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ABSTRACT 
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The essay concerns parents’ expectations within municipal school of music and 
of arts. The main aim is to elucidate and understand parents’ expectations of the 
school and purposes about their childrens activity, and then, discuss the results 
towards the concept and the didactic of the school.  
     The method has been Grounded Theory. The results are grounded on 
qualitative interviews with twelve parents from different municipalities and the 
empirical material has been encoded into categories of various kinds. 
     The results, which have been encoded for a several times and on different 
levels, indicate that parents have different purposes to each other, but also that 
each parent has different purposes in various contexts. A joint comprehensive 
aim and expectation is that the school and their teachers should enable an all-
embracing development. Underlying, there are musical targets and objectives 
towards music as means. The parents take both individual- and group 
perspectives.  
     The results can also illustrate that parents in many cases adapt their 
expectations to the existing structure of the school and that many of the parents 
are satisfied as long as everything works. Many of the parents consider that a 
municipal school should be responsible for a broad education of arts, 
characterized by democracy and availability.  
     As a conclusion it may be said, while the parents’ exceptions focus on the 
childs’ interest and development, the municipal school of music and of arts has 
even more interests to satisfy and comply with.  
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FÖRORD 
 
 
Jag vill börja med att tacka Elisabeth, Katarina, Lennart, Johanna, Monica, Eva, 
Maria, Niklas, Marianne, Gunilla, Kerstin och Miriam, utan er hade arbetet inte 
varit möjligt. Tack för att ni utan reservationer har låtit er intervjuas! Ni heter 
egentligen något annat, men jag hoppas att ni kan hitta er själva i texten och 
genom arbetet få något tillbaka. Ett stort tack skickas också till de kulturskolor 
och föräldraföreningar som hjälpt till genom att förmedla min förfrågan om 
intervjuer/informanter. Många tack sänds till handledare Christer Bouij som lagt 
ner tid och omsorg för att arbetet skulle bli så bra som möjligt. Tack även till 
examinator Eva Georgii-Hemming och opponent Ida Zackrisson för konstruktiv 
kritik i samband med ventileringen. Jan Eriksson förtjänar också ett tack för de 
idéer som förmedlats. Sist men inte minst vill jag ge ett avslutande tack till min 
fru, Lisa, som stått ut med mina timmar framför datorn.  
 
Hur kommer det sig att man mitt uppe i en C-uppsats väljer att söka till 
kommande läsårs D-kurs i Musikpedagogik. Sannolikt inte för att ännu en gång 
få möjligheten att transkribera inspelade intervjuer, eller att återigen få se sina 
’standardformuleringar’ på ett ark. Möjligen är det önskan att lyckas gå bortom 
det som först känns givet samt att ifrågasätta sin förförståelse och sina egna 
fördomar kring det som omfattas av begreppet musikpedagogik. Kanske handlar 
det också om en övertygelse om att en D-kurs i Musikpedagogik, inklusive ännu 
en uppsats, sannolikt är minst lika nyttigt för lärarkompetensen som 
motsvarande övningstimmar vid pianot.  
 
 
Örebro, juni 2007 
 
 
Jonathan Lilliedahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

INLEDNING 
 
 
Under 2006 väcktes det hos mig funderingar kring vilka förväntningar som 
föräldrar till barn i musik-/kulturskolan har på berörd skolas verksamhet. Dessa 
tankar grundades dels i min tjänst som lärare vid en av dessa skolor och dels 
genom en då nyligen avslutad C-uppsats kring pianolärares musikpedagogiska 
grundsyner inom den kommunala musik- och kulturskolan. Genom min tjänst 
hade jag mött många olika barn och därmed också en mängd olika föräldrar. 
Gemensamt för dem alla var föräldrarnas aktiva val att anmäla sin dotter eller 
son till kulturskolan. Frågan jag ställde mig och som kom att förbli obesvarad 
var vilka bakomliggande önskningar som låg till stöd för deras anmälan till 
kulturskolan samt vilka förväntningar de hade på mig och min undervisning. En 
intressant följdfråga blev då huruvida deras förväntningar låg i linje med mitt 
och skolans arbete.  
     Vid slutet av vårterminen 2006 blev jag och de andra lärarna på den lokala 
kulturskolan ombedda att ta reda på huruvida eleverna tänkt fortsätta till hösten. 
Många var de som var säkra på att de ville fortsätta, men det fanns också de som 
var osäkra samt elever som bestämt sig för att sluta i och med terminens slut. 
Elevens ställningstagande noterades på en blankett och sändes hem med eleven 
som budbärare. Genom brevet uppmanades föräldern/föräldrarna att bekräfta 
barnets val genom en namnunderskrift och återsända blanketten med barnet till 
nästa lektionstillfälle. Någon vecka senare blev jag slagen med häpnad när en av 
de osäkra eleverna nu var viss om att fortsätta spela till hösten och att en av dem 
som skulle sluta nu helt plötsligt ångrat sig och önskade fortsätta på kulturskolan 
även under kommande hösttermin. För mig stod det då fullständigt klart att det 
pågått en mer eller mindre övertalningskampanj i hemmet veckan som gått. Den 
ofrånkomliga frågan jag ställde för mig själv var vad det var som framkallade 
denna aktivitet hos någon eller båda av föräldrarna. 
     Hösten därpå fick jag några nya elever. Jag hade dittills mött föräldrar som 
visat stort engagemang och funnits i undervisningsrummet vid 
lektionstillfällena, men det var först nu som någon förälder aktivt uttalade vissa 
önskemål om repertoar och metodiska infallsvinklar. Jag kände mig aldrig 
ifrågasatt då det snarare handlade om ett synnerligt starkt intresse från förälderns 
sida, men hursomhelst var det ändå ett faktum att förälderns ständiga idéer 
påverkade mina didaktiska val. Jag vill med detta inte göra någon ’höna av en 
fjäder’, men det hela har ändå blivit en tankeställare för mig och mynnat ut i 
frågan om i vilken utsträckning en förälders tankar bör få styra 
musik/kulturskolans undervisning.  
 
 
 



4 

Områdets relevans 
 
Man bör fråga sig huruvida dessa frågor är en relevant utgångspunkt för ett 
uppsatsskrivande på D-nivå och för vem kan det i sådana fall vara relevant för. 
     Mitt huvudsakliga skäl till detta problemområde ligger i att den kommunala 
musik- och kulturskolan saknar statligt inflytande. Med saknad vill jag inte 
hävda någon avsaknad, utan snarare konstatera att skolformen anses vara en 
kommunal angelägenhet. Detta betyder också att det inte finns några nationella 
styrdokument såsom det går att finna inom exempelvis grund- och 
gymnasieskolan. Om en kommun erbjuder frivillig musikundervisning får det 
alltså ses som en aktiv handling från kommunpolitiskt håll. På så vis kan det 
förstås att det rimligen också finns olika formuleringar kring syften och riktlinjer 
för denna verksamhet kommuner emellan. De grundläggande direktiven för den 
didaktiska processen är således mer öppna eller yviga jämfört med grund- och 
gymnasieskolan. Målen för musikundervisningen samt tankar om innehåll och 
vilka metoder som bör användas har på så sätt en vidare utgångspunkt. 
Kontentan av detta resonemang är att olika kommunala musik-/kulturskolor kan 
välja att förhålla sig till föräldrars önskningar på olika sätt utan att detta strider 
mot några nationella direktiv. Med andra ord är det alltså upp till den enskilda 
kommunen/skolan att bestämma i vilken utsträckning föräldrarna ska få styra 
denna musikundervisning. Utifrån detta resonemang kan uppsatsen utgöra ett 
diskussionsunderlag för skolledare och kommunpolitiker.  
     Musik-/Kulturskolans arbete är många gånger fria från betydande 
styrdokument från politiskt håll och detta skapar en grogrund för en autonom 
lärare. Frågan i vilken utsträckning föräldrar ska få styra de didaktiska valen blir 
således till stor del även en fråga för den enskilda läraren. Därav kan uppsatsen 
också bli en tankeställare för lärare inom den kommunala musik- och 
kulturskolan. 
     Fyra andra argument för denna uppsats är: (1) Eftersom de flesta musik- och 
kulturskolor betalas övervägande med skattemedel är det relevant att fundera 
kring föräldrars, tillika kommuninnevånares åsikter. (2) Mötet mellan musiken 
och människan skiljer sig individer emellan. Läraren måste därför tänka kritiskt 
för att kunna forma och styra undervisningen utifrån det specifika 
sammanhanget och den specifika individen. (3) Denna uppsats tjänar också som 
underlag för att kunna ifrågasätta så kallad fakta och givna 
undervisningstraditioner. (4) Slutligen bör det också poängteras att samhället 
behöver se kritiskt på musik- och kulturskolan för att på nytt kunna legitimera 
dess existens. 
     Alltsammans landar i en postmodern eller snarare senmodern tid, en tidsanda 
där inget längre är självklart. Svar på frågor kring val av innehåll och metoder är 
numera alltid relevanta och acceptabla. 
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Till sist bör det också nämnas att det mig veterligen inte gjorts någon 
motsvarande forskning tidigare. Därmed kan uppsatsen finna relevans i att den 
kan bringa ny kunskap till det musikpedagogiska fältet. 
 
 
Disposition 
 
Som framgår av kommande metodbeskrivning tar denna uppsats sin 
utgångspunkt ur Grounded Theory. Denna induktiva ansats kräver ett 
reflekterande kring hur teorin på bästa sätt kan presenteras för läsaren. Det är 
exempelvis fullt möjligt att teorin framställs i ett inledande skede och att 
bakomliggande faktorer redogörs därefter. Den arbetsgång som föreligger denna 
uppsats och det resultat som kommit att bli aktuellt i detta fall har dock funnit 
följande disposition som mest lämplig:  
     Nästkommande avsnitt är en bakgrund till vad musik- och kulturskolan står 
för och har stått för i olika tider. En historisk tillbakablick har gjorts för att 
kunna förstå den empiri som framkommer. Här riktas fokus på verksamhetens 
grundläggande ideal och syften samt relationen till föräldrarna. Bakgrunden 
avslutas med en beskrivning av den tidigare forskning som finns kring 
föräldrarnas funktion kring musik- och kulturskolans arbete. Därefter beskrivs 
problemområdet samt förhållningssätt kring teori och metod. Resultatet 
presenteras i form av de kodningar som gjorts. Den grundade teorin blir 
slutprodukten i detta avsnitt. Mot slutet finns sedan en vidare diskussion kring 
uppkomna resultat. För att skapa en ökad förståelse avslutas sedan uppsatsen 
med källförteckning samt ett antal bilagor. 
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BAKGRUND 
 
 
En introduktion till musik- och kulturskolan 
 
Så när som alla kommuner väljer att erbjuda sina invånare frivillig 
musikundervisning i form av en kommunal musik- eller kulturskola. Under åren 
2004-2006 var det endast åtta av landets kommuner som inte erbjöd denna form 
av undervisning. Historiskt sett har skolformen arbetat med musikundervisning, 
vilket också är grunden till varför musikskolorna är fler än kulturskolorna. 
Kulturskolan ska förstås som en utveckling av musikskolan då den förstnämnda 
många gånger betecknar en skola som modifierat sin verksamhet till att integrera 
något eller några andra estetiska uttrycksmedel, såsom bild, dans och drama. 
Varje år övergår allt fler musikskolor till att bli kulturskolor.  
     Vanligtvis är kommunen huvudman, men det förekommer även att 
studieförbund, ideella föreningar och ekonomiska föreningar tar denna roll 
(dessa motsvarar för närvarande dock endast omkring 2,5 % av de totalt 282 
skolorna). Historiskt sett byggdes musikskolorna upp kring enskild 
instrumentalundervisning och därav utgör denna form fortfarande stommen i 
många musik- och kulturskolor. Denna frivilliga musikundervisning, vilken 
många gånger går under beteckningen ämneskurs, kompletteras dock alltmer 
med andra uppdragsområden såsom kulturprojekt i samarbete med grundskola. 
Under 2006 nåddes 380 000 elever av musik- och kulturskolornas verksamhet, 
varav cirka hälften via ämneskurs och resterande hälft genom andra former. 
     Nämndtillhörigheten skiljer sig åt, men vanligast är att musik-/kulturskolan 
är kopplad till avdelningen för utbildning. Det är också vanligt förekommande 
med en tillhörighet inom kulturnämnd eller där kommunen har en nämnd som 
omfattar både utbildning och kultur.  
     Musik- och kulturskolornas totala budget för 2006 omfattade 1 864 miljoner 
kronor. Under de senaste åren har 81-82 % av denna summa betalats med 
kommunala skattemedel och resterande belopp via övriga intäkter, såsom 
uppdragsutbildning, avgifter etcetera. 
     Under 2006 varierade terminsavgiften från 0 – 1 600 kronor. Genomsnitten 
hamnade då på 598 kronor. 
     Torgil Persson (2001) vill beskriva den kommunala musikskolan som ”[…] 
frivillig, organiserad musikundervisning helt eller delvis finansierad med 
kommunala medel på lokal nivå.” (2001, s. 4). Persson (s. 3-4) påpekar att det 
kan vara mer rimligt att tala om de kommunala musikskolorna i pluralis än i 
begrepp om en till synes enhetlig kommunal musikskola. Detta resonemang kan 
underbyggas av den nyligen beskrivna verksamheten och dess historiska 
uppkomst och framväxt, vilket blir temat för nästkommande text.  
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Framväxten 
 
Uppkomsten: 1920-, 30- och 40-tal 
 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner 
icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. 
Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på 
andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda 
hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. […] Det är den stora 
uppgiften för en ärlig demokratisk politik att göra samhället till det goda 
medborgarhemmet. (Hansson 1928) 

 
Citatet är ett utdrag ur socialdemokraternas och sedermera statsminister Per 
Albin Hanssons ”Folkhemstal” i andra kammaren 1928. Det klassiska talet kring 
förhållandet mellan individ och samhälle representera den tidsanda som skulle 
ge upphov till en kommunal musikskola. 
     Sverige befann sig nu i 1920-tal och det som skulle visa sig bli en 
mellankrigstid uppfattades snarare som en hoppfull efterkrigstid med 
möjligheter att återigen ta upp det moderna projekt som sjösatts sedan tidigare. 
Det moderna Sverige handlade om projekt som ståndsamhällets upplösning och 
demokratisering, industrialisering och teknologisering, urbanisering och 
sekularisering. Nu fanns ekonomiska möjligheter till att utveckla tanken om den 
moderna urbana människan i folkhemmet (Fornäs 2004, s. 17) 
 

Det är i allmänhet först under åren efter 1920 – d. v. s. efter det slutgiltiga 
demokratiska genombrottet och sedan fritiden hade avsevärt ökats – som de olika 
studieorganisationerna konstaterade att intresset för estetiskt folkbildningsarbete 
krävde nya åtgärder. (SOU 1948:30, s. 17) 

 
De åtgärder som verkade vara nödvändiga rörde fritiden och folkbildningen. 
Dessa åsikter var inte endast förekommande hos Per Albin Hansson och 
studieorganisationerna, utan fick en bred front genom frikyrkor, 
nykterhetsrörelser, diverse folkbildningsrörelser och en bred statlig politik. 
Folkbildning och religiös uppbyggelse stod inte som tydligt avgränsade 
områden. Det var den folkliga uppbyggelsen med en meningsfull och en 
moraliskt god fritid som förenade tankarna från både profant och kyrkligt håll 
(SOU 1948:30, s. 18).  
 
Modernitet - Ungdom & Fritid 
Behovet av folkbildning grundade sig till viss del i den ungdom som nu träder 
fram. Tidigare talade man om barndom och mandom, men nu fanns det också en 
grupp ungdomar (Sundin 1997). För den moderna medelklassen blev bilen, 
telefonen, grammofonen och radion allt mer tillgänglig och med de nya 
medierna spreds från det moderna USA en främmande musik med 
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afroamerikanska inslag. Musiken, som kallades ’jass’, var något annat, något 
modernt. Jazz var ofrånkomligen en skillnad från det som existerade och det är 
just denna skillnad som har väckt känslan av nyfikenhet och nya möjligheter hos 
vissa grupper och samtidigt äckel och undergångskänslor hos andra. Detta är 
något som det skrattas åt idag, men i förhållande till det trygga och traditionella 
kan det nya upplevas som både onormalt och ovanligt, såväl hotande som 
lockande. När jazzen kom på 1920-talet förknippades den först och främst med 
dans. Att ’jazza’ handlade således inte i första hand om att spela jazzmusik, utan 
snarare om att dansa till ’jazzmusik’. Som kontrast till de gamla sällskapsdanser 
man dansat till europeisk musik kom nu alltså en ny fräsch och underhållande 
amerikansk populärmusik, musik som inspirerade till danser som foxtrot, two 
step, charleston etcetera. Danserna var friare och ledigare än de gamla 
sällskapsdanserna, något som gav upphov till en oro för otyglad lössläppthet 
som kunde sätta griller i huvudet hos både den erotiska kvinnan och den man 
som var på jakt efter sitt byte (Fornäs 2004; Brunér & Westin 2006). 
     En bred folkrörelse var vaksam på jazzens frammarsch och 
högerkonservativa såväl som vänsterradikala falanger var bekymrade över 
ungdomens nöjeslystnad på bekostnad av god moral. Generellt sett var 
ungdomen en relativt okänd grupp för de vuxna. Lyssnandet, musicerandet och 
dansen som hängde ihop med jazzen stod för något nytt från USA och ansågs 
vara högst ungdomligt. ”Gå och lägg dej mamma, gå nu med det samma, du 
förstår ej jazzmusik och dansar charleston ej”, sjöng Thor Modéen i Gå och lägg 
dej mamma (1927). Under rubriken ”Jazz” i första numret av tidskriften Modern 
ungdom (1936) skrevs följande:  
 

Vi vet, att jazz- och schlagerintresset bland vår unga generation är mycket stort. 
Därför att den moderna musiken är en typisk exponent för den nya tidsanda vi i 
dag upplever. En exponent, som vi varken behöver blygas över eller tillåta andra 
att bekämpa. Jazzen är en musikalisk parallell till funktionalismen och den har 
minst lika stort existensberättigande som de gula funkishusen på Norr 
Mälarstrand. […] Jazzen är en modern företeelse i tiden. Och likt allt nytt och 
modernt, får den finna sig i att av vissa människokategorier betraktas såsom något 
skevt och förkastligt.  

 
     Från andra halvan av 1930-talet såg man inga möjligheter att stoppa 
populärmusiken, den hade redan fått starkt fäste i ungdomskulturen. Under 
andra världskrigets avslagna stämning fick dock debatten ett nytt uppsving med 
filmen Swing it, magistern! (1940), där revolutionerande ungdomar ville skapa 
något nytt istället för det gråa och tråkiga. Filmen sved i ögonen på skolväsendet 
och Alice Babs kom till och med att kallas ”slyna” (Fornäs 2004). 
     Under 1940-talet påbörjades en politisk ungdomsretorik i blygsam skala och i 
radion sändes ungdomsprogram för att motverka ”dansbaneeländet”. Samtidigt 
producerade jazzens skivbolag, Sonera, 1941 en skiva för användning i 
folkparkerna där nöjesarrangören Manfred Holmquist uppmanade ungdomen till 
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besinning genom orden: ”bemöt din dam eller kavaljer så som du vill att andra 
ska uppträda mot din syster eller din lillebror” (Fornäs 2004), en formulering 
som på ett enastående sätt anspelar och sammanfattar frikyrkans angelägenhet. 
Rädslan som fanns var inte längre för det nya och okända, utan en oro för 
ungdomars fritid och levena samt den risk som fanns med att de utsattes för 
denna lågkultur. Från politiskt håll blev det alltså frågan om att försöka skapa en 
alternativ och meningsfull fritid och från kulturetablissemanget ett försök att 
höja den kulturella smaken. I viss mån förenades de båda intentionerna genom 
den nya bildningsverksamheten. Från 1930-talet hade studiecirklar i musik 
uppkommit och efter andra världskriget började kommunala musikskolor att 
uppstå. På så vis kunde ungdomar ges en meningsfull fritid bortom rökiga 
danssalonger och samtidigt kunde de bättra på det kulturella kapitalet genom att 
tillägna sig den klassiska musiken enligt den västerländska 
konstmusiktraditionen. Alltsammans stämde väl in i tanken kring folkhemmet, 
där bildningen inte längre var förbehållen borgerligheten utan nu skulle erbjudas 
på ett vidare plan (Fornäs 2004). Folkrörelsernas och musikskolans uppgift blev 
då att värna om de goda idealen och motverka ungdomens förfall genom sina 
ungdomsfostrande ambitioner (Persson 2001). 
     När Erik Walles kommer med boken Jazzen anfaller (1946) är det alltså för 
sent och moralpaniken har återigen lagt sig något. Till och med inom pressen 
lyckas jazzen få en och annan positiv beskrivning. Paniken blev egentligen inte 
aktuell igen förrän man på 1950-talets mitt slogs av en ny våg vid namn rock ’n’ 
roll (Fornäs 2004). 
 
Modernitet – Folkbildning 
Socialdemokratin erövrade den politiska makten i början av 1930-talet, men 
detta hade föga inverkan på den ekonomiska och kulturella makten. Det 
borgerliga samhället var fortfarande normgivande kring kulturella värderingar 
och den socialdemokratiska rörelsen hade inga nämnvärda ambitioner att ändra 
på detta förhållande. Därmed blev även arbetarklassens representanter, ur ett 
sociokulturellt skeende, också övertygade om att det fanns ett objektivt kulturarv 
som var värt att förvalta och att detta arv var en angelägenhet för alla (Edström 
1996, s. 673). På så vis skapades också ett behov av att organisera denna 
folkbildning. ABF (Arbetarnas bildningsförbund) hade haft musikcirklar från 
1920, nykterhetsförbundet IOGT från 1923 och Sveriges körförbund bildades 
1925 (SOU 1948:30, s. 17). Från kommunpolitiskt håll kompletterades i vissa 
fall detta utbud. 1944 års folkbildningsutredning skriver att det på senare tid 
tagits lokala initiativ med nya möjligheter i folkbildningens tjänst. 
 

Närmast åsyftas härvid de s. k. folkliga musikskolor (folkmusikskolor), som nu 
finns på ett avsevärt antal platser i landet, i städer såväl som på landsbygd. Vad 
som skiljer dessa folkmusikskolor från musikskolor av äldre typ (musikinstitut) är 
dels målsättningen, dels de pedagogiska metoder, som komma till användning. 
Medan de äldre instituten företrädesvis inriktat sig på att effektivt handleda elever 
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med klart dokumenterad musikalisk begåvning och nästan uteslutande bedrivit 
individuell undervisning, ha de folkliga musikskolorna redan från sin tillkomst 
varit inriktade på att samla elever från så vida kretsar som möjligt och göra dem 
medvetna om sina latenta musikaliska anlag. I sin gruppundervisning ha dessa 
skolor lagt huvudvikten vid gruppundervisning och samspel. Stundom ha de vuxit 
fram i anknytning till de stora bildningsorganisationernas musikcirkelverksamhet, 
men de ha också inriktat sig på samverkan med de kommunala myndigheterna, i 
första hand skolmyndigheterna på orten. I några fall är verksamheten helt 
begränsad till fritidsundervisning för barn i folkskolan, vilka undervisas i grupp 
och få tillfälle till samspel. Men en så begränsad verksamhet har i regel endast 
förekommit på försöksstadiet. När det visat sig att intresset för verksamheten varit 
stort, har ambitionen att ge musikförståelsen en bredare förankring lett till fortsatt 
utveckling. Det kan ha blivit fråga om musikundervisning också på schematid, 
fritidsundervisning för ungdomar över skolåldern och för vuxna, vidgad 
ensemblespelning, upprättande av ungdomsorkestrar, samverkan med olika 
musiksammanslutningar på platsen eller i bygden o. s. v. Där detta arbete nått 
särskilt stor omfattning, har det förekommit, att kommunen ställt sig som 
huvudman för verksamheten. Därvid har kommunen kunnat finna det motiverat att 
tillsätta en särskild musiknämnd och att anställa en kommunal musikledare. (SOU 
1948:30, s. 22-23) 

 
Folkmusikskolor syftar här inte på svensk folkmusik som genre utan på folkets 
möjlighet till instrumentalundervisning. Dittills hade 
instrumentalundervisningen varit begränsad då endast ett fåtal fick undervisning 
via realskolornas, flickskolornas och de högre allmänna läroverkens frivilliga 
instrumentalundervisning. På så vis blev instrumentalundervisningen samtidigt 
socialt avgränsande då det var de som tillhörde de högre samhällsklasserna 
och/eller hade tillräckligt ekonomiskt kapital för att finansiera ett privat 
alternativ som fick tillgång till enskild instrumentalundervisning. Idéerna om en 
bred folkbildning skapade därmed argument för en kommunalt finansierad 
musikskola där alla skulle kunna ha råd med instrumentalundervisning. 
Kommunen tog med andra ord ett huvudmannaansvar och undervisningen fick 
av naturliga skäl en stark koppling till dåtidens folkskola. Ur citatet kan man 
även utläsa att ett första steg ofta var att inrätta en lokal musikledartjänst. En 
eldsjäl fick då ansvar att leda diverse orkestrar och körer med syfte att utveckla 
det lokala musiklivet.  
     Utvecklandet av kommunens musikliv och därmed ett sedermera ökat 
rekryteringsbehov var ett av de grundläggande syftena för den kommande 
musikskolan, vilket också beskrivs av citatet ovan. De lokala orkestrarnas behov 
av nyrekrytering formade musikskolan till att beakta de traditionella 
orkesterinstrumenten, inte minst då dessa instrument var i minoritet på den 
privata undervisningsmarkanden. Resultatet blev inte bara en nyrekrytering till 
befintliga orkestrar utan många gånger en bidragande orsak till expansionen av 
orkestrar och körer under 1940-talet.  
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Nya hantverkare 
Det lokala musicerandet under början av 1900-talet måste också förstås utifrån 
de folkrörelser som var aktiva under denna period. Arbetar-, frikyrko- och 
nykterhetsrörelserna var tre synnerligen centrala aktörer inom det lokala 
musiklivet. De kan betraktas som musikpedagogiska arenor, men var i själva 
verket beroende av en instrumentalundervisning för sina respektive orkestrar 
och körer.  
 

Runt hemmen i särskilt städernas bostadsmiljöer fanns länge också en 
halvoffentlig musikkultur med fester och gårdsmusikanter. I brukssamhällen och 
på städernas gator och torg förekom under mellankrigsperioden gemensam sång 
och blåsorkestrar i samband med parader, möten och demostrationer. (Fornäs 
2004, s. 32) 

 
Den lokala musikledarens uppgift blev ofta att servera dessa profana och 
religiösa orkesterar och körer med nya hantverkare, att upprätta en plantskola för 
kommunens musikliv. 
 

