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Denna uppsats undersöker klassiskt inriktade musiklärarstudenters erfarenheter och tankar om 
komponerande inom utbildningen. 

Studien tar upp frågeställningar som: Stödjer instrumentalundervisning vid musikhögskolan 
klassiska musiklärarstudenters egna komponerande? Hur påverkas undervisning och konserter 
vid musikhögskolan av indirekta eller direkta gatekeepers som avgör/påverkar vilken typ av 
musik som ska framföras? 

Av undersökningen framkommer det att komponerande förekommer bland studenterna och att det 
ger studenterna en annan ingång till sitt instrument där nyfikenhet och utforskande får stå i 
centrum. Samtidigt visar undersökningen att eget komponerande kan hjälpa studenterna att förstå 
en annan kompositörs intentioner på ett naturligare sätt då det själva skriver musik.  

Studien visar också att förhållandevis lite egenkomponerad musik når fram till musikhögskolans 
konsertscen och att det finns flera faktorer som bidrar till detta. En central faktor är de traditioner 
som präglar utbildningen. Konservatorietraditionen med sin inbyggda mästarlära genomsyrar i 
hög grad instrumentalundervisnings uppbyggnad, men undersökningen visar också  hur 
musikhögskolornas roll som kulturarvsförvaltare påverkar repertoar och undervisningsmetoder.  

Musikhistorien har sedan ca 1850 präglats av konservatism, verktrogenhet och uppdelningar 
mellan olika musikyrkesgrupper. Inom dessa traditioner har det egna skapandet såsom 
improvisation och komponerande fått stå tillbaka för teknikövning och interpretation av klassisk 
musikrepertoar. I denna uppsats diskuterar och argumenterar författaren för att musikhögskolorna 
via sina musiklärarutbildningar har möjligheter att påverka och förändra dessa traditioner inom 
instrumentalundervisningen.  
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INLEDNING 
	  

En stor anledning till att jag sökte mig till musikhögskolan i Örebro var att jag ville lära mig att 
arrangera och komponera. Det har jag ägnat mig åt i små portioner tidigare i mitt liv, dels via 
spelade i popband och även i lektionsform på musikgymnasiet och folkhögskolor. Då jag under 
mina utbildningar har kommit i kontakt med folk som skriver egen musik och framför den på 
konserter, så har jag funderat kring deras musikaliska bakgrund.  
 
När jag tänker efter har jag väldigt sällan stött på att klassiska musiklärarstudenter framför verk 
på konserter som de själva har komponerat. För mig känns det intressant att titta på vad det här 
beror på, är det för att klassiska musiklärarstudenter inte komponerar i någon större grad generellt 
eller beror det på andra saker? Men om det nu är på det sättet att de faktiskt komponerar, varför 
spelas det då nästan aldrig upp verk som den klassiska musikern själv har komponerat? För att 
kunna få ett perspektiv på hur mycket eller lite egenkomponerad musik som spelas på klassiska 
konserter på en musikhögskola valde jag att titta på de programblad som finns vid konserterna. 
Under vårterminen 2010 fick jag fram programblad för 14 konserter som hölls vid skolan. Detta 
inkluderade framförande av både musiklärarstudenter och musikerstudenter på skolan. Jag såg att 
det framfördes 109 olika verk vid dessa 14 konserter och endast ett stycke hade den som 
framförde skrivit själv. För mig känns det intressant att titta på vad det här beror på, är det för att 
klassiska musiker inte komponerar i någon större grad generellt eller beror det på andra saker?  
 
Då jag själv har börjat komponera, både på fritiden och i lektionsform, har jag upptäckt att det ger 
mig en ny syn på både musik och till mitt huvudinstrument. Från att ha musicerat mycket utifrån 
befintliga låtar och verk så har det egna upptäckandet och skapande tagit mer och mer plats. Det 
har lett till jag närmar mig mitt instrument med en större nyfikenhet och upptäckarglädje. 
Tidigare i mitt liv när jag inte komponerade i någon större grad, upplevde jag en viss frustration 
över att det aldrig blev några låtar gjorda. Inte för att jag kom på musikaliska idéer utan snarare 
för att jag inte tog hand om dem och gjorde en hel låt av dem. Min musikaliska bakgrund har 
innehållit både klassikt pianospel och på senare år framförallt handlat om genrer och stilar som 
har sin tradition inom den afroamerikanska musiktraditionen. Alltifrån jazz till soul och pop- och 
rockmusik har jag spelat och komponerat en hel del inom jazzgenren. För mig har det varit en 
självklarhet att framföra den musik som jag själv har komponerat, och dels för att jag tycker det 
är extra roligt att visa upp det man själv har skapat. Samtidigt som det känns lite mindre kravfyllt 
att spela det man själv har skrivit, då publiken oftast inte har någon aning om huruvida jag som 
musiker spelar rätt eller fel.  
 
En annan aspekt av att framföra egenkomponerad musik är att musiken i sig kan spegla känslor 
och drag i min personlighet som inte kommer fram på samma sätt när jag enbart spelar musik av 
någon annan kompositör. Förhoppningsvis ger det också publiken en större och vidare bild av 
min personlighet genom mina kompositioner än om jag sitter och spelar andras musik. Just den 
här vidare bilden av musikers personlighet är något som jag ibland saknar när jag själv är på en 
konsert, och det spelas verk som musikerna själva inte har komponerat. Jag ser gärna själv att 
man som åskådare får ta del av musikernas personliga sidor när man går på konserter, då jag 
tycker att det förhöjer den totala upplevelsen. Komposition som ämne är mycket intressant just på 
grund av att det kan vara så fritt. Att det finns en längre tidsaspekt i sammanhanget gör att en 
kompositör kan vrida och vända på sina idéer under längre tid till skillnad från improvisation i 
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stunden, vilket gör att jag som publik vet att det är kompositörens val som gör att musiken låter 
som det gör. Musiken har då en förmåga att fungera som en spegel av kompositörens tankar och 
känslor vilket gör den mer intressant och där jag som lyssnare kan relatera till den på ett 
personligare plan än vad jag kanske skulle göra om jag lyssnade på ett verk av Beethoven eller 
liknande. 
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BAKGRUND 
	  

I detta avsnitt presenteras traditioner inom den klassiska musiken ur ett historiskt perspektiv 
därefter avhandlas musikyrkesroller i samhället och kvalitetsbegreppet. Instrumentallärares 
bakgrund följs avslutningsvis av mästarlärlingtraditionen inom intrumentalundervisning. 

 
Traditioner inom den klassiska musiken 

 
Den klassiska musiken har inte alltid benämnts med termen ”klassisk” utan det synsättet är något 
som växte fram under 1800-talet. I sin bok Retro.nu (2003) menar Klingfors att begreppet 
”klassisk” musik i sig är vagt, men att det ses som en benämning på all noterad konstmusik från 
medeltiden fram till idag. Klingfors ställer sig dock kritisk till den här benämningen, och hävdar 
att det här sättet att se på klassisk musik som grundlades under 1800-talet, ses idag som förlegat 
och inte visar hela bilden.  
 
Det skedde en förändring under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet där musiken gick 
från att ha en bruksfunktion i samhället till att man började se de mer som en ”konst”. Tidigare 
har kompositörer som Bach och Haydn komponerat musik under rent marknadsmässiga villkor 
där musiken kom att framföras vid aktiviteter i samhället snarare än i konsertformer. Detta 
skedde bl a vid ceremonier och gudstjänster i kyrkan samt vid fester och högtider vid hoven. Att 
viss musik upphöjdes till konst sågs också som ett sätt att separera den från vetenskapliga och 
teknologiska verksamheter som var på frammarsch under upplysningstiden. (Rostvall och West, 
2001) Camilla Lundberg beskriver i sin bok Musikens myter (2000)  hur det under 1800-talets 
början var svårt att jämställa instrumentalmusiken med andra konstformer som har traditioner 
som vilar mer på arv från grekisk-antikens ideal. Detta skapade en form av mindervärdeskomplex 
gentemot andra konstformer, vilken i sin tur bidrog till att musik från tidigare epoker lyftes fram. 
(Lundberg 2000). 
               

Konservatism, improvisation och verktrogenhet 
 
Klingfors (2003) och Rostvall och West (2001) menar att det under 1800-talet skedde flera saker 
som gjorde att den klassiska musikens normer började fastställas mer och mer. En i allt högre 
grad konservativ syn kom att prägla institutioner och musikakademier som växt fram under 
renässansen. Akademierna har haft ett stort inflytande inom den europeiska musikpolitiken och 
de har varit historiskt sett omtvistade då vissa ansåg att de främjade den goda musiksmaken, 
medan andra såg att dessa snarare skapande likriktning.  
 
Under 1800-talets början kom synen på de klassiska musikernas improviserande att förändras. 
Klingfors (2003) menar att det fanns en annan bild än dagens ideal av vad en elitmusiker under 
stor del av 1800-talet skulle kunna för att anses som en elitmusiker:  
 

En respekterad solist skulle helst både kunna improvisera och göra egenkomponerad musik från 
grunden. Att framföra andras musik ”som den står i noterna” ansågs länge fantasilöst, okonstnärligt och 
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amatörmässigt. Musikerns personliga stil (metod) var det väsentliga, inte tonsättaren och musikverk. 
(2003, s 43) 

 
Från att tidigare har varit en stor del inom musicerandet försvann sedan improvisationskonsten 
steg för steg till förmån för en syn där den noterade musiken skulle följas mer slaviskt. Rostvall 
och West (2001).menar att kompositörens roll blev större genom att musikerna skulle vara trogna 
verken istället för att se dem som utgångspunkter för improvisationer som tidigare praxis varit.  
Den bilden stämmer Klingfors också in i och menar samtidigt att musikerna började ses mera 
som ”återskapare av tonsättares intentioner” (2003 s. 13).   
 

Konserthus och framväxten av standardrepertoar 
 
Genom byggandet av konserthus kom den klassiska musiken att göra en förflyttning från kyrkor 
och salonger till rena konsertlokaler. Klingfors (2003) menar att all musik som inte spelades i 
kyrkor sågs som underhållningsmusik under 1700-talet, men med byggandet av konserthus under 
1800-talet så kom musikframföranden att få en seriösare prägel överlag. Konserthusen sågs som 
”musiktempel” där äldre kompositörer sattes på piedestaler. Lundberg (2000) ger exempel på 
konserthuset i Leipzig där konsertprogrammen bestod till 75 % musik av kompositörer som var 
döda. Hon menar att det är proportionerna som liknar dem som finns vid konserthusen idag. För 
att styrka den bilden tar Lundberg (2000) upp statistik från mitten av 1990-talet där en 
undersökning vid Sveriges sju professionella orkestrar visade att 13 % av repertoaren bestod av 
musik från nu levande kompositörer. 

Den västerländska musikhistorien har länge haft en musikrepertoar som där olika verk har fått en 
mer återkommande och framträdande roll genom historien. Det är verk som återkommer vid 
konserter, i undervisning och skivinspelningar. Klingfors (2003) använder ordet 
standardrepertoar för att beskriva hur historisk musik dominerat inom den klassiska 
musikvärlden. Han beskriver hur grunden lades på 1830-talet med musikverk av kompositörer 
som Haydn, Mozart och Beethoven. Redan vid 1860-talet dominerades konsertrepertoaren av 
historisk musik. Varför det kom att bli den här konserverande mentaliteten beror, enligt Klingfors 
(2003) på flera saker. En stor betydelse hade nationalismen och den rådande idealiseringen av det 
förgångna som rådde under 1800-talet. Även inom kyrkans värld, så började man hylla den 
medeltida gregorianska sångstilen. Musiksällskap med amatörmusiker från medelklassen 
skapades, men där rådde en mentalitet som snarare var nostalgisk och konservativ än 
framåtblickande (Klingfors, 2003). 

        Musikyrkesroller i samhället 
	  

Historiskt sett har tonsättare och musiker inte varit två separerade roller inom musikvärlden, utan 
det är ett skeende som tar sin början under 1800-talet. Tidigare så var tonsättare och musiker 
snarare två sidor av samma mynt då tonsättare som Bach och Mozart även framförde den egna 
musiken. Vad är det som påverkat att den här separationen har skett och att vi idag har två 
separata roller där tonsättare skriver musiken och musikern tolkar och framför den?(Klingfors, 
2003) Sohlmans musiklexikon (1977) ger en bild av att instrumentalundervisningen under 1800-
talet kom att ändra utformning till att fokusera mer på den tekniska delen av instrumentalspel. 
Tidigare under 1700-talet betonade läroböckerna musikens grunder och improvisation snarare än 
teknikövningar och fysiologi (Klingfors, 2003) 
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Arenor och Gatekeepers 
	  

I Musik,medier o mångkultur (2000) väljer författarna Lundberg, Malm och Ronström att 
använda ordet arena som en metafor för de olika förutsättningarna och villkor som finns i ett 
samhälle vid musikframträdanden.. Jazzklubbar och musikhögskolor är exempel på så kallade 
arenor där kulturella och sociala skillnader kan synliggöras och manifesteras. 

