärtom. 

 
Jag tror dock att alla vill samarbeta men att ingen vill ta bort det man själv värnar om, sin egen 
verksamhet. Verksamheten går alltid först, och sen kommer samarbete i andra hand. 

 
Det krävs att man gör kompromisser sinsemellan och möjligtvis, i alla fall till en början, drar 
ner på sin egen verksamhet lite grann för att släppa fram ett samarbete och detta upplever 
Chris skapar väldigt mycket extra arbete för lärarna. Han säger att det förmodligen är möjligt 
att komma runt planeringen och ro det i land, men det blir otroligt mycket svårare och 
besvärligare för lärarna så man gör det inte.  
 

Förutsättningar för att genomföra samarbeten 
För att samarbeten ska kunna genomföras så tror Chris att det är viktigt att skolornas 
ledningar och rektorer sätter sig i ett tidigt skede och planerar vilka samarbeten som ska ske 
under året. 
 

Jag tycker ju att det är längre upp på chefsnivå där man måste enas och bestämma vad det ska vara 
för samarbeten år för år...,  ...planeringen fungerar bra, men det är det som händer innan 
planeringen. Besluten om vad och hur det ska planeras. Hur mycket tid allt ska få ta och sådant. 

 
Chris upplever att ledningen planerar bra för att lärarna ska hinna med sina uppgifter, men att 
det saknas något innan själva planeringsfasen. Han tycker att man måste lyfta blicken och 
redan innan man börjar planera och schemalägga, lägga fram visioner och nya idéer så att de 
får vara med som pusselbit i planeringen sedan.   
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RESULTATANALYS 

Utbildningsbakgrund 
Det finns slående likheter hos alla tre informanterna gällande vilken väg de gått 
utbildningsmässigt. Samtliga har börjat sin utbildning på kommunala musikskolan för att 
sedan via estetiska programmet på gymnasium och musiklinje på folkhögskola ta sig in på 
musiklärarprogrammet vid en musikhögskola. Det enda som sticker ut informanterna emellan 
är att Chris valde eller blev antagen till att gå GG-programmet på högskolan, alltså det 
programmet som är mer inriktat på klassundervisning i grundskolan och gymnasiet i musik, 
medan Adam och Beata valde IE-programmet som är inriktat på undervisning i instrument 
och ensemble. 
 
Hur de första gången kom i kontakt med musik och skapade ett intresse, alltså tiden innan de 
började på kulturskola, ser också lite olika ut. Adam började med den obligatoriska 
blockflöjtsundervisningen i grundskolan medan Chris tillsammans med vänner började 
försöka spela rockband på egen hand. Beata hade lite liknande start som Adam med 
blockflöjtsundervisning, men intresset väcktes när hon som liten fick följa med sin lärare, som 
också jobbade som kantor, och spela i kyrkor.  

Progression 
På kulturskolan har lärarna väldigt fria tyglar att bestämma själva vad de gör på sina lektioner 
och hur de planerar undervisningen menar Adam, Beata och Chris. Inte på någon av 
arbetsplatserna finns det några övergripande riktlinjer från chef och ledning att gå efter mer än 
att man har ett schema med viss mängd undervisningstimmar och planeringstimmar. Chris 
menar att oavsett om det finns riktlinjer för hur progressionen i undervisningen ska se ut (t.ex. 
vilken ungefärlig nivå en elev bör uppnått efter viss tid) så har alla lärare en egen strategi för 
progressionen med sina elever. Som lärare måste man ta hänsyn till elevens kunskaper för att 
kunna göra undervisningen meningsfull.  
 
På alla berörda kulturskolor har dock behovet av gemensamma riktlinjer, för att göra 
elevernas utbildning mer likvärdig, belysts fast det har kommit fram på olika sätt. Hos Chris 
kom det direktiv från chef att lärarna i kollegiet gemensamt skulle diskutera och komma fram 
till en slags kursplan. Adam och hans kollegor har på eget initiativ upprättat en tydlig 
progression för deras elever, framförallt när det kommer till orkester- och ensemblespel. På 
Beatas arbetsplats har det kommit naturligt att tillsammans skapa vissa riktlinjer eftersom hon 
jobbar på en mindre skola med färre elever, vilket gör att lärarna måste samköra mycket mer. 
Hon tynger dock på att de mycket sällan sitter och diskuterar enskilda elevers utveckling, utan 
man har en mer generell plan.  
 