De instrumentala grupper inom de folkliga organisationerna, som beteckna sig 
som orkestrar, torde i regel ha en mera begränsad omfattning [i relation till ett 
resonemang kring symfoniorkester och amatörorkestrar]. En ganska god 
stråkbesättning, några träblåsinstrument, enstaka bleckblåsinstrument och något 
slagverk samt därtill piano eller orgel som rytmiskt stöd och som utfyllnad av 
felande stämmor torde vara utmärkande för dessa orkestrar, som förekomma dels 
inom de större bildningsorganisationerna och de religiösa samfunden, dels såsom 
elevorkestrar i anslutning till bl. a. musikskolornas verksamhet. Såsom uppvuxna 
på grundvalen av musikcirkel- och musikskoleverksamhet kunna de betecknas 
som uttryck för nyare strävanden inom det folkliga musikbildningsarbetet. SOU 
1948:30, s. 36-37) 

 
Vidare talas det om exempelvis blåsorkesterns betydelse för frälsningsarméns 
arbete och arbetarrörelsen, körverksamhet etcetera. 
     Undervisningen gavs inte sällan av militärmusiker eller musikdirektörer, 
vilka inte hade pedagogisk utbildning. Den lokala anknytningen samt 
avsaknaden av pedagogisk utbildning och styrdokument lade vägen för att 
undervisningen kom att utformas utifrån personliga och lokala förutsättningar. 
     Under 1930-talet hade det alltså på vissa orter installerats kommunala 
musikledare och i viss mån även frivillig instrumentalundervisning. När sedan 
andra världskriget bryter ut stannar processen upp. I och med krigsslutet 1945 
träffas Sverige av en stigande optimism, en känsla av nystart där man nu 
återigen skulle bygga det svenska välfärdssamhället och folkhemmet med tankar 
kring en ny folkbildning. Genom detta fick också etableringen av kommunal 
frivillig instrumentalundervisning ny fart. (Brändström & Wiklund 1995, s. 30; 
Reimers-Wessberg 1992, s. 14-19; Persson 2001, Svenska kommunförbundet 
1984) 
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Modernitet & Rationalism 
Efterkrigstidens optimism kanaliserades alltså inom den rådande moderniteten. 
Rationaliserade och centraliserade beslut togs där 1946 års skolkommission lade 
grunden för en sedermera gemensam grundskola och där 1947 års 
musikutredning blev en viktig plattform för 1900-talets fortsatta 
musikutbildning (Stenbäck & Bouij 2006, s. 66). Under andra halvan av 1940-
talet togs alltså flera stora steg. Första gången som begreppet kommunal 
musikskola förekom var förmodligen i Jönköping 1946. Nu hade ett flertal 
kommuner påbörjat en kommunalt organiserad instrumentalundervisning och 
1949 inleddes försök till en pedagogisk utbildning för lärare i instrumentalspel. 
En utbildning till instrumentallärare motsvarande omfattningen av den 
traditionella musiklärarutbildningen skulle dock inte komma förrän på 1970-
talet. 
     Efter kriget ville man gå ifrån den subjektiva känsla som ’givit upphov till 
krigets hemskheter’ och istället fokusera på den sanna objektiviteten. 
Musikskolan uppstod i det moderna samhället, men hade samtidigt ett arv från 
romantiken, en estetik med rötter från 1800-talets behov av att kategorisera 
musik till att vara antingen ’bra’ eller ’dålig’, ’god’ mot närmast ’ond’ (Olsson 
1992, s. 22). Tiden präglades av en värdeobjektivism där förhållanden som bra 
och dålig är existerande kvalitéer hos exempelvis ett musikaliskt verk och alltså 
inget rörande känslor hos den subjektiva lyssnaren (Stensmo 1994, s. 40). Det 
var snarast en självklarhet att den klassiska musiken, eller rättare sagt, den 
västerländska konstmusiken och ett musicerande utifrån en notationstradition 
blev normen för undervisningen. Denna utgångspunkt existerade likväl i Sverige 
som i andra delar av världen. I en tid av värdeobjektivism ansågs den vara den 
autonoma och autentiska musik som också hade fostrande egenskaper (SOU 
1954:2; Ruud 1996, s. 33; Cook 1998, s. 42; Hamm 1995, kap. 1). Ur 
folkbildningssynpunkt menade man att den hade utvecklande kvalitéer som stod 
utanför kontext och samhällsklass (Stenbäck & Bouij 2006, s. 66). Här fanns, 
som redan nämnts, även en strävan efter en ökad demokratisering. 
Konstmusiken skulle inte vara exkluderande utan finnas tillgänglig även för 
arbetarklassen. Utbildning och bildning låg därmed närma varandra. Det 
borgerliga kulturarvet var väsentligt för alla och både liberala och socialistiska 
bildningsorganisationer hade en tradition att anordna konserter för att tillgodose 
den ’stora massans behov av estetisk njutning’ (Edström 2002, s. 224). 
Chockerande nog kom befolkningen att visa ett föga intresse för den ’höga’ 
konsten och istället efterfråga en ’lägre’ folklig kultur med populärmusikaliska 
förtecken (Stenbäck & Bouij 2006, s. 67). Demokratiseringen handlade alltså 
om att erbjuda alla samhällsklasser den borgerliga musikkulturen, men knappast 
att fråga arbetarklassen vad de önskade. Svingby (1985, s. 11-12) menar att 
kunskap är makt och att ett kulturarv är förknippat med överklassens kunskap. 
Folkbildningen handlade därmed om att lyfta befolkningen från en ’lägre’ till en 
’högre’ nivå. 
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Att musiken i musikskolan tog sin utgångspunkt ur den västerländska 
konstmusiken handlade egentligen om ideal och estetiska normer. I praktiken 
var de konserter som anordnades i folkbildningssynpunkt och musiken bland de 
lokala orkestrarna snarare en jämkning av ’det höga’ och ’det låga’. Från 
mellankrigstiden och en tid framåt präglades samhällets musik av en 
mellanmusik. Begreppet har inte först och främst att göra med tiden mellan 
krigen utan syftar snarare på den estetiska mittfåra som den placerades i. Den 
blev en estetisk kompromiss mellan den bildade borgarklassens smak kring 
Beethovens symfonier och stråkkvartetter som yttersta norm och den folkliga 
kultur som de lägre klasserna representerade. När musikskoleverksamhet 
startade tog den i mångt och mycket denna tradition. Ideal från klassicism och 
romantik anpassades både utifrån estetiska och pedagogiska aspekter för att 
kunna bli både tilltalande och spelbara för de unga amatörmusikerna. På så vis 
handlade mellanmusik exempelvis om den marschmusik som spelades av den 
lokala blåsorkestern och som var skriven på ett enklare sätt, men utifrån 
klassicistiska och romantiska ideal (Edström 1996, s. 661-669). Med 
mellanmusiken kom borgerligheten ’ovanifrån’ och arbetarklassen ’underifrån’ 
och tillsammans möttes de i visst avseende, dock på borgerlighetens villkor 
(Edström 1996, s. 670-672).  
 
Sammanfattning & Slutsats 
Musikskolans uppdrag bör förstås som både en social räddning genom en 
meningsfull fritid, samtidigt som en väktare för estetiska värden och 
förmedlande av hantverksmässig kunskapsförmedling. Alltsammans omsluts av 
tanken kring folkhemmet.  
     Uppdraget att få nya musiker till orkestrarna handlade i första hand om att 
fostra kollektiva hantverkare och inte skapa nya individuella konstnärer. Man 
ställde sig någonstans mitt emellan vetenskap/scientia och konst/ars. 
Musikskolan kom mer att handla om ett musikaliskt hantverk och fostran till 
värdeobjektivistiska ideal än ett forum för att få uttrycka de subjektiva 
känslorna.  
     Reimers-Wessberg (1992, s. 18-19) menar att det går att urskilja två typer att 
musikskolor, två varianter som var högst levande även på 1990-talet. Den ena 
ideologin stod för kommunens musikliv och rekryteringen av duktiga 
instrumentalister och den andra ideologin för en grundsyn som siktar mer på 
sociala intressen och där ett grundläggande syfte att vara en parallell eller en del 
av folkskolan.  
     Persson nämner (2001, s. 353) att musikskolans uppkomst till viss del kom 
till genom önskningar från föräldrar, men detta bör nog förstås ligga på en 
indirekt plan. Det var folkrörelser, kommunpolitiker, institutioners ledare samt 
eldsjälar inom musikområdet som formade musikskolan. Pedagoger hade för 
övrigt fortfarande en förmåga att sätta sin kunskap och sitt förstånd högre än 
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föräldrarnas (Sundberg 1941, s. 87). Föräldrarnas betydelse kom emellertid att 
förändras under senare delen av 1900-talet. 
     Musikskolan eller snarare kommunal frivillig musikundervisning uppkom 
således inte på grund av att tillgodose föräldrars eller deras barns uttryckta 
behov, utan snarare om det behov av folkbildning som fanns på ’högre’ nivå. 
Riktningen på kommunikationen, kunskaper och färdigheter, behov etcetera gick 
alltså från politiker, institutioner och det kulturella etablissemanget till 
samhällsmedborgarna och inte vice versa.  
 
Etableringen: 1950-, 60- och 70-tal 
1950 fanns musikskolor i drygt 50 städer och under årtiondet ökade takten av 
kommuners initiativ, men den explosionsartade expansionen skedde under de 
ekonomiskt ’goda’ åren under 60-talet och början av 70-talet. Tidsandan var 
något av en skördetid och utbredningen kan tolkas likt en ’snöbollseffekt’ i den 
meningen att det som började med små lokala initiativ under 30-talet kom att 
skapa en expansion med ökad frekvens för varje årtionde. För varje år blev det 
mer och mer naturligt att som kommun erbjuda frivillig 
instrumentalundervisning och med tiden var sannolikt företeelsen så vanligt 
förekommande att det snarare krävdes argument för att inte bedriva en 
musikskola än argument för att bekosta verksamheten. Det blev ’inne’ att som 
kommun driva en musikskola.  
     Genom den stora expansionen blev den kommunala musikskolan den 
allmänna formen för instrumentalundervisning (Stålhammar 1995, s. 80). 
Musikskolan fick i uppgift att inte endast lägga grunden för ett 
amatörmusicerande utan också vara en viktig plattform för att servera den högre 
musikutbildningen ett gott material. Läsåret 1970/71 inrättades en musiklinje 
inom gymnasieskolan och på 1990-talet kom ett mer omfattande estetiskt 
program. Trots detta måste musik- och kulturskolornas arbete förstås som 
synnerligen centralt och avgörande för återtillväxten inom den professionella 
sektorn (Svenska kommunförbundet 1984). 
 
Likheter & Olikheter 
På 1960-talet blev kommunal musikskola ett etablerat begrepp. Eftersom 
skolorna byggde på kommunala initiativ blir det dock mer riktigt att tala om 
kommunala musikskolor med stora olikheter ifråga om ambitioner och 
strukturer. Detta var en av anledningarna till varför Svenska kommunförbundet 
1976 presenterade sin bok Den kommunala musikskolan. Kommunförbundet 
konstaterade att musikskolans kvantitativa ökning hade skapat ett behov av en 
gemensam plattform för verksamheten samt ett uppföljningsarbete kring 
musikskolans funktion i samhällets musikliv och som en del i skolsystemet. 
Kommunförbundet menade att musikskolan kunde erbjuda en 
instrumentalundervisning som kunde utgå från individens behov och intressen 
på ett sätt som inte den allmänna skolan kunde. Musikskolan kan bli viktig både 



16 

för den enskilde individen och för gruppen. Skolan främjar inte bara det rent 
musikaliska utan gynnar även individens utveckling på ett socialt plan samt även 
emotionella, intellektuella och motoriska aspekter. Kommunförbundet menade 
att musikskolan kan främja sociala aspekter och siktar på ett mål både inom 
amatörmusicerande och en grund för det yrkesinriktade. ”Detta växelspel mellan 
kommunal musikskola, statlig musikutbildning och kommunalt musikliv är 
värdefullt och nödvändigt.” (Svenska kommunförbundet 1976, s.11). 
 
Samverkan med hemmet och föräldrarna 
 

Ett utav målen för musikskolans verksamhet är att stimulera till och skapa 
förutsättningar för ett levande och aktivt musikliv i hemmen. Samverkan mellan 
hem och musikskola är därför av stor betydelse och kan ske i många olika former 
(Svenska kommunförbundet 1976, s. 19) 

 
Kommunförbundet menade alltså att barnen kan stimulera musicerandet i 
hemmet. 1976 hoppades man på att blivande föräldrar som själva varit tagit del 
av den frivilliga instrumentalundervisningen skulle vara intresserade av att 
musicera med sina barn och samtidigt vara villiga att stödja dem genom en god 
övningsmiljö (Svenska kommunförbundet 1976, s. 76).  
     Kommunförbundet tänkte sig att många, främst praktiska, problem kunde 
lösas genom att musikskolan gav god information till hemmet. Att budskapet 
skulle komma från musikskolan till hemmet är slående när texten läses. När det 
gäller kontakten med hemmen uttrycker man sig exempelvis enligt följande: 
 

Den löpande kontakten med eleven och hemmet åvilar läraren. Vanligen tas 
tyvärr kontakt endast vid problem av olika slag. Dessa kan gälla 
överspelningsmöjligheter, elev som vill sluta eller inte visar intresse för 
undervisningen osv. I sådana fall bör läraren undersöka orsakerna och samtala 
med föräldrarna. Problemen kan kanske bero på familjens bostadsförhållanden, på 
att föräldrarnas förväntningar inte motsvaras av elevens framsteg eller på 
okunnighet om musikskolans arbetssätt. (Svenska kommunförbundet 1976, s. 77) 

 
Utifrån detta citat går det att finna två viktiga poänger: För det första konstaterar 
Kommunförbundet att musikskolans personal sällan tar kontakt med hemmet i 
annat fall än när det finns ett problem av något slag. För det andra utgår man 
från att problemet kring barnet har en bakgrund i familjesituationen eller hos 
föräldrarnas förväntningar och syn på musikskolans verksamhet.  
     Sammantaget ger Kommunförbundet en syn på samverkan där skolan talar 
till hemmet och inte tvärtom. Viljan att det framöver skulle uppstå en 
föräldrageneration som haft personliga erfarenheter av musikskolans verksamhet 
kom att bli verklighet. Att dessa föräldrar skulle ha förståelse för övningens 
betydelse var sant, men generationen blev också en upprätthållande kraft då 
1990-talet kom att innehålla slående motstånd mot skolans existens. Mer om 
detta längre fram. 



17 

Kommunförbundet talade också om samverkan genom så kallade 
föräldraföreningar.  
 

Föräldraföreningens uppgift är främst att verka som allmänt kontaktorgan mellan 
musikskolan och hemmen. Genom egna aktiviteter kan föräldraföreningen samla 
in pengar för att ge stöd till läger, resor, stipendier, dräkter etc. En aktiv 
föräldraförening kan ge impulser till nya verksamhetsformer i musikskolan. Den 
kan vidare bidra till att hos politiker och allmänhet skapa en större förståelse för 
musikskolans verksamhet. (Svenska kommunförbundet 1976, s. 78) 

 
Föräldraföreningarna kunde alltså både hjälpa till praktiskt och vara ett 
bollplank i flera dimensioner. 
     1984 kom Kommunförbundet med en reviderad text, Den kommunala 
musikskolan: en resurs i kulturlivet. Texten understryker i många hänseenden 
tidigare texts intensioner, men det är slående att materialet är mycket tunnare ur 
kvantitativt hänseende. Man kan då fråga sig om ambitionerna har sänkts.   
 
Musikskola och grundskola i samverkan 
1946 års skolkommissions arbete samt den skolutredning som tillsattes 1940 och 
lade fram sitt förslag 1947 blev en viktig grund för den grundskola som startade 
läsåret 1961/62 och den tioåriga övergångsperioden (Stålhammar 1995, s. 79). 
Detta hänger samman med den kommunala musikskolans stora expansion och 
en samverkan dem emellan har sedan dess varit självklar på många håll. 
Musikskolan har fått en kompletterande roll och ansvar för den 
instrumentalundervisning som man menade att grundskolan inte kunde 
tillgodose (Stålhammar 1995; Svenska kommunförbundet 1976/1984). Därför 
har en samverkan både innehållsmässigt och organisatoriskt fått stöd. 
 
1990-talets musik- och kulturskola 
 
Nya idéer 
Under 1900-talets gång förändras både musikskolans och grund-
/gymnasieskolans didaktiska utgångspunkter. Inom grundskolan går man från 
ämnet sång till musik. Skolmusiken omformas till musik i skolan och en 
målsättning kring skolans musikliv får delvis ge vika för att rikta sig mot 
elevernas musikliv (Persson 2001, s. 73). Sammantaget skapar detta ett 1990-tal 
med fokus på det individuella. Man önskade utgå allt mer från individens 
förutsättningar och därmed också olika ambitionsnivåer. Man pekade således 
mer på elevens personliga syften och med ökat fokus på glädjen i musiken och 
musicerandet. Musikundervisningen betraktades och legitimerades även utifrån 
ett instrumentellt värde, såsom barns ökade logiska och kognitiva förmåga 
genom musik. En uppvärdering av gruppundervisningen sker också under detta 
decennium, då med betoning på de sociala aspekter, personlighetsutveckling och 
identitetsskapande (Georgii-Hemming 2005, s. 311; Persson 2001, s. 365-367).   
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Musikskolans undervisningstradition har traditionellt kretsat kring en mästare 
(lärare) och en lärling (elev). Detta har blivit ett forum där kunskaper och 
färdigheter förmedlats genom en hantverksmässig utgångspunkt (Calissendorff 
2005, s. 25; Persson 2001, s. 347-348).  
 

Den normativa förmedlingen betonar traditionsöverföringen som ett socialt 
kontrakt mellan en äldre och en yngre. Den yngre, den lärande, skall utifrån  en 
viss position lotsas fram genom vissa regler till kunskapen som mål, inte som 
medel. (Olsson 1993, s. 172) 

 
Denna tradition fanns vid musikskolans uppkomst och är ingen avslutad 
tradition utan snarare en högst levande musikpedagogisk utgångspunkt. Idéerna 
om en mer elevorienterad undervisning har dock frambringat andra 
förhållningssätt. Den lärare som önskar ta sin utgångspunkt ur elevens egna 
musikkapital tar också ett steg bort från de båda rollerna (mästare – lärling) till 
förmån för en mer handledande funktion och ett induktivt arbetssätt hos eleven 
(Hanken & Johansen 1998).  
     1990-talet präglades av besparingar, något som kommer behandlas senare, 
men detta bidrog till att den enskilda instrumentalundervisningen till viss del 
fick ge vika för gruppundervisning. Detta har många gånger setts som ett hot, 
men faktum är att tidens besparingar satte fart på den nya pedagogikens tankar 
kring de sociala vinster som kunde erövras genom en utökad grupp- och 
ensembleundervisning. Ensemblespelets betydelse för såväl sociala faktorer som 
att få ett adekvat forum för sitt övande på instrumentet blev allt tydligare 
(Olsson 1992, s. 37) och är idag en central infallsvinkel. Eventuellt är 
möjligheten till ensemblespel därmed också avgörande för barnets fortlöpande 
engagemang för musik- och kulturskolans musikundervisning (Björnberg 1981, 
s. 42).  
     Sammanfattningsvis kan det sägas att första hälften av 1900-talet präglades 
av en tanke om kollektivism med grund i gruppkonstellationer och ensembler. 
Målgrupp var ungdomen med kommunens och folkrörelsernas syfte till fostran, 
en meningsfull fritid samt ett utökat och bättre lokalt musikliv. 
Musikundervisningen var till för både personliga och gemensamma intressen. 
Under andra halvan av århundradet går man allt mer mot en elevorienterad 
pedagogik. 1940-talets samhällsorienterade uppdrag svänger under 1990-talet 
till ett uppdrag till mångfald och individanpassad undervisning (Persson 2001, s. 
360-367). Persson (2001) vill sammanfatta musikskolans framväxt enligt 
följande: ”På 1940-talet utvecklades  kommunernas musikliv musikskolorna 
som på 1990-talet utvecklade kommunernas musikliv.” (s. 371).  
 
Hotet 
Sedan 1970-talet har det inom kommunpolitiken existerat en konsensus kring 
musikskolan som något värdefullt. Verksamhetens syfte och utformning har inte 
gått emot några partipolitiska program. Politikers överväganden att spara in på 
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verksamheten har istället haft rent ekonomiska ansatser (Persson 2001, s. 343-
344). Under början av 1990-talet blev det på många håll nödvändigt med en 
prioritering. En svag ekonomi förutsatte en utvärdering av kommunens 
verksamheter. En tydlig och fullt naturlig avgränsning drogs mellan lagstyrda 
uppdrag och frivillig kommunverksamhet. Samtidigt decentraliserades grund- 
och gymnasieskolan till att göra kommunerna till huvudmän. Samverkan mellan 
grundskola och musikskola fick en ny ingång då de båda fick samma huvudman 
från och med 1991, men där skillnaden låg i att grundskolan var lagstyrd och 
musikskolan var frivillig verksamhet (Persson 2001, s. 363). Många kommuner 
valde att spara in på musikskolans verksamhet och inom flera kommuner 
handlade det faktiskt om skolans vara eller icke vara. Många skolor var de som 
slutligen fick en åtdragen svångrem, men hotet om nedläggning klarade man på 
många håll genom aktörers protesterande. Här var föräldrarna en viktig del. Med 
den historiska bakgrunden kan det förstås att det under 1990-talet fanns relativt 
många barn vars föräldrar själva varit en del av musikskolans verksamhet. 
Denna omfattande föräldrageneration kan ha haft intressen och handlingskraft 
jämförbart med 1940-talets folkrörelser. Vikten av arbetar- och 
nykterhetsrörelsernas intressen för en kommunal musikskola hade nu förflyttats 
till en föräldrageneration. Föräldrarnas intressen och engagemang kan tolkas 
utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser av att själva fått möjlighet till 
musikundervisning i denna form. Inom många kommuner fick föräldrarnas 
ramaskri en avgörande roll för de kommunpolitiska besluten. Förmodligen 
mynnade kommunledningens erfarenheter ut i en ökad medvetenhet kring 
musik- och kulturskolans betydelse. Exempelvis var det många kommuner som 
under 90-talet började använda sin musik-/kulturskola i marknadsföringssyfte 
gentemot föräldrar och företag (Persson 2001, s. 349, 365-367).  
     Behovet av att värdera och legitimera musikundervisningen och inte minst 
den frivilliga instrumentalundervisningen öppnade upp för att legitimera 
verksamheten utifrån utommusikaliska vinster. Genom att visa på mervärden, 
såsom medel för övrig inlärning, kunde musikundervisningen stärka sin ställning 
(Graneheim 1994, s. 66-99; Stenbäck & Bouij 2006, s. 71). Att legitimera 
musikundervisningen utifrån utommusikaliska kontra absoluta faktorer har 
emellertid blivit en kärnfråga inom dagens musikpedagogiska debatt. 
     Sättet att värdera musik- och kulturskolan ligger inte bara i det faktum att 
skolformen är frivillig för kommunerna. Skolverksamhet är en ’mjuk’ funktion 
som är svår att mäta och kanske har intresset för resultatuppföljning varit 
ointressant intill 1990-talet. Detta kan bero på en relativt dålig konkurrens från 
studieförbund och privata alternativ, att föräldrarna har betalat en ganska låg 
avgift och inte betraktats som kunder samt att musikskolans personal inte 
premierats i de fall de sparat pengar (Persson 2001, s. 346). Möjligen ligger en 
resultatuppföljning och utvärdering inte endast i kommunpolitikens intresse utan 
även hos de föräldrar som kanske har vissa förväntningar på den kommunala 
musik- och kulturskolan. 
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Ett sätt för musikskolorna att klara krisen var att engagera fler barn och 
ungdomar genom att mutera till kulturskolor. Musiken blev fortsatt den största 
delen, men andra uttryckssätt som bild, drama, teater och dans kunde integreras 
och göra skolformen mer omfattande och stabil. På många platser fick också en 
gruppundervisning en allt centralare roll (Graneheim 1994, s. 65-69; Stenbäck & 
Bouij 2006, s. 70). Det var dock de kommuner med en stark musiktradition som 
klarade sig bäst under 1990-talets kritiska år. Förvandlingen till kulturskola 
hängde också i flera fall samman med en insikt om att människor är olika och 
därmed kunde ha behov av flera eller andra estetiska uttrycksmedel än 
musikområdet specifikt (Graneheim 1994, s. 66-99).  
     Att musik- och kulturskolan känt sig hotad har inte endast med kommunens 
budgetanslag att göra utan också om ett förändrat behov från barnen och deras 
föräldrar. Antalet elever inom musik- och kulturskolans 
instrumentalundervisning har minskat med 26 % under de senaste 25 åren. 
Minskningen har varit som störst under 1990-talet och där vissa av de 
traditionella orkesterinstrumenten har minskat drastiskt till förmån för en ökning 
på instrument som exempelvis elgitarr, elbas och slagverk (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2002, s. 57). Situationen beskrivs ofta som ett hot mot traditioner 
och en musikalisk mångfald. Självfallet bör sådana argument väga tungt, men 
krisen bör också förstås som en arbetsgivarfråga. Den verksamhetschef som har 
tillsvidareanställningar för undervisning på orkesterinstrument måste självfallet 
kämpa för att upprätthålla en god balans i skolans behov. Frågan man kan ställa 
sig är huruvida skolan förhåller sig till kommunens föräldrar då vissa instrument 
och därmed också vissa anställda lärare saknar kö, medan det finns en stor 
efterfrågan inom andra instrument.  
 

Det finns anledning att tro att det inom musik- och kulturskolorna görs en 
medveten prioritering av undervisningsresurserna till förmån för 
orkesterinstrumenten. Detta väcker frågan om vem som i realiteten ger skolorna 
sitt uppdrag. Tydligen är det i alla fall inte barnen och ungdomarna och deras 
önskemål utan snarare skolornas egna önskemål om att ha utbyggda traditionella 
ensembler av typen blåsorkester, symfoniorkester och storband. Strategin att styra 
med bäring på musikalisk mångfald har alltså så här långt lett till ökade köer och 
ett minskat musicerande bland barn och ungdomar. (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd 2002, s. 60) 

 
Kö-fördelningen kan visa på att man inom musik- och kulturskolan tar 
musikalisk mångfald och kulturarv på mer allvar än efterfrågan. Ansvaret om 
kulturen och tillsvidareanställningar kan alltså ställas före både 
marknadsanpassning och föräldrars önskningar. 
     Sammanfattningsvis kom föräldrarnas inflytande att bli starkare i och med en 
senmodern tidsanda. Tanken om att det är värdefullt att lyssna på föräldrarna 
slår igenom på 1990-talet, då den ekonomiska krisen visade på föräldrarnas 
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betydelse för skolans existens. Samtidigt tvingades musik- och kulturskolan att 
går in i ett mer marknadsmässigt tänkande. 
 
Fler genrer 
Dilemmat kring kulturarv och efterfrågan är något som först uppkommer under 
1900-talets sista årtionden. De estetiska ideal som var så självklara vid 
musikskolans uppkomst kom senare under århundradet att ifrågasättas, vilket i 
många fall alltså blev på bekostnad av den klassiska traditionen. Det är ett av de 
grundläggande dragen i senmodernismen att åtskillnaden mellan högkultur och 
lågkultur/mediakultur har upplöst något (Sundin 2003, s. 61). 
     Med nya genrer kommer också nya instrument och vice versa. Gitarr och inte 
minst elgitarr blev intressant i och med rockens uppkomst på 1950-talet och 
under 1960-talet kom The Beatles som arketyp för en pop- och rockkultur som 
byggde på bandet som en helhet. Att starta rockband var dock inget för den 
samtida finkulturella musikskolan utan något som togs tillvara genom 
studieförbundens musikcirklar, en verksamhet som är fortsatt aktiv in på 2000-
talet (Blokhus & Molde 2004). Sedan mitten av 1980-talet har det dock utbildats 
lärare med tydlig inriktning mot andra genrer än det traditionellt klassiska 
(Stenbäck & Bouij 2006, s. 70). Med andra ord har det med åren blivit mer 
accepterat med en mångfald av genrer. 
 
Sammanfattning - Senmodernitet 
1990-talets nya pedagogiska idéer, hotet mot musik-/kulturskolan och 
öppenheten inför andra genrer hänger samman med vad man vanligtvis brukar 
benämna som en postmodern tidsanda. Inom musikpedagogiken och den 
kommunala musik-/kulturskolan är det mer relevant att tala om en senmodern 
tid. De modernistiska narrativen är inte utdöda utan reproduceras ständigt och är 
högst levande jämte en postmodern diskurs (Stenbäck & Bouij 2006, s. 70). 
 

The move from modernity into late modernity can be described as a move from 
order and security to opportunities and uncertainty. Where once there were 
regulations and security, there is now insecurity but possibilities and offers, but 
these possibilities and offers are not always obvious. (Stenbäck & Bouij 2006, s. 
68-69) 

 
I en senmodern tid är det alltså vanskligt att hävda någon sanning, å andra sidan 
är det postmodernitetens dilemma att den hävdar att sanningen är att det inte 
finns någon sanning. Med andra ord blev det svårare att legitimera den 
västerländska konstmusiken som normen för barns och ungdomars bildning. 
Elevernas egen livsvärld blev helt enkelt mer legitim som utgångspunkt. 
 

Late modern society is marked by individualization: to choose has become a 
question for the individual as such rather than the individual as a member of a 
collective. (Ganetz 1995, s. 74-75) 
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Att se till individen har inte bara att göra med en elevorienterad pedagogik, utan 
också ett sätt att rikta mer fokus på individen i jämförelse med kollektivet. Det 
senmoderna samhället kännetecknas således av en ökad individualism (Edström 
2002, s. 281-284). Detta ger en bild av ett ökat fokus på självförverkligande och 
att framför allt sätta ’jaget’ i centrum.  
     Senmodernism handlar också om en ökad marknadsanpassning. Tidigare 
påverkade objektet subjektet i en större omfattning medan det idag i vissa fall är 
tvärtom. Som individ söker man det som passar (Edström 2002, s. 289). 
”Begrepp som kund och marknadsanpassning har plötsligt blivit gångbara i 
utbildningssammanhang.” (Wiklund 1996, s. 1). Skolans sätt att marknadsföra 
ämneskurser tenderar också till att peka på en vara innehållande en pott 
garanterade lektioner. Dessutom erbjuder SMoK idag (2007) en CLS-utbildning 
(Chef-Ledare-Strateg) där det är uppenbart att man vill dra nytta utav 
företagsvärldens effektiva och marknadsmässiga erfarenheter. 
     Det senmoderna samhällets ökade informationsflöde har gjort att musik- och 
kulturskolan också blivit mer upplevelsebaserad. Det perfekta finns alltid till 
hands i form av Mp3 och man kan fråga sig vem som orkar öva under flera år 
för att lära sig ett instrument (Stenbäck & Bouij 2006, s. 74-75).  
     Slutsatsen utifrån 1900-talets historia blir således att den tidiga musikskolan, 
vilken uppstod i det moderna Sverige, tog fokus på det kollektiva medan dagens 
musik-/kulturskola till vissa delar har ett mer postmodernt förhållningssätt där 
individen står i centrum. Nyckelbegreppen har kommit att bli bildning, hantverk 
och upplevelse. 
 