Vid en arena finns de gatekeepers som bestämmer vilken typ av musik eller musiker som har 
tillträde till själva scenen. Begreppet gatekeeper har sitt ursprung i medie- och 
kommunikationsvetenskaplig forskning, där det används för att beteckna vad som styr urvalet av 
nyheter i massmedia och andra informationskanaler(http://www.ne.se). Lundberg, Malm och 
Ronström (2000) applicerar begreppet inom musik- och konsertverksamhet där gatekeepers ses 
som personer som bestämmer vilka som har tillträde till scenen vid konserter. Men gatekeepers 
behöver inte vara en fysik person utan det kan lika gärna handla om musiktraditioner och normer 
som styr urvalet.  

     Kvalitetetsbegreppet inom konst och kulturpolitik 
	  

Är det viktigt att musik som framförs på musikhögskolor är av hög kvalitet?  Går det att prata om 
musikalisk kvalitet egentligen då det ändå är lyssnaren uppgift att avgöra om de tycker om 
musiken eller inte? Kvalitetsbegreppet kan upplevas väldigt stort och abstrakt då det handlar om 
individuell smak. 

I Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/). så beskrivs ordet kvalitet såhär: kvalitet (lat. 
qua´litas 'beskaffenhet', 'egenskap', ´av qua´lis 'på något sätt beskaffad'), i filosofiska 
sammanhang i regel detsamma som egenskap. 

Kristina Hultman skriver i en utredning om genus- och jämställdhetsperspektiv (SOU 2006:42) 
om hur hon ser på begreppet kvalitet inom konstmusikområdet. Hon menar att: 
 

 Begreppet kvalitet har länge använts inom kulturpolitiken för att nå förändring. 
Även i dag spelar kvalitetsbegreppet en betydelsefull roll i regleringsbrev, när 
institutionerna får sina uppdrag och när repertoaren fastställs. Men vad betyder 
det? Betyder kvalitet olika saker för olika personer och spelar det stor roll om 
begreppet tolkas olika? Mitt svar på den sista frågan är otvetydigt, ja. För det 
första är begreppet kvalitet i sig inte könsneutralt. Synen på vad som är kvalitet 
(om)formas och förändras av samtiden och i denna process spelar makt, genus, 
jämställdhet och identitet en avgörande roll (Hultman 2006, SOU2006:42).   

Vid utredningen SOU 2009:16 som gjordes av kulturdepartementet såg man över kulturpolitiken 
i Sverige. Då valde man att ta bort “kvalitet” som ett av de konstpolitiska målen. Detta skapade 
mycket debatt runt om i Sverige både hos journalister och kulturarbetare. Dan Jönsson skriver i 
sin artikel i Dagens nyheter (2009-06-11) om sin syn på kulturdepartementets avskaffande av 
kvalitetsbegreppet i utredningen. Han menar att:  
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Själv tycker jag egentligen att det är ganska bra att regeringens utredare gör 
upp med kvalitetsbegreppet. Det gör grundförutsättningarna klara, nämligen 
att utredningen för det första inte har en aning om vad konst är för något. För 
det andra att den helt enkelt inte bryr sig. Och för det tredje att den av allt att 
döma är ur fas med tiden (Dan Jönsson 2009, DN). 

Dan Jönsson ser att kvalitet utifrån hans roll som recensent handlar mycket om att se till ett verks 
beständighet. Med ordet beständighet menar han verkets hållbarhet i kommande framtid Han 
menar: ”Att ställa frågan om ett verks beständighet är inte att vända sig mot det förflutna, utan 
mot framtiden: Kommer det här att förändra något?  Om fem? Om några veckor? Det är frågan” 
(Dan Jönsson 2009, DN). 

Konstnären Ernst Billgren förklarar sin inställning till varför kvalitetsbegreppet genom att det 
handlar om att slippa ojämnheterna. Vidare menar han att:  

(…)utan någon uppfattning om kvalitet skulle konsten bli alltför klumpig, 
oförutsägbar och oberäknelig för att man ska kunna orientera sig i den och 
bedöma (Billgren 2009 s. 55). 

Han anser att kvalitetsbegreppet har vi för att det är bekvämt, och ett alternativ till begreppet 
skulle vara funktion: “som man hade på till exempel stenålden” (Billgren 2009 s. 55). 

 

               Instrumentallärarnas pedagogiska bakgrund 
	  

Vilken bakgrund har instrumentallärare som undervisar vid musikhögskolorna? Påverkar lärarnas 
bakgrund deras undervisning och dess innehåll. Olle Tivenius menar i sin doktorsavhandling 
Musiklärartyper (2008) att det finns en symbios mellan musikhögskolorna och musik- och 
kulturskolor. Ämnesdidaktiklärare rekryteras ifrån kulturskolan samtidigt som 
musiklärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning sker inom dessa skolor. Detta gör att det 
finns starka band mellan Musikhögskolorna och kulturskolorna som Tivenius ser som ett 
symbiotiskt beroende mellan parterna.  
Kulturarv och traditioner är saker som också har stor påverkan inom musik- och kulturskola. 
Hanken och Johansen (1998, s.163) menar att traditioner och kulturarv genomsyrar 
undervisningens innehåll vad gäller repertoar men också på själva sättet som undervisningen 
bedrivs vid musikskolorna. Strandberg (1985) skriver att undervisningen baseras mycket på 
traditionella mönster där spelandet utgår ifrån noter och där gehörsspel, improvisation och 
skapande av egen musik inte förekommer i någon större utsträckning. Rostvall och West (2001) 
menar att formell institutionaliserad undervisning skiljer sig ifrån andra typer av musikutövande 
då det fokuseras starkare på reproducerande notspel vid institutioner och att det är enda vägen in i 
musiken. De ser att följden blir att improvisation, komposition och gehörsbaserat musicerande är 
mindre vanlig vid musik- och kulturskolorna, vilket de sett tydligt i sin forskning om frivillig 
musikundervisning. 
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Mästarlärlingförhållandet inom instrumentalundervisning 
	  

Om man tar begreppet mästarlära på allvar, måste man fråga sig hur det inom denna ram kan 
utvecklas nya dimensioner i ett ämne eller ett yrke (Nielsen & Kvale 1999, s. 82). 

Genom att titta på de bakomliggande teorier som ligger till grund för begreppet mästarlära får vi 
en bild av hur mästarlära figurerar inom instrumentalundervisningen.  

Nielsen och Kvale (1999) använder sig av två förklaringsmodeller för att beskriva hur 
mästarlärartraditionerna har behandlats inom forskningen och i litteraturen. Det är det 
individcentrerade synsättet och det är det decentrerade synsättet.  Det individcentrerade sättet att 
se på mästarlära innebär att imitation och identifikation är de huvudsakliga sätten att närma sig 
lärandet. Lärlingen/eleven observerar sin lärare och imiterar sedan för att lära sig nya kunskaper. 
 
Mästaren roll har varit att verka som en förebild som vägleder och visar både hur olika rörelser 
ska utföras men också sätter upp de regler som lärlingen bör följa för att lära sig inom det 
yrke/området som lärandet sker i. I det decentrerade synsättet sker lärandet istället utifrån ett 
deltagande i en praxisgemenskap där lärandet sker via relationer och på ett mer socialt plan. Ett 
begrepp som används inom det här synsättet är legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger 
1991). Det syftar till att lärlingen eller eleven ska utvecklas in i sin yrkesidentitet genom 
reproduktion och transformation som sker först i utkanten av projekt men efterhand kommer att 
ges mer plats ju högre kunskapen blir. Kunskapen tillägnas genom både observation och 
deltagande i produktionen. 
I en studie om den kommunalmusikskolan och musiklärarutbildning skriver Brändström och 
Wiklund (1995) hur konservatorietraditionen och relationen mellan lärare och elev utgår från 
tankar om mästarlära: ”en relation som förmedlas via pedagogiska linjer enligt principen: har 
studerat för Den som har studerat för Den… som i sin tur var elev till mästaren” (Brändström och 
Wiklund 1995, s.119). 

Studien som Plasket (1999) gjorde om utbildningen av musiker, så menar han att ett mästarlärling 
förhållande inom instrumentalundervisning kännetecknas av tillit och intensitet mellan lärling 
och mästare. Men han menar också att mästarlärlingförhållandet kan vara fruktbart och 
utvecklande, men innebär samtidigt ett högt spel för den enskilde genom att det ökar dennes 
beroende och sårbarhet. 
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Problemområde 
 

Vid musiklärarutbildningarna verkar det som om att musiklärarstudenter med klassisk inriktning 
sällan spelar verk som de själva komponerat.  Skapas det utrymme och förutsättningar för eget 
komponerande i undervisningen samt i konsertverksamheten som är kopplad till utbildningen?  

Syfte 
	  

Syftet är att undersöka klassiskt inriktade musiklärarstudenters erfarenheter av, och tankar om 
komponerande. Som en del i detta undersöks i vilken utsträckning och av vilka anledningar 
musiklärarstudenter med klassisk inriktning komponerar, samt framför egna verk inom 
utbildningen.	  

            

                   Frågeställningar 
	  

- Stödjer instrumentalundervisning vid musikhögskolan klassiska musiklärarstudenters egna 
komponerande? 

- Hur ser möjligheterna ut att framföra egna kompositioner som klassisk musiklärarstudent idag 
på musiklärarutbildningen? 

- Hur påverkas undervisning och konserter vid musikhögskolan av indirekta eller direkta 
gatekeepers som avgör/påverkar vilken typ av musik som ska framföras? 
 
- Finns det kvalitetskrav som genomsyrar konsertverksamheten och även påverkar hur 
instrumentalundervisningen är uppbyggd? 
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 METOD OCH URVAL 
	  

För att undersöka i vilken utsträckning som musiklärarstudenter komponerar musik och framför 
musiken vid konserter har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med både studenter och lärare 
vid en musikhögskola i Sverige. Enligt Patel och Davidson (2003)  är syftet med att använda sig 
av kvalitativa intervjuer att upptäcka och identifiera egenskaper eller uppfattningar om ett 
fenomen. I det här fallet är det fenomenet jag vill titta på, vilken utsträckning egenkomponerad 
musik av klassiskt inriktade musikhögskolestudenter får plats i utbildningen och 
konsertverksamheten. 
 
Jag gjorde frågorna med en låg grad av standardisering så att det gick att föra ett resonemang 
kring frågorna. Det har varit viktigt då jag ville undersöka vilka bakomliggande faktorer som 
spelar in att det ser ut på ett visst sätt eller inte. Då jag har ställt frågorna till informanterna har 
jag valt att ge dem en hög grad av strukturering vid utformandet för att kunna följa en given 
ordning vid intervjutillfällena (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Som grund för mitt val av musikhögskola i studien fanns två centrala förutsättningar. Den 
undersökta Musikhögskolan ska erbjuda kompositionsutbildning och dessutom ha lärare inom 
denna som även undervisar i musiklärarutbildning. Jag var också angelägen om att kunna 
genomföra intervjuer med studenter med olika huvudinstrument. Ett första urval var att välja 
studenter som alla har olika huvudinstrument. Detta för att jag ville se om instrumentens form 
eller egenskaper hade någon betydelse för om studenten komponerade eller inte. Nu kom jag inte 
att ställa någon fråga som direkt gav svar om instrumentets egenskaper var en bidragande faktor 
om studenten komponerade eller inte, men genom de svar på frågorna som jag ställde så var vi 
inne på ämnet indirekt. Jag visste inte heller sedan tidigare om dessa fyra informanter 
komponerade eller inte utan bara att de gick musiklärarutbildningen och hade klassisk 
instrumentalundervisning. De fyra informanterna intervjuades enskilt och de har gått flera år på 
musiklärarutbildningen. Innan musikhögskolan har de studerat vid folkhögskolor och haft en 
bakgrund som elever i olika kulturskolor. Jag har inte valt informanter utefter könstillhörighet då 
jag inte haft fokus på genusfrågor i min undersökning. Musikhögskolan där jag genomförde 
studien valdes inte på några särskilda anledningar Utöver studenter ingår även två lärare i studien. 
Detta val gjordes då jag menar att det är viktigt att viktigt att få ta del av hur lärare upplever 
undervisningen och konsertverksamheten på en musikhögskola. Intervjun med lärarna gjordes 
efter att studentintervjuerna var klara. Detta för att ha ett underlag till de frågor som ställdes till 
lärarna. Jag valde att göra en intervju med två lärare på en musikhögskola, där den ena har 
komposition som sitt ämnesområde och den andra arbetar med instrumentalundervisning och 
ensemblespel inom den klassisk musik. Jag valde dessa två utifrån deras ämneskunskaper som 
pedagoger inom instrumentalundervisning, men också få ta del av åsikter som en lärare i 
komposition kan tillföra i de diskussioner som förts utefter mina frågor. Genom att spelade in 
intervjuerna med min inspelningsmaskin (Märke: Zoom Modell: H2) har jag kunnat göra 
transkriptioner i efterhand och skrivit ner intervjuerna i sin helhet. Resultatpresentation kommer 
att innehålla 3 olika delar där jag först går igenom vad studenterna svarar på de frågor som jag 
ställt till dem. Sedan så går jag igenom de resonemang och svar som de har gett utefter mina 
frågor. Slutligen så blir det en kort genomgång av den konsertstatistiken som jag sammanställt. 
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    ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

	  

Jag	  har	  valt	  att	  använda	  fingerade	  namn	  på	  alla	  informanterna	  för	  att	  behålla	  deras	  
anonymitet	  i	  denna	  studie.	  De	  namn	  som	  jag	  har	  valt	  för	  studenterna	  är	  Kalle,	  Stina,	  Sofia	  
och	  Jenny.	  Deras	  huvudinstrument	  är	  enligt	  ordningen	  ovan:	  slagverk,	  piano,	  tvärflöjt	  samt	  
cello.	  De	  två	  lärarna	  kallar	  jag	  för	  Per	  och	  Johan.	  Per	  är	  instrumentallärare	  och	  Johan	  
kompositionslärare.	  