Det verkar vara så att det är främst inom de gemensamma aktiviteterna, däribland orkester- 
och ensemblespel, som de mest genomarbetade strategierna för progression finns. Adam, som 
arbetar på den största kulturskolan av de tre, berättar att de på hans arbetsplats har tydliga steg 
av orkester- och ensembleverksamhet för eleverna att vandra genom under sin tid på 
kulturskolan. De har även ett krav på att ifall man tar lektioner på kulturskolan så ska man 
också vara med i minst en ensemble eller orkester utöver den enskilda lektionen. Hos Beata, 
som arbetar på mycket mindre skola än Adam, finns visionerna om att ha tydliga steg i 
orkesterverksamheten men det går inte att uppnå i praktiken på grund av det låga elevantalet. 
Hon finner det till viss del problematiskt att klumpa ihop eleverna, som har olika nivåer 
musikaliskt, i samma orkester eftersom det då blir svårt att möta varje elev på deras nivå men 
menar att det ändå fungerar rätt bra eftersom lagkänslan är stark. Hon menar att framförallt de 
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yngre eleverna till och med kan ha en fördel i det här upplägget eftersom de kan få hjälp och 
stöd av de äldre. Chris talar mycket lite om hur ensemble- och orkesterspelet ser ut på den 
egna arbetsplatsen, så det går tyvärr inte att uttala sig om hur progressionen ser ut där.  
 
Det finns inte någon uttalad plan på mina informanters arbetsplatser som syftar till att 
förbereda och slussa eleverna vidare upp på högre nivå. Mina informanter verkar dock vara 
insatta i detta och vilja arbeta för att deras elever ska fortsätta med musik, gärna vidareutbilda 
sig, efter att de slutat på kulturskolan. 
 
Alla tre menar dock att det är ett svårt arbete. Adam berättar att han brukar tala med sina 
elever om folkhögskola och musikhögskola, hjälpa dem söka information på internet och så. 
Han menar dock att det inte är möjligt för honom att ge sina elever en rättvis och verklig bild 
av vad de vidareutbildningarna är för något, han kan bara så ett frö och försöka ge dem en idé. 
För att fröet ska slå rot och gro så måste eleverna få en personlig relation och förståelse till 
vad t.ex. en folkhögskola är för något. Bästa sättet för att detta ska hända är enligt Adam, och 
även Beata och Chris, att skapa mötesplatser där eleverna på kulturskola kan få träffa elever 
på folkhögskola och musikhögskola. Detta kan med fördel ske genom något slags musikaliskt 
samarbete så att man även kan dra nytta av varandras kunskaper. När hans elever väl fått en 
personlig relation till nästa utbildningsnivå och blivit sporrade så brukar det rulla på av sig 
själv.  
 
Chris hävdar även att samarbete mellan institutioner på olika nivå är mycket viktigt eftersom 
alla institutioner behöver varandra. Han menar att om inte kulturskolan fanns och slussade 
elever vidare uppåt så skulle inte folkhögskola och musikhögskola finnas, och finns inte 
musikhögskolan så kommer det inte ut några nya lärare till kulturskolan. Det verkar finnas ett 
slags kretslopp. 
 
Beata tar upp att musikhögskolestudenter delvis har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid 
deras kulturskola och detta också är ett slags samarbete som kan utnyttjas långt mer. Hon 
menade att det är lysande tillfälle för hennes elever att träffa studenter på högre nivå utan att 
det behöver bli något stort projekt. Samtidigt som de yngre eleverna får ta del av 
musikhögskolestudentens kunskaper på samma sätt som i de tidigare samarbetena jag nämnt 
så har även studenten ett tillfälle att få öva på att vara lärare med de yngre som sina elever. 
Beata menar att som systemet ser ut just nu så går mycket av detta förlorat eftersom 
musikhögskolans direktiv till mångt och mycket är att studenterna mestadels bara ska sitta 
med och observera hur undervisningen går till. Ingen av de övriga lärarna, Adam och Chris, 
nämner något angående VFU eller liknande företeelser på deras arbetsplatser.  