 
Tidigare forskning kring föräldrarna 
 
Föräldrars inflytande och engagemang 
Utifrån tidigare redogörelse kan man konstatera att 1990-talets turbulens kring 
musikskolans existens till viss del räddades av föräldrarna. Deras engagemang 
grundade sig i en självupplevd erfarenhet och de bar således på en kommunal 
musiktradition. Denna erfarenhet och tradition har åtminstone tidigare 
förknippats med den svenska medelklassen. Då musikskolan är relativt unik 
nationellt sätt kan det förstås att landets invandrarföräldrar inte bär på denna 
kultur (Brändström & Wiklund 1995, s. 31; Persson 2001, s. 229, 353; Georgii-
Hemming 2005, s. 317).  
     Utifrån att föräldrarna många gånger själva varit en del av musikskolans 
verksamhet är det därför inte så konstigt att forskning visar att föräldrars eget 
musicerande har betydelse för deras barns förhållande till musik- och 
kulturskolan (Brändström & Wiklund 1995, s. 88; Björnberg 1981, s. 108). 
Flertalet studier poängterar betydelsen av föräldrars engagemang (Björnberg 
1981; Brändström & Wiklund 1995; Västerås kulturskola 1992; Calissendorff 
1995, 1997, 2005). Maria Calissendorff slår fast att ”en av de viktigaste 
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faktorerna för att barn skall fortsätta spela och nå framgång är att föräldrarna är 
engagerade och då speciellt vid övning” (2005, s. 46). Studier visar också att 
barn kan ha förmågan att uppleva föräldrars glädje i att barnet spelar (Wäppling 
2004, s. 19) samt att det är uppenbart att barnen blir mer motiverade för 
undervisning och övning om de upplever denna glädje för deras framsteg 
(Västerås kulturskola 1992).  
     Föräldrar kan bli inspirerade av barnens musicerande och därigenom utveckla 
sin egen relation till musik. Barnens musikaliska färdigheter är något som 
uppskattas och kan vara något som beundras (Calissendorff 2005, s. 47). Det 
finns dock en fara att barnens musikundervisning blir föräldrarnas projekt. 
     Det har visat sig att familjen är en viktig faktor vid instrumentvalet. Föräldrar 
och syskon är synnerligen centrala krafter. Andra faktorer som spelar in är vilka 
instrument som redan finns i hemmet, traditioner eller den kamratgrupp som 
finns kring barnet (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 2002, s. 57). 
     Västerås kulturskola (1992) är ett exempel på där skolan bjudit in föräldrarna 
för en ökad förståelse för och ett ökat inflytande på skolans verksamhet. 
Erfarenheten är att den ökade föräldrakontakten förbättrar de pedagogiska 
förutsättningarna (s. 20). Den enskilda läraren kan ha olika förhållningssätt till 
det ökade föräldrainflytandet. Calissendorff har erfarit att man flera gånger vill 
tillmötesgå föräldrarnas önskemål, men att föräldrarnas önskemål kan upplevas 
påverka de didaktiska valen och på så vis skapa en obekväm arbetssituation. En 
del lärare kan ha svårt att skilja mellan vad som är önskemål och vad som är 
krav från föräldrarnas sida. Det kan bli en dragkamp där läraren kan påverkas av 
föräldrarnas status eller utbildning (1997, s. 21). 
 
Samhällsklass - En skola för alla? 
 

Vi kan också notera ett positivt samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund 
och barnens deltagande i musikskolan. Utbildningsbakgrunden kan i sin tur 
betraktas som en indikator på familjens kulturella kapital och barnens 
musikstudier kan i detta ljus förklaras som föräldrarnas mer eller mindre 
medvetna strategier för att behålla och helst utöka detta kaptial. (Brändström & 
Wiklund 1995, s. 39) 

 
För att förklara den sociala tillhörigheten blir det nödvändigt att blicka bakåt. 
Allt sedan renässansen har den bildade människan förväntats ha kunskaper i 
musik och under 1800-talet blev konstmusiken en del av borgerlighetens liv. Att 
familjen efter söndagsmiddagen fick njuta av dotterns pianospel i salongen är en 
typisk bild av borgerlighetens bildningsideal där kunskaper och färdigheter var 
en del av den allmänna bildningen, något som i alla högsta grad knyter an till 
sociokulturella aspekter (Benestad 1994; Kjellberg 2006). Som vi tidigare sett 
blev demokratiseringen och socialdemokratins tankar om folkhemmet det som 
skapade ett behov av att denna bildning också blev möjlig för andra 
samhällsklasser. Man kan dock tänka sig att då borgerligheten stod för kultur i 
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en allmän bildning så fokuserade arbetarklassen ändå mer på praktiska 
kunskaper (Andersson 1989, s. 40). 
     Resonemanget kring vilka föräldrar som har varit och är i kontakt med 
musik- och kulturskolan kan till viss del landa i tankar kring habitus och 
utbildningsbakgrund. Det centrala är inte ett ekonomiskt kapital utan rättare sagt 
ett socialt eller kulturellt sådant (Ruud 1996, s. 28). Det finns ett samband 
mellan deltagande i musik-/kulturskolan och föräldrarnas utbildning, yrke, 
inkomst, etnicitet och boendeförhållanden (Nilsson 2005, s. 63).  
     Inom skolvärlden har man många gånger använt uttrycket en skola för alla. 
Med detta menas att en skola ska vara möjlig för alla, oavsett kön, sexuell 
läggning, religion eller ekonomiskt kapital. Som vi minns startade musikskolan 
en gång i tiden med just dessa ideal. Som bakgrund till denna uppsats kan det 
därför vara intressant att fundera kring huruvida musik- och kulturskolan är en 
skola för alla ur ekonomisk synvinkel. Dessutom kan man se med skepsis på hur 
skolors kö-system eller avgränsning ifråga om ålder uppfyller en tanke om allas 
lika möjlighet till frivillig musikundervisning.  
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PROBLEMOMRÅDE 
 
 
Utifrån denna bakgrund kan det förstås att musik- och kulturskolan formats och 
ständigt präglas utifrån en rad olika syften och intressen. En av intressenterna är 
onekligen föräldrarna till barnen i musik- och kulturskolan, men deras syften är 
fortfarande oklara. En utgångspunkt är att det bakom varje barn i musik-
/kulturskolan också finns en aktiv handling, en anmälan och många gånger en 
betald terminsräkning för musikundervisningen. Frågan kan då ställas huruvida 
föräldrarna kan ses som kunder i sammanhanget. De har ur en synvinkel köpt en 
tjänst och vad är det de förväntar sig i gengäld. Om man inte är nöjd, kan man 
då reklamera undervisningen? I vilket fall som helst kvarstår frågan om vilka 
syften och förväntningar föräldrar har på skolan. 
     Samtidigt kan den kommunala musik- eller kulturskolans verksamhet 
argumenteras som en icke-kommersiell verksamhet, ett arbete som i första hand 
bedrivs utifrån kommunala angelägenheter, syften vilka kan variera från tid till 
en annan och från kommun till kommun. Den centrala frågan blir då huruvida de 
kommunala intressena och föräldrarnas förväntningar synkroniserar. Vad har 
föräldrarna för önskningar och förväntningar och i vilken utsträckning bör deras 
behov få påverka verksamhetens utformning. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är synliggöra och problematisera föräldrars förväntningar 
på den kommunala musik- och kulturskolan. 
 
 
Forskningsfrågor 
 

� Varför gör föräldrar en aktiv handling för musikundervisning och 
samtidigt väljer att betala för densamma? 

� Vad förväntar föräldrar sig av verksamheten eller förväntar de sig inget? 
� På vilket sätt handlar föräldrarnas förväntningar om önskningar eller 

krav? 
� På vilka sätt råder det konsonans respektive dissonans mellan föräldrarnas 

förväntningar och musik-/kulturskolans verksamhet (skolans uppdrag och 
sättet att arbeta)? 

� I vilken utsträckning ska föräldrarna få avgöra bland de didaktiska valen? 
En konflikt mellan en professionell lärare och en ’kund’ med intressen? 

� Går det att reklamera musik- och kulturskolans musikundervisning och är 
det relevant i sammanhanget?  
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Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsar sig från ett antal faktorer och synvinklar. För det första 
problematiseras inte barnets synvinkel i sammanhanget, utan det är relationen 
föräldrar – kulturskola som studeras. Integrationsfrågor som hur olika etniska 
grupper representeras inom verksamheten beaktas inte. D-uppsatsen är även 
avgränsad från genusperspektiv. 
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TEORI & METOD 
 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Grounded Theory som induktiv ansats 
Forskningens utgångspunkt sker utifrån Grounded Theory (GT) såsom den 
definierats av Glaser och Strauss (Alvesson & Sköldberg, 1994; Danermark m. 
fl. 2003; Stålhammar 1999). Valet grundar sig först och främst på att den 
tidigare forskningen på detta område får anses som ringa. Som uppsatsens 
bakgrund beskriver finns det tidigare forskning som behandlar föräldrars 
betydelse för barnens utveckling och motivation, men forskningen kring vilka 
förväntningar föräldrarna har på musik-/kulturskolans verksamhet är svårfunnen. 
Då det inte finns relevanta teorier att förhålla sig till blir GT en god ansats inför 
empirin. Forskningen kärna kommer således att kretsa kring de empiriska data 
som kommer utgöra grunden för den induktiva teorigenereringen. Denna 
induktiva ansats syftar till att frångå redan etablerade kategorier. Det är genom 
empirins data som begrepp och kategorier ska bildas. För att inte forskning ska 
riskera att hamna i någon naiv induktivism behöver forskaren ändå konsultera 
tänkbara begrepp för att på så vis öka sin teoretiska sensitivitet (Danermark m. 
fl. 2003, s. 240-241, 249). Att endast utgå från en substantiell teori kan ge ett 
något trångt och snedvridet perspektiv. Därför är det viktigt att forskaren 
kontinuerligt arbetar med både induktiva och deduktiva tankemönster 
(Stålhammar 1999, s. 79-81). ”Mest fruktbar blir forskningsprocessen 
förmodligen när vi lyckas kombinera ett relativt öppet förhållningssätt till data, 
med att använda etablerade begrepp som en resurs” (Danermark m. fl. 2003, s. 
249). Detta är också en nödvändighet för att de förhållanden som finns och tagits 
upp som bakgrund i denna uppsats ska kunna vidga förståelsen och lyfta 
forskningen från common-sense-kategorier.  
     Jag vill i linje med Maria Calissendorff (1995) tala om grounded theory när 
det handlar om den metod som utvecklats av Glaser & Strauss och grundad teori 
när jag syftar på den teori som arbetet leder fram till. 
     Genom en grundad teori kan forskningen förbli empirinära. Det är en av de 
viktiga poängerna med grounded theory att forskningen aldrig ska tappa den 
nära anknytningen till empirins små pusselbitar. Detta bidrar till att den 
grundade teorin kan nå en hög användarbarhet genom att den inte går längre bort 
från det substantiella än att en skolledare eller en förälder kan känna igen 
resultatet och på ett vardagligt sätt bruka materialet (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 74-75; Danermark m. fl. 2003, s. 240). Den grundade teorin, som även 
benämns som lokal teori, förklarar först och främst det enskilda fallet (Patel & 
Davidson 2003, s. 31-32). Det finns dock en förhoppning att teorins empiriska 
tillämpningsområde inte skall vara begränsad till den lokala kulturskola som 
förmedlat informanter, utan att den likväl når en generell användarbarhet. ”En 
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induktiv slutledning innebär att vi utifrån ett antal observationer av enskilda 
företeelser drar generella slutsatser, som antas gälla ett större antal företeelser än 
de vi observerat” (Danermark m. fl. 2003, s. 175). Att sträva efter en generell 
teori är därmed ett naturligt mål och inte en naiv utgångspunkt. 
Teorigenereringen brukar vanligtvis ske på två abstraktionsnivåer. Den 
substantiella teorin kan agera språngbräda för att lyfta fram en formell teori. De 
båda teorierna bygger på den empiriska grunden, men står för två olika 
generaliseringsnivåer (Stålhammar 1999, s. 15). Utifrån den aktuella uppsatsen 
skulle en substantiell teori kunna besvara frågorna kring vilka förväntningar 
föräldrar har på den kommunala musik- och kulturskolan, medan en formell 
teori skulle kunna göra anspråk på att förklara föräldrars förväntningar på 
musikutbildning generellt sett eller möjligen medborgares syn på kommunal 
kulturverksamhet.  
 
Den metodiska proceduren 
Analysen av empirin sker genom kodning. Genom att koda svar på enkäter eller 
intervjuer till olika kategorier och begrepp kan en lokal teorin växa fram efter 
hand (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 78). Kodningen står för en grundad 
abstraktion där koderna blir begrepp som ger empirisk data en viss innebör och 
utgör materialet för teorin (Danermark m. fl. 2003, s. 242). 
     Först görs en öppen kodning där empirin bryts ner till sin minsta beståndsdel 
och genom komparation söks likheter och olikheter i utsagorna. Därmed blir det 
centralt hur forskaren ställer frågor till materialet. Efter en tids arbete kommer 
sannolikt ett mönster att framträda och begrepp/kategoriseringar kan börja 
skapas. (Danermark m. fl. 2003, s. 244-245; Stålhammar 1999, s. 17-18, 89).  
     Den andra fasen, axial kodning, innebär att de olika kategorierna jämförs 
genom en vidare komparation. Man letar då efter samband och relationer 
kategorierna emellan (Stålhammar, 1999, s. 18, 89).  
     Slutligen görs en selektiv kodning där abstraktionsnivån blir högre. Här riktas 
fokus på den kärnkategori eller de kärnkategorier som kommer att utveckla 
teorin. Kärnkategorin är central, förekommer frekvent i materialet och kan med 
lätthet relateras till de övriga. Vid den selektiva kodningen riktas fokus på det 
problem som teorin huvudsakligen ska förklara samt de förhållanden som är mer 
avgörande än andra. Denna sista kodning syftar alltså att nå en övergripande 
nivå (Danermark m. fl. 2003, s. 245; Stålhammar, 1999, s. 20, 23). Generellt sett 
sker kodningen tills en teoretisk mättnad uppstår, en situation där ytterligare 
kodning inte tillför kategorierna ytterligare information (Alvesson & Sköldberg 
1994, s. 81-82; Danermark m. fl. 2003, s. 245).  
     Kategorierna växer huvudsakligen fram på två sätt: ’In vivo-kategorier’ 
uppstår direkt ur det empiriska materialet medan ’in vitro-kategorier’ är 
forskarens konstruktioner genom en kombination av data och litteratur 
(Stålhammar 1999, s. 23). Detta blir ett tydligt exempel på vikten av att 
forskaren går mellan induktiva och deduktiva tankeprocesser.  
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För att gå från kategorier till teori kan man arbeta med diagram, modeller, söka 
en kärnkategori eller diskutera kodningens resultat i fortlöpande PM (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s. 86). På så vis kan forskaren utveckla eller förkasta 
uppkomna kategorier samt klargöra vad som kommit fram. Att arbeta med PM 
och diverse illustrationer utgör också verktyg för att forskaren ska kunna 
distansera sig från materialet så att enskilda data inte ska bli alltför vägledande, 
utan att analysen kännetecknas av ett helhetsperspektiv (Stålhammar 1999, s. 
36-37). Gällande teorin beskriver Stålhammar den enligt följande:  
 

En teori förklarar eller förutsäger något. Teorin är i detta sammanhang en process 
under ständig utveckling och inte en färdig produkt. Den skall successivt kunna 
modifieras allteftersom nya kategorier och förhållanden uppkommer. Den skall 
förklara vad som händer och eventuellt förutsäga vad som kommer att hända. 
Resultatredovisningen kan ske både i form av kodade påståenden och i form av 
teoretiska diskussioner, samt på både substantiell och formell nivå. (Stålhammar 
1999, s. 89-90) 
 

Den grundade teorin måste med andra ord vara öppen för en bearbetning för 
lokal relevans och förändring genom ny forskning.  
     Som sagts tidigare är en stor poäng med GT att ta till vara på 
vardagsverklighetens minsta pusselbitar och aldrig gå långt därifrån även vid 
den selektiva kodningen. Med andra ord slår grounded theory vakt om 
empirinärheten (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 68). Av denna anledning bör 
man därför inte läsa ’för mycket’ så att tolkningen begränsas till redan 
förutbestämda synsätt och kategoriseringar, även om grounded theory erkänner 
att all verklighet ändå redan är tolkad och inte helt ’ren empiri’ (Alvesson & 
Sköldberg 1994, s. 71-72). Dessutom kommer forskaren aldrig in som tabula 
rasa. Detta kan ses som ett av de stora problemen med GT och här skiljer sig 
också Glaser och Strauss från varandra. Glaser menar att litteraturstudier, 
paradoxalt nog, inte begränsar forskarens synfält utan snarare skapar en ökad 
lyhördhet inför det empiriska materialet. Glaser riktar därmed också kritik mot 
Strauss för att peka på ett allt för stelt arbetssätt där data måste anpassas och 
öppenheten begränsas av ett reglerat och systematiserat tillvägagångssätt 
(Stålhammar 1999, s. 41-43). Ett annat problem med grounded theory är att 
själva kodningen har en tendens att ta mycket tid och energi från forskningens 
andra delar. Det är möjligt att man som forskare lägger ner mer möda på att 
koda och analysera än vad man faktiskt snabbare hade kommit fram till genom 
rent tankearbete. Med hänseende till tidsbegränsningen för en D-uppsats riskerar 
den därmed att inte nå en djupare förståelse än vad som kan anses vara common 
sense (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 84, 88; Danermark m. fl. 2003, s. 250-
251). Genom att ändå beakta kända begrepp och kategorier blir risken mindre att 
forskaren ’uppfinner hjulet ännu en gång’. 
     Grounded theory är öppen för både kvantitativ och kvalitativ forskning. Vid 
obegränsade resurser i form av tid och pengar skulle en kombination av dessa 
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metoder säkerligen vara ett lyckat arbetssätt. De bör snarare ses som varandras 
komplement än motsatser (Stålhammar, 1999, s. 12) och båda varianterna kan 
användas både i genererings- och verifieringssyfte (Alvesson & Sköldberg 1994, 
s. 73-74). De aktuella resurserna föranleder dock ett val av den kvalitativa 
metoden, vilket trots allt ändå är den variant som vanligtvis förknippas med GT 
(Danermark m. fl. 2003, s. 240). 
   
  
Tillvägagångssätt 
 
Kvalitativa intervjuer 
Empirin bygger först och främst på intervjuer med föräldrar till barn i musik-
/kulturskolan. Den kvalitativa intervjun hanteras som en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju, vilken kan definieras som ”en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening” (Kvale 1997, s. 13 [kursiv i original]). Med andra ord 
handlar det om att förstå uppsatsämnet utifrån den intervjuades eget perspektiv 
(Kvale 1997, s. 32). Den kvalitativa intervjun är inget vardagligt samtal utan har 
en struktur och ett tydligt syfte. Parterna är inte jämställda då det är intervjuaren 
som ställer frågor, leder samtalet genom kritiska följdfrågor och slutligen 
värderar och analyserar dess resultat (Kvale 1997, s. 13).  
     Intervjuerna har ett explorativt syfte där intervjun är öppen, både ifråga om 
struktur och ur tolkningssynpunkt. Det är alltså inte fråga om att pröva hypoteser 
utan istället ett syfte att induktivt kunna skapa en empiriskt grundad teori (Kvale 
1997, s. 94). 
     Den kvalitativa intervjun är en mellanmänsklig situation. Utifrån dialogen 
bildas ett samspel mellan intervjuaren och informanten. Även om människorna 
inte är bekanta med varandra sedan tidigare blir ändå undersökningen inte lika 
neutral som en enkät, utan något mer av ett personligt möte. Möjligen är det här 
som den kvalitativa intervjuundersökningen har sin vinst och samtidigt sin 
potentiella brist. Det bör poängteras att det ligger på intervjuarens uppdrag att 
skapa ett förtroendegivande forum där informanten upplever både respekt för 
sina uttalanden och en trygghet i att det som sägs kommer behandlas på ett 
forskningsetiskt korrekt sätt. I jämförelse med en enkätundersökning kan 
intervjun också beakta sådant som förmedlas via kroppsliga och emotionella 
sätt. På så vis kan intervjuaren på ett djupare plan förstå en del av informantens 
livsvärld (Kvale 1997, s. 117-118). 
 
Första urvalet 
Att göra ett genomtänkt urval grundar sig i målet att sålla fram representativa 
informanter som kan säga något om hela populationen (Danermark m. fl. 2003, 
s. 176). Vid ett empiriskt urval skulle i praktiskt taget alla föräldrar med barn i 
musik-/kulturskolan kunna vara informanter då GT används (Alvesson & 
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Sköldberg 1994, s. 85). Informanterna skulle därmed kunna sållas fram slumpvis 
från skolans register, men genom att se företeelsen ur olika perspektiv kan en 
djupare och bredare förståelse uppnås (Stålhammar 1999, s. 13). Detta är 
anledning till varför de första urvalen ändå kommit att bli riktade (se bilaga 1 
samt vidare redogörelse nedan). 
     Då Personuppgiftslagen (PUL) hindrar personer som är utomstående en 
skolas anställning att ta del av elev- och föräldraregister blev det nödvändigt att 
inte bara knyta den empiriska undersökningen till en specifik skola utan också 
att göra urvalet av informanter i samarbete med skolans personal.  
     En relativt stor kulturskola tillfrågades som samarbetspartner. Då skolan 
visade ett intresse för att bistå med en inledande föräldrakontakt genomfördes ett 
brevutskick till föräldrar/föräldrapar. Målet med utskicket var att komma i 
kontakt med föräldrar som kunde tänka sig att bli informanter genom en 
kvalitativ intervju. Dessa intervjuer skulle sedan bli utgångspunkten för den 
grundade teorin. Bedömningen gjordes att 10 informanter kunde vara tillräckligt 
få för att kunna behandlas inom en D-uppsats och ändå tillräckligt många för att 
bygga en grundad teori med vetenskaplig tyngd. Antalet grundade sig i ett 
övervägande kring hur många som är nödvändiga för en generalisering och 
samtidigt tillräckligt få för att kunna hanteras på ett kvalitativt sätt. Alltsammans 
bestämdes också utifrån den tidsmässiga begränsning som ett D-uppsatsprojekt 
ger (Kvale 1997, s. 98). Den kommande svarsfrekvensen och intresset från 
föräldrarna var svår att förutse, men den slutliga bedömningen blev att 30 brev 
kunde vara en lämplig utgångspunkt för att slutligen nå 10 intervjupersoner. Det 
blev nu den lokala skolans uppgift att rent praktiskt genomföra urvalet utifrån 
mina önskade parametrar.  
     Det första urvalet gjordes utifrån en önskan om att få flera 
instrument/ämneskurser representerade. Det huvudsakliga syftet med detta var 
att få en spridning så att den grundade teorin skulle kunna vara öppen för 
eventuella faktorer kring det instrumentspecifika. En underordnad anledning 
bottnade i antydningar att elever lättare stannar kvar i skolans verksamhet då de 
inte valt instrument helt själva. Björnberg (1981, s. 42) menar i Varför slutar 
eleverna i musikskolan? att det sannolikt är så att i de fall där föräldrarna varit 
en del i valet av instrument visar det också på ett intresse hos föräldern som 
sedan också kommer understödja och motivera ett kontinuerligt engagemang 
inom musikskolan. Har föräldern inte varit aktiv vid valet av instrument kan det 
tyda på att intresset för instrumentalundervisningen endast finns hos barnet och 
som därmed kommer att sakna ett engagerat stöd från föräldrarna. För att 
förhålla sig till denna faktor gjordes urvalet utifrån instrumentens popularitet. 
Med utgångspunkt ur skolans kö-system utvaldes två instrument med lång kö 
respektive två instrument med kort eller ingen kö alls. Bland de mest populära 
instrumenten avskildes piano och elgitarr och bland de minst populära sovrades 
violin och trumpet. Instrumentens popularitet måste ses utifrån barns och 
eventuellt föräldrars föreställningar innan de blir en del av musik-/kulturskolans 
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verksamhet. Det föreligger ingen utgångspunkt att violin- och trumpetlärarna 
skulle vara mindre skickliga eller att eleverna skulle sakna något som elgitarr- 
eller pianoläraren erbjuder. En utgångspunkt är ändå huruvida populariteten kan 
avspegla trender respektive traditioner och detta i förhållande till barns och 
föräldrars utgångspunkter. Av denna anledning valdes också ett femte 
instrument, sång. Genom det vokala uttrycket kan möjligen sångämnet spegla 
unika detaljer, men ifråga om val av instrument får man vid den lokala skolan 
vänta med att börja några år senare. Kanske har då barnet en annan 
utgångspunkt gentemot föräldern.  
     Nu har alltså de 30 breven fördelats på 5 instrument, vilket blir 6 brev per 
instrument. Inom varje instrument fördelades sedan breven så att hälften gick till 
föräldrar med flera barn i kulturskolan och resterande hälft till föräldrar med 
endast ett barn i den berörda skolan. Syftet med denna uppdelning var att genom 
empirin kunna se om detta står för olika förhållanden till skolan. 
     I ett tredje steg gjordes urvalet utifrån hur länge barnen varit en del av 
skolans verksamhet. Inom varje instrumentgrupp togs det därför fram både 
föräldrar till barn som spelat i flera år respektive föräldrar till barn som var nya 
inom verksamheten. Anledningen till denna parameter var två: (1) De föräldrar 
som haft sina barn en längre tid inom verksamheten kan möjligen bringa ljus 
kring vilka bakomliggande faktorer som skapar den kontinuitet och trogenhet 
som vissa barn/föräldrar står för. (2) De föräldrar vars barn nyligen börjat på 
skolan kan måhända lättare erinra sig om vilka anledningar som låg till grund 
för anmälan till kulturskolan. Möjligen kan en jämförelse mellan dessa båda 
grupper visa på huruvida man som förälder med tiden förstår eller skapar sig en 
uppfattning kring hur skolan utformar sin verksamhet. Detta kan då också ses i 
ljuset av huruvida man har flera barn eller endast ett barn i kulturskolan. 
     Slutligen togs det vid urvalet också hänsyn till barnens engagemang i diverse 
ensembler. Breven skickades således ut till både föräldrar till barn som endast 
läser en så kallad ämneskurs (enskilda lektioner på instrument) samt till 
föräldrar vars barn förutom den enskilda undervisningen också är registrerad vid 
någon ensembleundervisning. Skälet till denna hänsyn grundar sig i en 
fundering kring huruvida ensembleundervisningen skapar ett annat 
förhållningssätt hos föräldern/föräldrarna. 
     Utifrån denna urvalsprocess genomförde den lokala skolan ett utskick där 
man bifogat ett brev från uppsatsförfattaren (se bilaga 2 & 3). Föräldrarna 
uppmanades att kontakta uppsatsförfattaren direkt ifall man kunde tänka sig att 
genomföra en intervju, detta av etiska skäl. Genom att föräldrarna själva gjorde 
ett aktivt val behövde Kulturskolan inte lämna ut några personuppgifter till 
uppsatsförfattaren samtidigt som deras identitet också skyddades gentemot 
Kulturskolan eftersom skolan då aldrig fick reda på vilka av de 30 personerna 
som slutligen deltog i studien. 
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Andra urvalet 
Det första utskicket resulterade i att två intresseanmälningar kom in med kort 
varsel och intervjuer med dessa personer genomfördes omgående (’Elisabeth’ 
och ’Katarina’). Tiden därefter präglades däremot av en lång tystnad. Efter en 
tid förväntades inte fler svar och nu togs kontakt med andra kulturskolor för 
förfrågan om samarbete. I väntan på svar genomfördes två intervjuer som 
tangerar att betecknas som bekvämlighetsurval. Förhållandena kring dessa båda 
personer var kända utifrån en personlig kontakt. ’Lennart’ valdes ut för att han 
hade lång erfarenhet som förälder till barn i kulturskolan och där barnen 
samtidigt är engagerade i en av stadens frikyrkor. Den andra personen, 
’Johanna’, tillfrågades eftersom hennes dotter haft ämneskurs i ett halvår och 
inte fått möjlighet till varken ensemblespel eller framträdande i någon form. 
Detta urval kan också betraktas som en anpassning utifrån data. Att urval, 
datainsamling och analys delvis skett parallellt handlar inte om ett ostrukturerat 
arbetssätt utan snarare att vad som redan uppkommit i analyserna ska kunna 
påverka det fortsatta urvalet och därmed vilka svar man söker från empirin. 
Denna process benämns vanligtvis som teoretiskt urval eller ’theoretical 
sampling’ (Danermark m. fl. 2003, s. 245; Stålhammar 1999, s. 39).   
 
Tredje urvalet 
Efter utskicket från den första kulturskolan togs alltså kontakt med tre andra 
kulturskolor i landet. Storlek och geografiskt läge varierade. Två av de 
tillfrågade skolorna valde att inte reagera på förfrågan om samarbete, medan en 
av skolorna erbjöd sin hjälp. Även denna kulturskola sände ut 30 brev och 
urvalsprocessen var densamma som vid utskicket från den första kulturskolan 
(se bilaga 4). Utskicket resulterade till slut i tre intervjuer; ’Monica’, ’Eva’ och 
’Maria’. 
 
Fjärde urvalet 
För att få till stånd fler intervjuer togs kontakt med ett antal föräldraföreningar. 
Den huvudsakliga anledningen till varför kontakten nu riktades från kulturskolor 
till föräldraföreningar var att försöka finna ett effektivare sätt att nå föräldrar 
som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Sammantaget gjordes försök 
att nå sju föreningar. För att komma i kontakt med föreningens ordförande 
krävdes det i flera fall att den lokala musik- eller kulturskolan uppgav 
kontaktuppgifter. Två av musikskolorna valde att inte svara på förfrågan om att 
komma i kontakt med föräldraföreningen. I de fem fall där kontakten 
möjliggjordes mottogs förfrågan på ett positivt sätt. Ordföranden i de olika 
föreningarna åtog sig att vidarebefordra förfrågan inom styrelsen och/eller 
utanför. Utifrån kontakten med de olika föräldraföreningarna har fem intervjuer 
genomförts: ’Niklas’ representerar en mindre stad med en starkt förankrad 
kulturskola. ’Marianne’ och ’Gunilla’ ger erfarenheter utifrån en gemensam 
musikskola i en mindre bruksort. Även ’Kerstin’ och ’Miriam’ talar utifrån en 
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gemensam kulturskola, men de bor däremot i en av landets allra rikaste 
kommuner. En av de tillfrågade föräldraföreningarna bidrog med intresserade 
föräldrar vid en tid då intervjuer inte längre bedömdes vara möjliga att 
genomföra av tidsmässiga skäl.  
 
Den samlade empirin 
Empirin omfattar sammanlagt 12 intervjuer/informanter. Sammantaget kan det 
empiriska materialet spegla såväl geografiska förhållanden som 
socioekonomiska samt att informanterna representerar både musik- och 
kulturskolor där den politiska styrningen skiftar mellan borgerligt och 
socialdemokratiskt styre. 
 