RESULTATPRESENTATION 
	  

Resultatpresentation kommer att innehålla 2 olika delar där jag först går igenom vad studenterna 
sagt och sedan de 2 lärarna. Sedan går jag igenom de resonemang och svar som de har gett utefter 
mina frågor	  

          Intervjuer med studenter 
 
Fokuset i mina intervjuer har legat på ämnen som komposition och instrumentalundervisning och 
hur informanternas tankar och erfarenheter kring dessa ämnen ser ut. Inspiration är också något 
som jag har velat titta på, då det är någonting som är tätt förknippat med både komposition och 
musicerande. På vilka sätt tar man till vara på inspirationen när den kommer till en, om man nu 
blir inspirerad av någonting? Mynnar inspirationen ut i komponerande? 
 
Om studenter med klassisk inriktning överhuvudtaget komponerar utöver sitt övande på befintlig 
repertoar har varit en central fråga som jag valt att undersöka.  

        Varför komponerar studenterna? 
	  

Varför väljer studenterna att komponera, är en intressant fråga som jag valde ställa för jag tycker 
att det är viktigt att ta reda på vad som driver studenterna i deras skapande av musik.  

Stina: Jag komponerar för att ibland måste jag, jag tycker om att skapa någonting… det är väl därför. Det blir ju 
någonting som man kan vara stolt över, lite som att ha skrivit en bok eller vad man nu gör. 

Stina komponerar för att få utlopp för sin kreativitet, för att hon upplever det som roligt samtidigt 
som hon utforskar sitt instrument. Kalle ser det som ett sätt att få ett utlopp för sin kreativitet, 
men också en vilja att frångå den reproducerande delen av musicerandet som han möter som 
klassisk musiker. Kalle jämför sitt musicerande med andra konstnärliga sidor hos sig själv: 

och	   på	   samma	   sätt	   	   som	   att	  man	   vill	  måla	   en	   tavla	   vill	  man	   inte	   bara	  måla	   AV	   någonting,	   därför	   vill	  man	  
komponera	  inom	  musik. 

Stina	   anser	   att	   skapande	   faktiskt	   inte	   bara	   hänger	   ihop	   med	   komponerande	   och	  
improvisation	   utan	   upplever	   att	   hon	   skapar	   när	   hon	   spelar	   befintlig	   musik	   också.	   Hon	  
menar	   att	   det	   finns	   mycket	   utrymme	   att	   skapa	   eget	   genom	   arbetet	   med	  
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interpretationsdelen	  på	  stycken.	   Jenny	  berättar	  att	  hon	  komponerar	  små	  stycken	  för	  cello	  
och	   andra	   instrument	   för	   att	   hon	   ”tycker	   det	   är	   roligt”.	   Komponerandet	   sker	   genom	  
improvisation	  och	  när	  hon	  upplever	  att	  hon	  hittat	  någonting	  som	  låter	   fint	  så	  känner	  hon	  
att	  detta	  vill	  hon	  spara	  till	  framtiden.	  	  

Sofia	   komponerar	   både	   i	   samband	   med	   kurser	   på	   musikhögskolan	   och	   på	   fritiden.	   Hon	  
säger	  sig	  inte	  har	  något	  högre	  syfte	  med	  komponerandet	  utan	  att	  det	  fungerar	  mer	  som	  en	  
form	  av	  dokumentation	  av	  improvisationer.	  Har	  hon	  kommit	  på	  en	  bra	  melodi	  vill	  hon	  inte	  
att	  den	  ska	  försvinna	  utan	  väljer	  då	  att	  skriva	  ner/spela	  in	  melodin.	  

Instrumentalundervisning och relationen mellan lärare och student 
	  

Relationen	  mellan	  lärare	  och	  student	  är	  en	  intressant	  aspekt	  att	  titta	  på.	  Dels	  för	  att	  se	  vad	  
som	   påverkat	   studenterna	   att	   börja	   komponera	   men	   också	   i	   vilken	   utsträckning	   som	  
lärarna	   i	   sin	   undervisning	   har	   tagit	   upp	   ämnen	   som	   komposition	   och	   improvisation.	  
Klassiska	   skolade	  musiker	   har	   ofta	   erfarenhet	   av	   en	   undervisning	   som	   baseras	   på	  mötet	  
mellan	   lärare	   och	   elev,	   där	   man	   träffas	   och	   har	   enskilda	   lektioner.	   Följdaktningen	   ser	  
undervisningen	  såhär	  ut	  på	  kulturskolor,	  folkhögskolor	  och	  på	  musikhögskolor,	  därför	  har	  
det	  varit	  viktigt	  att	  fråga	  informanterna	  hur	  deras	  tidigare	  och	  nuvarande	  erfarenheter	  ser	  
ut	  av	  instrumentalundervisningen.	  

Här	   har	   alla	   fyra	   studenterna	   svarat	   i	   princip	   likadant	   och	   att	   de	  menar	   att	   det	   har	   varit	  
väldigt	  lite	  uppmuntran	  till	  eget	  skapande	  med	  utgångspunkt	  i	  kompositionstekniker	  eller	  
improvisation.	   Detta	   gäller	   i	   regel	   alla	   lärare	   som	   informanterna	   haft.	   Stina	   var	   den	   som	  
hade	  några	  som	  helst	  tidigare	  erfarenheter,	  då	  hon	  berättade	  om	  den	  lärare	  som	  hon	  haft	  
när	  hon	  var	  liten.	  Av	  den	  läraren	  fick	  hon	  ackordsföljder	  som	  hon	  skulle	  improvisera	  över	  
utefter	  vissa	  ramar.	  Alla	   informanterna vittnar om undervisning som baseras på utveckling av 
den tekniska delen av spelet, men fokuset ligger till stor del på repertoarkännedom samt 
interpretation.	  

Stina är den som uttrycker att hon faktiskt har saknat den skapande biten i den undervisningen 
som hon haft samtidigt som Sofia är av uppfattningen att instrumentalundervisning ser oftast ut 
såhär och att lärarna fokuserar generellt väldigt lite på eget skapande.	  

I och med att de klassiskt inriktade musiklärarstudenterna i intervjuerna vittnar om att det har 
varit och är stort fokus på befintlig repertoar i deras undervisning därför har jag frågat dem 
huruvida deras egna komponerade påverkar deras musicerande. 

Informanterna vittnar om att det ger dem mer förståelse för andra kompositörer verk. Samtidigt 
ger det inblickar i kompositionstekniker som används och det är någonting som informanterna 
kan ta med sig i sitt eget skapande. Sofia lyfter fram att det är en annan känsla som infinner sig 
när man framför egenkomponerade verk. Hon menar att man får ett annat förhållande till musik 
som man själv har skrivit och man då spelar man det man verkligen vill, istället för att någon 
annan har bestämt vad man spelar. 

Informanterna upplever samtidigt att de kan underlätta för dem att tolka andra kompositörers sätt 
att notera men också de intentioner som de kan ha med sina verk. Kalle beskriver sambandet 
mellan komponera själv och tolka andras musik: 
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när	  man	  komponerar	  så	  blir	  det	  ju	  mycket	  att	  man	  försöker	  hitta	  olikheter	  och	  vad	  är	  det	  minsta	  
och	  största	  man	  kan	  göra	  hur	  kan	  man	  hitta	  olika	  	  sätt	  och	  göra	  saker	  	  på	  …	  och	  det	  kanske	  man	  
tar	  med	  sig	  då	  när	  man	  läser	  noter	  	  och	  försöker	  tolka	  (andras	  musik).	  

 

                                     Relationen till instrumentet genom komposition 
	  

Jag ville ta reda på om den personliga relationen till instrumentet förändrades genom att 
informanterna komponerar på dessa också. Får man en annan syn och relation till sitt instrument 
då man även komponerar på det? 

Jenny svarar att hon inte direkt får någon annan relationen till sitt instrument, i alla fall inte något 
som går att sätta fingret på. Stina däremot upplever att hon verkligen ser på sitt instrument med 
andra ögon än innan hon började komponera. Hon upplevde att hon tidigare varit rädd för sitt 
instrument när det gäller att testa saker och improvisation. Både komposition och improvisation 
handlar mycket om att våga göra saker på sitt instrument och den tidigare rädslan har försvunnit i 
och med det ökande komponerandet. Jenny förklarar det med: 

Man är ju tvungen att prova annars blir det ju ingenting… 

Att man upplever en frihet tillsammans med instrumentet talar Sofia om i min intervju med 
henne. Hon menar att hon upplever en frihet genom att testa nya tekniker och spelsätt som hon 
upplever som ”häftiga” och som hon kanske inte hittar i den repertoar som hon spelar i vanliga 
fall. 
 

Vilka hantverkskunskaper anser studenterna att det behövs för att komponera? 

 
Det är inte viktigt med förkunskaper för att komponera menar samtliga studenter. Vissa av dem 
menar att det finns de som skapar musik utan att alls veta vad de håller på med på det teoretiska 
planet och att det går bra för dem ändå. De tror samtidigt att om man ska hålla på med 
komposition och musikskapande i ett längre perspektiv, därför krävs det nog att man har en viss 
grund att stå på. De tycker att det är bra att lära sig metoder för att kunna nå det mål man har med 
sin musik. Med det menar bland annat Kalle att man har en bild av hur man vill att ens musik ska 
låta men man kanske inte har den hantverksmässiga kunskapen att nå ända dit än. Då kan 
kunskaper inom teori och musikaliskt hantverk vara ett hjälpmedel på vägen. 
 

   Studenternas inspiration och hur får de utlopp för den 

                  
Studenterna beskriver på lite olika sätt varifrån de får sin inspiration ifrån. Andra musiker och 
musiklyssning nämns, men också egna tankar och ljud. Sofia berättar om att spela andra 
instrument ger henne inspiration då hon upplever att hon tänker i samma banor som när hon 
spelar sitt huvudinstrument. Man slipper tänka på teknik och ideal och bara spelar efter sin bästa 
förmåga istället. Det blir ofta ett musicerande som upplevs som mer kravlöst och lekfullt, menar 
Sofia. 
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Studenternas sätt att ta tillvara på inspiration skiljer sig på olika sätt från varandra. Sofia menar 
att musicerandet med andra musiker är det sättet som hon föredrar, men hon väljer också att 
improvisera fritt på sitt övningsrum. Kalle improviserar också, men han väljer att skriva ner de 
”musiksnuttar” som han tycker är intressanta och sparar dessa i en bok. Musiksnuttarna använder 
han sedan som en bas i kompositioner. Stina upplever mer att hon har brist på tid för att sätta sig 
ner och arbeta med de saker som kommer genom inspirationen. Att i lugn och ro sitta och arbeta 
med egna kompositioner kräver tid menar hon, och det är tid som är svår att ta sig själv. 
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            Klassiskt inriktade musikstudenters ingång till komposition 
 

Resultatet visar att de fyra studenterna alla komponerar i någon utsträckning, både på fritiden och 
i samband med kompositionskurser på skolan. Kalle, Stina och Sofia komponerar i vad de vill 
kalla modern konstmusik men även benämning klassisk musik används. Visor och folkmusik 
förekommer också, vilket Stina och Sofia uppger att de komponerar. Studenterna tar upp olika 
exempel på hur de upplever den klassiska musiken och i vilken mån musiker som främst spelar 
klassisk musik komponerar. Både Jenny och Stina har flera exempel på personer som det vet 
komponerar, bland annat från folkhögskolor där de har studerat, men även på musikhögskolor. 
Stina tror också att det är någonting som blir allt vanligare att musiker ägnar sig åt att komponera. 
Hon talar om filmmusik då hon har vänner som jobbar med det och deras bakgrund är inom 
klassisk musik. Kalle upplever att klassiska musiker inte utger sig för att vara kompositörer jämte 
den roll de har som musiker primärt. Där väljer han att göra en jämförelse med musiker som 
främst musicerar i en afroamerikansk tradition. Han tror att det är vanligare och mer naturligt att 
man där ser sig som både tonsättare och musiker även om man ägnar sig mest åt att musicera. 
Han menar också att han inte har mött någon efterfrågan på egenkomponerad musik ifrån sina 
lärare, detta har gjort att han inte själv har kommit på tanken att ta med någon egen musik till 
lektioner, då han inte vet om det är ”okej” eller inte. Hans uppfattning är att ”ingen annan gör så,  
kan då jag?” 	  