Samarbete 
Samtliga av de tre kulturskollärarna är överens om att den största fördelen med samarbeten är 
att de gynnar eleverna så mycket. De tar alla upp att de tror att det är genom att deras elever, 
framförallt de äldre, får träffa likasinnade kamrater från andra platser som stärker deras 
intresse att fortsätta med musiken. Beata uttrycker det som att det skapas en stark lagkänsla 
när man möts kring ett gemensamt intresse för att göra ett projekt och att det är bra för 
eleverna att få se att det finns många fler som dem själv runt om i världen.  
 
Eftersom Beatas kulturskola är liten sett till elevantalet så menar hon att det blir naturligt att 
man försöker inkludera så många som möjligt när man vill göra ett projekt, även över 
instrumentgränser och ämnesgränser (t.ex. teater och bild). På Adams kulturskola upplever 
han att det finns för få samarbeten över ämnesgränserna och skulle önska att det fanns fler 
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eftersom han sett på sina elever hur taggade och sporrade de blir att spela när ett sådant här 
skett förut (han nämner bland annat en konsert där både danslinjen och storbandet 
medverkade). Chris pratar inget om hur vida det sker samarbeten över ämnesgränserna enbart 
inom kulturskolorna där han arbetar, men han nämner ett större projekt som de brukar göra 
tillsammans tre kulturskolor emellan. Projektet går ut på att göra en stor konsert med både 
musik och teater. 
 
Alla tre informanter menar också att samarbeten är mycket positivt för dem själva som lärare 
och att det inte är bara eleverna som får fördelar av det. Chris tycker att det är nyttigt att 
genom att träffa andra lärare knyta kontakter och skapa större nätverk, men också att man 
genom detta kan få ta del hur man arbetar på andra platser och utveckla sin egen 
undervisning. Adam menar att det är mycket viktigt för honom att få något nytt varje år som 
han kan intressera sig för och på så sätt behålla passionen i sitt arbete. Ett utbyte genom 
samarbete kan vara ett mycket bra tillfälle för detta.  
 
Samtliga musiklärare lägger tyngd på de upplever att alla deras kollegor inklusive dem själva 
är mycket positivt inställda till samarbeten, de skulle gärna se mer av det, men överallt så 
sätter bristen på planeringstid käppar i hjulen. När man ska organisera ett samarbete och det 
blir fler människor inblandade, varav några kanske befinner sig på en annan plats eller har 
helt andra arbetsmetoder, så krävs det att det finns tid avlagt för läraren/-na att planera 
utförandet av samarbetet. Adam och Chris vittnar om att de samarbeten som idag uppkommer 
drivs av lärare utanför deras ordinarie arbetstid, dvs. de jobbar övertid. I längden är detta 
ingen hållbar lösning eftersom det ofta leder till utbrändhet. Adam och Chris menar 
fortsättningsvis att man från ledningens (chef och rektors) håll bör avsättas tid när man lägger 
scheman, där lärarna har en viss mängd timmar som ska läggas på att upprätta samarbeten 
med andra. Adam menar också att det framförallt borde se ut såhär på utbildningsnivåerna, 
folkhögskola och musikhögskola, eftersom han upplever att de borde ta ett större ansvar i att 
upprätta kontaktnät nedåt för att främja tillväxten av nya musiker.  
 
Förutom hindren som kan uppkomma i samband med planeringen så nämns även av Adam 
och Beata att ekonomin kan bli ett problem. Större projekt kostar ofta lite mer och det är inte 
alltid det finns budget som täcker dessa kostnader. Chris tar även upp att han upplever det 
finns en hierarki mellan institutionerna som försvårar för samarbete. Han menar att ifall de 
skulle samarbeta med musikhögskolan så skulle det bli på musikhögskolans premisser 
eftersom de är högst upp i hierarkin. Ingen av de andra informanterna nämner något om 
hierarkier men man kan ana att även Adam upplever att de finns då han påpekar att han tycker 
att folkhögskolorna och musikhögskolorna borde ta ett större ansvar i att sträcka ut en hand 
och efterfråga samarbeten med kulturskolan.  
 