Intervjusituationen 
Den första intervjuomgången, det vill säga omfattande de två första, bedrevs 
genom ett personligt möte, likaså intervjun med ’Lennart’. Övriga intervjuer har 
skett via telefon. Oavsett vilken variant som använts har intervjuerna spelats in 
på ljudband (MC).  
     Underlaget till intervjuerna har varierat något. Efter hand upptäcktes nya 
infallsvinklar och frågeställningar som skapade ett behov av att successivt 
modifiera frågorna till informanterna. Denna förändring kan då kritiseras för att 
inte hantera intervjuerna på ett standardiserat sätt, men bedömningen har ändå 
varit att möjligheten till förbättring av intervjuguiden inte skulle stå i vägen för 
uppsatta ramar, särskilt inte då det handlar om kvalitativ forskning (Kvale 1997, 
s. 96-97). Förändringarna stöds också av resonemanget kring ’theoretical 
sampling’. 
     Intervjustrukturen har präglats av en tanke att ställa ”[…] bara en första fråga 
för att introducera ämnet och resten av intervjun blir en uppföljning och 
utvidgning av den intervjuades svar på denna fråga.” (Kvale 1997, s. 119). 
Intervjuguiden (se figur på nästa sida) som använts har ett underlag som byggts 
upp visuellt med den introducerande huvudfrågan i mitten; Vilka förväntningar 
har du på kulturskolan? Utifrån Kvale’s sätt att strukturera intervjun och dess 
frågor (1997, s. 121-126) har sedan en karta av olika typer av frågor ställts 
samman. Den huvudsakligen vinsten med denna typ av visuella struktur är att 
intervjusituationerna har en gemensam utgångspunkt, men samtidigt är öppen 
för olika vägar i jämförelse med en intervjuguide som har frågor i en hierarkisk 
eller tilltänkt kronologisk ordning. Samtliga intervjuer har ändå avslutats med 
några sonderande och specifika frågor. Anledningen till dessa fyra frågor är att 
de gör det möjligt att knyta informanterna till urvalsprocessen och därmed också 
möjliggör en analys kring dessa faktorer. De har medvetet ställts som 
avstämmande slutfrågor för att de inte skulle skapa misstänksamhet hos 
informanten eller påverka deras tankeprocesser kring frågeställningarna. 
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Intervjuguide 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonderande/Specifika frågor:  

- Vilket instrument? 
- Flera barn i kulturskolan? 
- Ensembleundervisning? 
- Hur många år i verksamheten? 

 
 
 
Transkription 
Den empiriska datainsamlingen har som beskrivits skett via ljudinspelning av 
kvalitativa intervjuer. För analys- och tolkningsarbetet fanns det emellertid ett 
behov av att byta medium. Bedömningen gjordes att kodningsarbetet med fördel 
skulle ske genom ett textmaterial. Med en utskriven text skulle materialet kunna 

Vilka förväntningar har du på 
kulturskolan? 

Vad ska ditt 
barn lära sig? 

Mål och 

Vad skulle få 
dig att göra en 
avanmälan? 

Är det viktigt 
med musik? 

Varför? 

Varför inte 
bara sport? 

Varför inte 
privat alternativ 

eller 
studieförbund? 

Vad får du själv 
ut av att ditt 
barn spelar? 

Finns det 
någon 

speciell 

Vad har skolan 
uppfyllt/Vad 
saknar du? 

Önskningar Krav 

Ekonomiska 
faktorer 

Spelar du 
själv något 
instrument? 

Varför 
anmälde du 

din dotter/son 

Vad skulle 
hända om 

musikskola

Skulle du 
vilja? Vilket 
instrument? 

Vad lyssnar 
du själv på för 

musik? 

Erfarenhet från 
Musikskola? 
Instrument? 

Hur och 
vad? 
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kodas på ett konkret och rent fysiskt sätt, såsom markeringar med färgpenna, 
klipp och klistra eller liknande. Något datorprogram för kodning enligt GT har 
inte funnits till hands.  
     Det första steget efter själva intervjusituationen var att transkribera det som 
sagts. Utgångspunkten var att transkriptionen skulle göras ordagrant. Denna 
önskan blev snarare en strävan än ett faktum. Av inspelningstekniska skäl var 
det inte möjligt att vid genomlyssning uppfatta allt som sades. På tal om sades så 
översattes exempelvis ”sas” med just ”sades”. Grammatiska fel och 
upprepningar bibehölls dock, mer för att nå en så autentisk transkribering som 
möjligt än en tro att detta skulle bringa någon större relevans för analysarbetet. 
Olika symboler och markeringar användes för pauser, tvekningar, betoningar, 
skratt etcetera. Av etiska skäl ersattes egennamn med en symbol. Informanterna 
har däremot fått fingerande namn, vilka är de som används vid 
resultatredovisningen. Som sagt blev det en uppgift att gå från tal till skrift, men 
talspråket översattes inte till ett litterärt skriftspråk. Övertygelsen var att GT 
förordade exakthet och detaljrikedom före förskönad och flytande text. Att 
intervjun i och med transkriberingen helt sonika skulle ha hamnat på papper är 
tyvärr en illusion. Intervjun som hamnat som ord i ett dokument blir 
ofrånkomligt ett avkontextualiserat samtal (Kvale 1997, s. 153). Utskriften kan 
tyvärr inte återge de tidsmässiga, rumsliga och sociala dimensioner som 
existerade vid intervjusituationen. Analysarbetet kommer ändå att präglas av 
diverse erfarenheter från den faktiska intervjun. Här blir det tydligt att det 
personliga mötet gav flera tolkningsbara dimensioner än vad en telefonkontakt 
kunde ge. 
 
Analys, Tolkning & Teorigenerering 
Bearbetningen av empirin sker enligt den metodiska procedur som beskrivits 
tidigare. Resultatpresentationen består företrädesvis av den öppna kodningen 
medan en resultatanalys äger rum inom axial och sedermera selektiv kodning. 
 
Litteraturstudier 
Som det beskrivits tidigare är GT en induktiv ansats, men litteraturstudier är en 
viktig del för att kunna förstå och lyfta den grundade teorin till en högre nivå. 
Den litteratur som använts som bakgrund har främst handlat om musik- och 
kulturskolans utveckling under 1900-talet, men också en del av det som tidigare 
sagts om föräldrarnas roll inom skolan. På så vis har inga dolda teorier ställts i 
vägen för en öppen forskning med GT som utgångspunkt.  
     Vid tiden för kodning och analys har det sedan varit nödvändigt att både 
relatera till tidigare bakgrundslitteratur och samtidigt söka ny litteratur, allt för 
att vidga det substantiella för att nå en mer formell nivå. 
 
 
RESULTAT 
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Forskningens dilemma har varit att få möjlighet till att intervjua föräldrar. 
Arbetet med förfrågningar har därmed varit högst tidskrävande. Även om denna 
situation tidvis lagt ett hopplöshetens mörker över uppsatsarbetet har det ändå 
bibringat en förståelse för en grundläggande utgångspunkt eftersom man tvingas 
fråga sig varför det varit så svårt att få till stånd intervjuer. Primärt har 
Personuppgiftslagen försvårat urvalsarbetet och möjligheten att kontakta 
föräldrar. Förfrågan om att bli informant har därmed inte kommit direkt från mig 
som uppsatsförfattare utan via en person eller institution. Förfrågan kan därmed 
ha blivit något opersonlig och allmänt riktad så att inget ansvar för att ställa upp 
drabbat den tillfrågade. I en tid då man känner sig stressad kan en förfrågan om 
intervju upplevas som fjärran aktuellt. Det är emellertid intressant att intresset 
varit synnerligen svalt. Tydligen ligger kulturskolans verksamhet i periferin hos 
många föräldrar. Det är också troligt att avsaknaden av intresseanmälningar 
handlat om en rädsla för att ställa upp på intervju. Det kan handla om att inte tro 
sig ha något att bidra med, men också en rädsla för att låta sig intervjuas av en 
okänd person. 
 
 
Öppen kodning 
 
Den öppna kodningen är det första stadiet i kodningsprocessen. Här kodas 
intervjun till de kategorier som uppstår utifrån den enskilda informanten. Efter 
kodning av ett antal intervjuer kan mönster eller liknande kategorier uppstå. Det 
ligger i linje med GT att då gå tillbaka och koda om intervjuerna så likheterna 
blir uppenbara och att kategorierna får de ’rätta’ beteckningarna från början 
(Bouij 1998, s. 62). Jag har däremot valt att inte göra så. Den öppna kodningen 
kännetecknas av de enskilda individernas utsagor och där kategoriseringarna 
präglas av de begrepp som spontant uppkommit vid kodningen. Den öppna 
kodningen kännetecknas därmed av en stark närhet och därför finns ett mer 
distanserat och jämförande perspektiv först i och med den axiala kodningen. 
     Den öppna kodningen kommer nu att presenteras per informant. Först 
uppvisas den direkta kodningen i tabellform. Uppställningen är hieratiskt 
utformad så att själva kategorin står överst och är understruken, underkategorier 
är angivna med fet stil och därtill kursiva byggstenar. Kategorierna är därmed 
skapade i omvänd ordning. Vissa av begreppen är fullständiga in vivo-
konstruktioner där några av informantens mest kärnfulla ordval har använts, 
medan andra är mer in vitro-inspirerade där jag själv satt ord på informantens 
berättelse. Målet har varit att få så kortfattade och kärnfulla kategorier/ begrepp 
som möjligt.  
Efter själva kodningen följer ett kortfattat PM. Denna text är en 
resultatpresenterande text som saknar ambitioner till djupare tolkning. 
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Tolkningen görs framför allt i och med de senare kodningarna. Det är en 
beskrivning som syftar till att skapa förståelse för vad den föregående 
uppställningen representerar, ett kortfattat referat av intervjun med andra ord. 
 
Elisabeth 
 
K1: Forum för konstnärligt skapande K2: Kunskaper & Färdigheter 
Stimulera    Utveckling 
Upptäcka (ges möjlighet)  Långsiktigt 
Lust (kul, roligt)   Engagemang (ork, tålamod) 
Uppleva    Begåvning 
Utlopp    Läxor 
Behov    Mer gehörsspel 
Känslor 
Välbefinnande 
Leva 
Uttrycka 
Skapa 
Tillsammans 
 
K3: Institution   K4: Praktiskt 
Kompetens   Övning 
Förtroende    Stress 
Imponerad    Tjat 
Självklart alternativ   Okunskap 
Osäker kring strukturen  Åka till skolan 
Möjlighet    Tid 
Ensemblespel   Smidigt (jobbigt) 
Instrumentalundervisning (kostnad) Flexibilitet 
Längre lektioner 
Utbildning  
Grundläggande 
 
PM 
K1:  Elisabeth vill att hennes barn, genom kulturskolan, ska få möjligheten att 
upptäcka glädjen i musiken, att de ska få pröva om musik kan vara något de kan 
finna som värdefullt. Hon vill att kulturskolan ska vara ett forum där hennes 
barn kan få skapa och uttrycka sig genom musik, inte minst tillsammans med 
andra människor. ”Över huvud taget liksom sådana här olika konstnärliga 
uttryck är jätteviktigt att hålla på med. Att få möjlighet att prova, få chansen, för 
har man inte gjort något så vet man inte hur det är, då kan det vara någonting 
som man missar helt enkelt.” Elisabeth tänker att musik är något synnerligen 
grundligt och centralt hos människan. Hon menar att människan alltid har haft 
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ett behov av att skapa musik och uttrycka sig på något sätt. Musiken styrka är att 
den kan gå ända in i själen och bli en del av känslolivet. ”Jag tror musik kan nå 
in ända in i själen. Jag har svårt att föreställa mig att sport kan göra det även om 
man kan tycka att det är kul […] skapa musik, det hör ju ihop med människan.” 
Musik är ett område Elisabeth förknippar med något elementärt för hennes 
förmåga att leva. 
     K2:  Kulturskolan kan förmedla kunskaper och färdigheter. Det handlar om 
ett långsiktigt arbete som kräver övning på läxorna. När hennes barn utvecklar 
sina färdigheter är det något som Elisabeth gläds åt och blir värt den möda hon 
lägger ner för att få sina barn att öva.  
     K3:  Elisabeth poängterar den kompetens hon upplever finns inom 
kulturskolans väggar. Hon har ett stort förtroende för lärarnas arbete och är 
imponerad av deras förmågor att stimulera hennes barns musicerande och 
utveckling. För Elisabeth var kulturskolan det självklara alternativet när hon 
önskade finna instrumentalundervisning för sina barn, något alternativ fanns i 
praktiken inte. ”Det är inte så att jag har haft kulturskolan och studieförbund och 
så och sådär och valt det jag tycker är bäst. Det är ju ganska enkelt om du förstår 
vad jag menar och det fungerar med tider och det kostar inte jättemycket. Vi har 
ju liksom inga pengar då om man nu skulle tänka sig privat eller något sådant 
där.” Kulturskolan kan erbjuda instrumentalundervisning till en rimlig kostnad 
och en ensembleverksamhet som omöjligen kan erbjudas någon annanstans. 
Elisabeth tänker att kulturskolan kan vara den utgångspunkt som ett begåvat 
barn kan ha för en eventuell framtida profession. Hon ser kulturskolan som en 
”resårbotten” för samhällets kulturliv. 
     K4:  Elisabeth upplever att hon många gånger får ta ett ansvar för att hennes 
barn ska öva på läxorna. Hon upplever att hon saknar kunskap för att hjälpa till 
med instrumenttekniska spörsmål, men försöker hjälpa till genom att påpeka då 
det inte låter rätt. Elisabeth skapar en bild där övningen kan vara svår att hinna 
med i dagens familjesituation. Dagarna går fort och det är mycket som ska 
hinnas med. Elisabeth minns hur hon själv hade längre lektioner och där 
musikskolan besökte hennes grundskola. Nu tycker hon att det kan vara stressigt 
och arbetsamt att hitta en tid som passar och skjutsa till kulturskolan med 
otympliga instrument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina 
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K1: Forum för musik   K2: Utbildningsinstitution 
Upptäcka    Kvalité 
Förmedla lust att lära   Bra 
Upptäcka sina förmågor  Riktig kunskap 
Musik som alternativ   Garanti - Profession 
Positiv upplevelse   Mer resurser 
Att göra    Grund 
Utvecklande   Lära (kunskaper & färdigheter) 
Prestera – Respons   Skapa möjlighet att fortsätta 
Sysselsättning – Fritidsaktivitet  Individuellt 
Lustfyllt    Utvecklas 

Eget intresse 
Jag 
Socialt ansvar 
Samhällsgrupper 

 
PM 
K1:  Katarina förväntar sig att kulturskolan förmedlar lust att lära. Hon vill att 
lärarna både ska lära hennes barn att upptäcka musikens möjligheter och 
samtidigt barnens möjligheter för musik. Kulturskolan ska därmed ge en positiv 
upplevelse av musik och en stimulans till att fortsätta. Musik är dock inget 
måste. För vissa människor är det viktigt, för andra inte. Därför blir kulturskolan 
en plats för möjlighet, en möjlighet barnet själv får ge ett svar på. För Katarina 
är det centrala ’att göra’ något och då oavsett om det är musik eller matematik. 
Det handlar om att barnet ska få hitta ’sitt område’ och uppleva en utveckling 
präglad av lust. Det centrala blir således att finna ett område där man känner att 
man kan prestera något som genererar en positiv respons, ett subjektivt 
skapande. Kulturskolan kan på så vis bli en viktig fritidsaktivitet och 
sysselsättning. 
     K2:  Katarina ser i mångt och mycket på kulturskolan som en 
utbildningsinstitution. ”Man får en individuell utbildning, individuella lektioner, 
även om det ibland är på grupp- eller ensemblenivå så blir det ändå någon form 
av individuell utbildning, mycket mer än vad vanlig grundskola oftast kan 
erbjuda.” Hon ger en bild av skolan som en kvalité ifråga om pedagogik och 
musik. För Katarina är begreppet kulturskola en garanti för rätt utbildade 
människor som kan förmedla rätt kunskaper. Hennes förtroende för skolans 
arbete är mycket stort. ”Det finns ju en säkerhet i att lärarkåren är kompetent att 
lära in på ett bra sätt. De har utbildning för musikundervisning, både när det 
gäller den pedagogiska biten och den här musikaliska. Det är inte riktigt samma 
säkerhet om jag väljer ett studieförbund som skulle kunna vara ett annat 
alternativ. […] Det finns en garant för att det ska vara kvalité i utbildningen.” 
Katarina ser skolan som en grund för något att bygga vidare på, en utbildning 
som ger både kunskaper och färdigheter. För Katarina blir kulturskolan en god 
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utbildning med fokus på det individuella. Här har hennes barn möjlighet att få 
individuellt inriktad utbildning där man anpassar undervisningen utifrån barnets 
eget intresse. Katarina menar att skolan också ha en uppgift att arbeta mot 
”socialt svaga grupper”. Hon tycker inte att ekonomi och resurser ska begränsa 
familjers tillgång till undervisningen. Katarina tycker att skolan antar uppdraget 
på ett bra sätt, men vill ändå poängtera att ett ”bredare ansvar” är viktigt. 
 
Lennart 
 
K1: Möjligheter   K2: Identitet 
Öppenhet    Identitetsskapande 
Musik i hemmet   Intresse 
Föräldraintresse   Ett sätt att vara 
Prioriterat    Utvecklande 
Familjeliv – Sport   Uttrycksmedel 
Inga kravmaskiner    
Aktivt understödjande   K3: Struktur 
Se vart det tar vägen   Undermålig administration 
Låga förväntningar   Dålig administration 
Länge sedan   Bristande information 
Engagemang   Konstnärer 
Engagemang   Dålig hemsida 
Driftsform oviktigt   Överseende 
Jättebra lärare   Nära relation, kan strukturen 
Kontinuitet    Dyrt  
Personkemi   Flera barn – flera tjänster 
Rätt person, rätt tillfälle  Lektioner 
Intresserad    Enskilt 1 gng/v 
Entusiasm    Ensemble 
Viktiga personer   Ansvar 
Vänner    Socialt 
Nya former/möjligheter  Föra ut kultur 
Spelat i kyrka   Bostadsområden 
Spelat privat 
Spelat Suzuki 
Möjlighet till ensemble 
Nya genrer 
Förvånade framsteg 
Spets & Bredd 
 
 
PM 
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K1:  För Lennart verkar kulturskolan vara en stor möjlighet. Han har tre söner 
som alla har ett mycket stort intresse för musik och låtit den bli en central del i 
deras vardag och livsval. Lennart menar att barnens musikintresse alltid funnits 
där. Han ser själv att musik har gjorts till något givet i hemmet, men att det är 
barnens egna intressen som fått styra. Fotboll har också varit en central aktivitet, 
men med tiden har barnet valt att istället ägna sig mer åt musik. Jämfört med 
fotbollen tycker Lennart att det är avsevärt mycket lättare att förena musik och 
familjeliv än fotboll och familjeliv. Han menar att musiken inte kräver att en hel 
lördag går åt för att sonen ändå bara ska få spela några minuter. Så på ett sätt är 
Lennart glad över att sönerna valt musiken, men upplever som sagt att det är 
barnens val. Sammanfattningsvis är det Lennarts bild att barnens intresseval har 
präglats av en stor öppenhet och ett mycket aktivt understödjande från 
föräldrarnas sida.  
     När det gäller förväntningarna på kulturskolan tycker Lennart att de ligger 
långt bak i tiden, men han ser det som att de som föräldrar inte hade så höga 
förväntningar: ”Vi hade nog inte sådär jättemycket förväntningar, att de skulle få 
komma in och utveckla sitt spelande […] liksom inte sådär att nu ska 
kulturskolan minsann få de här små herrarna, utan vi har liksom glatts efter att 
de har fått det de har fått.” 
     Lennart menar att lärarnas engagemang är oerhört viktigt. För honom spelar 
driftsformen ingen roll, det är engagemanget som är det viktiga. ”Jag tror nog att 
om det är kommunalt eller privat eller vad det är för någonting, det tror jag inte 
är det avgörande, utan det är engagemanget hos den enskilda läraren inom 
verksamheten som är viktigt och sedan tror jag att det har betydelse att man som 
förälder visar intresse och att barnen själva är intresserade.”  Han tolkar barnens 
musikaliska utveckling och expanderande intresse som starkt sammankopplat 
med specifika personer som varit rätt personer vid rätt tillfälle, lärare som varit 
intresserade och stått för ett kontinuerligt entusiasmerande arbete. De har blivit 
viktiga personer i barnens tonår och goda vänner till dem som föräldrar.  
     Med kulturskolan uppkom nya möjligheter. Det viktigaste verkar vara 
kulturskolans möjlighet att erbjuda ensemblespel. Barnen hade alla redan innan 
kontakten med kulturskolan börjat spela instrument, då genom kyrkan, 
privatundervisning och utifrån alternativa metodiker, men genom kulturskolan 
kunde de få sitt personliga intresse bättre tillgodosett. Det handlade då om 
barnens intressen för specifika genrer, andra instrument samt tillgången till 
ensemblespel. Ifråga om ensemblespel så menar Lennart att han sett negativt på 
den ”toppning” som han erfarit inom fotbollslagen, men att kulturskolan kan 
erbjuda ensemblespel på olika nivåer. Lennart tänker att man alltid får vara med 
i Kulturskolan, men att det alltid finns en ’bättre’ ensemble att sträva mot, som 
”top of the line”.  
K2:  För Lennarts del har musiken blivit en viktig del i barnens 
identitetsskapande. För dem har musiken blivit ett uttrycksmedel som varit 
utvecklande, helt enkelt ”ett sätt att vara”. 
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     K3: Lennart tycker att kulturskolans administration är undermålig. Han anser 
att informationen från kansliet och lärarna många gånger brister på elementära 
punkter. Lennart menar att han vet vad och vem han ska fråga, så personligen 
lyckas han ta sig fram och få information. Som föräldrar har de haft överseende 
med detta eftersom de tycker att undervisningen är så bra.  
     Då Lennart har flera barn i skolan och dessa är engagerade utöver ämneskurs 
tycker han att kostnaden är dyr. 
     Lennart tycker att man ska kunna få enskild undervisning en gång i veckan 
och därtill ensemble. 
     Kulturskolan har ett samhällsansvar, ett uppdrag att föra ut kultur och arbeta i 
bostadsområden som är i behov av särskilt stöd, tänker Lennart. 
 
Johanna 
 
K1: Fritidsintresse   K2: Organisation 
Fritid    Kompetens 
Inte för allvarligt   Bra lärare 
Fritidssyssla   Kontinuitet 
Inte som krav i vanlig skola  En grund 
Låga förväntningar   Följa eleven 
Intresse    Fungerar bra 
Intresserade   Kostar inte jättemycket 
Barnets eget val   Barncentrerat/Intessecentrerat 
Roligt    Uppmuntrande 
Musik hemma   Följer eleven  
Alltid beröm   Roligt 
Avkopplande   Inte höga krav 
Popmusik 
Låga förväntningar 
Hört från andra – populärt och roligt 
Inte informerat sig 
Inte insatt 
Inga klagomål 
… 
… 
… 
 
PM 
K1:  Johanna ser sin dotters musicerande som ett fritidsintresse. För Johanna 
handlar det om en fritidssyssla som man inte får ta för allvarligt. Hon har relativt 
låga förväntningar och skulle aldrig ställa samma krav på dotterns övande som 
på hennes prestationer i den ’vanliga’ skolan. Som föräldrar försöker de ”peppa” 
dottern att öva, men det är barnets val att gå i kulturskola och det är hennes eget 
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intresse som avgör huruvida hon fortsätter eller inte. Johanna ser nämligen 
musik som ett roligt intresse. Hon beskriver att de alltid har på musik hemma 
och att det är avkopplande. För deras del handlar det mest om populärmusik. 
     Johanna har låga förväntningar på kulturskolan. Hon har inte själv tagit reda 
på vad skolan står för utan anmälde dottern till verksamheten då bekanta berättat 
att det var populärt och bra. ”Ja det började nog med att man hörde av andra att 
det var väldigt populärt och det skulle vara bra och sådär och, ja, tänkte man, vi 
sätter väl henne i kö då, det var så det började.” Johanna upplever att hon är 
dåligt insatt i verksamheten och hon har inget att klaga på. Under intervjun hade 
Johanna tidvis svårt att veta hur hon skulle beskriva sin syn och förväntan, därav 
kodningen … … … 
     K2: För Johanna står kulturskolan för bra lärare och grundlig undervisning i 
form av kontinuerligt arbete. Det finns en förväntan att lärarna ska ha kompetens 
att följa eleven. Hon tycker verksamheten fungerar bra och att det inte kostar så 
mycket. 
     Johanna önskar att undervisningen ska ha fokus på barnet och hennes 
intresse. Hon vill att lärarna ska följa eleven, att de alltid ska vara 
uppmuntrande, att de alltid ger beröm, att undervisningen är rolig samt att det 
inte ställs för höga krav på att barnet ska kunna en mängd olika saker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica 
 
K1: Möjlighet   K2: Givande 
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Bra lärare    Personligt 
Kan inte ge hemma   Mest för att det är roligt 
Inte samma nivå   Inspirationskälla 
Inte kunnat läcka ut   Träna hjärnan 
Inspirerande lärare   Smartare 
Lärare som tycker det är roligt  Trygghet 
Kunnigt folk   Socialt 
Pedagogiskt utbildade   Gemenskap 
Bra kontakt   Tar hand om varandra 
Ledas in i musik   Gemensam nämnare 
Fånga elevers kunskaper och glädje Vänner 
För alla    Inte så mycket skjutsande – sport 
Lätt att hyra   Hemmet 
Spela det instrument man vill  Väldigt vackert 
Låg avgift    Inspireras 
Behöver det mest – gemenskap  Fortsätter i samma anda 
Förmån    Hultsfred 
Väntetid 
Tappa intresset 
Sluta 
Två-två 
Grupper 
Rockgrupper 
Mycket 
Inspirerar varandra 
Tränar tillsammans 
 
PM 
K1:  Monica tycker att kulturskolan är en tillgång då hon upplever att hon själv 
inte kan lära barnen att spela. Hon spelar själv och visserligen spelar de mycket i 
hemmet, men Monica känner att hon inte har den nivån att hon kan föra 
hantverket vidare. Monica förväntar sig och hoppas att lärarna på kulturskolan 
kan fånga upp barnens kunskap och glädje och leda dem vidare i musiken. Hon 
förutsätter att lärarna är pedagogiskt utbildade och kunniga samt att de är 
inspirerande och tycker det är roligt att undervisa. Hittills tycker Monica att det 
varit lätt att samarbeta med lärarna och att de är jättetrevliga.  
     För Monica är det viktigt att kulturskolans verksamhet är öppen för alla. Hon 
tycker att avgiften ska vara låg och att det ska vara möjligt att hyra instrument. 
Monica tänker att det säkerligen finns många som inte har råd och att det 
sannolikt är dessa familjer som mest behöver kulturskolan. ”För att det är ju 
oftast föräldrar med dålig ekonomi som kanske har barn som behöver ha den här 
gemenskapen istället för gemenskap som inte är så lämplig.” Monica tycker 
också att det är viktigt att man får spela det instrument man vill. Hon har erfarit 
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hur hennes sons intresse försvann under den tid han fick stå i kö. Kanske skulle 
man erbjuda undervisning två och två för att fler skulle kunna för möjlighet även 
på de populära instrumenten, tänker hon. Som barn hade Monica en liknade 
situation: ”Jag fick inte förmånen när jag gick i skolan att spela det instrument 
jag ville så då struntade jag i det. Jag har mest lärt det där som vuxen [om att 
spela gitarr].” 
     Monica förknippar kulturskolans verksamhet med de många rockgrupper 
som finns. Hennes dotter är med i en utav dessa och det är där som en stor del av 
lärandet äger rum, inte minst genom att de lär varandra. 
     K2:  Monica ser att barnens koppling till kulturskolan är givande på flera sätt. 
Hon upplever att hennes dotter spelar i rockgruppen mest för att det är roligt. 
Som mamma tror hon dock att musiken ger en god trygghet och är en viktig 
inspirationskälla. Monica tror också att musicerandet kan få positiva effekter 
som att man tränar hjärnan och blir smartare. 
     Det finns också sociala vinster. Monica upplever musiken gör att vänner 
finner en gemensam nämnare. I rockgruppen finns en god gemenskap där de tar 
hand om varandra. Monica tycker att musiken och idrotten i det avseendet fyller 
samma funktion, dock kräver kulturskolan inte lika mycket engagemang från 
föräldrarnas sida som den ideella idrottsföreningen. 
     Som förälder upplever Monica också att hon inspireras själv av den vackra 
musik som hennes dotter skapar. Hon tycker det är roligt att hennes dotter 
fortsätter i samma anda och är stolt över gruppens framgångar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva 
 
K1: Meningsfull fritid   K2: Tillgänglighet 
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Trygg    Rockskola 
Gå dit – inte driva runt på samhället Rockband 
Socialt    Ej enskild undervisning 
Andra att umgås med   Mer fokus på sång – väntan 
Byta skola    Genomförbart 
Växa    Rimlig avgift 
Känna att man gör något bra  Ensamstående 
Duktig    Ingen bil 
Talang    Sång – inget instrumentköp 
Utveckla ett intresse   Privat otänkbart 
Uppträtt    Ingen lång väntan – tröttnar 
Vissla-applåder-duktiga  Kultur 
Lära sig samarbeta   Brett utbud 
Föräldraroll   Sport passar inte alla 
Tjatat mycket 
Nästan tvingat 
Lyssnare 
Radio 
Upplevelse 
 
PM 
K1:  Eva hoppas att kulturskolan ska skapa en meningsfull fritid för hennes son. 
Hon söker en trygg tillvaro och tänker att det är bra att hennes son går dit istället 
för att ”driva runt på samhället.” Kulturskolan kan bli ett socialt sammanhang 
där hennes son får umgås med andra barn och som kan bli ett bra umgänge inför 
skolbytet och mötet med högstadiet. 
     Eva är övertygad om att kopplingen till kulturskolan får hennes son att växa. 
Där kan han känna sig duktig och utveckla ett intresse. Att han redan uppträtt 
och fått höra applåder tror hon lyfter hans känsla av att han kan göra något bra. 
Eva önskar alltså att hennes son både ska få utveckla en talang och lära sig 
samarbeta. 
     Eva upplever att hon ”peppade” och ”tjatade” mycket för att sonen skulle 
börja på kulturskolan. Hon är mycket mån om att han ska fortsätta. ”Det är ju 
nästan så att jag tvingar honom att fortsätta.” Eva spelar inte själv, men hon 
lyssnar mycket på radio och tycker att det ger upplevelser. 
     K2: För Eva är kulturskolan delvis en rockskola. Hennes son ingår i ett 
rockband och har inte enskild undervisning varje vecka. Det centrala är 
rockgruppen, men ibland får hennes son enskild handledning. Hon önskar att 
han kunde få mer individuell undervisning och utveckling inom sången eftersom 
det i gruppen blir mycket väntan på att instrumentalisterna ska lära sig den 
melodi som är enkel för en sångare. 
     Eva förväntar sig att kulturskolans verksamhet ska vara genomförbart för 
henne. Som ensamstående upplever hon både ekonomiska och praktiska 
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begränsningar. Om sonen hade velat spela ett instrument vet hon inte om det 
hade varit möjligt med tanke på instrumentkostnaden. Eva menar också att 
undervisningen behöver vara i närheten då hon inte har någon bil för skjuts. 
Därför ser hon inga möjligheter ifall skolan skulle försvinna, privata alternativ 
skulle sannolikt bli allt för dyra. Eva tycker också att det är viktigt att det inte 
blir en lång väntan på att få börja. Hon tycker att de haft tur eftersom det bara 
tog ett par veckor för sonen att få börja i rockgruppen. 
     Eva tycker att kulturskolan ska presentera ett brett utbud och anser att 
verksamheten är viktig eftersom det finns många barn som behöver en 
meningsfull fritid, men vilka inte är intresserade av sport. 
 