En faktor som Kalle ser som bidragande är att han upplever musikhögskolan som ett 
redovisningscentrerat forum där det gäller att visa upp ett färdigt resultat som studenten sedan 
bedöms efter och som fungerar som underlag till betygssättning. Han menar att studenter då 
hellre väljer att visa/spela upp stycken som de lagt ner mycket övningstid på och arbetat med på 
lektioner. En aspekt i sammanhanget menar han är att mycket klassisk musiktradition bygger på 
en formel av hur man ”brukar” göra saker (musikaliskt praxisutförande), för att sedan utföra det 
på ett sätt som motsvarar detta. Kalle tycker ändå att det är konstigt att det inte spelas mer egen 
musik då det faktiskt komponeras på musikhögskolan där han går. 

En aspekt som Stina nämner är att man som klassiska musiker ofta spelar komplexa stycken som 
kräver mycket övning dagligen för att få progression i arbetet. Mycket övning kräver också 
mycket tid, vilket gör att hon upplever tidsaspekten som en central fråga i sammanhanget. 
Klassisk musikutövning kräver mycket övningstid vilket också komponerande kräver, detta gör 
att de båda kan vara svårt att kombinera i någon större utsträckning. 

Jenny ger exempel på studenter som går kompositionslinjer på musikhögskolan som får sina verk 
framförda på konserter av klassiska musiker. Hennes egna erfarenheter visar mer på att hon 
framfört musik som komponerats av musiker på musiklärarlinjen med afroamerikansk inriktning, 
men å andra sidan har det inte varit klassisk musik som huvudsakligen framförts då. Hon väljer 
att peka på ansvaret som lärare och ledningen på musikhögskolan har för att skapa möjligheter 
för klassiskt inriktade musiklärarstudenter att framföra sina kompositioner. 
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Ett komplicerat förhållandet till komposition 
	  

De fyra studenterna talar om kompositionsämnet som ett problemfyllt område för en klassisk 
inriktad musiker. En del av problematiken utgår från att studenterna spelar komplexa verk av 
tonsättare som anses som mästare inom ämnet. De menar att det är väldigt lätt att man gör 
jämförelser mellan de här stora mästarna och sitt eget skapade. Stina säger: 

	  man	  mäter	  sig	  med	  de	  största	  kompositörerna	  genom	  alla	  tider…för	  att	  man	  spelar	  dem.	  
	  
Det	  blir	  mycket	  att	   leva	  upp	  till,	  menar	  Stina	  då	  man	  själv	  ska	  komponera	  någonting	  som	  
helst	  ska	  kunna	  stå	  för	  sig	  själv	  som	  musikverk.	  Det	  gör	  att	  man	  känner	  en	  rädsla	  inför	  att	  
försöka	   skriva	  musik	   inom	  den	  klassiska	  genren.	  Komplexiteten	  hos	  kompositioner	  av	  de	  
stora	   mästarna	   gör	   att	   man	   upplever	   sina	   idéer	   som	   för	   enkla	   eller	   ”simpla”	   som	   Stina	  
uttrycker	  det.	  Idéer	  som	  anses	  för	  enkla	  om	  hon	  jämför	  det	  med	  hur	  Bachs	  musik	  låter	  och	  
ser	  ut	  i	  dess	  notbild.	  
	  
Flera	  av	  de	   intervjuade	  studenterna	  pekar	  på	  det	   faktum	  att	  många	  klassiska	  verk	  har	  ett	  
omfattande	  musikaliskt	  innehåll	  som	  gör	  att	  det	  uppstår	  en	  rädsla	  inför	  komponerande.	  
Många	  klassiska	  verks	  omfattande	   innehåll	  gör	  också	  att	  det	  uppstår	  en	  rädsla	   för	  att	  ens	  
försöka	   komponera	  menar	   flera	   av	   informanterna.	   Musikhistorien	   är	   fylld	   av	   långa	   verk	  
som	  sonater,	  symfonier	  och	  andra	  verk	  som	  har	  många	  satser	  och	  tar	  lång	  tid	  att	  framföra.	  
Jenny	  menar	  att	  det	  inte	  egentligen	  finns	  något	  självändamål	  att	  skriva	  en	  symfoni	  som	  det	  
första	  man	  gör,	  utan	  det	  kan	  ju	  faktiskt	  vara	  något	  mycket	  litet	  till	  innehållet.	  ”.Man	  behöver	  
ju	  inte	  göra	  saker	  svårare	  än	  det	  är	  ”	  som	  hon	  utrycker	  det.	  	  
	  
Sofia ger en annan vinkel till de förhållningssätt som klassiska musiker har till komposition och 
de stora mästarna. Hon menar att musiker kanske hellre väljer att enbart spela verk av 
kompositörer än att själv ge sig på att försöka skriva musik själva som kanske i slutändan ändå 
påminner om en viss kompositör. Sofia själv uttrycker det:	  
Varför ska man skriva musik som låter om Brahms (musik), när det redan finns en Brahms? 

Då ligger det kanske närmare att man som musiker vill skriva musik som upplevs som ny och 
fräsch och att man måste använda sig av kvarts- och tolvtonstekniker: ”vilket man som musiker 
kanske inte upplever som speciellt kul ändå ” tar Sofia upp som exempel och skrattar. Bristen på 
uppmuntran under instrumentallektionerna återkommer Sofia till kan vara orsaken man har en 
problemfylld bild av komposition. Hon ger exempel på att läraren ibland har uppmuntrat att hon 
ska hitta på egna kadenser och utsmyckningar, men generellt sett har det aldrig hänt att hennes 
lärare har frågat efter några egenkomponerade stycken. Improvisation, eller snarare bristen på 
improvisationsfärdigheter bland klassiska instrumentalister ser hon som en stor anledning till att 
de inte komponerar i någon stor grad heller. En rädsla för att våga improvisera gör att man inte 
vågar testa på att spela saker, kanske de saker som man sedan använder sig av som grund till 
kompositioner. Kalle ser också sambandet mellan musiker och jämförelserna mellan de stora 
mästarnas musik men lägger till ett eget spår då han säger: 

 



	  

	   16	  

Man pratar om kompositörer som något fristående från musiker inom klassisk musik, att det alltid pratas  
om de här personerna som stora kompositörer , man tänker inte att Bach var organist utan kompositör  
och därför kanske man som musiker inte ser sig som kompositör utan man spelar …i huvudsak. 

	   	  

Komposition som ett verktyg för musiker att arbeta genreöverbryggande 
	  

Jag tog upp frågan om komposition som ämne kunde förena musiker från olika genrer. Stina 
upplever att det inte sker så mycket musicerande över genregränserna om man tittar på de stora 
blocken klassisk inriktning och den afroamerikanska inriktningen inom musiklärarutbildning. 
Hon upplever snarare att musiker ibland brister i respekten varför andra musiker valt att spela en 
viss genre eller inriktning. 

alltså de som är jazz eller vad de nu håller på med? Pop eller rock…de fattar inte alls varför klassiska  
musiker spelar klassisk musik…men då kanske komposition är någonting  där man kan enas lite … 

 

Stina har egna erfarenheter av att samarbeta med jazzmusiker där hon gärna bollar sina 
kompositionsidéer med dem. Men då kan det vara mera en fråga om saker som rör teoretiska 
delar av skapandet där hon efterfrågar deras kunskaper om ackord etc. Samtidigt som hon ger 
feedback till deras kompositioner och påpekar de sakerna som hon upplever som välgjort 
exempelvis att det är snygg stämföring mellan stämmorna eller liknande  

Jenny och Sofia har liknande erfarenheter av hur lite det brukar spelas över genregränserna på 
musikhögskolan. Sofia menar också att en bidragande faktor är att både klassisk musik och 
jazzensembler är rätt bundna till olika fasta instrumentsättningar. Klassisk musik och jazzmusik 
ser hon som varandras motpoler till viss del då den ena baseras på notskrift och den andra mera 
på improvisation. Kan då komposition och den frihet som man har att röra sig i inom ämnet vara 
ett sätt att föra samman de olika motpolerna? Det tycker Sofia absolut, då som hon menar på att 
man tröttnar också på alltid få musiken serverad i vanligt förekommande sättningar.  

Sofia ser nog också att det är lättare för musiker att mötas i mer ”neutrala och friare musikgenrer” 
såsom folkmusik eller genrer som inte är lika fästa till de specifika instrument som förekommer 
inom sättningar i jazz och klassisk musik.  
 
Alla informanterna har erfarenheter av att man ibland tvingas arrangera om musik, på ett sådant 
sätt att det passar den sättning som man har till sitt förfogande för tillfället. Det har inte alltid 
blivit sådär lyckat att göra det menar de, då spelsätt och klangfärg kan vara svårt att få till då man 
bytt ut ett originalinstrument mot ett annat. Att skriva musik direkt till en sättning skulle då vara 
bättre, då spelsätt och instrumentens klangmöjligheter finns med i beräkningen från början på ett 
annat sätt då. 

Att många musiklärarstudenter samlas på ett och samma ställe som en musikhögskola ger ju stora 
möjligheter att musicera tillsammans i alla fall på papperet, men i verkligheten sker det inte så 
mycket alls vittnar musiklärarstudenterna om. De upplever att det är tråkigt att det ser ut som det 
gör, då de faktiskt är öppna för att spela med musiker inom alla inriktningar. 
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Intervju med lärarna 
	  

Efter	  att	  ha	  fått	  ta	  del	  av	  studenternas	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  inom	  komposition,	  eget	  
skapande	  samt	  instrumentalundervisning	  ställdes	  även	  frågor	  som	  berörde	  samma	  
områden	  till	  två	  lärare.	  

  

        Verktyg för att skapa själv eller reproduktionshantverk? 
 
I vilken utsträckning har man som instrumentallärare uppgiften att uppmuntra studenten till eget 
skapande?  

Per berättar om sin undervisning och den ingång som han har till det monofoniska 
blåsinstrumentet som han undervisar i. Han menar att man inte behöver tänka i termer som 
underliggande ackord när man spelar klassiska stycken när man som regel alltid har en 
melodistämma. Just instrumentets roll gör att utövaren enbart fokuserar på sin stämma och det 
sättet man spelar melodin på.  

Han brukar arbeta med sina yngre elever på kulturskolor på ett sätt så att de blir medvetna om 
vilken harmonisk roll deras stämmor har. Han menar att det är viktigt att lära ut teoretiska 
byggstenar som finns i stycken även om eleven/studenten inte kan spela ackord på sitt instrument. 
Det gäller även musikaliska former och mer övergripande information som går att få ut av stycket 
de spelar. Det är inte alltid som det här sättet att undervisa leder till att alla hans elever börjar 
komponera själva, men ibland så märker han att arbetet bär frukt och vissa elever börjar hitta på 
egna små stycken eller börjar testa själva på egen hand. Per menar att man egentligen inte är 
bunden till några instrumentaltekniska egenskaper för att kunna få en ingång till musikteori och 
komposition. Både Per och Johan framhåller att det är viktigt att som instrumentallärare kunna 
förklara för eleven vilken funktion man som instrumentalist kan ha i större sammanhang som 
orkestrar och liknande. De pekar på att det skapar en bredd i kunskapen som är viktig att ha med 
sig för att kunna förstå och bli intresserade av musiken i ett större perspektiv. 

 

Båda lärarna framhåller vikten av att drivas av en lust och nyfikenhet för att utvecklas inom 
musik och det egna musicerandet. Per menar att det är lärarens ansvar att försöka uppmuntra 
studenten/eleven till att våga prova nya saker och på det sättet ”kratta banan” för att deras 
nyfikenhet ska utvecklas. Denna nyfikenhet att testa nya saker skapar också en drivkraft som är 
viktigt att som lärare uppmuntra och ge näring åt. Per upplever att det är sällan som hans elever 
och studenter saknar den här nyfikenheten som han menar är viktig att ha för att ha ett långvarigt 
intresse att spela. Johan håller med Per att nyfikenhet är en mycket viktigt ingrediens för att 
utvecklas som musiker men också till det egna skapandet. Dock, upplever han sig se att den här 
nyfikenheten och lust som han tycker ska genomsyra musikers förhållande till musik har på något 
sätt försvunnit mer och mer i dagens samhälle. Johan säger sig inte veta konkret vad det beror på 
men tror att det är mekanismer i samhället som gjort att nuförtiden anser sig människor bara ägna 
sig åt en sak. Sedan kanske musiklärarstudenter gör flera saker såsom både spelar instrument och 
komponerar, men man väljer att se sig själv som enbart musiker och inte musiker OCH 
kompositör. 
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Interpretation och eget skapande inom klassisk musik 
 

 
Per menar att en stor del av instrumentalundervisning handlar om reproduktion av befintliga 
musikstycken, men trots det finns det utrymme för att få med eget skapande. Han pekar på att det 
finns många moment inom interpretationsarbetet där han ser stora möjligheter för egna tolkningar 
och skapande utefter egna idéer. Studenten kan ta lärdomar av redskap och uppslag om hur 
interpretation ska utföras på stycken, utefter hur traditionen säger, men i slutändan måste 
musikern själv forma sin egen stil.  