En annan aspekt som framförallt Adam och Chris upplever hindrar samarbeten (Beata uttalar 
sig inte rakt ut om detta men man kan tolka henne som att hon är inne på liknande tankar) är 
att lärare oavsett institution värnar väldigt mycket om sin egen verksamhet och undervisning. 
För att flera parter ska kunna samarbeta så krävs det att man kan göra kompromisser på sin 
egen verksamhet för att ge plats till samarbetet. Adam och Chris menar att detta till stor del 
skulle kunna lösas om det redan från början fanns tid i lärarnas scheman avlagt för 
samarbeten, i linje med det jag tog upp under rubriken Planeringstid och schemaläggning.  
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DISKUSSION 
I denna del kommer jag sätta resultatanalysen i relation till tidigare forskning och det jag 
skrev om i uppsatsen bakgrundsdel. Utöver detta så innefattar denna del även en avslutande 
reflektion där jag har möjlighet att väva in mer av mina egna tankar och upptäckter från 
studien. Här diskuteras även studiens genomförande samt förslag till vidare forskning. 
 
Mitt arbete syftar till att undersöka kulturskollärares förståelse för och erfarenheter av arbete 
för att uppmuntra elever att fortsätta på högre utbildningsnivå. Resultaten visar tydligt att de 
tre kulturskolelärarna som medverkade i studien alla delar en tro på vikten av att man som 
lärare arbetar med att föra sina elever framåt till nästa nivå, att det finns en progression i 
undervisningen. Inom den egna verksamheten finns det många erfarenheter av och exempel 
på hur arbetet med att få sina elever att stanna kvar och fortsätta kan se ut, men blickar man 
utanför kulturskolan och upp mot nästa utbildningsnivå så finns nästan ingenting. Lärarna är 
medvetna och tycker det är viktigt att uppmuntra sina elever till att söka vidare men att det är 
ett svårt arbete och att det finns många faktorer som står i vägen, bl.a. tid och ekonomi. En av 
de svåraste uppgifterna verkar vara att få eleverna att förstå vilka möjligheter som finns och 
att få dem att se dessa som reella och seriösa val inför framtiden. Ett annat resultat visar att 
lärarna tror att samarbeten med musikinstitutioner på annan utbildningsnivå är ett mycket bra 
sätt att ge sina elever en inblick i vad det innebär att studera på högre nivå. Dessa samarbeten 
medför även att eleverna får knyta an till och skapa sig en egen bild av institutionerna vilket 
är viktigt ifall de ska se dem som ett seriöst val inför framtiden. Trots lärarnas förståelse av 
sådana samarbeten som mycket positiva så har de i stort sett inga erfarenheter av att de sker 
eller skett tidigare. Däremot sker samarbeten med andra institutioner på motsvarande 
utbildningsnivå som kulturskolan, vilka också upplevs vara mycket viktiga och positiva för 
elevernas musikintresse.        

Bakgrund och utbildning 
Resan genom utbildningar som informanterna tagit ser i stort sätt lika ut för dem alla, det 
finns endast några få punkter som skiljer dem åt. Dessa är t.ex. att Beata har en nästintill 
oavbruten studietid från kulturskoleelev till att hon själv blev kulturskolelärare medan Chris 
sticker ut lite med att sin utbildning uppdelad med flera år mellan vissa steg. Detta stämmer 
överens med Brändström och Wiklunds (1995) slutsatser om vilka som utbildar sig till 
musiklärare och Christer Bouijs (1998) beskrivning av en musiklärares väg från elev på 
kulturskolan till lärare på kulturskolan.  

Övergripande styrdokument 
Trots att det inte finns några övergripande styrdokument för kulturskolan (t.ex. som 
läroplanen i grundskolan) så verkar det vara så att mina tre informanter och deras respektive 
arbetsplatser förhåller sig till sitt uppdrag på ungefär samma sätt och att detta sätt stämmer bra 
överens med den bild av kulturskolan och förslagen på riktlinjer som Håkan Sandh (2015) 
beskriver. Samtliga informanter beskriver dock att de upplever att det finns ett visst behov av 
gemensamma riktlinjer och att det på samtliga arbetsplatser formulerats någon form av sådana 
i syfte att göra verksamheten mer likvärdig för alla elever. Å ena sidan kan tänkas att en 
nationell läroplan för kulturskolorna i stil med grundskolans skulle kunna underlätta vissa 
moment för lärarnas planering, ge eleverna en mer likvärdig undervisning och framförallt 
underlätta för organisationen. Å andra sidan så kan det gå emot tanken att kulturskolan ska 
vara en kompletterande plattform för musikundervisning som inte ryms i grundskolan, likt det 
Torgil Persson (2001) och Håkan Sandh (2015) beskriver. Ifall kulturskolan styrdes av 
läroplan på samma sätt som den obligatoriska skolan så försvinner dess möjligheter att 
skräddarsy undervisningen för elev och möta varje individs behov, dessutom tillkommer 



 28 

ytterligare arbete i form av att kontrollera att läroplanen följs osv., vilket kan leda till att 
organisationen blir mer tungrodd.    