Maria 
 
K1: Roligt    K2: Fungera 
Intresse    Låga förväntningar 
Tycka att det är roligt   Låter stort 
Intresse likt fotboll el. ridning  Funderar inte på sådant 
Barnets eget val   Möjlighet 
Tappar intresset   Rimliga priser 
Utskick    Syskonrabatt 
Prova på-kväll   Väntetid dåligt 
Inget planerat   Hyra instrument 
Lattjo lajban   Idrott kostar också 
Annorlunda   Inga andra alternativ 
Alldeles ensam   Utskick 
Fiol-själv    Inget planerat 
Jättetråkigt    Prova på-kväll 
Hade varit roligt att kunna 
Fortsatt om det var mer skojigt som nu 
Tråkigt – noter och sånt 
Nu – lattjo lajban 
Spela tillsammans 
Låter alltid bra 
Enskilda lektioner – grupp – växelvis 
Rockgrupp – jätteroligt 
Enskilt inte så kul, men leder fram 
 
 
 
PM 
K1:  Maria upplever inte att hon har så höga förväntningar: ”Mina förväntningar 
är nog inte större än att så länge barnen tycker det är roligt och allting fungerar, 
då är det jättebra tycker jag.” Hon ser barnens engagemang i kulturskolan som 
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ett intresse likt fotboll eller ridning. Det är barnens egna val att gå där, det är 
deras intresse som styr huruvida de kommer att fortsätta eller inte. Maria 
upplever inte att hennes anmälan till kulturskolan var planerad. De fick ett 
utskick från skolan och det var i och med ”prova på-kvällen” som det egentliga 
intresset uppstod.  
     Maria minns sin egen tid som barn i musikskolan som väldigt annorlunda 
jämfört med hennes barns situation. Maria kommer ihåg att hon på 70-talet 
kände sig mycket ensam när hon gick iväg med sin fiol till läraren. Idag tycker 
hon att det är synd att hon slutade, det hade helt enkelt varit roligt att kunna 
spela. Maria tycker att hennes tid i musikskolan var både tråkig och ensam, hon 
önskade att hon hade fått spela tillsammans med andra och att undervisningen 
hade varit ”mer såhär skojigt som det är nu. […] Det var ju mer såhär, träna 
noter och, ja du vet sådant här lite tråkigt. Nu är det mer lite lattjo lajban och de 
spelar tillsammans och det låter bra hur de än gör nästan för att lärarna hjälper 
till.” Maria berättar att barnen nu spelar den första delen av terminen enskilt och 
därefter spelar i rockgrupper. Hon märker att barnen inte tycker att det enskilda 
är så kul, men att det leder fram till gruppspelet. Att spela i rockgrupp är 
tydligen jätteroligt. 
     K2: Maria tycker att frågeställningen om vad hon som förälder har för 
förväntningar på kulturskolan låter stort. Hon har inga önskningar på hur 
verksamheten skulle kunna förändras, hon tycker att det fungerar jättebra. Maria 
har heller inga speciella krav på vad en kulturskola skulle kunna stå för oavsett 
vilken kommun hon kommer till: ”…Nej vet du, man funderar inte på sånt. Man 
är glad att det fungerar […]”, förklarar hon. 
     ”Jag tycker det är helt fantastiskt att de har den här möjligheten”, uttrycker 
Maria. Hon tycker att priserna är rimliga, uppskattar syskonrabatten och att hon 
inte behövt köpa instrument utan att de funnits att hyra av skolan. Att hålla på 
med någon idrott kostar också pengar och kräver utrustning, tänker hon. Det är 
möjligtvis väntetiden i kö som kan vara en brist. Maria har inte haft en tanke på 
något annat alternativ än kulturskolan. Deras reklamutskick och ”prova på-dag” 
var det som gjorde att hon kom i kontakt med skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niklas 
 
K1: Hantverk   K2: Ensemble 
Grund     Färdigheter 
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Ett instrument riktigt bra  Ensemblespel direkt 
Lära sig sitt instrument  Se nyttan direkt 
Enskilt med fröken   Skillnad mot förr 
Lära sig noter   Inte bara de bästa 
Detaljer    Tillsammans 
Allt från början   Håller kvar ungdomarna 
Gehör    Kompisar – samhörighet 
Musikfamilj   Kick 
    Skapa tillsammans 
    Föräldragemenskap 
 
K3: Utveckling   K4: Möjlighet 
Självkänsla   Brett utbud 
Göra egna låtar   Instrument 
Spela för andra   Flera kulturområden 
Nyttigt    Påverka 
Skolarbetet    Enkel situation 
    Tillgänglighet 

Har råd 
Inte andra 
Ensamstående – praktiskt 
Köer 

 
PM 
K1:  Niklas vill att kulturskolan ska ge hans barn en god musikalisk grund. Han 
förväntar sig en enskild undervisning där barnen från början får en detaljerad 
grund och lära känna sitt instrument. ”Jag vill att de ska kunna ett instrument 
riktigt bra alltså och få spela andra instrument om man nu har en rejäl grund.” 
Niklas räknar med att barnen får goda notkunskaper, men önskar att lärarna 
också skulle använda ett mer gehörsbaserat lärande.  
     Hemmet står också för en grund eftersom det representeras av en musikfamilj 
med tradition. Niklas vill stå för ett brett kulturutbud med flera estetiska 
uttrycksområden. Man spelar tillsammans i familjen och lär av varandra. 
     K2: Niklas tycker det är viktigt att barnen snabbt får börja i en ensemble. 
”Att de snabbt får börja spela i ensembler tycker jag är bra. Då ser de nyttan 
med instrument fortare än att sitta och harva själva, vilket är en väldigt stor 
skillnad mot när en annan gick.” Han minns själv hur han som elev aldrig fick 
den möjligheten. Då var det bara de allra bästa som fick ingå i någon av skolans 
få orkestrar, själv fick han som trummis sitta och spela själv i alla år. Att spela 
tillsammans med andra gör också att man upprätthåller barnens intresse. Niklas 
menar att skapa och spela tillsammans med kompisar ger en musikalisk kick och 
främjar samhörighet. Han upplever också själv hur han som förälder fått nya 
vänner genom mötet med andra föräldrar. 
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     K3:  Att syssla med musik är väldigt utvecklande, tänker Niklas. Att skapa 
musik och spela inför andra medför en starkare självkänsla, tror han. Niklas 
menar också att ett musicerande också är till nytta för det dagliga skolarbetet. 
     K4:  För Niklas står den kommunala kulturskolan för ett brett utbud. De 
studieförbund och privata alternativ som finns på orten erbjuder främst ett 
ganska snävt utbud ifråga om genre och instrument, de står främst för rock och 
instrument som gitarr. Privatundervisning förknippar Niklas främst med piano. 
Han tror att det finns en marknad för privata alternativ, men menar att det är 
kulturskolan som erbjuder orkesterinstrument. Dessutom ger kulturskolan också 
möjlighet till undervisning i bild, dans, teater och drama, vilket Niklas tycker 
ger en god helhet. 
     Niklas tycker att det är lätt att påverka undervisningen. Detta förknippar han 
dock med en personlig koppling och tror att andra kanske har svårare att veta 
vart man ska vända sig. 
     När det gäller det ekonomiska och praktiska tycker Niklas att avgiften är 
överkomlig samtidigt som han är bekymrad över att det säkerligen är många 
som avstår för att priset blir för högt eller för att man som ensamstående förälder 
inte kanske kan få det att praktiskt gå ihop med vardagens sysslor. 
Bekymmersamt är också de långa köer som finns på några instrument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 
 
K1: Stimulera & Möjliggöra  K2: Utveckling 
Barnets musikintresse  Barnets utveckling 
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Levande musikintresse   Forskningsresultat 
Engagerade lärare   Musik för övrig inlärning 
Inte ’gräva ned sitt pund’  Musik som grund 
Det egna musikintresset  Motorik 
För egen skull   Fysik 
Upplevs meningsfullt   Utveckling över tid 
Förälderns musikintresse  Lyssna på varandra 
Bakgrund i musikskola   Musik är unikt 
Prova-på-dagar  
Börjat efter barnen   K3: Samhällsansvar 
Spännande    Enda alternativet 
Komma igen som vuxen  Inga privata alternativ  
Gemenskap   Lokal orkester 
Att göra tillsammans    
Mamma & son i samma orkester  K4: Utökning 
Spela och samtidigt umgås  Fler elever 
Ingen utslagning – alla får vara med Ökade resurser 
Man hjälper varandra   Större verksamhet 
Resor    Mot kulturskola 
Shower & Musikcaféer   Utökat samarbete 
    Delaktighet 
 
PM 
K1:  Mariannes främsta förväntan på musikskolan är lärarna är engagerade och 
har förmågan att stimulera hennes barns musikintresse så att det hålls levande. 
Hon ser att hennes barn blivit duktiga och skulle därför bli ledsen om de valde 
att ’gräva ner sitt pund’. Det är nämligen barnen själva som har fått bestämma 
att de ska delta i musikskolans undervisning och en eventuell avanmälan skulle 
enbart bero på barnets eget beslut utifrån ett minskat intresse. Marianne anser 
också att undervisningen ska ske på barnens villkor: ”Man ska ju känna att det är 
meningsfullt att gå där, att man liksom får spela det man tycker om och att man 
inte spelar för lärarens skull utan man spelar för sin egen skull.”  
     Marianne har själv gått i musikskola som barn (i en annan kommun) och det 
tror hon låg till grund för att hon tog med barnen till musikskolans prova-på-
dagar. Faktum är att Marianne själv blev elev i musikskolan efter en tid. Hon 
valde då att börja spela ett nytt instrument än tidigare och ser sig själv som mer 
nybörjare än sina barn. Hon tycker det är intressant att ta upp spelandet igen och 
att återigen få undervisning är spännande. Som elev finns hon också med i 
musikskolans ungdomsorkester, där även hennes son spelar. Det är Mariannes 
egen erfarenhet som gör att hon önskar att barnen aldrig släpper taget om 
musiken. Som elev i musikskolan blir det för henne uppenbart att 
kunskapsutveckling inte är förbehållet barn- och ungdomsåren utan också kan 
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ske i vuxen ålder. Att musicera kan således bli något glädjande genom hela livet, 
livskvalité om man så vill. 
     Musikskolan ger också möjligheter till gemenskap. Barn får känna att de gör 
någonting tillsammans. Att Marianne spelar tillsammans med sin son i skolans 
ungdomsorkester måste ses som något unikt. Gemenskapen handlar om att man 
både spelar och umgås på samma gång. När Marianne jämför musikskolans 
verksamhet med en lokal idrottsförening så upplever hon att musikskolan är 
öppen för alla. Musikskolan blir en plats där alla får vara med och där man 
hjälper varandra. ”Fotbollen här i X är ju så helig så där ska de ju vara bra, 
annars så slås de ut.” Som engagerad förälder vill Marianne hjälpa till för att 
skapa ett gemensamt forum. Resor och musikcaféer är två exempel på där 
musicerande och umgänge skapar en god gemenskap. 
     K2:  Marianne tycker att musik är viktigt. Hon har tagit del av 
forskningsresultat som övertygat henne om att musik är en bra grund för många 
områden. Hon är övertygad om att musik gynnar övrig inlärning och barns 
utveckling ifråga om motorik och fysik. Utvecklingen både inom musikområdet 
och de utomstående faktorerna är något som sker över en längre tid och 
ensemblespelets styrka är att man lär sig att lyssna bättre. För Marianne är musik 
något unikt och kan knappast ersättas av sport. 
     K3:  Enligt Marianne så är den kommunala musikskolan oerhört viktig. Hon 
har personligen agerat mot kommunens intentioner att göra besparingar på 
musikskolans verksamhet. För Marianne finns nämligen inga andra alternativ. 
Hon ser heller ingen lösning på hur den lokala musikkåren skulle kunna erbjudas 
rekrytering utan en existerande musikskola. 
    K4:  Marianne önskar att fler elever skulle börja på musikskolan. Om intresset 
ökade skulle också behovet öka. Det skulle leda till en än mer stabil verksamhet 
som också kunde få resurser att utökas till en kulturskola. ”Jag skulle önska att 
det blev mycket fler elever på musikskolan faktiskt, större verksamhet och att vi 
eventuellt kunde utveckla oss och bli en kulturskola, det tycker jag skulle vara 
väldigt intressant.” Marianne önskar också att musikskolan skulle samarbeta och 
integreras med andra verksamhetsområden inom kommunens kultursektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunilla  
 
K1: Möjliggöra 
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Utveckla 
Ta till vara på barnets musikintresse 
Utveckla i lagom takt 
Barnets förutsättningar 
Finna nya sidor hos sig själv 
Mänsklig utveckling 
Växa 
Uttryckssätt för livet 
Stå på scen 
Nya får spela upp 
Uppbyggande 
Självförtroende 
Sociala kontakter 
Glädje i vuxen ålder – inte sluta 
Att göra musik – känslor 
Nyfikenhet 
Se vart det leder till 
Oanade talanger blommar upp 
Positiva överraskningar 
Inga önskemål – allt bra 
Seriöst alternativ för alla 
Sjukpensionär 
Studieförbund 
Kostnader 
Överbryggande 
Seriositet 
Ambitioner 
Följer upp kontinuerligt 
Alternativ för alla 
 
PM 
K1:  Gunillas övergripande tanke är att musikskolan ska möjliggöra på flera 
plan. För det första vill hon att skolan ska stå för utveckling. Hennes 
förväntningar är att musikskolan ska ta till vara på barnens musikintresse och 
utifrån individens förutsättningar utveckla kunskaper och färdigheter i lagom 
takt. På så vis kan hennes barn finna nya sidor hos sig själv och växa som 
människa. Musik kan således bli en del av hennes barns vardag, ett 
uttrycksmedel genom hela livet. Gunilla poängterar vikten av att man som barn 
tidigt får spela offentligt. Det är uppbyggande och stärker självförtroendet, 
tänker hon. Hon tänker också att kontakten med musikskolan kan vara socialt 
utvecklande. Gunilla ser sig som envis om att barnen ska gå till musikskolan 
även om de tidvis inte vill. Anledningen är att hon upplevt att det är något man 
har glädje av i vuxen ålder. 



55 

     K2:  Gunilla är nyfiken på de möjligheter som musikskolan ger. Anledningen 
till varför hon valt att barnen ska få denna möjlighet är till viss del grundad i en 
nyfikenhet inför vad det hela kan resultera i. Hon har velat se vart det leder till 
och vad musikundervisningen kan ge hennes barn. Gunilla har blivit positivt 
överraskad när hon sett hur oanade talanger blommat upp och växt genom 
kontakten med musikskolan. ”Det gör mig glad när jag hör och ser och upplever 
att mina barn utvecklas och finner nya sidor av sig själva, vad det ger dem. Det 
är berikande på många sätt.” Hon är glad över musikskolans verksamhet, tycker 
att de gör ett bra arbete och har inga idéer kring hur verksamheten skulle kunna 
förbättras. 
     K3:  För Gunilla är musikskolan som kommunal företeelse viktig. En 
nedläggning av musikskolan skulle enligt henne leda till en ”katastrof” eftersom 
hon tänker att studieförbund skulle gå in och då samtidigt höja kostnaden 
avsevärt. Gunilla har tillfällig sjukpension och ser inga möjligheter att betala en 
högre avgift än den som nu finns. För Gunilla står också den kommunala 
musikskolan för seriositet och höga ambitioner. Personalen följer upp på ett bra 
sätt och kan överbrygga verksamheten till exempelvis andra kommunala skolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstin 
 
K1: Musikutbildning   K2: Kommunal verksamhet 
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Självklart    Bredd 
Kvalificerad musikutbildning  Brett utbud – privata snävt 
Låga förväntningar   Ej kundintresse – utarmat 
Integrerad i skoldagen   Öppna ögonen 
Bara betala   Administration  
Utbildningsverksamhet  Dålig 
Utbildningsnämnden   Öppen dialog 
Inte bara intresse   Formaliserad dialog 
Kvalificerade lärare   Mer insyn–mer engageman 
Undervisning   Flexibilitet – köpa till 
Grundläggande till vidare  Samarbete – musikskolor 
Instrumentval   Samarbete – grundskola 
Rytmik    Skapa kulturcentrum 
Blockflöjt    Kostnader 
Eget val    Inga personliga problem 
Mindre populära   Dyrt för andra 
Kortare köer – mer engagerade lärare 
Personkemi   K3: Orkester 
Resultat    Självklart 
Bredda musikintresset   Orkesterinstrument 
Utveckla och fördjupa musikintresset Enskilt + ensemble 
Musik genom hela livet – sportkarriären kort Tidigt stadium 
Övrig inlärning   Spela match 
Stresshantering   Personlig utveckling 
Praktiskt    Kul, roligt, häftigt 
Prioritera    Skavsår i öronen en annan sak 
Planera    Social utveckling 
Läxläsning    Tillsammans så mycket mer 
    Träffa varandra 

Lära sig att samarbeta 
Disciplin 
Ansvar 
Hemmamusicerande 

 
PM 
K1:  När Kerstin fick erbjudandet om att anmäla sina barn till kulturskolans 
grundläggande rytmikkurs för årskurs 1 tyckte hon och hennes make att det var 
självklart att barnen skulle få en ”kvalificerad musikutbildning”. Hon kan inte 
minnas att det utöver denna tanke fanns några speciella förväntningar. 
Undervisningen skulle integreras i barnens skoldag och hon tyckte det var 
smidigt eftersom hon inte behövde göra mer än att betala avgiften.  
     Kerstin poängterar betydelsen av att den kommunala kulturskolan ligger 
under barn- och utbildningsnämnden. För henne handlar skolan inte bara om ett 
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fritidsintresse, utan skolan står för undervisning av kvalificerade lärare som ger 
barn och ungdomar en god grund och möjlighet till vidare utveckling. ”I X, 
någon gång för länge sedan, så organiserade man musikskolan under 
utbildningsnämnden vid kommunen så man såg det som en 
utbildningsverksamhet […] och där har vi varit väldigt noga, både från 
musikskolans sida, men också från vänförening och föräldraförening, att i vår 
diskussion med politiker att vi poängterar att det här är en kvalificerad 
musikutbildning och inte liksom bara ett fritidsintresse, utan det är en utbildning 
med akademiskt skolade lärare.” 
     Kulturskolans upplägg har varit att barnen i årskurs 1 erbjuds rymtik, i 2:an 
blockflöjt och från och med årskurs 3 ett eget valt instrument. Kerstin har låtit 
barnen få välja själva, men tänker att det finns två argument för att välja ett 
mindre populärt instrument. För det första är det sannolikt att kön är kortare och 
att man därmed lättare får börja omgående. För det andra är ofta lärarna som 
undervisar i mindre populära instrument mer omhuldande eftersom de då är 
måna om att ingen slutar. Kerstin har erfarenhet av hur viktigt det är just med 
personen som undervisar, att personkemin stämmer. 
     Kerstin har sett hur kulturskolan har utvecklat ett mycket brett och fördjupat 
musikintresse hos hennes barn. I fråga om bredd så har hennes barn fått en 
vidgad syn när det gäller genrer och det fördjupade intresset har bland annat 
påverkat programval inför gymnasiet. Hon tänker också att ett musicerande inte 
är avhängigt kulturskolans arbete utan är något man kan göra och ha glädje av 
hela livet. Kerstin tänker att musik kan fylla många funktioner, inte minst ifråga 
om övrig inlärning. I hennes egen situation relaterar hon ofta musiken som ett 
medel till stresshantering.  
     Kerstin berättar att de tidvis fått arbeta för att kunna få till denna 
musikutbildning. Barnen har tidvis haft mycket på fritiden och engagemanget i 
kulturskolan måste planeras och prioriteringar måste göras bland 
idrottsträningar, orkesterrepetitioner och läxläsning. 
     K2:  För Kerstin är det viktigt att kulturskolan tar sitt ansvar som kommunal 
verksamhet. En del i detta är att slå vakt om bredden. Att marknadsföra en spets 
hör till privata alternativ, tänker hon. Kerstin berättar att hon är emot de 
diskussioner som varit på politisk nivå där man velat få kundintresset att styra 
verksamheten mera. Kerstin tänker att det är viktigt att slå vakt om bredden och 
inte utarma verksamheten genom att anpassa utbudet utifrån efterfrågan. Hon 
tänker att barn och ungdomar ser mest gitarr och sång i populärmusikaliska 
sammanhang och att det då blir ett självklart intresse, men kulturskolan har en 
uppgift att vidga barns och ungdomars musikaliska synfält, tänker hon. ”För att 
vad vi har sett är ju när politikerna får för sig att man ska låta kundintresset styra 
och man frågar elever eller unga, ja barn vad de vill spela, ja vad känner de till. 
De känner till gitarr och piano och några få instrument, att det skulle bli utarmat 
om man lät så att säga kunden välja helt fritt. […] så att man slår vakt om 
bredden.” 



58 

     Kerstin tycker att kulturskolans administration generellt sett fungerar dåligt. 
Det är definitivt inte musiklärarnas starka sida, tänker Kerstin. Hon tycker att det 
finns en öppen dialog, men önskar att det också skulle finnas en mer 
formaliserad variant. ”Vad man har saknat är kanske en mer formaliserad dialog, 
precis som man har utvecklingssamtal i den vanliga skolan så ville jag ha 
utvecklingssamtal även till musikskolan.” Hon menar att ju mer insyn man har, 
desto mer engagerad blir man som förälder och därmed kommer också mer 
förväntningar på både skolan och barnet. Kerstin tänker också att kulturskolan 
som kommunal verksamhet också har goda förutsättningar för samarbete med 
såväl andra skolor i kommunen, men också mellan olika kommuners 
kulturskolor. Kerstin efterlyser också en större flexibilitet. Tänk om det vore 
möjligt att som gymnasieelev kunna komplettera med musikteori på 
kulturskolan under ett år eller liknande.  
     Kerstin upplever inte att hon har några problem att betala terminsavgiften, 
men tror att deras avgift är bland de högsta i landet och funderar därmed på 
omfattningen av familjer som avstår för att det inte har råd. 
     K3:  Kerstin tycker att det är självklart att man som elev på kulturskolan ska 
bli erbjuden en plats i orkester. Då båda hennes barn har valt att spela 
bleckblåsinstrument tycker hon att det är naturligt om de får både undervisning 
enskilt eller två och två samt att de får ingå i en orkester. Kerstin menar att det 
självfallet också är bra om man får börja i orkester tidigt och även får vara med 
på konserter. Hur skulle det vara att träna fotboll och aldrig få spela match, 
tänker Kerstin. Barnen tycker det är både roligt och häftigt att få ingå i en stor 
orkester, förklarar hon. Att man som vuxen sedan kan få ”skavsår i öronen” är 
en annan sak. 
     Att få spela i en orkester har också en social dimension. Kerstin menar att det 
blir en häftig insikt när man tillsammans med andra kan skapa något stort. 
Orkestern kan bli ett forum där barnen får träffa andra och tränas i samarbete. 
Där får barnen erfara att det är viktigt att vara disciplinerad, att det inte går att 
bara utebli från en repetition utan att alla har ett ansvar för gruppen. Kerstin 
berättar också att hon ser med glädje på de tillfällen då syskonen har musicerat 
och repeterat tillsammans i hemmet. 
 
 
 
 
 
 
 
Miriam  
 
K1: Lustfyllt   K2: Nytta 
Hobbyverksamhet   Befrämjande för lärande 
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Mina förväntningar = barnens förväntningar Läsa noter 
Inte press    Blivande lärare 
Upprätthålla musikintresset  Fokusera 
Hobbyverksamhet   Symbolspråk 
Lustfyllt    Intellektuellt utmanande 
Inte elitsatsning   Detaljfokusering 
Inte för höga ambitioner    
Kul grej    K3: Kommunalt 
Motiverande   Standard 
Krav    Kommunal huvudman 
Hobbys  – skolarbete   Likvärdighet 
Njutning    Kvalité 
Svårt att förklara   Demokratiska beslut 
Producera musik   Privat – mer variationer 
Lustfyllt njutningsmedel  Struktur  

Inga nämnvärda köer 
Kostnaden inte avgörande 
Ingen tanke på privat 
Själv haft privatlärare 
Inget alternativ att sluta 
Nöjda 
Bekvämt 
Mycket tid 
Förälder – logistik 
Ökad samverkan 
Bredd 
Inga elitsatsningar 
Bredare utbud 
Bred kulturskola 
Tillgodose många intressen 
Engagemang i grundskolan 

 
PM 
K1:  Miriam menar att ”de förväntningar som jag har hänger väl egentligen ihop 
med vad mina barn förväntar sig.” Hon upplever att hennes döttrar ser spelandet 
i kulturskolan som ”en rolig grej” och Miriam understryker vidare: ”Jag har ju 
lite samma förväntningar där att ambitionerna inte får vara för höga. Jag har 
ingen sådan elitnivåsatsnings-förväntan om man säger så, utan det är mera en 
hobbyverksamhet för ungdomar. Jag tycker det lustfyllda ligger väldigt centralt 
där.” Miriam menar att lärarna inte ska pressa barnen, utan snarare upprätthålla 
musikintresset. Är det roligt blir också barnen mer motiverade, tänker hon. 
Samtidigt vill Miriam påpeka att hon självfallet har krav på att barnen ska lära 
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sig. Musiken som hobby bör ställas i relation till andra hobbys och prioriteringar 
måste göras utifrån skolarbetet. 
     För Miriam är musik delvis ett ”lustfyllt njutningsmedel”. Känslan av att 
producera musik är många gånger något obeskrivligt.  
     K2:  Miriam anser också att musik är befrämjande för lärande. Som blivande 
lärare tänker hon att arbete med att läsa noter är något som stimulerar 
detaljfokusering och möjligheten att ta in nya symbolspråk, ett nytt alfabet som 
blir intellektuellt utmanande.  
     K3:  För Miriam finns en viss säkerhet i att verksamheten är kommunal. 
Bakom verksamheten finns en kommunal huvudman och demokratiska 
beslutsprocesser. Möjligen blir det för Miriam också en säkerhet angående 
kompetensen i undervisningen och hos den enskilda läraren. Miriam tänker att 
’det kommunala’ skapar en likvärdighet kommuner emellan och att de stora 
variationerna är något som hör till den privata marknaden. Utifrån frågan 
huruvida det borde finnas några gemensamma krav eller värderingar för vad en 
kulturskola borde stå för uttrycker Miriam: ”På något sätt så tror jag nog att man 
förväntar sig det i och med att det är kommunalt, så står det väl för en viss 
standard eller det har väl att göra med att kommunen står som huvudman. Det 
hör på något sätt samman med, i slutändan, alla demokratiska frågor, att de ska 
vara lika värda, de ska vara rättvisa. […] Om man jämför med det privata då, 
som man ofta gör, kommunalt och privat, så känner jag att det privata kan 
tillåtas större variationer eftersom det inte har någon gemensam huvudman där 
så att säga, att det inte är tillsatt på demokratiska grunder.” 
     Miriam fick vänta något år för att få in ett av sina barn i verksamheten, men 
upplever inte att köerna är nämnvärt långa. Kostnaden tycker hon är ”väldigt 
överkomlig” och den har inte varit föremål för ett övervägande kring hemmets 
ekonomiska möjlighet att ge barnen denna undervisning. Som barn fick Miriam 
själv lektioner i form av privatundervisning, men en privat lärare har hon aldrig 
haft en tanke på. Från början tyckte hon att kulturskolan var ett bekvämt val och 
har sedan dess varit nöjd med verksamheten. Skulle skolan försvinna så är det 
för henne inget alternativ att barnen slutar spela. Hon skulle då se sig om efter 
andra alternativ både inom och utanför kommunen. ”För oss är det inget 
alternativ att de slutar spela och sjunga, det finns inte, utan då skulle man ju 
söka andra alternativ helt enkelt.” Miriam kan dock tycka att det finns problem 
med ”logistiken”. Just nu är det väldigt många repetitioner och föreställningar 
både inom musiken och dansen och det ställer höga krav på engagemang från 
hennes sida. Miriam skulle därför önska att verksamheterna integrerades på ett 
bättre sätt. Samverkande produktioner skulle underlätta för både hennes och 
barnens stress.  
För Miriam står kulturskolan för bredd. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud och 
försöker tillgodose så många intressen som möjligt. Det gör att elitsatsningarna 
omöjliggörs, något som Miriam uppskattar. Miriam har även erfarenhet av att 
kulturskolan arbetar aktivt inom grundskolan. 
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Axial kodning 
 
Tolkning kring informanternas kategorisammansättning 
Utifrån den öppna kodningen görs nu en enklare tolkning kring varje informant. 
Fokus riktas nu på vad den öppna kodningen visat genom tabell och PM, en 
tolkning som syftar till att jämföra varje persons kategorisammansättning.  
 