 
 

En strategi som Per använder i sin undervisning, går ut på att studenten/eleven inte ska falla in i 
ett mönster där bekvämlighet står som grund för de val man gör i musiken. Han vill inte att 
studenten ska undvika att spela på ett sätt, bara för den inte kan det, utan att i sådana fall måste 
man först kunna det speltekniskt och sedan genom aktiva val välja att inte spela på det sättet. Han 
menar på att det är motsatsen till ett musicerande där studenten väljer ”minsta motståndets lag” 
som han kallar det och tar den enklaste vägen för att det kräver mindre arbete i slutändan. 
 

Lärarnas roll och musiklärarstudenternas egna komponerade 
	  

För att ta reda på bakomliggande orsaker till varför	   studenter	   sällan	   framför	   egenkompo-‐
nerade	   stycken	   undrade	   jag	   om	   lärarena	   hade	   reflekterat	   över	   detta. Både Johan och Per 
talar om musikhögskolor som institutioner som gärna präglas av ett visst mått av konservatism 
och bevarandetraditioner. Musikhögskolorna ska arbeta utefter den roll där man både bevarar den 
gamla traditionella musiken och den där man blickar framåt och jobbar med nyskapande delar 
inom musik och konstnärliga områden. Per och Johan menar att det läggs för stor del av arbetet 
på den traditionella delen vilket gör att det egna skapandet och den nyare musiken får stå tillbaka 
på grund av detta. Per ger sin bild: 

Det kan kännas att man bara spelar gammal musik här och det gör vi ju inte enbart, men vi skulle 
behöva mer där det känns som att vi möter ny mark, det tycker jag faktiskt. 

Han anser att det är viktigt att alla hjälps åt för att skapa bra förutsättningar för att den mera 
konstnärligt framåtblickande arbetet kan frodas, både lärare, studenter och ledningen. Johan 
påpekar samtidigt att det är en knepig syn som institutionen har på sig själv och rollen som en 
kulturbärare i samhället. En roll där man ska lyfta fram och bevara och samtidigt utbilda 
studenter i äldre tiders musik och traditioner, men oftast väljer att bara fokusera på ca 150-200 år 
av vår musikhistoria. Johan påpekar:  

Man	  säger	  sig	  värna	  om	  musikhistorien,	  men	  ändå	  har	  man	  fokus	  på	  musik	  från	  ca	  1750	  till	  1880.	  
Det	   finns	   ju	   i	   alla	   fall	   500-‐600	   års	  musikhistoria	   som	  man	   då	   inte	   väljer	   att	   framhäva	   i	   någon	  
större	  utsträckning.	  Passar	  den	  musiken	  inte	  in	  i	  det	  samhället	  som	  vi	  lever	  i	  då?	  

Per stämmer in i den bilden som Johan ger och menar samtidigt att i den här institutionella 
världen som musikhögskolan tillhör, känns det som att man har samlas kring en konsensus vad 
gäller musikrepertoaren. Det har lett till en väldigt konservativ repertoarattityd där både publiken, 
ensembler och institutionen med lärare är överens om att det är den här musiken som vi gillar, 
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både att lyssna på och att framföra. Per gör jämförelser med USA och hur den klassiska 
konsertscenen är uppbyggd där. Den klassiska musikscenen i USA menar han är uppbyggd och 
beroende kring privata donationer och sponsorer för att kunna överleva. Resultatet blir också att 
de som bidrar med ekonomiska medel till verksamheten är med och påverkar hur verksamheten 
vid konserthus och dylikt sköts. Det har gjort att repertoaren har blivit mer och mer styrd åt den 
breda klassiska musiken där välkända verk primäras först och främst och den smalare repertoaren 
och nutida konstmusiken får stå tillbaka på bekostnad av det breda. Orkestrar får då en roll att 
spela musik som publiken känner till och vet att de gillar. Man har på detta sätta sätt behållit sin 
publik som kommer på konserter men det lockar ingen ny publik, utan den publiken som är, blir 
istället äldre och äldre med åren. Per ser klara likheter mellan den klassiska scenen i USA och i 
Sverige även om han menar att vi inte riktigt är på samma linje då vi har staten som står som 
ägare till konserthus och andra konsertarenor i Sverige. Däremot är den klassiska musikscenen 
bidragsberoende för att kunna överleva och vara oberoende av kommersiella krafter som 
påverkar den konstnärliga utformningen på arbetet. 
 
Johan och Per svarar på frågan huruvida det framförs musik av komponerade studenter genom att 
visa på de samarbeten som sker mellan kompositionsstudenter och musiker som går klassisk 
inriktning. Det är någonting som Per vill att det ska bli mera av, och att gärna ser att musikerna 
kan stimuleras att detta samarbete, och genom detta bli mer intresserade av komposition och eget 
skapande. Johan påpekar också:  
 

Men jag ser ju också vikten av att ALLA studenter kommer i kontakt med komponerade….eller 
improvisation/skapande …Att de kommer i kontakt med ett kreativt sätt att jobba med musik. 

 

Musikhögskolans roll som kulturbärare återkommer Johan till då han ser problem med att fokuset 
har hamnat på musik skriven mellan mitten av 1700-talet och fram till slutet av 1800-talet. Senare 
1900-talsmusik och framförallt musik som är skriven under renässansen, barock- och medeltiden 
uppmärksammas i väldigt liten grad. Det finns i alla fall musik under ca 500-600 år som Johan 
menar på inte uppmärksammas om på samma sätt som musiken som kom under 
wienklassicismen och de romantiska musikperioderna.  

Per anser att det visst spelas musik från 1900-talet av de klassiska musikerna på musikhögskolan, 
men att det mest rör sig om verk som skrivits innan 1950 och 60-talet för sedan blir notationen av 
musiken i hög grad krånglig och krävande, på ett sådant sätt att det blir svårare att tyda den än 
den tidigare musiken. Samtidigt gör Per en jämförelse med den konsertrepertoar som spelas av 
studenter som går på musiklärarprogrammet med jazz och -rockinriktining, där han upplever att 
det är ännu snävare syn man har på sin musikhistoria där. Där spelas det ju enbart musik från 
1950-talet och framåt generellt som han ser det och att det är sällan som man hör någon 
dixielandlåt eller tidigare stilar inom området som spelas på konserter.  
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Instrumentalundervisning och lektionstid 
 

En faktor som tid är någonting som Per uppfattar är en bidragande del av att studenternas egna 
skapande inte uppmärksammas mer på instrumentallektionerna. Han tror att lärarna skulle ta ett 
större initiativ till kreativt skapande om detta fick ta större plats inom utbildningen. Genom att 
man enbart träffas ett visst antal gånger, tvingas man hålla en klar linje i sin undervisning då man 
oftast jobbar med det materialet som ska framföras vid konserter. Per ser det som att han och 
studenten inte har den extra tiden som krävs för att de ska kunna arbeta med andra typer av 
musicerande än repertoarspel och interpretation. Han upplever det som att man skulle behöva mer 
lektionstid för att ta vara på studentens nyfikenhet inför komposition och improvisation, i den 
mån de har sådana intressen. Bristen på tid och att man tvingas in i ett akademiskt system där 
man måste sätta upp mål och regler i undervisningen för att studenterna ska kunna examineras i 
varje kurs. Han menar att man måste sätta upp repertoar- och checklister för att kunna redovisa 
vad eleven har gjort och ska göra under terminen. Per säger: 
 

Nu är det ju inte på det sättet att eleverna går och klagar om det inte har fått spela ett visst stycke, men 
jag menar att det är väldigt kontraproduktivt i konstnärlig verksamhet, det är nog det absolut 
SÄMSTA förutsättningarna att vara kreativ, det är att ha en checklista. 

Han upplever att man ”snöar lätt in” på alla formaliteter som kommer med i den akademisk miljö 
som musikhögskolan och den institutionen som det är en del av. Istället känner han att man 
ibland vill ”skita” i allt vad formaliteter heter och undervisa utefter vad student och läraren vill 
göra här och nu. 

Johan däremot ser det ur ett annat perspektiv pekar på att det faktiskt är lärarna som bestämmer 
reglerna för hur examination av studenterna faktiskt ska se ut. Han menar på att det inte vilar på 
någon annan egentligen utan de kan lärarna själva vara med och ta fram. Johan säger: 

Jag skulle kunna tänka mig en examination som ÄR väldigt öppen, det behöver inte numreras vilka 
stycken som du ska spela för att nå en examination, utan man kan skriva dem betydligt friare… 

Men samtidigt som det är lärarnas uppgift att skriva reglerna för examination, pekar Johan på 
vikten av den är vetenskapligt förankrad, så att texten håller den nivån som krävs i 
universitet/högskolevärlden 

 

Studenternas egna kompositioner och instrumentalundervisningen 
	  

Jag ställde en fråga till lärarna utefter de erfarenheter som studenterna talade om, där de upplevde 
att det fanns en nästan outtalad regel att man som elev inte tog med sina egna kompositioner till 
instrumentallektionerna, samtidigt som lärarna inte frågade om studenterna komponerade. 
Resultatet blev att det aldrig talades om någon egen musik på lektionerna, och att de då inte kom 
med på några konserter heller i slutändan. 

Per känner inte riktigt igen påståendet om att det inte talas eller avhandlas egenkomponerad 
musik under hans instrumentallektioner. Han har varit med om att det har förekommit studenter 
som tagit med stycken som de spelat och diskuterat kring. Vad Per känner till, är det bara en av 
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hans studenter som komponerar, men tror det snarare är tillfälligheter som avgör om 
egenkomponerad musik lyfts fram eller inte på lektionerna. 

 

              Instrumentallärarens egna erfarenheter och bakgrund 
 
Hur lärare ser på sin bakgrund och de erfarenheter som de fått genom utbildningar är intressant 
att titta på eftersom det kan spegla hur de själva ser på sin undervisning och hur den är utformad. 
Per menar att man som lärare präglas mycket av den generation som man tillhör: 
 

..man kan vara mera uppluckrad om man är yngre än sina kollegor vad gäller förhållningssätt och 
tidigare musicerande.  

 
Han tittar tillbaks på sin egen uppväxt som har präglats av både den klassiska musiken samtidigt 
som han har spelat i rockbandsammanhang. Per menar att yngre generationer har generellt sett 
större erfarenheter av att spela i olika bandkonstellationer där ingången oftast är lite lösare till 
både musicerande och till komposition och improvisation. Tittar han på sina kollegor som är 20 
år äldre, så har ju inte de alls kanske musicerat under sådana förhållandena och det färgar ju av 
sig i hur deras förhållande till musik och musicerande i sin tur ser ut. Per berättar om hur de 
knåpade ihop ”egna bluesar” i de olika källarbanden som han spelade i och fick genom detta en 
ganska enkel ingång till komposition och improvisation, och de som inte alls har närmat sig 
områdena på det här sättet har en större respekt för dem. ”Det beror inte på någon illvilja” 
påpekar Per utan han ser det mer som att de hyser en respekt för någonting som de inte kan, eller 
själva har liknande erfarenheter av. 
 
Johan pekar på den starka hierarki som finns mellan de olika musikyrkena idag och som präglat 
tidigare generationer. En hierarki som bygger på en pyramidformad föreställning där 
dirigenter/tonsättare befinner sig högst upp, följt av instrumentallärare, gymnasielärare och längst 
ner grundskolelärare. Han menar att: ”Såhär har det faktiskt sett ut och det var ju väldigt 
vattentäta skott mellan dem.” 

Just det här vattentäta skotten mellan de olika musikyrkena gjorde att utövarna höll sig inom sitt 
område för att inte riskera att klampa in i de andra yrkesgruppernas arbete, menar Johan, men tror 
samtidigt att den här hierarkin är på väg att förändras. 

 

Möjligheter att framföra musik som lärarstudenterna har komponerat själva 
 

Vilka förutsättningar finns då för studenterna på en musikhögskola att framföra musik som de 
komponerat från grunden själva? Hur tycker lärarna att miljön på musikhögskolan ser ut, ges 
studenterna dessa möjligheter? 

Johan hänvisar till det faktum att alla musiklärarstudenter får läsa en kompositionskurs i en av 
årskurserna som man går. Där får man lära sig olika tekniker inom komposition, vilket man i 
slutet av terminen ska redovisa. Redovisningen sker efter att läraren sett att stycket innehåller 
några av de tekniker som har avhandlats under kursens gång. Han ser det viktiga i att dessa 
genomgånga moment finns med i någon utsträckning, men att övergripande estetiska val låter han 
studenter ansvara för själv. 
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Vare sig Per eller Johan anser att musikhögskolan idag är en utpräglad plats för musikaliska 
möten över gränserna. Per menar att det ligger lite grann på lärarna att skapa ett forum där 
studenter får en möjlighet att testa sina idéer utanför det ordinarie konsertprogrammet. En scen 
där man kan träffas någon gång i månaden och spela upp saker och ting för mindre publik i ett 
format som ligger någons mittemellan det inofficiella och det officiella konsertprogrammet. 