Uppmuntran till fortsatta musikstudier 
Kulturskolan riktar sig vanligtvis till barn och ungdomar i åldrarna 10-19 år och följer därför 
eleverna genom en tid där de utvecklas mycket och söker sin rollidentitet, först i barndomen 
och sedan tonårstiden (Bouij 1998). Lärarna i min undersökning verkar som tidigare nämnt 
vara inställda på att vilja slussa sina elever uppåt till högre utbildningsnivå och då arbetar de i 
helt rätt åldersspann för att kunna påverka detta enligt Bouij (1998). Trots detta verkar det 
som att de tycker det är svårt att nå eleverna och få dem att fortsätta, och det kan tänkas bero 
på att eleverna inte ges någon möjlighet att knyta ett personligt band och skapa sig en egen 
förståelse till de högre utbildningsnivåerna vilket enligt Bouij (1998) är nödvändigt för att 
man ska stärka sin rollidentitet (i detta fall som musiker/musikstuderande). Han skriver att en 
i tonårstiden (som är den tiden eleverna på kulturskola befinner sig i när det är dags att söka 
vidare till nästa utbildningsnivå, t.ex. estetiskt gymnasium, folkhögskola eller högskola) går 
in i en slags integrationsprocess in i världen där man försöker ta reda på vem man är och vart 
man passar in.  
 
Föräldrarnas syn på musikutbildning och stöd är viktigast i barndomen för att eleven ska 
fortsätta, men följer även med eleverna in i tonårstiden även fast den inte är riktigt lika 
framträdande där (Bouij 1998 och Brändström & Wiklund 1995). Eftersom utbildning i musik 
har låg status i samhället (Brändström & Wiklund 1995) är det möjligt att föräldrarna, 
speciellt de som själva inte är invigda i musikens och konstens värld, försöker styra sina barn 
mot andra utbildningar och sysselsättningar med högre status som de tror är mer givande för 
barnen. Detta gör det extra viktigt för lärare som vill uppmuntra sina elever att fortsätta, att de 
hjälper eleverna stadga sin rollidentitet som musiker.  

Samarbeten och att spela tillsammans 
Samtliga informanter tynger på hur viktigt samspel med andra är för att eleverna ska styrka 
sitt musikintresse och fortsätta, vilket stämmer bra överens med Kalsnes studie om varför 
elever slutade i musikskolan (1984) och även i Brändström och Wiklunds studie påvisar de 
positiva resultat angående samspel (1995). Inom det sociokulturella perspektivet på lärande så 
skriver Säljö (2012) om skolan som en plats där människor görs delaktiga i samhällets 
kollektiva kunskaper och att lärande ses som en del av mänsklig samvaro. Kunskap växer ur 
samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Detta perspektiv verkar vara mycket 
centralt hos mina informanter, då de beskriver ensemblespel och orkesterverksamhet som 
några av de viktigaste delarna i verksamheten och som de delar där de arbetat mest med att 
skapa en strukturerad progression i undervisningen. Adam tar t.ex. upp att de i hans arbetslag 
bestämt att alla elever måste deltaga i någon form av ensemble- eller orkesterverksamhet som 
komplement till den enskilda undervisningen. Anledningen till detta menar han är att 
undervisningen bättre ska spegla verkligheten som musiker och det kan då tänkas vara för att 
han vill att eleverna ska förstå dess kulturella redskap, vilket kopplar an väl till Säljös 
beskrivning av det sociokulturella perspektivet (Säljö 2012).   
 
Utöver samspelet och samarbetet lärare och elever emellan inom den egna verksamheten så är 
informanterna mycket positivt inställda till samarbeten med andra institutioner och 
verksamheter. Det lyfts flera aspekter av samarbeten, t.ex. att kulturskolan säljer tjänster i 
form av undervisningstid till grundskolan. Stålhammar (1995) beskriver detta samarbete som 
mycket positivt för både kulturskolan och grundskolan, bl.a. eftersom det fungerar som en 
inkörsport för grundskolans elever till instrumentalundervisningen på kulturskolan och lyfter 
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kulturlivet på skolorna, ger en bättre verklighetsanknytning och skapar naturligt fler 
speltillfällen.   
 