Elisabeth 
Elisabeths första och andra kategori berör hennes förväntningar på vad skolan 
ska ge hennes barn. Hon lägger framför allt tyngden på kulturskolan som ett 
öppet forum för skapande, men poängterar också behovet av barnens kunskaps- 
och färdighetsutveckling. Kategorierna tre och fyra berör skolan som 
organisation och de ramfaktorer som finns. Kulturskolan blir både en enorm 
tillgång och en belastning bland vardagens sysslor. Sammantaget har Elisabeth 
ett stort förtroende för kulturskolans arbete. 
     Jag uppfattar Elisabeth som en person med ett brett kulturintresse. Till sin 
profession tillhör hon kultursektorn, dock inte musikområdet specifikt. Hon talar 
om ett konstnärligt uttryck och drar paralleller mellan musik, drama och bild. 
Elisabeth lyssnar själv på västerländsk konstmusik, jazz och som hon uttrycker 
det: ”konstig musik”. Att hon inte uppskattar populärmusik på ett generellt plan 
stärker min bild av Elisabeth som en kulturell person med ett relativt traditionellt 
synsätt.  
 
Katarina 
Katarinas båda kategorier liknar Elisabeths första och andra. Skillnaden dem 
emellan är att medan Elisabeth lägger störst vikt vid kulturskolan som ett forum 
för skapande så poängterar Katarina först och främst skolans roll som 
utbildningsinstitution.  
     Katarina har under många år haft barn inom kulturskolans verksamhet. Alla 
tre barnen har troget tillhört skolan under maximalt möjliga år och nu går endast 
en kvar. Hon har upplevt hur musiken blivit en viktig del av hennes barns liv 
och hur kulturskolan kunnat utgöra en språngbräda till ett yrkesval och 
profession inom musikområdet. Med tanke på Katarinas långa anknytning till 
kulturskolan kan det vara svårt att bedöma huruvida hennes förväntningar 
kommer från ’egna behov’ eller om de är ett resultat av hur kulturskolan arbetar 
traditionellt sätt. Genom åren har hon kunnat se hur kulturskolan lyckats 
inspirera hennes barn och ge en god utbildning i musik så att området blivit en 
viktig del av barnens vardag och i viss mån också något mer än bara en 
fritidsaktivitet. Därför är det inte så märkligt att kulturskolan, i hennes ögon, blir 
ett forum för musik och en utbildningsinstitution.  
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Lennart 
När Lennart talar om kulturskolan är det framför allt kring begreppet 
möjligheter. Han poängterar möjligheten som barnen fått genom ett engagemang 
från både hemmet och kulturskolans lärare. Möjligheten har handlat om att få 
utveckla sitt spelande, detta med bakgrund av att Lennarts barn tidigare lärt sig 
spela inom andra kontexter. På så vis märker Lennart ut sig då merparten av de 
andra föräldrarna inte varit i kontakt med andra undervisningsformer än den 
kommunal musik- eller kulturskolan.  
     Lennart lyfter också fram identitetsperspektivet på ett tydligt sätt. För honom 
verkar det vara viktigt att finna något som kan utveckla den personliga 
identiteten och rollen i en grupp. 
     Även Lennart talar om kulturskolan som organisation. Här återfinns tydliga 
förväntningar på kulturskolans struktur och dessutom kan en kritik uppfattas 
gentemot skolans sätt att hantera det administrativa. 
 
Johanna 
 Johanna är den informant som i ett avseende kan ses ha lägst ambitioner och 
förväntningar när det gäller kulturskolans arbete. Hon var en av de två personer 
som jag tog kontakt med direkt och frågan är om hon hade gjort någon 
intresseanmälan vid ett utskick. Hon tycker att frågor kring förväntan och syften 
kring kulturskolan är svåra att diskutera.  
     Johannas första kategori handlar om syftet med anmälan, vilket i hennes fall 
handlar om kulturskolan som en fritidsaktivitet. För henne är det viktigt att 
kulturskolan inte ställer för höga krav utan fokuserar på barnets intresse och att 
göra undervisningen rolig. Johanna ger en bild av förväntan på skolan som en 
upplevelsebaserad verksamhet med fokus på det enskilda barnets intresse. 
Johanna tar aldrig något grupperspektiv som så många andra av föräldrarna. 
Detta kan tolkas som ett resultat av att hennes dotter inte är en del av någon 
grupp- eller ensembleundervisning. 
 
Monica 
Likt Lennart handlar Monicas syften med att sätta barnen i kulturskolan om att 
ge dem möjligheten att få lära sig spela ett instrument. Monica diskuterar också 
skolan utifrån ett vidare perspektiv än den egna föräldrarollen. Detta kan bero på 
hennes engagemang som ordförande i föräldraföreningen. Allas möjlighet att få 
tillgång till skolans verksamhet är centralt för henne.  
     Monica upplever att skolans verksamhet är givande och hon ger en bild av 
verksamheten som utvecklande för såväl musikaliska färdigheter som för 
personlig och social utveckling. Likt Lennart förväntar hon sig att den 
musikaliska aktiviteten inte bara blir ett mål i sig självt utan också ett medel i ett 
vidare perspektiv. 
 
Eva 
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Evas syfte med att anmäla sin son till kulturskolan var en önskan om att musiken 
och skolan skulle utgöra en meningsfull fritid. Hon är ny inför verksamheten, 
men önskar att kulturskolan ska kunna göra hennes son mer trygg och hjälpa 
honom att växa som människa.  
     Eva talar om kulturskolans verksamhet i termer av en ”rockskola”. För henne 
är den traditionella enskilda instrumentalundervisningen inte självklar, men hon 
vet om att det förekommer. På så vis vänder Eva på förhållandena och tydliggör 
min egen förståelse kring musik- och kulturskolan som i grunden enskild 
instrumentalundervisning och där ensembleundervisningen blir ett tillägg. 
     Eva ger en bild av en familjesituation som är kärv ekonomiskt sett. För henne 
blir ’en skola för alla’ något högst personligt. 
 
Maria 
Marias kategorisammansättning är i mångt och mycket lik Johannas. Maria ger 
en bild av hennes syften och kulturskolans verksamhet som upplevelsebaserat. I 
konsonans med Johanna har Maria låga förväntningar och är nöjd så länge det 
hela fungerar. 
 
Niklas 
Niklas förväntar sig först och främst att kulturskolan ska lägga grunden för en 
levande hantverkstradition. Han förväntar sig att barnen ska få goda kunskaper 
på sitt instrument, men också färdigheter genom att tidigt få spela i ensemble. 
Niklas lägger på så vis stor vikt vid skolan som kunskapsförmedlande, men han 
ser också ensembleverksamheten som socialt utvecklande.  
     Niklas ser musikaliska aktiviteter som utvecklande för både självkänslan och 
övrig inlärning. 
     Niklas ger också en bild av kulturskolan som en bred kulturell plattform där 
han själv tycker att det är enkelt att påverka. Däremot är det frågan hur andra 
föräldrar uppfattar situationen kring inflytande. 
 
Marianne 
I jämförelse med Niklas så talar Marianne sällan om hantverk, kunskaper och 
färdigheter. För henne handlar skolans uppgift om att först och främst stimulera 
barnets musikintresse och möjliggöra ett skapande tillsammans med andra.  
     Marianne lägger stor vikt vid musikens funktion som medel för barnets 
utveckling och övrig inlärning. Hon säger sig ha läst forskningsrapporter kring 
detta, något som kan ses som typiskt för legitimeringen under 1990-talets 
ekonomiskt kärva år. Som aktiv inom föräldraföreningen tar Marianne också 
gärna ett samhällsperspektiv. 
Gunilla 
Intervjun med Gunilla resulterade i endast en kategori och ledordet är 
möjliggöra. I fokus har hon barnets helhetsutveckling.  
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Kerstin 
Kerstin ser på kulturskolan som en utbildningsverksamhet. Att hon ansåg att det 
var ”självklart” att hennes barn skulle få ”en kvalificerad yrkesutbildning” kan 
tolkas som ett arv från ett borgerligt ideal. Möjligen är det min egna 
förförståelse som gör att min tolkning blir att Kerstin står för ett borgerligt 
bildningsideal.  
     Kerstin bor i en kommun med stark borgerlig majoritet och möjligen är det 
anledningen till att hon tar upp politikernas funderingar på en ökad 
marknadsanpassning. Själv tycker hon inte att det är positivt utan värnar om den 
kulturella bredden. 
     För Kerstin är orkestern är självklar både för personlig och social utveckling. 
 
Miriam 
I jämförelse med Kerstin, som är knuten till samma lokala kulturskola, förväntar 
sig Miriam en mer lustfylld musikalisk aktivitet inom skolans väggar. För 
hennes barn är kulturskolans verksamhet mer en fritidsaktivitet än en 
musikutbildning. Synen på skolan som kommunal är dock något som förenar 
dem. 
  
Resultatet av urvalsgrundande faktorer 
De utskick som sändes av de både kulturskolorna föregicks av ett aktivt urval. 
Denna urvalsprocess beskrivs under kapitlet metod. Av de tolv informanterna är 
det endast fem som kommit från detta direkta urval. Det är dock så att samtliga 
informanter fått sonderande frågor som berört de urvalsgrundande faktorerna. 
Frågan är huruvida empirin svarat på några av de frågor som låg till grund för 
det önskade urvalet. 
 
Val av instrument & Popularitet 
Empirin är inte entydig. De flesta föräldrarna understryker att både valet att 
spela och vilket instrument det handlar om har skett utifrån barnets intresse. De 
flesta av föräldrarna spelar något instrument och en majoritet har själva varit 
elever vid någon musikskola. Utifrån denna forskning går det däremot inte att se 
något samband mellan föräldrarnas instrument och barnens val, inte heller att 
barn med mindre populära instrument har ett större stöd från föräldrarna. 
 
Flera barn i verksamheten 
Bortsett från de föräldrar som har barn, vilka ’växt ur’ skolan, och de som har 
barn i kö, är det endast en förälder som visat intresse för intervju som har endast 
ett barn i verksamheten. Ett stort engagemang för musik- och kulturskolans 
arbete verkar således resultera i att flera barn i familjen får möjligt att gå i 
skolan. Det är också många gånger så att barnen spelat under flera år. 
 
Ensemblespel 
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Det är framför allt de som har barn i ensemble som valt att visa sitt intresse för 
en intervju. Detta kan möjligen säga något att föräldrarna får ett större 
engagemang då barnen är delaktiga i någon ensemble, vilken möjligen också blir 
en plattform för konsertverksamhet och liknande. 
 
Distansering – Modifiering av kategorier 
Med tanke på att den öppna kodningen skett vid olika tillfällen och att ingen 
medveten hänsyn visats för de begrepp som använts för att beskriva kategorierna 
är det möjligt att två kategorier är namngivna olika, men i själva verket står för 
liknande förhållanden. För att inte enskilda kategorier och begrepp ska få för 
stor betydelse är det viktigt att ta ett steg tillbaka och försöka se den öppna 
kodningen ur ett bredare perspektiv. En arbetsmodell för att utveckla 
kategorierna är att se sambanden dem emellan. Det handlar således om att gå 
från närhet till distans.  
     Det som nu önskas är att frångå kombinationen av kategorier per person och 
istället sortera alla de kategorier som skapats utifrån de 12 intervjuerna. 
Sammanlagt har det kommit att bli 32 kategorier. Relationen kategorierna 
emellan har sökts genom grupperingar. Med fokus på kategorin och därtill hjälp 
av egenskaperna har grupper bildats. Grupper eller konstellationer, som jag valt 
att kalla dessa ’sammanslagningar’, kan egentligen beskrivas som nya 
kategorier, men att istället beskriva dem som konstellationer gör arbetsprocessen 
tydligare. Konstellationerna är således modifierade kategorier som befinner sig 
på en högre nivå eller är mer bearbetade/förklarande. Vid denna distansering 
fick den lägsta nivån inom den öppna kodningen – de kursiva begreppen ge vika 
för en övergripande nivå. Nu binds de privata kategorierna ihop till en teoretisk 
återgivning i form av en ’story line’ (Bouij 1998, s. 64; Stålhammar 1999, s. 89). 
Varje kategori tvingades att endast få tillhöra en grupp. Sex konstellationer 
uppstod, vilka redovisas nedan. Uppställningen ska läsas från vänster till höger 
(exempelvis har Elisabeth varit med och bildat Konstellation 1 genom kategorin 
Kunskaper & Färdigheter och därtill underkategorin Utveckling). 
 
Konstellation 1 
 
Elisabeth Kunskaper & Färdigheter Utveckling  
Katarina Utbildningsinstitution  Kvalité, Grund, Individuellt,  

Socialt ansvar 
Niklas Hantverk   Grund 
Kerstin Musikutbildning  Självklart, Utbildningsverksamhet 
    Instrumentval, Resultat, Praktiskt 
Kategorierna kännetecknas av en syn på musik- och kulturskolan som en 
förmedlare av kunskaper och där undervisningen står för en individuell 
utveckling inom hantverksmässiga färdigheter. Som barn och ungdom inom 
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skolan får man en grundläggande utbildning som kan ta sikte på något längre 
fram. Ämnet – Kunskaperna och färdigheterna står i centrum. 
 
 
Konstellation 2 
 
Elisabeth  Forum för konstnärligt skapande Stimulera, Utlopp 
Katarina Forum för musik  Upptäcka, Att göra 
Lennart Möjligheter  Öppenhet, Engagemang 
    Nya former/Nya möjligheter 
Marianne Stimulera & Möjliggöra Barnets musikintresse, Förälderns 

musikintresse, Gemenskap 
Gunilla Möjliggöra   Utveckla, Nyfikenhet, Seriöst 

alternativ för alla 
 
Denna grupp av kategorier ger en bild av musik- och kulturskolan som en plats 
för skapande och kreativitet. Lärarnas roll blir i mångt och mycket att vara 
engagerade och stimulera barnens och ungdomarnas musikintresse. Skolans 
uppdrag blir då i stora drag att skapa möjligheter till barnens behov av att få 
uttrycka sig och skapa (utlopp och att göra). Konstellationen präglas av en 
öppenhet och en nyfikenhet som saknar tydligt mål. Processen och individen står 
i centrum. 
 
 
Konstellation 3 
 
Lennart Identitet   Identitetsskapande 
Eva Meningsfull fritid  Trygg, Växa, Föräldraroll 
Niklas Utveckling   Självkänsla, Nyttigt 
Marianne Utveckling   Barnets utveckling 
Miriam Nytta   Befrämjande för lärande 
 
Den tredje konstellationen skapas utifrån kategorier som bygger på barns och 
ungdomars utommusikaliska utveckling. För det första skapas en bild av musik 
som identitetsskapande. Det handlar om att finna något hållfast i tillvaron, inte 
minst under tonåren. Musiken ses som ett redskap för en meningsfull fritid och 
ett intresse som kan leda till en tryggare självkänsla. Konstellationen innefattar 
även tankar om att musiken befrämjar lärande på ett generellt plan, att musiken 
kan vara ett medel för övrig inlärning. Musiken blir således ett medel för en 
allmän utveckling, något som många gånger knyts till grundskolans arbete. 
Barns och ungdomars personliga utveckling står här i fokus. 
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Konstellation 4 
 
Johanna Fritidsintresse  Fritid, Intresse, Låga 

förväntningar 
Maria Roligt   Intresse, Lattjo lajban 
Miriam Lustfyllt   Hobbyverksamhet, Njutning 
 
Dessa kategorier bildar en syn på musik- och kulturskolans arbete som 
underhållning. Verksamheten är något som hör fritiden till och är så gott som 
helt beroende av barns och ungdomars intresse och upplevelse för stunden. 
Centralt är att eleverna upplever verksamheten som rolig och lustfylld. Här 
uppstår fokus på individens intresse och skolans möjlighet att stimulera detta. 
 
 
Konstellation 5 
 
Monica Givande   Personligt, Socialt, Hemmet 
Niklas Ensemble   Färdigheter, Tillsammans 
Kerstin Orkester   Självklart, Personlig utveckling,  

Social utveckling 
 
Sambandet mellan dessa kategorier finns framför allt inom betoningen på det 
kollektiva och den sociala utvecklingen. Inom gruppen finns det tankar kring 
ensembleundervisningen som ett forum att ta de instrumentala färdigheterna 
vidare till förståelse och förtrogenhet. Konstellationen präglas också, om inte än 
mer, av barnens och ungdomarnas utveckling som sociala varelser. Här kan 
vänskapsband knytas och framför allt får eleverna öva sig i att samarbeta och 
visa hänsyn. Här står det kollektiva i centrum, både på ett musikaliskt och ett 
utommusikaliskt plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstellation 6 
 
Elisabeth Institution   Kompetens, Möjlighet, 

Utbildning 
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 Praktiskt   Övning, Åka till skola 
Lennart Struktur   Undermålig administration, Dyrt, 

Lektioner, Ansvar 
Johanna Organisation  Kompetens, 

Barncentrerat/Intressecentrerat 
Monica Möjlighet   Bra lärare, För alla, Grupper 
Eva Tillgänglighet  Rockskola, Genomförbart, Kultur 
Maria Fungera   Låga förväntningar, Möjlighet 
Niklas Möjlighet   Brett utbud, Påverka, 

Tillgänglighet 
Marianne Samhällsansvar  Enda alternativet 
 Utökning   Fler elever, Utökat samarbete 
Kerstin Kommunal verksamhet Bredd, Administration, Kostnader 
Miriam Kommunalt  Standard, Struktur, Bredd 
 
Inom denna konstellation återfinns kategorier som säger något om musik- och 
kulturskolan som kommunal verksamhet. Det skapas en bild av skolan som en 
fysisk plats, vilken förväntas vara utrustad med kompetenta lärare och en 
kringliggande administration. Ofta bekräftas lärarnas kompetens, medan 
administrationen får kritik från några håll. I vilket fall som helst verkar den 
kommunala musik- och kulturskolan inge en trygghet kring standard och 
struktur, något som ger upphov till en implicit förväntan. De förväntningar som 
kommer fram kring en kommunal musik- eller kulturskola omfattas många 
gånger av ett demokratibegrepp. Musik- och kulturskolan förväntas vara möjlig 
och tillgänglig för alla, varken ekonomiska förutsättningar eller praktiska 
förhållanden anses vara befogade hinder för att man som förälder inte ska kunna 
sända sina barn till skolan. I de flesta fall ger föräldrarna en bild av att den 
kommunala skolan var det enda alternativet, att se studieförbund eller privata 
skolor som alternativ verkar synnerligen sällsynt. I sammanhanget finns också 
tankar kring skolan som en bred plattform ifråga om utbud och intressen. 
Kulturskolan förknippas med ett brett utbud med flera konstnärliga uttryck och 
det framkommer tankar kring en kommunal verksamhet som bortser från 
kundintresset till förmån för ett brett utbud där alla delar inte styrs av 
efterfrågan. Sammantaget berör denna konstellation de förväntningar som finns 
på musik- och kulturskolans struktur och grundläggande idé. Här frångår många 
föräldrar sin egen eller hemmets situation för att istället vilja betrakta skolan ur 
ett samhällsperspektiv.  
 
 
Konstellationernas fokus 
Konstellation 1 Kunskaper och färdigheter 
Konstellation 2 Skapandeprocessen och individen 
Konstellation 3 Individens personliga utommusikaliska utveckling 
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Konstellation 4 Individens lustfyllda känsla 
Konstellation 5 Det kollektiva, musikaliskt och utommusikaliskt 
Konstellation 6 Kommunal verksamhet 
 
Nya kategorier 
Genom att skapa konstellationer har det, som sagts tidigare, nu uppstått sex nya 
kategorier som kan betraktas som mer stabila. De har prövats utifrån flera 
personer, kontexter och ordval. Kategorierna är nu inte längre förpassade till att 
beskriva den enskilda individens föreställningar, utan fångar snarare upp en typ 
av tankegångar som kan anses vara vanligt förekommande. Alla 12 informanters 
utsagor kan nu alltså presenteras i form av sex olika kategorier.  
 
 
Selektiv kodning 
 
Den axiala kodningen har lyft fram de kategorier som kan ge nytt ljus åt 
problemområdet och svara på de aktuella forskningsfrågorna. Slutligen görs nu 
en selektiv kodning där dessa kategorier binds samman med den kärnkategori 
som uppstått (Bouij 1998, s. 65). Abstraktionsnivån är nu högre och syftet är att 
visa på hur kategorierna står i relation till varandra och vilken eller vilka 
kärnkategorier som formats. Fokus riktas nu på uppsatsens huvudproblem 
(Stålhammar 1999, s. 89). 
 
Teorins grundläggande element 
Grundläggande element för den grundade teorin är att föräldrars syften och 
förväntningar möter en musik-/kulturskola, en institution som symboliserar 
kommunal verksamhet. Mötet resulterar ofta i en reaktion, vilken kan beskrivas 
som en efterkonstruktion av de ’ursprungliga’ idéerna. 
 

SYFTEN 
 
 
 

FÖRVÄNTNINGAR 
 
 
 

 
 

                 
               EFTERKONSTRUKTIONER 

KOMMUNAL VERKSAMHET 

 
Syften – Förväntningar – Efterkonstruktioner  
Föräldrars syn på musik- och kulturskolan kan förstås utifrån tre olika 
förhållningssätt, tillika stadier. Alla föräldrar har ett eller flera syften med varför 
de låter sina barn gå till musik-/kulturskolan. Vid urvalet av informanter fanns 
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det en tanke om att få möta både föräldrar som varit i kontakt med skolan en 
längre tid och de föräldrar som är relativt nya inför verksamheten, detta för att 
kunna se eventuella förändringar med tiden. Empirin tyder på att föräldrar, 
oavsett tidsperspektivet, anpassar sina förväntningar utifrån den verksamhet som 
erbjuds. Så länge det inte uppstår problem av praktisk, ekonomisk eller 
administrativ art, är det många föräldrar som är nöjda. ”Jag är tacksam så länge 
det fungerar” är en formulering som flera föräldrar stämt in i, dock inte 
ordagrant förstås. Möjligen är det föräldrarnas förtroende för verksamheten som 
kommunal företeelse som gör att man gärna anpassar sina förväntningar efter de 
faktiska förhållanden som erbjuds. Många av informanterna har också själva 
varit elever vid någon kommunal musikskola och kan därmed förstås besitta en 
viss form av förförståelse kring hur verksamheten ’normalt’ är uppbyggd. Det 
flera av informanterna har sett, och vad som har poängterats som värdefullt, är 
att deras barn lättare får möjlighet till ensemblespel än när de själva gick i 
musikskolan. Likaså betonar flera föräldrar glädjen över att deras musikskola 
omformats till att bli en kulturskola. Därmed verkar det som om förändringar 
gentemot den egna erfarenheten lättare kan ställas i relation till den personliga 
förväntan och syftet med att sätta sina barn i skolan. Med andra ord är det 
framför allt förändringarna från den egna förförståelsen/erfarenheten som man 
lättast kan förhålla sig till i positiv eller negativ bemärkelse. Ett annat exempel 
är att flera informanter talar om en individuell instrumentalundervisning en gång 
i veckan à 20 minuter som en självklarhet och att ensembleundervisningen är 
något extra som bör komma till. Samtidigt finns det föräldrar som talat om 
”rockgrupper” som den självklara utgångspunkten och där jag under intervjuns 
gång förstått att barnet ifråga inte har någon ’regelrätt’ instrumentalundervisning 
i enskild form. Detta säger också något om min egen förförståelse, att musik- 
och kulturskolan i grunden ger ämneskurser i form av enskilda 
instrumentallektioner kring hantverkskunskap. 
     Många av informanterna har flera barn i verksamheten. Det är högst naturligt 
att föräldrarnas förväntningar därmed förändras från det ena barnet till det andra. 
Det har kunnat ses att ’resultatet’ av ett barns gång i skolan också kan forma 
eller modifiera förväntan inför nästa barns kontakt med skolan. ’Ursprungliga’ 
förväntningar och rationella efterkonstruktioner är således kontextuella. 
 
Kommunal verksamhet 
Grundläggande för föräldrarnas förväntningar är att musik-/kulturskolan är en 
del av kommunens samlade verksamhet. Utifrån den kategorisering och 
beskrivning som gjordes vid den axiala kodningen kan det på selektiv nivå 
förstås att det råder en närmast förförståelse kring vad kommunal verksamhet 
symboliserar. Föräldrarnas egna erfarenheter som elever och 
kommuninnevånare skapar ett ramverk för de förväntningar som finns och 
uppstår i och med kontakten med skolan. På så vis anger den kommunala 
verksamheten och dess struktur ett antal implicita regler för hur föräldrarna kan 



71 

tänka kring skolans undervisning och struktur. Med andra ord finns det en 
tendens att föräldrarna begränsar sina idéer och önskningar utifrån skolans 
organisatoriska och ideologiska struktur. För vissa föräldrar är funderingar kring 
vad man kan förvänta sig av skolan till viss del irrelevanta.  
     Föräldrarna förväntar sig att den kommunala musik- eller kulturskolan är 
uppbyggd på demokratiska grunder. Som förälder förväntar man sig att avgiften 
ska vara möjlig för alla, att skolan gör sig tillgänglig rent praktiskt och att 
köerna inte är irriterande långa.  
     Samverkan mellan kommunens skolor och kulturinstitutioner är också en 
förväntan som finns hos flera föräldrar. 
 
Kategorierna 
Syften och förväntningar blir alltså via mötet med den kommunala 
verksamheten slutligen efterkonstruktioner. Föräldrarnas förväntningar på den 
kommunala musik-/kulturskolan beskärs således utifrån ramverket kommunal 
verksamhet. En av kategorierna (6) är med andra ord grundläggande för de 
övriga.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den grundade teorin 
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Figurstruktur 
Figuren ovan är en grafisk redogörelse över föräldrars syften och förväntningar 
kring musik-/kulturskolan och dess verksamhet. I centrum finns en gemensam 
önskan om barnets utveckling. Föräldrar kan ha olika syften och förväntningar 
på hur denna barncentrerade undervisning ska utformas och vilka underliggande 
fokus som bör finnas. Vissa föräldrar befinner sig på ett tydligt sätt någonstans i 
bilden, men de flesta rör sig åt flera riktningar. Detta förklaras genom att 
föräldrar ofta har flera syften kring skolans arbete.  
     Paren Individ – Grupp och Inommusikaliskt – Utommusikaliskt redogör för 
företeelsers olika riktningar. De flesta föräldrarna ger en berättelse som knappast 
entydigt syftar till en antingen individcentrerad eller gruppcentrerad verksamhet. 
Föräldrarna befinner sig snarare på olika ställen i en ’skala’ och vissa syften är 
tydligt individspecifika medan andra mål berör det sociala. Förhållandet Individ 
– Grupp kan därmed betraktas som sunda motpoler och inte likt en falsk 
dikotomi. Likaså förhåller sig paret Inommusikaliskt – Utommusikaliskt på 
samma sätt. Föräldrar har i regel mål och syften i båda riktningar, men kan 
betona någon av dessa mer eller röra sig kraftigt på skalan utifrån vilket behov 
som det frågas efter. De fyra polerna skapar så spänningsfält där den axiala 
kodningens kategorier befinner sig.  
För att ta ett exempel hur figuren kan läsas kan man säga att en förälders 
förväntan om att den kommunala musik- eller kulturskolan ska ge barnet en 
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social träning hänger samman med huvudsyftet, att främja barnets utveckling. 
Förväntan drar åt ett utommusikaliskt mål där gruppen är central. Alltsammans 
omfattas av synen på kommunal verksamhet.  
 
Teorins spänningsfält  
 
Individ – Inommusikaliskt 
Det är i spänningsfältet mellan individfokus och inommusikaliska syften som 
den första kategorin placeras (1), den som hittills kommit att benämnas som 
”kunskaper och färdigheter”. Kategorin är högst inommusikalisk då mål och 
syften berör kunskaper och färdigheter i ett musikaliskt hantverk. 
Individperspektivet kännetecknas av den enskilda undervisningen där mästare 
och lärling träffas för en kunskapsöverföring enligt deduktiva principer. Då 
musik-/kulturskolan i många fall står för en hantverkstradition och en deduktiv 
kunskapsförmedling kan de föräldrar som har detta syfte sannolikt finna gehör 
hos skolans lärare.  
 
Individ – Utommusikaliskt 
Den fjärde kategorin (4), vilken fokuserar på individens lustfyllda känsla utgör 
spänningsfältet mellan individperspektiv och utommusikaliska mål. Nu kallad 
”underhållning”. 
     Det individuella perspektivet handlar här om en typisk företeelse för 
postmoderniteten. Det är föräldrar med denna förväntan som i högst grad önskar 
sätta sitt eget barns direkta upplevelse i fokus för verksamheten. Kategorin står i 
ytterst kontrast till hantverkstraditionen eftersom föräldrarna med förväntan om 
en upplevelsebaserad verksamhet ofta sätter en parantes kring kunskaper och 
färdigheter till förmån för att musiken ständigt ska upplevas vara något roligt.  
     Föräldrarnas förväntningar om en lustfylld undervisning har i grund och 
botten inte att göra med musik på ett specifikt sätt. Det viktiga är inte att barnen 
ägnar sig åt musik utan snarare att deras barn finner någon fritidsaktivitet som 
ger dem en glädjande fritid. Det rent musikaliska är således underordnad ett 
utommusikaliskt syfte, ett behov som lika gärna skulle kunna fyllas av någon 
idrottsaktivitet. 
 