Båda lärarna säger att de efterlyser en mer levande och kreativ miljö, där de ser att 
musikhögskolan har en viktig uppgift att få musikstudenter att överhuvudtaget träffas och bryta 
idéer mot varandra. Samtidigt tror Per att det är möjligt att ändra detta genom att lärare tar tag i 
det här och ser till att det sker, då han i alla fall inte tvivlar det minsta på studenterna skulle ställa 
upp oavsett om skoldagen börjar ta slut eller inte. Per: 

Jag tror summa summarum att det hänger på enskilda lärare när det gäller allt som har med 
komposition, hur man förhåller sig till skapande verksamhet överhuvudtaget, det hänger på lärarna. 

 

 

Konsertverksamhet på musikhögskolan 
	  

I intervjun med lärarna tar bägge två upp hur de upplever att musikhögskolan har hamnat i en 
konservativ och som Per menar formalistisk syn på hur konserter ska se ut. Det finns konsertlokal 
där man spelar klassisk musik och det finns en lokal där man spelar jazz och rockmusik. Det blir 
väldigt raka och tydliga gränser av vad som hör hemma var någonstans och han anser att det finns 
en rädsla att våga göra annorlunda saker som bryter mot den här tydligheten. Johan anser att vi 
har hamnat i en knepig situation där man har definierat hur en konsert ska se ut. Han menar 
genom detta att om en konsert ska vara på allvar så ska den vara i en konsertsal vilket också får 
betydelsen att det som spelas upp är anses kvalitetsmässigt väldigt bra. Johan ser inga problem 
med att ha konserter i andra lokaler än på musikhögskolan och tycker att en pub eller restaurang 
skulle fungera lika gärna. 

Lärarna upplever att det finns faror med att ha en konsertverksamhet som är för akademisk i sina 
stukturer, och de menar att det måste finnas ett visst osäkerhetsmoment i en institutionell 
verksamhet som musikhögskolan är. Jag tolkar det som att de menar akademisk i den mening att 
en verksamhet styrs utav regler och måldokument, där allt är väldigt strukturerat hur saker och 
ting ska skötas. En verksamhet där ändringar tar tid att genomföra och utrymme för spontanitet är 
liten. Denna osäkerhet, menar Per är väldigt viktig, då det skapar förutsättningar för att våga testa 
nya saker och han gör en liknelse: 

Ibland hänger man i luften utan fallskärm och det är faktiskt så, det ska vara så, det är det som är kul. 

Det viktiga är att man får den här chansen att testa sig fram i en verksamhet som den här, tycker 
Per och blir resultatet mindre bra är det väl bara att pröva igen och ta nya tag. 
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Resultatanalys 
	  

I detta avsnitt analyseras de yttranden som givits från lärare och studenter i relation till det syfte 
och frågeställning som jag har valt att bygga undersökningen kring.  
 

Skapande och reproduktion 
	  

Intervjuerna med studenterna visar klart och tydligt att de fyra som jag intervjuat komponerar 
själva i någon form. Komponerande sker både på fritiden och genom lektioner i komposition där 
det ges uppgifter som bygger på det egna skapandet. Läraren Johan menar att alla studenter 
någon gång under sin studietid på musikhögskolan kommer i kontakt med ämnet som ligger som 
en obligatorisk del i kursen.  

Komponerandet sker i regel som ett sätt för studenterna att få utlopp för sin kreativitet och 
upplever en mer utforskande roll till sitt instrument. Kalle säger att det ger honom ett alternativ 
till den reproducerande delen som han möter i sitt vardagliga liv som klassisk musiker. 

Studenterna vittnar om att komposition och improvisation är ämnen som de generellt sett inte alls 
har stött på inom ramen för den instrumentalundervisning som de har fått vid musikhögskolan. 
Detta gäller även den tidigare undervisning som de fått i andra skolformer, såsom folkhögskolor, 
musikgymnasium och kulturskolan. Det framgår att instrumentalundervisningen till största delen 
har bestått av reproduktionsarbete av befintliga verk samt interpretation. 

Interpretationsarbetet upplever både Stina och Per som ett kreativt skapande. Det menar Per att 
det handlar mer om ge tips och råd hur man kan utföra vissa saker, men att det i slutändan är 
studenten själv som måste välja tillvägagångssätt för att kunna skapa en egen stil. 

Att studenternas eget komponerande varken efterfrågas eller uppmärksammas på 
instrumentallektionerna vittnar studenterna om, men samtidigt har ingen av dem tagit med egna 
verk för att spela upp det för läraren. Kalle menar att: ”man inte vet om ”det är okej att ta med 
egenkomponerande stycken” då ingen som han känner till brukar ta med egna verk till 
lektionerna. 

 Att det skulle finnas någon outtalad regel som gör att läraren inte tillåter studenten att ta med 
egen musik tror Per inte att det existerar. Han har haft flera studenter tidigare som komponerat 
och som har tagit med sin musik till lektionerna. Däremot tror han att det snarare är tillfälligheter 
som gör att läraren uppmärksammar studentens komponerande sida eller inte, för något aktivt 
uteslutande handlar det inte om. 

 

                              Inspiration och komponerande 
	  
Det är tydligt att studenterna väljer olika sätt att få utlopp för sådant som de inspireras av. 
Inspirationen kommer framförallt ifrån lyssnande på andra musiker, men även musik och ljud i 
allmänhet. Just improviserande är en sak som återkommer hos flera av informanterna även om 
det är mest Kalle som skriver ner sina idéer och använder de som grund till senare kompositioner. 
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Sofia upplever att hon får inspiration av att spela med andra musiker, men också att spela ett 
annat instrument. Hon menar att det ger henne ett mera kravlöst och fritt förhållningssätt till 
musicerande. 
 
Att de fyra informanterna komponerar utöver det repertoarbaserade musicerandet upplever de  
som en hjälp till deras repertoarbaserade musicerande. De upplever att komponerande ger dem 
möjligheter att kan förstå och tolka en kompositörs verk och vilka bakomliggande intentioner 
som finns. Stina är av uppfattningen att komponerande och det vanliga övandet på stycken tar 
båda mycket tid för att man ska bli bra och det är svårt att få ihop bägge delarna. 
 

                   Det komplicerade förhållandet till komposition 
	  

En röd tråd som går igen hos alla studenterna som intervjuats är hur det egna komponerande lätt 
jämförs med den musik som gjorts av de så kallade ”stora mästarna” inom klassisk musik. Det 
blir mycket att leva upp till om man börjar jämföra sina egna verk utefter den komplexitet som 
finns i många stycken inom den klassiska musikrepertoaren. Stina menar att det skapas en rädsla 
hos klassiska musiker att komponera då ens musik riskerar att framstå som ”för simpel” i en 
jämförelse med hur de stora mästarnas musik ser ut och låter.  Jenny menar samtidigt att det inte 
finns något självändamål i sig att man måste skriva komplex och omfattande musik utan att det 
lika gärna kan vara något litet till innehållet. 
 
De kan vara svårt att hålla isär det reproducerande av klassisk repertoar och det egna skapande då 
instrumentalundervisningen oftast kretsar kring ”mästarnas” musik. Stina utrycker det träffande 
när hon menar att den här mätningen som sker mellan de stora kompositörernas musik och den  
egna musiken skapas genom att man spelar deras musik till stor del i undervisningen. Bristen på 
improvisation i undervisningen ser Sofia som en orsak till att klassiska musiker generellt har en 
komplicerad relation till ämnet. Det man inte har prövat på är man också lite rädd inför, menar 
hon och har man som klassisk musiker inte fått lära sig improvisera i någon form vågar man 
kanske inte improvisera fram grundidéer till en komposition heller. 
Flera av studenterna säger att de via komponerande och improviserande får ett annat 
förhållningssätt och relation till sitt huvudinstrument. Stina och Sofia upplever att de får en 
relation där de kan närma sig instrumentet med andra ögon, genom att de förhåller sig mera fritt 
till tekniker och spelsätt. Sofia menar att den rädsla som hon tidigare kände till sitt instrument har 
försvunnit då komponerandet kräver att hon testar saker för om det överhuvudtaget ska bli 
någonting skapat. 

 

Musikyrkesroller i samhället 
	  

Ett återkommande tema i intervjuerna är beskrivningen av de uppdelade roller som har växt fram 
i samhället mellan de olika musikyrkena. Kalle menar att nuförtiden pratas det inte om att Bach 
och många andra framstående kompositörer av klassisk musik faktiskt var utövande musiker 
också.  

Johan och Per är inne på samma tema och diskuterar hur samhället länge har präglats av en 
uppdelning och hierarki mellan de olika musikeryrkena. Det har varit vattentäta skott mellan 
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yrken som kompositör, dirigent, musiker och musiklärare där det har varit svårt att klampa in på 
någon annans område. Johan ser dock att denna uppdelning är på väg att försvinna mer och mer. 

 

Musiklärares bakgrund 
	  

Lärares bakgrund och tidigare musikaliska erfarenheter påverkar hur en musiklärares 
undervisning ser ut, menar Per. Har man erfarenheter av improvisation och komposition ligger 
det ju närmre till hands att det speglas i undervisningen, menar han, än för en lärare som inte alls 
har gjort sådant. Per säger att mycket beror också på vilken generation man själv tillhör. Där Per 
har haft en ingång till komposition och improvisation i lösare former genom rockbandspelandet, 
så kan en lärare som inte haft liknande erfarenheter närma sig dessa ämnen med större respekt. 
Jag tolkar detta som att Per menar att klassiska instrumentallärare som själva inte har någon 
större erfarenhet av att komponera eller improvisera får svårare att tillämpa dessa element i sin 
undervisning. 
 

Tidsaspekten och undervisningens innehåll 
 
Av Pers svar angående instrumentundervisning uppfattar jag det som att han känner att man inte 
hinner ta upp vidare mycket av studenternas egna skapandet på lektionstid utan att det måste 
fokuseras på repertoarspel i första hand. Detta på grund av de regler och examinationskrav som 
ställs på studenterna för att uppnå de kriterier som finns för respektive betyg. Han känner att det 
skulle behövas mer tid för att kunna ta tillvara på studenternas nyfikenhet inför delar och ämnen 
som ligger utanför det vanliga repertoarspelet. Jag tolkar det som att han känner sig låst till det 
akademiska sättet som undervisningen ska byggas på. Akademiskt såtillvida det finns tydliga 
läroplaner som sätter upp målsättningar men också hur undervisningen är utformad och vad den 
bör innehålla repertoarmässigt. Per känner att det snarare blir kontraproduktivt i en konstnärlig 
och kreativ verksamhet att ha en checklista att gå efter, och skulle ibland bara vilja hoppa över 
alla formaliteter och göra det som studenten känner för där och då. 
 
Johan däremot har en uppfattning av att det är de som lärare som har till uppgift att skapa de 
examinationskrav och innehåll som en kurs ska bestå av. Han menar att det går att skriva 
examinationskrav på ett friare sätt som öppnar upp för friare former av examinationsuppgifter. 
Men samtidigt ska den vara skriven på ett sätt för att leva upp till den akademiska nivå som 
musikhögskolan befinner sig på. 
 
Jag tolkar att det finns olika uppfattningar i hur man ser på examinationsformer och vilka som 
ansvarar för hur det ska utformas. Pers uppfattningen baseras mer på att det är ledning och de 
som sitter över honom som bestämmer, medan Johan ser det mer som att det faktiskt är dem som 
lärare som kan utforma undervisningen utefter de regler och krav som de själva sätter upp. 
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Musikhögskolan och dess roll som kulturbärare 
	  

Musikhögskolorna i Sverige har en roll som kulturbärare menar Johan och Per och detta uppdrag 
ser de på med kritiska ögon. De menar att rollen bör värna om vår musikhistoria, men att fokuset 
oftast hamnar på musiken skapad mellan år 1750 till 1880. Lärarna upplever att de ser många 
frågetecken runt musikhögskolans roll som kulturbärare, då det finns musikepoker som 
uppmärksammas mer än andra. Johan ställer sig frågande till huruvida musiken utanför de här 
perioderna inte passar in i det samhället som vi idag lever i. 

De tycker sig också uppleva hur konsertpublik och institutionen med lärare har samlats kring den 
konsensus som säger vilken musik som uppskattas mest att lyssna på och vilket framförs vid 
konserter. Per drar paralleller till hur den klassiska konsertverksamheten fungerar i USA, där 
repertoaren påverkas av privata aktörer som föredrar välkända verk framför den smalare musiken. 
Det har gett ett resultat som visat att återväxten av yngre publik blivit sämre, medan den 
befintliga publiken bara blivit äldre och äldre med åren.  Min tolkning är att konserthusen satsar 
på välkända verk för att igenkänningsfaktorn blir hög för publiken. Sedan tror jag att äldre 
generationer är mera uppväxta med klassisk musik i radio och grammofonspelare än senare 
generationer. Gunno klingfors(2003) menar i sin bok att redan under 1800-talets mitt bestod 
konsertrepertoaren till stor del av gammal musik.   
 

Musikhögskolan som en konstnärlig mötesplats 
	  

Både lärarna och studenterna tycker klart och tydligt att möten över musikaliska gränser inte 
existerar i någon större grad inom musikhögskolan. Studenterna upplever att det är tråkigt att det 
inte ges större möjligheter att spela över de stora blockgränserna. Sofia anser att klassiska 
musiker och jazzmusiker på ett sätt är varandras motpoler då de ena är notbundna och den andra 
är mer uppbyggt kring improvisation. Här menar hon det att komposition och den frihet som 
ämnet för med sig, kan öppna möjligheter för att skapa ensembler som inte är bundna till de 
traditionella instrumentsammansättningar som finns inom både klassisk och afroamerikansk 
musiktradition. 