Samarbeten där eleverna får träffa och spela med andra elever från andra skolor på 
motsvarande utbildningsnivå upplever lärarna som mycket positivt. Deras elever får då 
möjlighet att se att deras intresse för musik delas av likasinnade på flera platser i världen och 
inte bara är någon lokal företeelse därifrån de kommer, vilket precis som det tidigare nämnda 
är mycket positivt och stärkande för deras identitetsbyggande som musiker (Bouij 1998). 
Informanterna nämner även att dessa samarbeten är mycket positiva för lärarna som också får 
möta likasinnade (andra lärare) och inspireras till nya arbetssätt och idéer. Detta kan då tolkas 
som att det Bouij skriver om rollidentitetsbyggande även fortgår som vuxen och ligger även i 
linje med Stålhammars (1995) beskrivning av samarbeten. Inom det sociokulturella 
perspektivet beskrivs lärandet som något som ständigt fortgår (Säljö 2012) och att man 
tillägnar sig kunskaper av varandra. En tanke kan vara att ifall man även ser själva lärandet 
som en kunskap, så kan det tänkas vara mycket positivt för en elev ifall hens lärare också lär 
sig något nytt samtidigt som eleven gör det. Det kan då tänkas att eleven får en möjlighet att 
appropiera kunskapen ”att lära” av läraren och inspireras av detta, vilket torde vara mycket 
positivt för elevens kommande lärande. Samarbeten mellan två institutioner där både lärare 
och elever deltar blir således mycket positivt på flera nivåer.  
 
Avsaknaden av samarbeten med institutioner på annan utbildningsnivå upplevs negativ av 
mina informanter. Återigen enligt Bouijs (1998) tankar om att man i tonårstiden söker stöd 
från likasinnade kamrater, så kan det tänkas vara mycket positivt för eleverna på kulturskolan 
att komma i kontakt med elever och studenter på högre utbildningsnivå som delar samma 
intresse men har tagit ytterligare ett steg framåt. Eleverna på kulturskolan kan då ges en 
möjlighet att skapa sig en mer personlig ingång till vad det innebär att studera musik på högre 
och detta kan då tänkas bidra till att en utbildning på folkhögskola eller högskola känns som 
ett mer reellt och seriöst val för dem; att det faktiskt kan ge något bra. Lärarna som jag 
intervjuat nämner flera förslag på hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut som inte skulle 
vara så svåra att genomföra, t.ex. att bättre använda sig av studenterna från Musikhögskolan 
som utför sin VFU på kulturskolan eller att göra en konsert tillsammans. Informanterna 
upplever dock att det finns en viss hierarki mellan utbildningsnivåerna och att det krävs att 
folkhögskolor och musikhögskolor tar ett initiativ ifall ett samarbete ska påbörjas och 
genomföras. I linje med Chris uttalande om att institutionerna är beroende av varandra (utan 
kulturskolan finns ingen som slussar eleverna upp till nästa nivå) och Brändström och 
Wiklunds (1995) studie som visar att musikutbildningar har låg status i samhället, så kan det 
tyckas att musikhögskolor (och andra institutioner på högre utbildningsnivå) borde ha ett 
mycket stort intresse i att skapa nära band med institutionerna under sig för att deras egen 
rekrytering och verksamhet skall fungera.   