Grupp - Inommusikaliskt 
När ett grupperspektiv kombineras med inommusikaliska mål uppstår de 
förväntningar som har att göra med barnens förståelse och förtrogenhet av de 
kunskaper och färdigheter som kommit dem till del. Denna spänning utgörs av 
kategori fem (5), en kategori som fokuserar på de musikaliska mål som kan nås 
vid gruppundervisning. Kategorin står i tydlig parallell till den första och många 
föräldrar talar om ensembleundervisningen som ett komplement till den 
enskilda. 
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Grupp - Utommusikaliskt 
Den femte kategorin (5) omfattar även de sociala vinster som kan erövras vid 
gruppundervisning. Här är föräldrarnas förväntan att musik-/kulturskolan ska 
utveckla barnens sociala kompetens som är aktuell. Gruppundervisningen kan på 
så vis utgöra ett medel för utommusikaliska mål. 
 
Inommusikaliskt - Utommusikaliskt 
Mitt emellan ”kunskaper & färdigheter” och ”underhållning” befinner sig den 
andra kategorin (2), en förväntan om att musik-/kulturskolan fokuserar på 
skapandeprocessen och individen.  
     Det är i en jämkning mellan inom- och utommusikaliska mål som kategorin 
finner sin tillvaro. Här återfinns en syn om att musik ändå är något oförklarligt, 
en del av flera konstnärliga uttryck som tillsammans inte kan ersättas av varken 
fotboll eller ridning. Kategorin står i mitten av spänningsfältet inommusikaliskt 
– utommusikaliskt då föräldrarna här menar att kunskaper och färdigheter inom 
ett instrument eller något annat estetiskt uttrycksmedel är nödvändigt för att 
kunna uttrycka sig. Samtidigt har kategorin kopplingar till hantverkstraditionens 
motpol. Föräldrarna visar här på ett tydligt fokus kring att stimulera och 
utveckla deras barns musikintresse och konstnärliga skapande. Lärandet är 
induktivt där eleverna själva får upptäcka och skapa och där lärarens roll blir att 
handleda och möjliggöra.  
     Denna kategori är placerad åt individ, men inte lika utpräglat som de 
föregående. 
 
Individ – Grupp 
Slutligen placeras den tredje kategorin (3), ”individens personliga 
utommusikaliska utveckling”, kring mitten. Egentligen syftar kategorin till både 
inom- och utommusikaliska mål eftersom det är kombinationen eller helheten 
som eftersträvas. Identitetsskapande i nyckelordet som både syftar till att finna 
sin identitet i musiken och att finna sin identitet genom musiken. 
Identitetsskapandet berör såväl den personliga självkänslan som att finna sin 
plats i gruppen. Därmed får kategorin byta namn till ”identitetsskapande” och 
innefatta såväl individ- och grupperspektiv som inom- och utommusikaliska 
mål. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skapar figuren spänningsfält där fyra kategorier finner sina 
tillhörigheter i var sina ’hörn’. Mot mitten finns kategorierna 
”identitetsskapande” och ”skapandeprocessen”, vilka är mer centrala och i viss 
mån sammanfattande. Dessa kategorier blickar mot det huvudsyfte som alla 
föräldrar har gemensamt – att skolan ska möjliggöra barnets utveckling.  
 
 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Frihet under ansvar 
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Som sades inledningsvis bygger en del av relevansen för denna uppsats i det 
faktum att den kommunala musik- och kulturskolan verkar under stor ideologisk 
frihet. Självfallet regleras resurstilldelningen från i grunden politiska beslut, men 
frågor kring vad skolan ska arbeta med, hur undervisningen ska genomföras och 
varför verksamheten över huvud taget ska existera är hänvisade till lokalpolitisk 
nivå. De nationella styrdokument som i viss mån både teoretiskt och praktiskt 
styr för-, grund- och gymnasieskolan existerar inte när vi talar om musik- och 
kulturskolan. Eventuella styrdokument har då den ansvariga nämnden och/eller 
förvaltningen som avsändare.  
     Det finns en anledning att ständigt återkomma till denna frihet eftersom det 
är i denna omständighet som uppsatsen grundar sin problematik. Friheten är den 
faktor som skapar musik- och kulturskolans flexibilitet och enorma möjligheter, 
men också det element som hotar att försvaga verksamheten. Friheten är det 
förhållande som skapar möjligheten för skolan att forma verksamheten utifrån 
de lokalt specifika behoven, men också grundbegreppet som gör den möjlig att 
betraktas som mindre betydelsefull, likt ’grädden på moset’. Friheten är också 
den omständighet som möjliggör att undervisningen tar sin utgångspunkt ur ett 
föräldra- och barnperspektiv, men också den beståndsdel som möjliggör att åren 
kan gå utan att en personlig föräldrakontakt upprättas. Vid ett resonemang kring 
föräldrars förväntningar är det alltså återigen friheten som är central. Realiteten 
är att det är på lokal nivå som man får ta ställning till i vilken utsträckning 
föräldrarna ska få vara med och styra verksamhetens utformning.  
     Utifrån empirin kan föräldrarnas förväntningar tolkas som en åsikt om frihet 
under ansvar. Verksamheten är onekligen öppen för många infallsvinklar, men 
föräldrarna har många implicita förväntningar som i många fall är kopplade till 
det ansvar man anser att en kommunal verksamhet av detta slag bör 
kännetecknas av. Många av dessa förväntningar stämmer väl överens med 
tankarna om folkhemmet och medborgarsamhället. Mer om detta under 
nästkommande rubrik.  
     Det har tidigare i uppsatsen pekats på en syn på musik- och kulturskolor som 
ett heterogent skolsystem (Persson 2001). Trots försök till en gemensam 
plattform genom skrifter från Svenska kommunförbundet (1976, 1984) och 
organisationer som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd bör musik- och 
kulturskolor förstås som lokalt utformade och starkt präglade av kommunens 
kulturella tradition. Sedan 1980-talet har man många gånger använt begreppet 
skolkod för att förklara de normer och värderingar som råder inom en specifik 
skola. Det har pekats på att nya lärare socialiseras in i en lokal kultur där 
tradition och grundsyn har en tendens att jämka ’det udda’ till ’det normala’. 
Som lärare anpassar man sin lärarstil så att den inte urskiljer sig från skolans 
grundläggande syn (Jorgensen 1997; Stålhammar 1999, s. 64). När vi nu ser på 
föräldrars förväntningar på musik- och kulturskolan kan en liknande process 
urskiljas. Det har tidigare beskrivits att föräldrar anpassat sina förväntningar 
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utifrån hur skolan är uppbyggd strukturellt och ideologiskt. Föräldrarna anpassar 
alltså sina förväntningar så att de står i konsonans med det som skolan erbjuder. 
Musik-/Kulturskolan står på så vis för en skolning som även omfattar 
föräldrarna.  
 
Postmodernitet? 
Beskrivningen av musik-/kulturskolans historia har redogjort för en förändring 
från modernitet till postmodernitet, eller snarare senmodernitet. Det som har 
belysts är förändringen från fokus på ämnet till en ökad inriktning mot eleven, 
att många musikskolor gått från en enkelspårig väg till att utvecklas till 
kulturskolor, att en metodik med lång tradition har ifrågasatts samt att det 
innehåll som präglats av estetiska normer och värderingar kommit att 
ifrågasättas som självklart. Dessutom har ett ökat marknadsmässigt tänkande 
poängterats.  
     En aktuell forskningsfråga är huruvida föräldrarna till barn i musik- och 
kulturskolan kan ses som kunder. Det ligger i linje med ett postmodernt 
samhälle att en kommunal musik-/kulturskola får ställas i konkurrens med 
privata alternativ utifrån marknadsmässiga principer. När man ser till 
föräldrarnas situation verkar dock konkurrensen vara ojämn eller rent av svag. 
Några föräldrar har varit i kontakt med andra alternativ, men för de flesta förblir 
den kommunala formen det självklara alternativet. Anledningarna är flera:  
     För det första är det många föräldrar som aldrig reflekterar över om det finns 
några andra alternativ än den kommunala musik-/kulturskolan. Ur reklammässig 
synvinkel verkar det kommunala alternativet redan ha vunnit slaget med tanke 
på verksamhetens omfattning samt att flera av föräldrarna själva varit elever 
inom skolformen. 
     För det andra ger kommunen som huvudman en känsla av garanti. Här kan 
man som förälder förvänta sig både kvalité och kvantitet. 
     För det tredje förväntar sig föräldrar att en offentlig skolverksamhet står för 
bredd, såväl gällande genrer och stilar som instrumentgrupper. För de som har 
erfarenhet av kulturskola har breddningen av estetiska uttrycksmedel många 
gånger beskrivits som viktig. 
     För det fjärde förmodar föräldrar att kostnaden skulle bli högre vid 
undervisning av studieförbund eller privata alternativ. 
     För det femte befarar en del föräldrar att andra alternativ än den kommunala 
skulle kunna medföra ökade svårigheter rent praktiskt, till exempel skjutsande.  
     För det sjätte måste det förstås att det på många orter inte finns underlag för 
privata alternativ och att den kommunala verksamheten på så vis har ett 
monopol inom instrumentalundervisning. 
Om man konstaterar att musik-/kulturskolan i många kommuner knappast står 
under en hård konkurrens till andra aktörer inom instrumentalundervisning så är 
det ändå relevant att kvarstå vid frågan om föräldrarna kan betraktas som kunder 
i sammanhanget. De marknadsmässiga principerna kanske ändå tränger på när 
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det handlar om föräldrars agerande. En del av föräldrarna står nära musiken 
specifikt och har svårt att se något substitut för detta unika område, men det 
finns också många föräldrar med en annan inställning. Några av de informanter 
som omfattas av denna uppsats har beskrivit sin syn på musik och musik-
/kulturskolans verksamhet som en fritidsaktivitet i raden av flera alternativ. De 
syften som legat bakom föräldrarnas agerande hade lika gärna kunnat styra 
intresseanmälan till en idrottsförenings postlåda. Kännetecknande för dessa 
föräldrar är att de övervägande har utommusikaliska mål och att deras barns 
koppling till musik-/kulturskolan är styrd utifrån barnets eget intresse i mycket 
hög utsträckning. En del av dessa föräldrar är också de som förväntar sig att 
musik-/kulturskolan ska presentera en instrumentalundervisning som är 
underhållande.  
     Svårigheten för musik-/kulturskolan är att på något sätt motsvara spridningen 
av föräldrarnas förväntningar. Gentemot föräldrarna måste skolan ge både en 
bild av att stå för kunskaper och färdigheter samtidigt som man inför andra 
föräldrar behöver ge en bild av en skola där barn kan få komma och spela 
instrument relativt kravlöst. Om det är så att man vill tillgodose så många 
intressen som möjligt bör man som skola alltså försöka marknadsföra sig som 
både utbildnings- och underhållningsinstitution. Å ena sidan finns det av 
tradition ett syfte kring folkbildning, vidareförmedling av en hantverkstradition 
samt att delge ungdomen musik med estetiska kvalitéer och å andra sidan 
minskar intresset för skolans instrumentalundervisning. När tidigare 
budgetanslag kan komma att ifrågasättas och när man som rektor står med ett 
antal tillvidaretjänster är det möjligt att även underhållning kan komma på tal 
inom institutionens väggar. Sammanfattningsvis ligger svårigheten i att som 
musik- eller kulturskola, ur ideologisk synvinkel, kunna vara en skola för alla. 
Nog finns det kompetens att vara flexibel och sannolikt finns det på många håll 
intensioner att tillgodose allas behov, men svårigheten ligger snarare i 
marknadsföringen, vad man vill kännetecknas av.  
     Förförståelsen sa mig att det var de som bodde i rika kommuner med ett 
utpräglat borgerligt styre som närmast skulle önska sig ett utökat 
kundperspektiv. Det kom att visa sig att kundperspektivet låg närmast dessa 
föräldrar, men inte med den form av värdering som jag antog. Det var snarare 
dessa föräldrar som tydligast påpekade vikten av att musik- och kulturskolan 
bevarar en bred inställning och att det smala är något som hör till den privata 
sektorn. Möjligen kan detta kopplas till ett borgerligt bildningsideal. 
     Att benämna musik-/kulturskolan som en postmodern företeelse blir utifrån 
detta resonemang närmast felaktigt. Ideologiskt sett finns traditioner kvar från 
det moderna samhället och det finns heller ingen helt öppen marknad kring 
instrumentalundervisning. Sammantaget blir det mer relevant att tala om en 
senmodern musik-/kulturskola där traditioner och tidigare ideal luckrats upp 
något, men ändå reproduceras genom en ständig skolning, både inom skolan 
(skolkod) och gentemot kommunens invånare/föräldrarna. Många föräldrar 
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önskar att den kommunala musik- och kulturskolan ska slå vakt om bredden och 
mångfalden och inte ge vika för populistiska strömningar. Andra föräldrar 
önskar däremot att skolan skulle se mera till efterfrågan. Summa summarum 
utgör även föräldrarna till barn i musik-/kulturskolan också en ’senmodern 
blandning’ mellan kulturkonservativa och de som önskar gå mot en mer 
marknadsanpassad verksamhet.   
 
Samverkan 
Föräldrar har efterlyst en ökad samverkan. Det har då rört såväl hemmets 
kontakt med musik-/kulturskolan som institutionens samverkan med andra 
skolor och/eller kulturinstitutioner.  
 
Formaliserad dialog 
En del föräldrar har framfört att de har en god och öppen relation till barnens 
lärare. Samtidigt har det påpekats att kontakten kan vara beroende av föräldrars 
unika kontakter och att det för ’den vanlige’ föräldern säkerligen kan vara en 
bristande kontakt mellan lärare och förälder. Det finns också informanter som 
poängterat en bristande administration inom skolan. Tankarna representerar 
olika skolor och kan  kompletteras med undersökningen Vilket betyg ger barn, 
ungdomar och föräldrar Kulturskolan? (Blomdahl & Frostenson 2003). Där ges 
bilden av att det är de administrativa rutinerna och informationen till föräldrarna 
som får låga betyg hos föräldrarna. Sämst betyg får ”Information från 
Kulturskolan om musikundervisningens innehåll” (s. 33). En av ’mina’ 
informanter förde fram en tanke kring en mer formaliserad dialog. För den 
förälder som ser musik-/kulturskolan som en utbildningsinstitution är detta en 
högst rimlig önskan. Lärarna i musik-/kulturskolan kan förväntas ha en 
lärarexamen och många är de som till viss del arbetar inom grund- eller 
gymnasieskolan. Att som förälder få möjlighet till utvecklingssamtal torde 
därför vara en rimlig önskan. 
     Möjligen skulle en formaliserad dialog generera flera nya vinster. Från 
Västerås kulturskola (1992) har man kunnat se hur ett ökat föräldrainflytande 
också bidragit till ett ökat engagemang. Denna bild stämmer också väl överens 
med informanterna i denna uppsats. Att släppa in föräldrarna och lyssna på 
föräldrarna är dock inte helt oproblematiskt. Det har tidigare setts att man som 
lärare kan uppleva föräldrarnas önskningar som krav och likt ett intrång i det 
didaktiska arbetet. Ett ökat föräldrainflytande behöver dock inte betyda att den 
autonoma läraren behöver ge avkall på sin profession, men möjligen se kritiskt 
på sin grundsyn. Det har nämligen visat sig att lärare i flera fall har en tydlig 
inriktning för sin verksamhet (Lilliedahl 2006). Att som lärare stå nära ett 
speciellt perspektiv är inget anmärkningsvärt i sig, men det viktiga är att man 
kan vara medveten om sitt traditionella fokus och ibland kunna skifta perspektiv. 
Det blir onekligen komplicerat att möta barns och föräldrars olika intensioner 
och behov om man som lärare inte kan inta olika roller. I vissa fall kan 
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intensionen vara att ge en grundläggande utbildning och i andra fall kan ett 
socialt perspektiv vara det högst prioriterade. Att som lärare bjuda in föräldrarna 
till samtal kring deras förväntningar kan bli ett sätt att nå en mer 
individanpassad och elevcentrerad undervisning. Vill man som lärare ’lyckas’ 
med en elev så är en god kontakt med hemmet en nyckel, inte minst eftersom 
elevernas ’framgång’ i hög grad är beroende av föräldrarnas engagemang 
(Calissendorff 2005).    
 
En samlad verksamhet 
Föräldrar har också önskat en utökad samverkan mellan musik-/kulturskolan och 
andra kommunala verksamheter. Det har då handlat om andra aktörer inom både 
utbildnings- och kulturområdet. 
     Flera föräldrar har i positiva ordalag redogjort för musik-/kulturskolans 
engagemang i grundskolan. Utifrån intervjuerna kan det förstås att samarbetet 
med grundskolan är viktigt. För det första har föräldrar sett att musik-
/kulturskolans kompetens har använts inom grundskolan och på så vis lyft den 
obligatoriska musikundervisningen. Dessutom har de yngre barnen fått en 
naturlig koppling och inslussning till en kommande instrumentalundervisning 
inom musik-/kulturskolan. För det andra poängterar föräldrar vikten av att den 
frivilliga instrumentalundervisningen inte medför avsevärda logistikproblem, 
främst i form av skjutsande till skolan. I de fall instrumentallektionerna 
genomförs inom grundskolans väggar och på ordinarie skoltid är det något som 
uppskattas hos föräldrarna. Vid en jämförelse med sportaktiviteter såsom 
fotboll, finns det föräldrar som anser att det är enklare att förena ett familjeliv 
med ett engagemang inom musik-/kulturskolan jämfört med till exempel inom 
fotboll.  
     Föräldrar önskar också en ökad samverkan gentemot andra kulturinstitutioner 
inom kommunen. Det handlar med andra ord om att utnyttja kommunens 
resurser på ett mer flexibelt sätt.  
     Sammanfattningsvis ger föräldrar en önskan om en ökad samverkan bland 
kommunens verksamheter och institutioner. I önskan ligger tanken om att 
musik-/kulturskolan inte bör vara en avgränsad institution, varken idémässigt 
eller rent fysiskt. Föräldrar önskar därför att man som kommunal skola och 
verksamhet blir en del av kommunens samlade utbildnings- och/eller 
kulturverksamhet.  
 
 
 
 
Barnets utveckling utifrån ett helhetsperspektiv 
 
Alla informanters förväntningar och syften gentemot musik- och kulturskolan 
kretsar kring ett och samma fokus – barnets utveckling. Föräldrarna skiljer sig 
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från varandra i vilket avseende denna utveckling ska ske och många saknar ett 
tydligt mål för vart det hela ska nå fram till. Oavsett om det handlar om barnets 
kunskaper och färdigheter på instrumentet, stimulans i sitt skapande, lära sig att 
samarbeta eller ha roligt på sin fritid så förväntar sig alla ändå att det ska ha 
skett en förändring från det ena året till det andra. Gemensamt för föräldrarna är 
alltså deras inställning att sätta barnets utveckling i centrum. Genom att de flesta 
föräldrarna har flera syften med att låta sina barn gå till skolan så har det 
kommit att handla om barnets utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Som 
förälder kan man alltså förvänta sig att musik-/kulturskolan gynnar en 
inommusikalisk utveckling, men också utommusikaliska områden, likaså 
förväntas skolan utnyttja både individ- och grupperspektiv. Det förväntas att 
musik-/kulturskolan utvecklar såväl barnets instrumentala färdigheter som den 
kognitiva förmågan, en social kompetens och identitet.   
     Om man sätter barnets utveckling som första prioritet betyder det också att 
andra syften och mål blir mindre viktiga. Det är inte detsamma som att andra 
intressen blir oviktiga, men om man ska utgå från föräldrars förväntningar bör 
de didaktiska valen ständigt tas utifrån att gynna barnets utveckling ur ett 
helhetsperspektiv. Att sätta föräldrars förväntningar och syften i fokus är alltså 
detsamma som att sätta föräldrarnas uppfattning av barnets behov i centrum.  
 
Det musiska 
Ett sätt att förklara vad föräldrarnas förväntningar kan stå för är att relatera till 
en specifik pedagogisk strömning som kommit att kallas för musiskt lärande. 
Det pedagogiska förhållningssättet och föräldrarnas förväntningar förenas i 
tankarna kring kulturskolans bredd där flera konstarter samverkar, där fokus 
riktas på eleven och skapandeprocessen för att gynna barnets utveckling ur ett 
helhetsperspektiv.  
     Det musiska lärandet är ingen ny företeelse. Inom reformpedagogiken blev 
den stark från framför allt 1920-talet (Nielsen 1998, s. 180), men en 
elevorienterad pedagogik har rötter ända tillbaka till upplysningstiden och Jean 
Jacques Rousseau (Varkøy 1996, s. 38-41). Den huvudsakliga idén med det 
musiska lärandet är att ha fokus på helheten. Intellekt, känslor, kropp och 
samspelet dem emellan bör uppmärksammas i bildningsprocessen så att 
individens utveckling blir till allsidighet och helhet. Det musiska lärandet ser 
också barnet och det barnsliga som något värdefullt i sig självt (Nielsen 1998, s. 
181-183).  
 

 
 
Det fremgår ovenfor, at der i den musiske strømning er et væsentligt tids- og 
kulturkritisk islæt set i forhold til det moderne vesteuropæiske samfund. Man ville 
modvirke en ensidigt af tenisk og industrialiseret udvikling med monotont, ikke-
kreativt arbeide fjernt fra primære og ”oprindelige” arbejdsprocesser. Man 
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ønskede til gengæld hele det menneskelige potentiale udviklet foruden samværs- 
og virksomhedsformer, som muliggjorde dette. (Nielsen 1998, s. 184) 

 
En musisk fostran bygger på så sätt på en humanistisk grund. Den ser inte 
människan som en teknologisk modell och ser inte på lärandet som en 
förutsägbar reaktion, utan förväntar sig att läroprocessen öppnar upp för 
spontana och individbaserade svar (Seidenfaden 1978, s. 13).  
     En anledning till varför den musiska pedagogiken fått motstånd och möjligen 
inte blev musikskolans utgångspunkt i begynnelsen har med det moderna 
samhället att göra. Det musiska anklagades för att stå för en irrationell och 
många gånger icke-saklig grund. Detta sågs skapa den grogrund för ideologiskt 
manipulerande man förknippade med Nazitysklands barn- och 
ungdomsbildning. Inom pedagogiska kontexter fann därför sakligheten stor 
tilltro (Nielsen 1998, s. 191-192). Med spjutspetsar som Theodor W. Adorno 
(1956/1972) fanns det således ett motstånd mot vad som ansågs vara en diffus 
aktivitets- och upplevelsebaserad pedagogik, något som ringaktade konsten för 
sin egen skull och det autonoma verket (Varkøy 1996, s. 63-66).  
     Om man som lärare och skola önskar gå mot ett lärande med ’musiska 
påverkan’ så handlar det om att anpassa arbets- och organisationsformerna så att 
vikten ligger på den kreativa utvecklingen, barnets självständiga handlande och 
erfarenhetsbildning. Det blir mindre relevant att ha krav om ett speciellt innehåll 
i snäv betydelse, såsom genre eller liknande. Det centrala är snarare samspelet 
mellan innehållet, metoden samt de enskilda individerna och hur de är 
sammanfogade till ett kollektiv. Barnet reduceras på så vis inte till att bli ett 
objekt som ska bearbetas (Nielsen 1998, s. 185-188). Utifrån musik- och 
kulturskolan som institution, där ett musikaliskt hantverk förmedlas, kan en 
missuppfattning kring det musiska lärandet sticka i ögonen. Det ligger en fara i 
att ett musiskt tänkande gör att kunskaper och färdigheter görs till oväsentliga, 
men ett sunt förhållande till det musiska borde snarare handla om prioritering. 
Det mest centrala är inte de musikaliska kunskaperna och färdigheterna, men för 
att kunna formas till en skapande individ krävs självfallet verktyg. Ett 
musikaliskt hantverk ska på så vis tjäna skapandeprocessen och individens 
helhetsutveckling och inte vice versa. Risken är dock stor att läraren i musik-
/kulturskolan akademiserar musiken till att bli en hierarkisk hantverkskunskap 
där mimesis och ett reproducerande blir övervägande element. Poängen med ett 
musiskt lärande är således inte att tillägna sig vissa verk enligt en kanon utan att 
lära sig spela ett instrument eftersom det är själva aktiviteten som är utvecklande 
(Hanken & Johansen 1998, s. 68-71).  
     Då den musiska pedagogiken betonar det processuella framför den färdiga 
produkten finns det en risk att man tycker att allt är bra och utvecklande så länge 
eleverna är aktiva och till synes skapande (Nielsen 1998, s. 191). Att gå mot en 
mer elevorienterad undervisning behöver emellertid inte betyda att det behöver 
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tummas på kvalitén. Däremot kan det vara svårt att mäta resultatet med en 
måttstock som bygger på traditionella estetiska normer och tekniska färdigheter.  
 

I denne forbindelse er det vigtigt, at det musiske også må forstås som en kvalitativ 
kategori. Det væsentlige er ikke et bestemt indhold eller en bestemt aktivitet, men 
de måder indhold og aktivitet realiseres på. Perspektivet heri skal ses i forhold til 
menneskets alsidige og hele potentiale, perceptuelt, emotionelt, intellektuelt, 
kreativt, kropslugt-motorisk, etc. (Nielsen 1998, s. 186) 

 
På så vis blir det inte heller avgörande om eleven uppnår vissa specifika 
kunskaper och färdigheter, utan det centrala är en allsidig och övergripande 
utveckling inklusive dimensioner som perception och motorik. Det handlar om 
att människan ska utvecklas… 
 

Til omverdenen, til andre mennesker, til sig selv som individuel og social person, 
til det at sanse åbent, at lære, at tage ansvar, at turde stå inde for det man anser for 
rigtigt, til det at handle i verden i overensstemmelse hermed, til det at give udtryk, 
at anerkende og søge mod nye udtryk og ny forståelse, at modarbejde det fastlåste 
og konventionelle, at føle med andre, at værdsætte og vurdere menneskers indre 
mere end deres ydre (hvad enten det så er udseende, position eller magt), at 
opfatte kunstneriske udsagn som en mulighed for at komme det indre i mennesket 
nærmere, selv at turde udtrykke sit indre liv. (Nielsen 1998, s. 187) 

 
Denna helhetliga utveckling kräver allsidiga lärare och inte snäva musiklärare. 
Att som lärare vara flexibel behöver inte handla om att ha kompetens att bedriva 
instrumentalundervisning på flera instrument, utan kan lika väl stå för en 
förmåga att kunna växla mellan olika perspektiv. Ur föräldrasynpunkt borde 
nämligen musik- och kulturskolans lärare ha förmågan att växla mellan ett 
individperspektiv och ett grupperspektiv, likaså när det gäller att både se till 
inommusikaliska som utommusikaliska mål.  
 

På så vis kan man säga att det handlar om en helhetstanke på två plan, både när 
det gäller mänsklig utveckling i stort och inom det musiska livsområdet. (Varkøy 
1996, s. 62) 

 
Grounded aesthetics 
Att som lärare utgå från barns och ungdomars musikerfarenhet och livsvärld 
handlar egentligen om samma metod som används för denna uppsats. Om 
Grounded Theory önskar skapa ’sanning’ genom att försöka hålla sig så nära 
informanternas livsvärld som möjligt så kan denna teknik överföras till 
situationer där didaktiska överväganden äger rum. Att använda sig av ’grounded 
aesthetics’ handlar på vis om att försöka fånga en vardagskultur och se den 
möjliga processen som viktigare än ett tidlöst objekt (Edström 2002, s. 274-
276). Begreppet Grounded aesthetics kommer i själva verket från Paus Willis 
(1990) och poängterar alltså värdet av den kulturella aktiviteten. Att inte utgå 
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från elevernas egna musikaliska livsvärld riskerar att undervisningen ändå 
uppfattas behandla en skolmusik avskild från den ’verkliga musiken’ 
(Stålhammar 2004, s. 106).   
 
Individ – Grupp  
Musik- och kulturskolan har som beskrivits tidigare rört sig från modernitetens 
kollektivism till senmodernitetens individualism. Medan man under de första 
årtiondena i musikskolans historia ville fostra kollektiva hantverkare kom man 
under det sena 1900-talet att allt mer inrikta sig på eleverna som enskilda 
individer. Det subjektiva kom med tiden att bli allt mer intressant och accepterat. 
Detta faktum kan dock inte sättas i parallell till en förändring från 
gruppundervisning till individuell undervisning. Det är snarare så att många 
skolors inställning förändrades under 1990-talet till att ge fler barn och 
ungdomar möjligheten att spela i någon ensemble än vad som hade erbjudits 
tidigare. Detta är något som flera av informanterna både beskriver och bekräftar. 
Den ensamhet de upplevde inom musikskolan handlade sannolikt om en önskan 
att få bruka sina färdigheter i ett ’autentiskt ’ sammanhang, men också längtan 
efter att få möta andra jämnåriga inom musikens domäner. Det verkar som 
musik- och kulturskolor har insett ensemblespelets betydelse på flera plan, inte 
minst för motivationen att öva på sitt instrument inför de enskilda lektionerna. 
Informanterna ger en bild av att det vanligaste är att man som elev får börja med 
ämneskurs/enskild instrumentalundervisning, men att skolan sedan är relativt 
snabb med att efter möjligaste mån slussa in eleven i någon typ av 
ensemblespel/ensembleundervisning. Samtidigt ger ett par informanter en bild 
där den enskilda undervisningen inte är det självklara, utan rättare ett tillägg till 
ensembleundervisningen. Utgångspunkten har då varit att från början ingå i en 
’rockgrupp’ där enskild undervisning och ensembleundervisning sker i perioder. 
Där har man ibland kunnat se att glädjen och det roliga i ensemblespelet kommit 
att bli på bekostnad av den enskilda undervisningen, vilken syftar till att 
utveckla färdigheter på det specifika instrumentet.  
     ’Framgångsrika’ ensembler kännetecknas av att de består av individer som 
strävar mot ett kollektivt mål (Davidson 1997). Detta handlar om social 
samhörighet, vilket får bli nästa infallsvinkel i diskussionen kring individ – 
grupp. 
 