Sofia ger exempel på folkmusik som en genre där musikerna på skolan möts under mer neutrala 
förhållandet och musicerar tillsammans. Detta kan tolkas som att musikhögskolestudenter har 
lättare att mötas över genregränserna om de får musicera i en mindre kravfylld genre. En genre 
som inte är ens huvudsakliga hemmaplan musikaliskt och där man släpper på sina personliga 
krav och målsättningar lite grann. 

Per är av uppfattningen att det är lärarnas uppgift att skapa en miljö där möten över genregränser 
kan ske. Båda lärarna efterlyser en miljö som både är kreativ och levande och ser att 
musikhögskolan har en viktig roll att skapa förutsättningar för att studenter ska kunna mötas och 
bryta idéer mot varandra.  Informanterna ser gärna att man skapar en scen där studenterna kan 
prova sina kompositioner inför en mindre publik och att det inte behöver vara en del av den 
offentliga konsertverksamheten. 
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Musikhögskolans konsertverksamhet och en osäkerhetsfaktor inom institutionen. 
	  

Lärarna är överens om att det råder en viss konservativ inställning till hur konsertverksamheten är 
uppbyggd på musikhögskolan. De ser problem med de tydligt uppdragna gränserna som finns om 
vilken typ av musik som ska framföras i respektive konsertsal. Johan upplever att själva 
situationen kring konsertverksamheten är knepig, då konsertsalen förknippas med vissa 
kvalitetsaspekter på den musik som framförs därinne. Han menar att konserter där inne betraktas 
mer på ”allvar” än om konserterna hölls i andra lokaler. 

Både Per och Johan efterlyser en anda inom institutionen där de som lärare har möjligheter att 
pröva nya saker inom verksamheten. De känner att en viss mått av osäkerhet bör genomsyra 
musikhögskolans konstnärliga verksamhet, då informanterna ser faror med att om den blir för 
akademiskt strukturerad. 
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DISKUSSION 
 

Undersökningen har visat att det är tydligt att studenterna som deltog i studien inte har mött något 
stöd i det egna musikkomponerande i den instrumentalundervisning som de haft. Det är inget 
specifikt för musikhögskolan i sig utan studenterna har haft liknande upplevelser vid tidigare 
undervisning, på kulturskolan och musikgymnasium etc. Studenterna beskriver hur fokuset ligger 
på befintlig repertoar och teknikövningar och det stämmer väl överens med hur Strandberg 
(1985) beskriver kulturskolan där undervisningen baseras på traditionella mönster. Där menar 
han att improvisation, gehörsspel samt komponerande får stå tillbaka för det notbaserade 
musicerandet. Rostvall och West (2001) stämmer också in i den bilden och menar att vid formell 
institutionaliserad undervisning så hamnar fokuset på reproducerande musicerande och att 
notbaserat spel ofta ses som enda vägen in i musik. 

Läraren Per menar att det till stor del handlar om huruvida en musiklärare själv har erfarenheter 
av att komponera och improvisera om det får en plats i undervisningen. Just i Pers fall har han 
sen tidigare erfarenheter av detta genom att han spelat i rock och popband som ung och fick ta del 
av via den vägen. I undersökningen framgår det att han inte aktivt väljer att arbeta med just 
improvisation och komposition med studenterna om de inte framkommer att de har ett sådant 
intresse.  

Musiklärarstudenterna menar att jämförelser mellan det egna komponerande och den traditionella 
klassiska standardrepertoaren (Klingfors, 2003) är svåra att undvika då instrumental-
undervisningen baseras till största del på det traditionella. Där den traditionella undervisningen 
betyder instrumentalundervisning som det kom att bli under 1800-talet där teknik och 
repertoarspel lyftes fram samtidigt som improvisation och komponerande försvann mer och mer. 
Det är dock svårt att säga att instrumentalundervisning traditionellt sett enbart varit notbaserad 
och improvisationslös när det egentligen bara har varit på det här sättet från 1850-talet och 
framåt. Runt den tidpunkten kom musiker att följa notbilden mer slaviskt än vad tidigare praxis 
varit och deras roll kommer mer att bli ”återskapare av tonsättarens intentioner” (Klingfors, 
2003) Tidigare på 1700-talet och 1800-talet låg fokuset snarare på att lära sig improvisera och 
harmonilära, men kom senare att övergå till repertoarspel och teknikövningar. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns två traditioner inom den klassiska musiken och 
idag baseras undervisning i instrumentalspel på den senare traditionen. 

Frågan som jag ställer mig är huruvida vi kommer att ta oss ur detta pedagogiska ekorrhjul där 
undervisningen huvudsakligen baseras på reproduktion/interpretation av standardrepertoar och 
där nya musiklärare går ut i arbetslivet och vidareförmedlar samma metoder som de själva har 
”lärts upp” i. 

Undersökningen visar att musiklärarstudenterna alla komponerar i olika utsträckning och att de 
faktiskt berikar dem som repertoarspelandet inte gör på samma sätt. Vissa upplever att de får en 
annan relation till sitt instrument genom att spelandet drivs av en nyfikenhet och utforskande 
istället för en förutbestämd notbild. Studenterna vittnar samtidigt om att det egna komponerandet 
skapar en förståelse för andra kompositörers verk på ett sätt som de kanske inte hade gjort om det 
inte komponerade. En problematik som finns närvarande är att det lätt sker jämförelse mellan 
deras egna komponerande och den klassiska repertoaren som de kommer i kontakt med i sitt 
musicerande och att det finns där som ett hinder i sammanhanget också. Min slutsats av det är att 
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just klassiska musiker kan vara extra utsatta för just den jämförelseproblematiken då den 
klassiska musiktraditionen är inriktad på att spela befintliga verk av gamla ”mästare”. De utsätts 
för mer tydliga ramar för hur den klassiska musiken är uppbyggd med former, harmonik och 
instrumentsättning än om man jämför med andra genrer som pop, rock, jazz och musik från andra 
kulturer. 

Lärarna uppfattar kursplaner och dess utformning på olika sätt där man och ena sidan känner sig 
för styrd av examinationskrav och tidspress, medan en annan uppfattning är det faktiskt är läraren 
själv som kan styra över hur examination inom kursen ska se ut. Ena läraren beskriver också att 
instrumentalundervisning till stor del handlar mycket om reproduktion av befintliga stycken men 
också att interpretationsarbetet öppnar upp för egna tolkningar och skapande. Om det nu är på det 
sättet att lärarna har möjligheter att styra över examinationskrav för deras egna kurser bör 
undervisningen absolut kunna ha inslag av improvisationsövningar och komposition. Jag 
upplever det intressant att de bägge lärarna har skilda uppfattningar i frågan. 

Det är uppenbart att instrumentalundervisning på musikhögskolan sker till största del i den 
konservatorietradition som Brändström och Wiklund (1995) beskriver. En tradition där 
mästarlärlingförhållandet mellan lärare och elev fortgår i hög grad. Det går tydligt att se att det 
synsätt inom mästarläratraditionen som efterlevs på musikhögskolan är av den individcentrerade 
sorten som Nielsen och Kvale (1999) beskriver i sin forskning kring mästarlära. Den sort som 
utgår från imitation och identifikation av lärarens kunskaper. 

Ingen av musiklärarstudenterna i denna studie har tagit med något egenkomponerat stycke till 
instrumental- lektionerna och spelat upp det för läraren. Kalle uttrycker det som att han inte vet 
om det är ”okej” att ens göra det då ingen annan som han känner brukar göra det. I förlängningen 
blir det att musicerande på lektionerna handlar om interpretation av det traditionella 
”standardrepertoaren” (Klingfors, 2003) och då blir innehållet vid klassiska konserter baserat på 
det som lärare och student arbetar med på lektionerna. Att det inte spelas mycket egenskriven 
musik vid klassiska konserter är inget nytt fenomen utan det sträcker sig ända tillbaks till 1860-
talet då repertoaren började domineras av historisk musik (musik vars upphovsman är död). 
Lundberg (2000) ger exempel på den undersökning som gjordes i mitten av 1990-talet på 
Sveriges sju största professionella orkestrar. Där det kom fram att det enbart var 13% av deras 
konsertrepertoar  som bestod utav musik som levande kompositörer skrivit.  

Musikhögskolor och konserthus kan ses tillhöra samma typ av arena (Lundberg, Malm och 
Ronström, 2000) då musikhögskolan utbildar klassiskt skolade musiker och konserthusen har 
lång tradition av att framföra just klassisk musik. I min undersökning av avslutningskonserter för 
klassiska inriktade musiklärare/musiker på en musikhögskola under vårterminen 2010, visade det 
sig att på 14 konserter så spelades 109 verk sammanlagt. Bara ett stycke alla stycken som 
spelades var skrivit av studenten själv. Det ger alltså ett resultat på 0.91 % sammanlagt av egen 
framförd musik av klassiskt inriktade studenter. Resultatet visar tydligt att det inte är finns något 
större fokus på det egna komponerandet/skapandet när studenter har avslutningskonserter utan att 
det är den traditionella standardrepertoaren(Klingfors, 2003) som sätts i första rummet.  

Båda lärarna i intervjun talar om vikten att musicerande bör drivas av lust och nyfikenhet. Detta 
för att kunna upprätthålla ett långvarigt intresse av sitt musicerande. Johan menar samtidigt att 
han tycker sig märka att musikers nyfikenhet och lust till musik har på något sätt försvunnit mer 
och mer i dagens samhälle. Han kan inte sätta fingret exakt på vad det beror men tror att det kan 
ha och göra med att musiker väljer att se sig själva enbart genom sin huvudsyssla, som pianist, 
flöjtist eller liknande.  
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Varför konserter har de innehållet som de har beror på flera faktorer där både indirekta och 
direkta gatekeepers spelar in. Till de indirekta hör faktorer som upprätthållande av konservativa 
traditioner och det kulturarv som musikhögskolorna förväntas värna om. Den konservativa 
inställningen tar lärarna upp där de menar att det finns tydliga gränser där kvalitet och 
konsertlokaler hänger samman. Musik som framförs i konsertsalen ses som mer seriös och på 
”allvar”, menar lärarna och det överensstämmer med Klingfors (2003) och hans beskrivning av 
hur musiken kom att få en seriösare prägel under 1800-taleter när den gick ifrån salongerna till de 
nya konserthusen. Att traditioner efterlevs på detta sätt är en indirekt version av gatekeeping där 
saker inte behöver vara uttalat men där normer och mönster fortgår och påverkar mentaliteten i en 
verksamhet. 

	  

Ser	   man	   till	   mer	   direkta	   gatekeepers,	   så	   har	   man	   både	   Högskoleverket,	   ledningen	   för	  
musikhögskolorna,	   samt	   instrumentallärarna	   där	   det	   faktiskt	   är	   de	   som	   på	   olika	   sätt	  
beslutar	  hur	  en	  musiklärarutbildning	  utformas.	  Instrumentallärarna	  är	  de	  som	  bestämmer	  
vad	  som	  ska	  spelas	  på	  konsert	  i	  samråd	  med	  studenten	  och	  denna	  undersökning	  har	  visat	  
att	   studenternas	   egna	   skapande	   komponerande	   inte	   alls	   uppmärksammas	   vid	   dessa	  
lektioner.	  Detta	  får	  till	  följd	  att	  det	  då	  inte	  heller	  kommer	  på	  tal	  att	  framföra	  egen	  musik	  på	  
de	   klassiska	   konserterna	   vid	   musikhögskolan.	   Det	   finns	   tydliga	   band	   mellan	  
instrumentallärarens	   gatekeeping	   gällande	   musikrepertoar	   vid	   konserter	   och	  
mästarläratraditioner	   som	  Nielsen	  och	  Kvale	   (1999)	  beskriver.	  Det	  överensstämmer	  med	  
det	  individcentrerade	  synsättet	  de	  beskriver:	  	  

Mästaren	   roll	   har	   varit	   att	   verka	   som	   en	   förebild	   som	   vägleder	   och	   visar	   hur	   olika	   rörelser	   ska	  
utföras	  men	  också	  sätter	  upp	  regler	  som	  lärlingen	  bör	  följa	  för	  att	  lära	  sig	  inom	  yrke/området	  som	  
lärandet	  sker	  i.	  

Det är problematiskt att tala om kvalitetskrav vid konsertverksamheter och undervisning då 
begreppet kvalitet kan ha olika innebörd för olika personer. Karin Hultman menar att kvalitet inte 
är könsneutralt utan att det hänger samman med makt, genus, jämställdhet och identitet 
(SOU2006:42). Jag tolkar det som att Karin Hultman ser en problematik med hur 
kvalitetsbegreppet inom konst och musik definieras.  Hon ser också att kvalitet är någonting som 
omformas hela tiden av samhället vi lever i. Min undersökning visar att musikhögskolans roll 
som kulturbärare är problematiskt då de väljer att mestadels fokusera på musik komponerad 
mellan 1750 och 1880. Musikhögskolornas värnande av kulturarvet och på det sättet som det görs 
går säkert att ifrågasätta speciellt om man skulle se till Karin Hultmans definitioner av kvalitet.  