Slutligen 
I studien har det framkommit att lärarna på kulturskolan som jag mött delar en förståelse av 
att det är viktigt att arbeta med en tydlig progression i sin undervisning och att uppmuntra sina 
elever att ta nästa steg. Det har också framkommit flera exempel på erfarenheter av hur detta 
arbete kan se ut som har kopplats och diskuterats mot litteratur och tidigare forskning på 
området. Även deras förståelse och erfarenheter av samarbeten som en väg både för att stärka 
och utveckla verksamheten och uppmuntra sina elever att fortsätta med musik har diskuterats 
på samma sätt. Informanterna berättar att det finns en del samarbeten mellan institutioner på 
samma utbildningsnivå, men också att det är en stor avsaknad av samarbeten mellan 
institutioner på olika utbildningsnivå. 
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Det som intresserar mig mest efter att ha genomfört denna studie är att det verkar vara så att 
lärarna tycker att samarbeten med andra är en mycket viktig faktor när det kommer till att 
skapa  ett intresse hos sina elever till att fortsätta med musik. Även litteratur och forskning på 
området verkar hålla med om att det är ett mycket bra sätt att arbeta på. Trots detta så verkar 
det i praktiken finnas väldigt få samarbeten, speciellt mellan institutioner på olika 
utbildningsnivå. Som jag tidigare nämnt så beskriver lärarna att det finns olika svårigheter när 
det kommer till att genomföra samarbeten, det rör sig om allt från ork och planeringstid till 
ekonomi. Jag funderar dock på ifall det verkligen behöver vara så krävande att starta ett 
samarbete? Kanske beror bristen av samarbeten på att man blåser upp innebörden och 
omfattningen av detta för mycket och att det därmed blir svårt att genomföra? Ifall man 
istället skulle börja med att tänka på samarbeten i en mindre skala, kanske att en lärare på 
kulturskolan ringer upp en kompis som arbetar på en annan institution och frågar ifall hen kan 
ta med några elever och komma på studiebesök på en lektion om en vecka, så kanske det blir 
lättare att genomföra. Dessutom när något sådant litet väl kommit igång så kan det tänkas vara 
mycket enklare att låta det gro till större skala så småningom. Jag tror att samarbeten är 
mycket viktiga för att uppmuntra och skapa intresse hos sina elever att fortsätta med musik. 
De behöver få se att fler än de själva ägnar sig åt musik och de behöver speciellt få träffa 
likasinnade på annan utbildningsnivå som de kan inspireras av och få se vart man kan gå. Jag 
tror även att det till stor del är fantasin som sätter gränserna för vilka typer av samarbeten man 
kan få igång. Därför tror jag att det vore väldigt bra ifall man kunde ordna så att lärare har tid 
att träffas och hjälpa varandra fantisera om detta, både inom institutionerna och emellan dem. 
Redan med en sådan liten träff så har man ju skapat ett slags samarbete.  
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
I denna del gör jag en liten reflektion om arbetets genomförande, jag diskuterar val av metod 
och metodansats och diskuterar hur mina val kan ha påverkat studien. Sist ges några förslag 
på områden kopplade till min studie som vore intressanta för vidare forskning. 
 
I detta arbete har jag utfört en studie som intresserar sig för kulturskolelärares förståelse för 
och erfarenheter av att arbeta för att uppmuntra sina elever att fortsätta studera musik på 
högre utbildningsnivå samt kulturskolelärares förståelse och eventuella erfarenheter av 
samarbeten mellan institutioner på olika utbildningsnivå. Tre stycken kulturskolelärare har 
intervjuats och empirin har samlats och analyserats enligt fenomenografiska metoder och 
sedan diskuterats i förhållande till litteratur och tidigare forskning relevant för studien.  
 
Eftersom jag är intresserad av att ta del av informanternas förståelse för ett fenomen så passar 
fenomenografi mycket bra som metodansats, då det är precis detta den fokuserar på. Genom 
kvalitativa intervjuer som utformats att vara semistrukturerade med tematiska frågor har jag 
getts möjlighet till att ta del av mina informanters egna tankar utan att styra och påverka dem 
för mycket. Jag har också på detta sätt haft möjlighet att under intervjuns gång komplettera 
med följdfrågor när jag upplevt att det dragit iväg för långt från fenomenet jag vill undersöka. 
 
En svårighet med att använda sig av fenomenografi som metodansats och kvalitativa 
intervjuer som dataskapande metod upplevde jag var att det dels på förhand kan vara svårt att 
förbereda sig och formulera frågor som ger informanten tillräckligt mycket information för att 
hen ska veta vad hen ska svara på, men inte påverkar eller vinklar informanten att svara på ett 
visst sätt. En fördel är då att man som forskare kan ställa följdfrågor under intervjuns gång, 
men ställer man för många följdfrågor så riskerar intervjun att bli väldigt lång och arbetet med 
transkription och sammanfattning av empirin blir mycket tidskrävande. En annan svårighet 
med denna typ av forskning kan vara att det krävs att informanten känner ett stort förtroende 
och en trygghet med mig som forskare för att hen ska dela med sig av sina djupare förståelser 
av fenomenet. Ifall informanten inte känner sig trygg kan det leda till att hen inte delar med 
sig av hela bilden utan bara svarar mer ytligt, vilket i sin tur inte blir lika intressant för 
studien. I mötet med mina informanter så tycker jag dock att jag lyckades mycket väl med att 
skapa ett förtroende och en trygghet så att jag fick ta del av mer personliga och djupare 
resonemang.  
 