(Socio-)kulturskola 
När föräldrar talar om gruppundervisning och ensemblespel landar diskussionen 
många gånger också i barnets utveckling som social individ och som hjälp under 
tonårens identitetsskapande. Här går att finna flera dimensioner på relationen 
individ – grupp. 
När föräldrar beskriver musik-/kulturskolans uppgift i identitetsskapandet 
handlar det både om barnets självkänsla som ’musisk individ’ och att som 
tonåring finna sin plats i ett socialt sammanhang.     
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Identity, as it is used here, comes to mean how the self reflects upon itself in 
different contexts. Identity, then, might be defined as the self-in-context. (Ruud 
2006, s. 63) 

 
Identitet handlar alltså om självkänsla och att finna sitt själv i en kontext, vilket i 
det direkta fallet är musiken eller ensemblen. Genom att ta ett föräldraperspektiv 
vidgas dock identitetsbegreppet. För många föräldrar blir musik- och 
kulturskolan ett alternativ för deras barn, ett alternativ till att umgås med 
”mindre lämpliga” personer eller till att ”driva runt på stan”. Musik-
/Kulturskolan blir på så vis en räddande fritidsaktivitet. En del föräldrar har 
därmed ett behov likt det ’nationella’ behov som blommade upp i och 
dansbaneeländet under första halvan av 1900-talet. Dagens föräldrar hoppas att 
skolan ska stimulera och uppmuntra deras barn så att de utvecklas som 
människor, att deras självkänsla blir stärkt och att ”de hittar det de är bra på”. 
Detta handlar om en växelverkan mellan individ- och grupperspektiv, att både se 
till en identitet kring själva individen och dennes sociala identitet. För individen 
kan musiken vara avkopplande, ett sätt att kanalisera känslor och en möjlig 
plattform för identitetsskapande (Stålhammar 2004). Musiken i ett ’vi-
perspektiv’ kan ge sociala dimensioner som kamratskap, samhörighet, trygghet 
och intressegemenskap. Här kan också barnen få uppleva en viktig 
grupptillhörighet (Stålhammar 2004). 
 

Personal identity refers to an individual’s unique qualities, values, and attributes, 
and reflects his or her personal history, whereas social identity refers to the social 
categories to which people belong, aspire to belong, or share important values 
with. (Crozier 1997, s. 71) 

 
Föräldrarnas förväntningar på skolan handlar inte bara om social identitet som 
musiker eller en ’jag-utveckling’ som individ och gruppmedlem, utan också om 
att utveckla barnens samarbetsförmåga och ansvarskänsla ur ett mer allmänt 
perspektiv. Att spela tillsammans och vara en individ i gruppen är på så vis 
socialt bildande för hela livet. Det handlar om att lära sig lyssna och förstå och 
att som individ känna ett ansvar för gruppen. För att återigen knyta tillbaka till 
bakgrunden kan det förstås att denna strävan handlar om att bygga vidare på ett 
samhälleligt folkhem, en vidareutveckling av ett ursprungligt syfte. 
     Att bedriva en individanpassad undervisning behöver inte vara detsamma 
som enskild undervisning. En enskild instrumentalundervisning kan faktiskt 
utgöras av den mest generella och likriktade undervisningen. Att vara 
individanpassad handlar rättare om att utgå från den enskilda elevens livsvärld. 
En individanpassad undervisning handlar alltså inte i första hand om en 
undervisningsform utan om ett undervisningsperspektiv.  
     I förhållandet mellan individ och grupp bör det också poängteras att en grupp 
sannolikt kan vara heterogen. Därmed kan det bli problematiskt att ständigt 
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försöka vara individanpassad. Att utvecklas som social varelse handlar också om 
att vänja sig vid att anpassa sig till gruppen och bidra till det kollektiva.  
 
Inommusikaliskt – Utommusikaliskt 
Det kan vara lockande att påstå att musik- och kulturskolan har rört sig från ett 
snävt inommusikaliskt syfte till att under 1990-talet luckras upp till förmån för 
mer utommusikaliska infallsvinklar. Bilden behöver emellertid kompletteras 
något. 
     Vid musikskolans begynnelse fanns både inom- och utommusikaliska mål. 
På ett inommusikaliskt plan fanns idéer om att folket var i behov av bildning och 
att samhället behövde fler musikaliska hantverkare. Utommusikaliska motiv 
fanns i och med den ökade fritiden och den ungdom som hade en tendens att 
vilja gå ut på lokal för att dansa. Musikskolans arbete kom likafullt att bli en 
inommusikalisk tradition eftersom man ansåg att det var genom musikalisk 
bildning som alla dessa behov kunde tillgodoses. Under de sena decennierna av 
1900-talet börjar däremot talet om musik- och kulturskolans arbete allt mer att 
relateras till utommusikaliska vinster, såsom medel för övrig inlärning.  
     Inom musikpedagogiken har en debatt växt fram kring att se musik som mål 
eller medel. Ur pedagogisk synvinkel verkar förhållandet kunna vara enklare än 
ur ett estetiskt perspektiv. Eftersom musikpedagogiken kan ses som en 
’blandning’ av pedagogiska och estetiska strömningar så har debatten funnit 
representanter i båda lägren. Inommusikaliska mål har därmed kommit att stå i 
konsonans med en autonomiestetik och de utommusikaliska syftena som 
parallell till begreppet heteronomiestetik (Varkøy 2001). Stötestenen har varit 
den normativa estetikens mening om att verket måste vara intresselöst i 
bemärkelsen av att inget yttre får påverka den konstnärliga processen samt att 
verket inte heller får degraderas till att bli ett medel för något utommusikaliskt 
(Sundin 2003, s. 21, 43). Föräldrar verkar ändå ha en något enklare syn på 
förhållandet mellan inom- och utommusikaliska mål. Till skillnad från många 
estetiker tycker de sig inte finna någon dikotomi mellan begreppen, utan bättre 
uttryckt uppfattar dem som varandras komplement eller olika sidor av samma 
mynt. Om undervisningen skulle ha en strikt autonomiestetisk hållning skulle 
den också visa ett ointresse för det mänskliga livet. Musiken söker då inte 
kontakt med människan, utan finns då endast för sin egen skull. Motsatsen, en 
strikt heteronomiestetisk hållning skulle göra musiken och 
instrumentalundervisningen ointressant eftersom målen i form av att skapa, 
stärka sin självkänsla och finna sin plats i samhället då lika gärna skulle kunna 
nås genom något annat medel (Varkøy 2001, s. 68-71). Dessa ytterligheter kan 
ses som den vänstra respektive högra polen den sista teori-figuren. Syften 
närmare mitten av figuren står för en jämn balans där både inom- och 
utommusikaliska mål önskas uppnås. För de allra flesta föräldrarna finns önskan 
om att tillgodose båda områdena, men det finns också de som på ett tydligare 
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sätt ställer sig närmare någon av riktningarna. Hursomhelst blir det ändå musik- 
och kulturskolans uppgift att försöka nå både inom- och utommusikaliska mål. 
 
Bildning - Nöje 
Diskursen kring estetiska normer har sedan romantiken varit tydlig med en 
dikotomi mellan begreppen bildning och nöje. Medan bildning stått för ’djup’ så 
har nöjesbegreppet förknippats med något ’ytligt’. Med denna syn som arv togs 
sedan de första spadtagen till en kommunal instrumentalundervisning. Syftet var 
många gånger att tillgodose ett behov av att rädda ungdomen undan en 
destruktiv fritid och samtidigt lyfta en bred folkbildning. Frågan är hur 
föräldrarna förhåller sig till begreppen.  
     Som sagts tidigare har föräldrar en relativt oproblematisk syn på förhållandet 
mellan inom- och utommusikaliska mål, detsamma måste nog också sägas när 
det gäller förhållandet bildning – nöje. Kodningen har visat att det finns 
föräldrar som står närmare ett bildningsideal medan andra åberopar nöje. Att se 
begreppen som en dikotomi hör hemma i moderniteten, men ännu finns det skäl 
att diskutera inriktningarnas didaktiska konsekvenser.  
     De förväntningar och syften som hör till en underhållande musik-/kulturskola 
(kategori 4) bör förstås som ett resultat av en senmodern tid. Ett allt snabbare 
informationssamhälle och en ökad marknadsanpassning har gjort att det 
tillfälliga och det som ger något för stunden har blivit mer intressant.  
 

Livet har alltmer blivit ett upplevelseprojekt. Vår jakt efter lycka står i 
motsättning till en tidigare borgerlig syn på det hedervärda med uppskjuten 
belöning i alla dess former. (Edström 2002, s. 288) 

 
Av detta kommer en pedagogik som har kommit att bli mer vardaglig, 
underhållande, sinnlig och med ökat fokus på en positiv upplevelse (Edström 
2002, s. 292-293; DeNora 2000). Det finns tendenser som visar att barn blir allt 
mindre benägna att lära sig spela ett instrument för att nå långsiktiga mål 
(Nilsson 2005, s. 57). Vem orkar vänta på ett resultat långt fram när en perfekt 
produkt kan ordnas på andra sätt (Stenbäck & Bouij 2006, s. 74-75). Med tanke 
på elevens stora musikaliska erfarenhetskapital kan nyttan med undervisningen i 
mångt och mycket värderas här och nu, då i jämförelse med matematikläraren 
som försöker skapa en förståelse om vikten av kunskapen inför framtiden. Med 
andra ord är objektet beroende av subjektet i denna senmoderna tid. En låt är 
inte bra i sig självt utan bedöms utifrån det emotionella i kontexten (Stålhammar 
2004, s. 67-68). På så vis blir elevens egen musikvärld en god utgångspunkt för 
att finna relevans för undervisningen, men också en svårighet för att motivera ett 
långsiktigt arbete. Dessutom blir sammanhanget gärna upplevelsestyrt.   
Att lägga för stor vikt vid ett bildningsideal kan lätt bidra till att musiken 
akademiseras, att ett ’scentica-perspektiv’ får verka på bekostnad av ett ’ars-
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perspektiv’. Musikundervisningen i musik- och kulturskolan kommer då att 
handla om begreppen konst, hantverk och vetenskap (Nielsen 1998, s. 210).     
 

Nemlig faren for, at det hele først og fremmest bliver et intellektuelt spørgsmål 
sigtende mod verbalt-begrebslig viden om rent ydre forhold, fx vedr. musikalsk 
form og struktur samt vedr. historiske og biografiske data. (Nielsen 1998, s. 210) 

 
För musik- och kulturskolan är det förstås mer rimligt att betrakta musiken som 
en praktisk utövning, ett förhållningssätt där aktiviteten och utövandet är 
centralt, en plats där begreppet att göra blir en ledstjärna (Elliott 1995). 
 

För att både främja elevernas personliga utveckling som individer och göra dem 
till ansvarskännande samhällsmedborgare – vilket är ett av skolans huvuduppdrag 
– menar många att den handledande eller individualiserande pedagogiken framstår 
som den enda möjliga. (Georgii-Hemming 2005, s. 313) 

 
Att ständigt ta utgångspunkt utifrån individen välkomnar ett antal risker. Ett 
sådant förhållningssätt kan bidra till att läraren förlorar kontrollen över 
innehållet och att han eller hon tar ett för stort steg tillbaka (Hanken & Johansen 
1998, s. 74). Med andra ord tappar en vardagsorienterad didaktik lätt 
överordnade kriterier för att välja ett innehåll (Nielsen 1998, s. 41).  
 

Går utvecklingen av idén om individen i centrum mot en förståelse där eleverna 
helt själva ska välja vilka låtar de ska spela, vad de ska arbeta med och på vilket 
sätt detta arbete ska gå till, är det min uppfattning att det är en naiv tolkning. Jag 
menar att många dimensioner av olika elevers erfarenheter ska kunna involveras i 
arbetet, att musikundervisningen i skolan ska upplevas meningsfull och 
angelägen, men frågan är om det uppnås ifall agendan helt sätts av eleverna själva. 
(Georgii-Hemming 2005, s. 319) 

 
Kanske har man ändå som lärare en roll att leda undervisningen och aktivt 
arbeta för den övergripande utveckling som föräldrarna efterfrågar. Möjligen har 
också musik- och kulturskolan fortfarande ett ansvar för en folkbildning, ett 
syfte som förmodligen inte bör avskaffas till förmån för att betrakta skolan som 
ett upplevelsebaserat kulturforum. Måhända kan det vara en god utgångspunkt 
för musik-/kulturskolan att beakta individens intresse och stimulera barnets 
inomboende egenskaper utan att för den skull frångå begreppet undervisning. 
 

 
 
 
 
 
 
[…] the teacher’s most important work can be in inspiring and supporting 
students, with the exception that they reach beyond the familiar and the easy and 
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develop values that will stand them in good stead in whatever musical traditions 
they take up. It may be that the teacher’s most important intervention can be in 
showing students how to learn rather than what to learn and in providing 
experiences that demonstrate the joys that come when one practices regularly and 
perserveres in crafting one’s art. (Jorgensen 2006, s. 39) 

 
Bildningsbegreppet kan alltså fortfarande ses som aktuellt. Att ständigt utgå från 
elevernas vardagserfarenheter riskerar att undervisningen också endast 
reproducerar deras egen livsvärld och förlorar möjligheten att vidga den. Att 
tillgodose föräldrarnas förväntan om barnets utveckling kräver att man som 
lärare också försöker få eleven att gå utanför det kända och trots allt möta det 
’främmande’ (Sernhede 2006, s. 13). Lärarna kan därmed utgå från elevernas 
erfarenhetskapital, men med målet att vidga det, allt för att utveckla elevens 
livsvärld. Kanske lever man då ändå kvar i ett borgerligt bildningsideal där de 
’lägre’ eleverna ska lyftas upp till en ’högre’ nivå.  
 
 
Avslutning 
 
Sammanfattning & Slutsats 
Anledningen till varför föräldrar väljer att anmäla sina barn till musik- eller 
kulturskolan och bestämmer sig för att betala för instrumentalundervisning 
skiftar. Skillnaderna finns föräldrarna emellan, men också i form av att den 
enskilda föräldern ofta har olika typer av syften och förväntningar. Det handlar 
om syften att utveckla barnets musikaliska kunskaper och färdigheter, att ge 
barnet möjlighet att stimuleras och utvecklas i sitt musikintresse, att erbjuda 
barnet en rolig och meningsfull fritidssysselsättning, att dra nytta av musikens 
möjligheter att utgöra ett medel för övrig inlärning samt att använda musik- och 
kulturskolan som arena för identitetsskapande och social träning. När 
föräldrarna talar kring deras förväntningar och syften rör de sig i spänningsfält 
mellan inommusikaliska och utommusikaliska motiv samt att de relaterar till 
både individ- och grupperspektiv. Sammantaget förenas föräldrarna i ett 
allomfattande mål där barnets helhetsutveckling står i centrum. 
     Föräldrars förväntningar berör också musik- och kulturskolan som kommunal 
verksamhet. Här finns många implicita förväntningar som många gånger också 
är anpassade utifrån skolans tradition, struktur och ideologi. Föräldrarna står på 
så vis delvis under en ’skolning’. Att skolans verksamhet har kommunen som 
huvudman gör också att föräldrarna emotser en demokratiskt reglerad 
verksamhet med en undervisning som präglas av hög tillgänglighet. 
Konsekvenser av denna syn gör att musik- och kulturskolan förväntas stå för ett 
icke-marknadsstyrt utbud, en bred verksamhet representerad av flera estetiska 
uttrycksmedel. Här önskas också en ökad samverkan mellan kommunens 
verksamheter och institutioner, såväl inom undervisningssektorn som inom 
kulturområdet. Synen på skolan som offentlig och demokratiskt styrd 
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verksamhet skapar också en åsikt om att köer, avgifter och undervisningens 
fysiska placering bör utformas så att skolan i alla delar kan betraktas som ’en 
skola för alla’.  
     Att se till föräldrarnas förväntningar är i mångt och mycket detsamma som 
att se till deras uppfattning kring barnets behov. Barnets behov är dock inte alltid 
detsamma som barnets intresse. För att tillgodose behovet av barnets 
övergripande utveckling är det viktigt att undervisningen blir elevorienterad och 
tar intryck av reformpedagogiska infallsvinklar, såsom ett musiskt lärande. Som 
musik- och kulturskola kan man emellertid fortfarande anses ha uppgifter för en 
vidare folkbildning och förmedling av en hantverkstradition. Att som lärare 
ständigt ta sin utgångspunkt ur elevens livsvärld riskerar att undervisningen 
tappar progression och degraderas till att inte nå längre än en lustfylld aktivitet. 
Att bygga musik- och kulturskolans arbete på en upplevelsebaserad 
undervisning tillgodoser heller inte föräldrarnas förväntningar eftersom barnets 
utveckling då får en sekundär betydelse.   
     Vid en diskussion kring didaktiska överväganden måste det också förstås att 
musik- och kulturskolan har fler intressen att förhålla sig till än enbart 
föräldrarnas. Under 1900-talet har musikskolan (och sedermera kulturskolan) 
fått uppgifter som att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, att motverka 
ett moraliskt förfall, att stå för en bred folkbildning inom estetiska 
uttrycksmedel, men också att betjäna lokala amatörorkestrar och körer med nya 
musikaliska hantverkare, att serva gymnasium, folkhögskolor och 
musikhögskolor med skickliga musiker samt att samverka med grundskolan för 
en helhetlig utbildningsverksamhet. Dessutom har musik- och kulturskolan alltid 
varit influerad av de estetiska normer och värderingar som bildat diskurs för var 
tid.  
     Att som musik- och kulturskola försöka tillgodose föräldrars syften och 
förväntningar handlar om att tänka brett kring de didaktiska valen. Det handlar 
om att kunna växla mellan individ- och grupperspektiv och att sträva mot både 
inom- och utommusikaliska mål. Sammantaget hamnar fokus på barnets 
allomfattande utveckling. 
 
Vidare forskning 
Utifrån denna uppsats skulle vidare forskning kunna utveckla förståelsen av 
föräldrars förväntningar genom att fokusera på förhållanden som habitus och 
utbildning. Ett vidare arbete skulle också kunna lägga ett genus- och/eller 
integrationsperspektiv till problemområdet.  
 
 
 
 
Reflektioner över uppsatsarbetet 
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Skrivandet av en uppsats kring föräldrars förväntningar på kommunal musik- 
och kulturskola har varit tämligen brokigt. Den primära svårigheten har inte 
legat i att förstå den diskurs som föräldrarna skapar, utan snarare att lyckas få 
tillgång till deras berättelser. Att det varit så utomordentligt svårt att få till 
intervjuer handlar främst om två faktorer: För det första finns en 
personuppgiftslag (PUL) som är till för att skydda individer. Lagen har 
emellertid gjort att jag som student aldrig kan få tillgång till de elev- och 
föräldraregister som skolorna har. En förfrågan om intervju har därmed kommit 
via någon annan person eller institution, vilket sannolikt försvagat föräldrarnas 
ansvarskänsla för att ställa upp på en intervju. För det andra kan vårens arbete 
bekräfta den kritik som en del föräldrar ger skolan avseende administrationen. 
Jag har själv fått erfara en administration man inte trodde var möjlig inom en 
offentlig verksamhet. Samtidigt har det varit glädjande att se att det finns 
kulturskolor och föräldraföreningar som visat stort intresse för uppsatsens 
problemområde och därmed erbjudit stor hjälp. 
     Att arbeta utifrån Grounded Theory har för mig personligen varit en ny 
erfarenhet. Som författare och student har det handlat om att våga satsa på den 
grundade teori som uppstått, att våga utforska och försöka förklara något nytt, 
att våga trots att man är själv i argumentationen, att våga tro att detta kan få 
betydelse för musikpedagogiken. 
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BILAGOR 
 
 
Bilaga 1 – Underlag för urval av föräldrar 
 
 
Jonathan Lilliedahl  2007-01-26 
 
 
Urval av föräldrar ur Kulturskolans register    D-u ppsats i musikpedagogik 

 
 
Utgångspunkten är att 30 brev skickas ut till föräldrar/föräldrapar som har barn i 
kulturskolan. Urvalet kan förslagsvis ske i följande ordning: 

 
 

1. Antalet brev fördelas på 5 instrument enligt följande: 
 

- Sång 
- Instrument med lång kö 1 (förslagsvis piano) 
- Instrument med lång kö 2 (förslagsvis elgitarr) 
- Instrument med kort kö/ingen kö 1 
- Instrument med kort kö/ingen kö 2 

 
Det kommer alltså att bli 6 brev per instrument. 

 
 

2. Inom varje instrument går hälften av breven till föräldrar som har flera barn i 
verksamheten och övriga halvan till de föräldrar som endast har ett barn på skolan. 

 
>2 barn i skolan 1 barn i skolan  

Ex: Piano 1  Piano 4 
 Piano 2  Piano 5 
 Piano 3  Piano 6 

 
 

3. Om det är möjligt vore det bra om ytterligare två parametrar får avgöra urvalet inom 
respektive instrument:  
 

a) Går det att se till så att det finns med föräldrar till både barn som 
spelat under flera år respektive de som är nya inom kulturskolans 
verksamhet är det bra. 

b) Om du har uppgifter om vilka som finns med i någon 
ensembleverksamhet kan det vara intressant att få med både barn som 
spelar i någon ensemble samt de som endast har ämneskurs. 
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Bilaga 2 – Försättsblad vid brev från kulturskola till föräldrar 
 
 
LOGOTYP  Örebro 2007-02-20 
 
 
Förfrågan om deltagande i en intervju  
 
En student från Musikhögskolan på Örebro universitet skriver en D-uppsats om ”Vilka 
förväntningar som föräldrar till barn i musik- och kulturskolor har på verksamheten”.  
Han vill därför intervjua föräldrar till barn som deltar i Örebro kulturskolas 
musikundervisning.  
 
 
Vi förmedlar på detta sätt studentens brev till trettio slumpmässigt utvalda föräldrar.  
 
Om Du kan tänka dig att delta i intervjun, tar Du själv kontakt med Jonathan Lilliedahl och vi 
på Kulturskolan kommer alltså inte att veta vilka som deltar i undersökningen. 
 
Studien berör den kommunala musik- och kulturskolan generellt.  
Vi är intresserade av den samlade bilden i D-uppsatsen och är därför givetvis mycket 
tacksamma om Du vill delta, men beslutet är helt ditt eget. 
 
Se för övrigt Jonathan Lilliedahls brev. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Tommy Olsson  
Enhetschef  
Te. 019-211235 

 
 
 
 
 

 
 
Örebro kulturskola, Örebro kommun 
Box 32520 Vasagatan 9 Tel  019-21 12 30
 orebro.kulturskola@orebro.se 
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Bilaga 3 – Brev till föräldrar som sänts via kulturskola    
    2007-02-12 
Hej! 
 
Jag heter Jonathan Lilliedahl och undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju i 
vetenskapligt syfte?  
 
Jag vill försöka förstå vilka förväntningar som föräldrar till barn i musik- och kulturskolan har 
på verksamheten. Föräldrars syn på denna skolform är ett mer eller mindre outforskat område 
och min önskan är att du skulle vilja hjälpa till genom att berätta hur du tänker kring skolans 
verksamhet. Det finns inga givna eller ”normala” svar på mina frågor, utan min önskan är att 
vi skulle finna ett samtal där du kan berätta för mig och ge din personliga bild. Detta är ingen 
studie kring Örebro kulturskola specifikt utan kommer att beröra den kommunala musik- och 
kulturskolan generellt.  
 
Denna forskning görs i form av en D-uppsats vid Musikhögskolan, Örebro universitet, vilken 
handleds av professor Christer Bouij. Eftersom du vid en eventuell intervju bjuder på en del 
av ditt privata och personliga rum skyddas du av Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, 
vilka kan sammanfattas enligt följande:  

 
� Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande samt även ta 

tillbaka redan lämnade uppgifter utan att detta medför negativa följder. Det får inte 
förekomma påtryckningar/krav. 

� Uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter om identifierbara personer skall inte 
kunna identifieras av utomstående.  

� Uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Lämnade uppgifter får inte i form av beslut/åtgärd drabba 
informanten i ett senare skede. 

 
Exempel på konsekvenser av dessa etiska principer är att om du låter dig intervjuas kommer 
du i uppsatsen att få ett fingerat namn. Du kommer också att bli erbjuden att läsa intervjun. 
Mer information om hur intervjun kommer att gå till och hur den kommer att användas får du 
efter kontakt med mig. 
 
Är du intresserad av att dela med dig av dina tankar i en intervju tas din 
intresseanmälan tacksamt emot! Personuppgiftslagen (PUL) hindrar mig från att få dina 
kontaktuppgifter från Kulturskolan så om du vill hjälpa mig med en intervju får du ta kontakt 
med mig via telefon, e-brev eller traditionell post (se kontaktuppgifter nedan). Genom att du 
visar ditt intresse direkt till mig skyddas din identitet också gentemot Kulturskolan eftersom 
de då aldrig får reda på vilka personer som i slutändan deltar i studien.  
 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig!  
 
 
Jonathan Lilliedahl 
 
Folkungagatan 32 A 
703 42 Örebro 
Tfn: 019-31 19 17, 0708-69 79 51 
E-post: lilliedahl@hotmail.com 
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Bilaga 4 – Försättsblad från kulturskola 2 
 
 
LOGOTYP 
 
 
 
 
Hej ! 
 
Vi i Kulturskolan i Hällefors vill arbeta för att era barn/ungdomar ska kunna utvecklas och 
upptäcka sina förmågor och hitta intressen som gör deras fritid meningsfull. 
 
Vi vill naturligtvis också att ni som föräldrar ska vara nöjda med verksamheten. 
 
För att ännu bättre försöka förstå vilka förväntningar som föräldrar till barn i kulturskolan har 
på verksamheten har vi beslutat delta i ett projekt som en student (Jonathan Lilliedahl) på 
Musikhögskolan gör. 
 
Du är utvald som en av 30 föräldrar till barn i Hällefors kulturskola som Jonathan skulle vilja 
intervjua. Du kommer att vara anonym. 
 
För att vara med måste Du kontakta honom. 
 
Jonathan Lilliedahl 
Folkungagatan 32 A  Tfn: 019-31 19 17, 0708-69 79 51 
703 42 Örebro  E-post: lilliedahl@hotmail.com  
 
Du kan läsa mer om undersökningen i Jonathans brev. 
 
Vi hoppas att Du vill ställa upp för att ge din bild och på så sätt vara med att utveckla 
Kulturskolan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Personalen på Kulturskolan / Marianne Sörenson 
 

 
________________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Tel Fax   
Hällefors kommun Sikforsvägen 19-210591-641 42 0591 – 641 43
  
712 83  Hällefors    Hällefors 
 
 
 
 



E 

Bilaga 5 – Typexempel av brev till föräldrar via föräldraförening 
 
Hej! 
 
Jag heter Jonathan Lilliedahl och undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en 
intervju i vetenskapligt syfte (genom ett personligt möte eller via telefon)?  
 
Jag vill försöka förstå vilka förväntningar som föräldrar till barn i musik- och kulturskolan har 
på verksamheten. Föräldrars syn på denna skolform är ett mer eller mindre outforskat område 
och min önskan är att du som förälder skulle vilja hjälpa till genom att berätta hur du tänker 
kring skolans verksamhet. Det finns inga givna eller ”normala” svar på mina frågor, utan min 
längtan är att vi skulle finna ett samtal där du kan berätta för mig och ge din personliga bild. 
Detta är ingen studie kring Sollentuna kulturskola specifikt utan kommer att beröra den 
kommunala musik- och kulturskolan generellt, det är dock viktigt att jag får in tankar från 
föräldrar i Sollentuna specifikt för att kunna dra generella slutsatser. Det är min förhoppning 
att detta arbete ska komma till nytta för dig som förälder, föräldraföreningen, Sollentuna 
kulturskola, lärarstuderande samt övriga musik- och kulturskolor och deras ledare. 
 
Denna forskning görs i form av en D-uppsats vid Musikhögskolan, Örebro universitet, vilken 
handleds av professor Christer Bouij. Eftersom du vid en eventuell intervju bjuder på en del 
av ditt privata och personliga rum skyddas du av Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, 
vilka kan sammanfattas enligt följande:  

 
� Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande samt även ta 

tillbaka redan lämnade uppgifter utan att detta medför negativa följder. Det får inte 
förekomma påtryckningar/krav. 

� Uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter om identifierbara personer skall inte 
kunna identifieras av utomstående.  

� Uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Lämnade uppgifter får inte i form av beslut/åtgärd drabba 
informanten i ett senare skede. 

 
Exempel på konsekvenser av dessa etiska principer är att varken föräldraföreningen, 
Sollentuna kulturskola eller någon annan person än jag själv ska veta att du deltar i uppsatsen 
och vad du sagt. Om du låter dig intervjuas kommer du därför att i uppsatsen få ett fingerat 
namn och vill du läsa intervjun är det fullt möjligt. Mer information om hur intervjun kommer 
att gå till och hur den kommer att användas får du efter kontakt med mig. 
 
Är du intresserad av att dela med dig av dina tankar i en intervju tas din 
intresseanmälan tacksamt emot! För att visa dig hänsyn och respektera personuppgiftslagen 
(PUL) så har jag bett Brittmarie Djurle att vidarebefordra detta brev till dig och har därmed 
inte själv dina kontaktuppgifter. Om du kan tänka dig att hjälpa mig så får du därför själv ta 
kontakt med mig via telefon, e-brev eller traditionell post (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig!  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jonathan Lilliedahl Folkungagatan 32 A Tfn: 019-31 19 17, 0708-69 79 51 

703 42 Örebro  E-post: lilliedahl@hotmail.com 
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