Lärarna i denna studie upplever att konsensus finns bland lärare, ledning och publik vilken musik 
som konsertpubliken och institutionen uppskattar, både att lyssna på att och i själva 
repertoarurvalet. Deras reflektioner kan sammankopplas med det som både Klingfors (2003) och 
Rostvall och West (2001) beskriver om hur omtvistade akademierna och institutionerna var när 
det växte fram. Då fanns dem som ansåg att de var bra för att de främjade den goda musiksmaken 
medan andra tyckte snarare att det bidrog till musikens likriktning. Denna konsensus som lärarna 
upplever finns inom musikhögskolan går att koppla till den inställning som Ernst Billgren 
förmedlar om kvalitetsbegreppet finns inom konsten. Han menar att ”om det inte fanns någon 
uppfattning om kvalitet så skulle konsten bli alltför ojämn och oförutsägbar för att orientera sig i 
och bedöma”. Jag tolkar lärarnas syn på denna konsensus att konsertpubliken och institutionens 
lärare har samlats kring vad som lyfts fram repertoarmässigt vid konserter. Vad som då är 
musikalisk kvalitet handlar till stor del om musik som redan är bekant för en och som man vet att 
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man själv och andra uppskattar och även kan bedöma och ta till sig. Nu sammanfaller det med 
just den musiken som kom under tidsperioden 1750 till 1880 ca. Musik som traditionsmässigt har 
figurerat vid konserthus, musikinstitutioner och även inom media generellt sedan långt tillbaka.  

 Jag uppfattar det som att musikhögskolans roll som bevarare av kulturarvet skulle behöva 
diskuteras. Detta för att fokuset har hamnat på ett bevarande av klassiska musiktraditioner 
samtidigt som det nyskapande och framåtblickande musicerande inte har någon framträdande roll 
alls. Det är snarare bara en fortsättning på den tradition som tog fart vid 1800-talets mitt då 
improvisation och det eget skapade fick mindre och mindre plats i musicerandet. Nu som då är 
det teknikövning och interpretationsarbetet av verk som är i fokus. Min undersökning visar 
studenterna och lärarna efterlyser en mer öppen konstnärlig miljö där musiklärarna vågar testa 
nya saker och där en viss mått av osäkerhet får genomsyra verksamheten. 
 
Vad är de då som sker när musiklärarstudenter med klassisk inriktning får sin utbildning enligt de 
här ca 150-åriga musiktraditionerna? Till att börja med så är det ju de nya instrumentallärarna 
som utbildas på musikhögskolan som imorgon ska ut och undervisa vid kulturskolor, gymnasium 
och grundskolor. Tivenius (2008) menar att rekryteringen av lärare till musikhögskolorna sker 
ofta via kulturskolor. Detta gör med stor sannolikhet att gamla undervisningstraditioner efterlevs 
och förs vidare från en lärargeneration till en annan. En av studenterna berättar i intervjun om sin 
osäkerhet kring huruvida man kan ta med egna idéer eller kompositioner till sin 
instrumentallektion eller inte. Han kände inte till någon som brukar göra det av hans kamrater 
heller vilket självklart späder på hans osäkerhet kring det hela. Jag tycker att det är ganska talade 
kring hur traditionen inom den klassiska instrumentalundervisningen sett ut och ser ut även idag. 
Då musiklärarstudenter med klassisk inriktning har fostrats i detta sätt att musicera (interpretation 
av befintlig musikrepertoar) via kulturskolor etc, finns det kanske både en vana, men även 
förväntningar på att undervisningen på musikhögskolan ska se likadan ut.  

Nu är det väl inget riktigt självändamål i sig att alla som sysslar med klassisk musik behöver även 
komponera utöver repertoar spelandet, men resultatet av denna undersökning visar på intressanta 
iakttagelser. Undersökningen visade att musiklärarstudenterna komponerade i någon 
utsträckning, men ingen hade egentligen spelat upp någonting av detta vid konserter på 
musikhögskolan utan det var det var något som hölls för en själv mest eller som ett led i 
kompositionskurser. Anledning till detta måste bero på att studenterna skolas in i en tradition där 
det egna skapandet har lagts åt sidan. Istället fokuseras undervisningen generellt på interpretation 
av klassisk musikrepertoar samt teknikövningar. Intressant i sammanhanget är hur studenterna 
upplever positiva delar som det egna skapandet ger dem även när de spelar andras musik. De 
beskriver hur de får bättre förståelse för en kompositörs eventuella intentioner med sina verk och 
hur de närmar sig sitt instrument på ett kravlöst och mer fritt sätt, som inte är direkt bundet till ett 
visst stycke eller teknik.  

Studien visar att några samarbeten över genregränserna inte verkar existera på musikhögskolan i 
någon högre grad. Jag tänker att komposition som ämne har ju stora möjligheter att för ihop 
musiker från olika genreområden. Komposition som ämne är ju egentligen inte knutit till någon 
specifikt genre utan man har som kompositör stora friheter egentligen att skriva för vilka genrer 
och instrument som helst. Det beror antagligen just på att klassiska musiker inte har för vana att 
improvisera eller hitta på saker själv utan till stor del behöver notation vid sitt musicerande. Just 
den uppdelningen mellan klassiska musiklärarstudenter och de med jazz/rockinriktning är något 
som både lärare och studenter ser som musiklärarnas uppgift att överbygga genom musikaliska 
möten. Det handlar om att uppmuntra studenterna och skapa en plattform/scen där möten kan ske 
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över gränserna. Ser man till hur konsertverksamhet är uppbyggd och de kvalitetskrav som finns 
inbyggda i traditioner via gatekeepers bör musikhögskolor kunna ha betydligt vidare spännvidd 
än vad t ex ett konserthus har. Då konserthus styrs av mer kommersiella och publika intressen bör 
musikhögskolorna kunna vara en plats där det är accepterat att experimentera och gå ifrån 
traditionella mönster. (gatekeepers, http://www.ne.se)  

Genom denna undersökning ser jag klart och tydligt att intresse finns från både lärare och 
lärarstudenterna att göra mera genreöverskridande arbeten än vad som görs nu. Just på en 
lärarutbildning tror jag att det är oerhört vikigt att skapa förutsättningar för möten av detta slag 
för när man kommer ut i arbetsmarknaden så vet man inte alls vad man kan stöta på vad gäller 
projekt eller instrumentgrupper. En annan aspekt av detta anser jag beror på är att 
musiklärarutbildningen fokuserar mycket på den egna individen, och att den ska bli så bra som 
möjligt på sitt huvudinstrument. Det är positivt att musiklärarstudenter får utveckla sina 
instrumentalfärdigheter i hög grad, men jag tycker nog att ett större fokus bör läggas på att lära 
sig musicera tillsammans oavsett musikalisk bakgrund. Musiklärarutbildningen har ju inte som 
mål att utbilda musiker heller först och främst utan vi ska bli musiklärare som arbetar med barn 
och ungdomar som är tanken.  

 

            Studiens genomföranden 
	  

I denna studie genomfördes intervjuer av fyra musiklärarstudenter och två lärare. Metoden med 
kvalitativa intervjuer gav tillfälle att resonera med informanterna utifrån de öppna frågorna som 
jag ställde. Hade jag fått fram ett annat resultat om jag valt en annan metod än intervjuer? Hade 
jag valt att göra enkätundersökningar skulle jag självklart ha nått många fler studenter och lärare 
men jag fick mer relevant data genom att göra intervjuer. Intervjuerna var också av en karaktär 
som gjorde att frågorna utmynnande i djupa resonemang mellan mig och informanten.	  Jag skulle 
gärna velat intervjua fler lärare i den gemensamma intervju som jag hade med Per och Johan. Det 
hade varit intressant att få ta del av fler bilder av hur musiktraditioner efterlevs och hur man som 
lärare på en musikhögskola kan och vill påverka dessa. 

                    

Framtida forskning 
 
Min undersökning har tittat på de klassiskt inriktade musiklärarstudenterna komponerande och i 
vilken mån som de spelar egenkomponerad musik på konserter. Man skulle kunna fortsätta med 
att undersöka traditioner vid jazz/rockinriktningen och om komponerande sker i större 
utsträckning där. Även om det finns en mycket större fokusering på improvisation och eget 
skapande betyder det kanske inte att studenter komponerar vidare mycket där heller. Min 
uppfattning är att det inte är större fokus på nyskapande och upptäckande utan att det handlar om 
att spela befintligt musik som utgångspunkt. En slags ”coverbandsmentalitet” där det handlar om 
att spela så likt originalet om möjligt. Intressant vore också att ta del av hur afroinriktade 
musikerlärarstudenter ser på musicerande över genregränser. Det kanske är många som känner 
sig fångade i de klassiska sättningarna som gäller vid rockband och jazzensembler. Till sist så 
skulle det vara intressant att forska vidare kring musikhögskolornas roll som bärare av kulturarv. 
Är det något som diskuteras öppet eller är det något som ligger där outtalat, men som ändå sitter i 
”väggarna” på musikhögskolorna? Det vore intressant då lärarintervjuerna och olika forskare 
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talar om musikhögskolorna som en konservativ miljö där starka traditioner efterlevs snarare än 
framåtblickande och vara en plats där konstnärligt nyskapande och framåtanda premieras. 
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Bilaga 1 
 

 

Frågor som ställdes till informanter bestående av studenter med klassik musikinriktning. 

1.	  Komponerar	  du?	  
	  	  -‐	  följdfråga:	  Vilken	  typ	  av	  musik	  och	  varför?	  

2.	  Hur	  har	  den	  huvudsakliga	  undervisningen	  sett	  ut	  när	  du	  har	  tagit	  lektioner	  på	  ditt	  
instrument?	  Vad	  har	  din	  lärare	  fokuserat	  på	  i	  sin	  undervisning?	  
	  
3.	  Ger	  det	  någonting	  mer	  till	  ditt	  musicerande	  att	  du	  komponerar	  …?	  
	  
4.	  Tycker	  du	  att	  du	  får	  en	  annan	  relation	  till	  ditt	  instrument	  genom	  att	  du	  komponerar?	  
	  
5.	  Vad	  tycker	  du	  att	  man	  behöver	  för	  kunskaper	  för	  att	  komponera?	  
	  
6.	  Vad	  ger	  dig	  inspiration?	  
	  	  	  	  -‐	  följdfråga	  :	  Hur	  gör	  du	  för	  att	  ta	  vara	  på	  alt.	  ,	  få	  utlopp	  för	  	  din	  inspiration?	  
	  
7.	  Är	  komposition	  vanligt	  bland	  klassiska	  musiker,	  vad	  är	  dina	  upplevelser?	  
	  
8.	  Finns	  det	  en	  uppfattning	  om	  att	  det	  anses	  svårt	  att	  komponera?	  	  Är	  det	  så	  och	  vad	  beror	  
det	  på,	  tror	  du?	  
	  
9.	  Kan	  komposition	  vara	  ett	  	  sätt	  för	  musiker	  kan	  mötas	  över	  musikaliska	  genregränser.	  Vad	  
tror	  du	  om	  det?	  
	  
10.	  	  Finns	  det	  en	  plattform	  för	  att	  spela	  upp	  egenkomponerade	  stycken	  här	  på	  skolan?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Utveckla	  ditt	  svar?	  
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Bilaga 2 
 

 

Frågor som ställdes till informanter bestående av instrumentallärare och 
kompositionslärare: 

1. Bör	   man	   som	   lärare	   i	   instrumentalspel	   uppmuntra	   till	   eget	   skapande	   i	   form	   av	  
komposition,	  improvisation.	  	  Varför?	  	  Varför	  inte?	  

	  

2.   På klassiska konserter på musikhögskolan så spelas det i regel aldrig kompositioner som 
studenterna själva har skrivit då jag undersökt de 14 st klassiska konserter. 

• Vilken	  bild	  har	  ni	  av	  detta	  och	  vad	  beror	  det	  på?	  
• Vilken	  roll	  har	  lärarna/ledning	  här	  på	  musikhögskolan	  i	  detta.	  

	  

	  3.	  	  	  Av	  de	  studenter	  som	  jag	  har	  intervjuat	  så	  komponerar	  alla	  på	  fritiden,	  de	  upplevde	  det	  
som	  att	  det	  fanns	  en	  outtalad	  regel	  att	  egna	  kompositioner	  var	  inget	  man	  diskuterade	  eller	  
tog	  med	  till	  lektionerna	  som	  student.	  

	  

4.	   Vilka	   möjligheter	   ges	   det	   för	   att	   framföra	   egenkomponerad	   musik	   som	   klassisk	  
musiklärarstudent	  på	  skolan	  idag	  	  

	  

5.	   	   	  Reproduktion	  kontra	  eget	  skapande…	  vår	   framtida	  roll	  som	  musiklärare…	  Borde	  det	  
vara	  mera	  fokus	  på	  det	  kreativa	  egna	  skapande	  i	  utbildningen?	  

 

 

 