Ytterligare svårigheter som jag upplevde under arbetets gång var att jag hade mycket svårt till 
en början att hitta litteratur och tidigare forskning på det området jag var intresserad av. 
Framförallt studier på samarbeten mellan institutioner på olika utbildningsnivå lyste med sin 
frånvaro. Även arbetet med att få fram informanter var mycket svårt och tog lång tid, vilket 
sinkade den övriga arbetsgången. Till framtida studier kan jag tänka mig att det dels är smart 
att tidigare i tankeförloppet börja att undersöka litteratur och tidigare forskning för att hitta 
något som man är intresserad av och kan forska vidare på, då det underlättar om det finns 
någon forskning att utgå ifrån. Dels så kan det nog också vara till fördel att direkt ringa och 
prata med lärare eller rent av åka ut på skolor och presentera sig för att få en personligare 
kontakt när man söker informanter. Detta kan nog bidra till att flera känner sig manade att 
delta i studien.  
 
Något som både kan vara en styrka och svaghet jag har är att jag under arbetets gång hittar 
mängder av områden som intresserar mig, vilket kan göra arbetet med mitt faktiska område 
lite långsammare men bidrar till många idéer på vidare forskning. En sak som vore intressant 
att utforska som ligger väldigt nära mitt arbete är att göra en studie på hur elevantalen på de 
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olika institutionerna förhåller sig procentuellt mot hur stora barnkullarna är (det som jag tog 
upp redan i uppsatsens problemområde). En annan vore att vända på hela min studie och se 
den från olika perspektiv, t.ex. en med elevperspektiv där man undersöker hur elevernas 
förståelse och erfarenheter för fenomenet ser ut, eller en där man undersöker 
musikhögskolelärares syn på det hela.   
 
Utifrån informanternas utsagor så verkar det som att tidsbrist för planering är det största 
hindret för att fler samarbeten ska genomföras. Intressant vore att göra en större undersökning 
tillsammans med några skolor där man avsatte tid i lärarnas scheman för att arbeta med 
planering av samarbeten mer regelbundet och se ifall detta leder till att fler samarbeten 
genomförs och på vilket sätt dessa samarbeten påverkar verksamheten.  
 
Sist men inte minst så vill jag säga att arbetet med denna studie och framförallt mötet med 
etablerade musiklärare på kulturskolan har gett mig som blivande musiklärare en djupare 
förståelse för flera olika aspekter av yrket samt vilka möjligheter och hinder man kan stöta på. 
Jag känner mig mycket motiverad att så småningom som verksam lärare fortsätta arbetet med 
att uppmuntra barn och unga att våga fortsätta med musiken samt att försöka etablera fler 
samarbeten institutioner emellan, något som jag tror är mycket viktigt för verksamhetens och 
musikens framtid! 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Befolkningsstatistik. Levande födda efter år 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Teman 

Informantens bakgrund 
  Berätta om din musikaliska bakgrund 
  Hur har du utbildat dig? Skolor? Självlärd? 

 
 
 
 
Egna arbetsplatsen och arbetsmetoder 

  Berätta lite kortfattat om din egen arbetsplats 
  Finns det någon övergripande strategi för hur ni arbetar? 

 
 
 
Samarbeten mellan institutioner 

Berätta lite vad du tänker kring samarbeten mellan institutioner
 Finns det något aktivt samarbete mellan din arbetsplats och någon  

annan institution idag? Hur ser detta samarbete i så fall ut? 
 Har du några andra tidigare erfarenheter av samarbeten? 
 
Elevantalet på musikhögskolor minskar 

  Vad tänker du om detta? 
  Vad tror du är orsaken till detta? 
  Hur tror du man kan göra för att få elevantalet att öka? 

 
 
Samarbeten mellan institutioner på olika utbildningsnivå 
 Vad tänker du gällande samarbete mellan olika utbildningsnivåer? 
 Finns det något sådant aktivt samarbete idag? 
 Vad tror du att det finns för fördelar med en sådant samarbete? 
  
 
 
Övriga tankar och erfarenheter 
 Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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