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Sammanfattning 
 
Titel: ”Nu gör vi det här, och det här, och det här, och det här” Tre musiklärares beskrivningar 
av undervisningens centrala innehåll i musik- och kulturskolan  
 
English title: ”We’re going to do this, and then this, and then this, and then this” Three music 
teachers describe the core educational contents at the Swedish school for music and arts 
 
Författare: Kristian Muotka och Helena Tagesson  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa tre musiklärares beskrivningar av innehållet i musik- 
och kulturskolans instrumentalundervisning. Historiskt sett har musik- och kulturskolans 
verksamhet haft olika inriktningar, så som att utbilda musiker, skapa en meningsfull fritid och 
bilda inom musik. Idag har många musik- och kulturskolor följt samhällets utveckling mot 
marknadsanpassning, där ett kund- och produkttänkande påverkar verksamheten. Under 
historiens gång har gemensamma mål efterfrågats. Försök att ena musik- och kulturskolornas 
gemensamma mål har gjorts, men verksamheten står fortfarande utan nationella 
styrdokument. Detta medför en stor frihet för den enskilde läraren att förfoga över 
undervisningens innehåll.  
 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre instrumentallärare från olika musik- och 
kulturskolor. De tre lärarna undervisade på olika huvudinstrument och hade olika lång 
erfarenhet av arbetslivet. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de tre intervjuade lärarnas 
beskrivningar av sin undervisning. Resultatet visar på att musiklärarna i stor utsträckning 
påverkas av starka traditioner som återfinns dels i musikutlärandet historiskt sett och dels i 
musiklärarutbildningens traditioner. De intervjuade lärarna beskriver en gemensam ämnessyn 
där deras val av ramfaktorer att förhålla sig till skapar informella kursplaner. En informell 
kursplan kan vara att följa progressionen i en spelbok eller en form av metodiskt användande 
av flera spelböcker. På så vis fyller musiklärarna det friutrymme som avsaknaden av 
nationella styrdokument ger dem.  
 
Sökord: Instrumentalundervisning, planering, musiklärarutbildning, informella styrdokument, 
ramfaktorer.  
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INLEDNING  
 
Vi är nu i slutet av vår musiklärarutbildning och båda har siktet inställt på att arbeta inom 
musik- och kulturskolans verksamhet. Ju närmre arbetslivet vi kommer ju mer funderar vi 
naturligtvis på hur framtiden kommer att se ut. Under vår utbildning har vi fått tydliga 
riktlinjer vad gäller den obligatoriska skolan där det finns styrdokument och kursplaner att 
förhålla sig till. Inom detta område vet vi hur vi kan finna och ta del av informationen, samt 
hur vi kan förhålla oss till de direktiv som finns. Men inom musik- och kulturskolan finns 
inga nationella styrdokument eller gemensamma mål av detta slag. 
 
Blivande musiklärare kan vid reflektion över sitt framtida yrke mötas av insikten att de 
faktiskt inte vet vad som förväntas av dem inom musik- och kulturskolans verksamhet. 
Musik- och kulturskolans uppgift eller plats i samhället kan tyckas oklar för den utomstående. 
Under 1990-talet blev hot om nedläggning av musik- och kulturskolor vanligt till följd av 
ekonomiska neddragningar inom kommunala verksamheter och sedan dess har det varit 
aktuellt att kunna motivera verksamhetens existens och nytta. Detta medför vikten av att 
kunna beskriva och motivera verksamheten för någon utomstående, vilket kan vara 
problematiskt då musik- och kulturskolan inte har gemensamma mål på det sätt som den 
obligatoriska skolan. Det är istället upp till varje skola eller till och med varje enskild lärare 
att sätta upp egna mål och definitioner av verksamhetens syfte, varpå en samlad definition av 
verksamheten eller legitimeringsgrund kan vara svår att uttrycka. Av denna anledning ämnar 
uppsatsen till att framhålla röster från instrumentallärare i musik- och kulturskolan för att få 
en inblick i hur undervisningen kan beskrivas.  
 
För nyutexaminerade kan det vara en hjälp att se vilket innehåll verksamma lärare tyngst 
betonar och hur de begränsar sin undervisning inom en skolform som lämnar stort utrymme 
och ansvar till läraren. För allmänheten kan det vara av intresse att se exempel på hur 
undervisningen kan beskrivas och vilka grunder undervisningen kan vila på. Uppsatsen kan 
bidra till en större förståelse för verksamheten och dess existens, sett ur den verksamma 
lärarens perspektiv.  
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BAKGRUND  
 
I följande avsnitt görs en tillbakablick i musik- och kulturskolans historia för att ge perspektiv 
på vad som bidragit till hur den är utformad och vilka utmaningar skolformen står inför idag. 
Här belyses också de legitimeringsgrunder som varit aktuella under historiens gång. För att 
förstå vad som bidragit till undervisningens utformning ges också perspektiv på musikläraren 
och dess bakgrund samt de faktorer läraren påverkas av och behöver ta ställning till inför 
utformningen av innehållet i undervisningen.  
 
Musik- och kulturskolan då och nu 
 
Under 1800-talet hade instrumentalundervisningen i Sverige till största del bestått av privat 
undervisning för ett fåtal barn och ungdomar vars föräldrar hade en god ekonomi. Vanligast 
var undervisning på piano inom genren västerländsk konstmusik. Musikläraren hade oftast 
undervisat i hemmet men ibland samlades undervisningen under ett gemensamt tak, liknande 
dagens musikskola (Den kommunala musikskolan 1976, 1984, Holmberg 2010, Reimers-
Wessberg 1998). Under denna tid var musikundervisningen inriktad på att eleverna skulle lära 
sig successivt genom att moment efter moment lärdes in, med fokus på notinlärning, kunskap 
om och inlärning av ”den goda repertoaren” (Stålhammar 1995, s 241).  
 
En högre musikutbildning kunde fås främst vid en musikalisk akademi eller inom det militära. 
Men det fanns bara plats för ett fåtal musiker att arbeta inom det militära och de började 
därmed använda sin kunskap i det civila. På så vis spred sig musikkårstraditionerna ut till 
allmänheten och både samspelandet och musikkårer ökade under 1900-talet. Även om 
möjligheter till att utbilda sig inom musik var få så fanns det ett stort behov av att höja 
kvaliteten i musikkårerna och att rekrytera musiker till orkestrarna. Bland allmänheten fanns 
det ett stort intresse för musik och att dela en gemenskap i en kör eller orkester, men 
musikskolor i den form vi tänker oss idag organiserades först runt 1930-talet (Den 
kommunala musikskolan 1976, 1984, Holmberg 2010, Reimers-Wessberg 1998, Stålhammar 
1995).  
 
Under 1930-talet började fler och fler att efterfråga musikundervisning vilket gjorde att 
studieförbunden började utöka sin musikcirkelverksamhet (Den kommunala musikskolan 
1976, 1984). Arbetarrörelsen och frikyrkan är andra exempel där musikverksamheten 
utökades för att på så vis bilda, skapa gemenskap och en meningsfull fritid samt undvika 
alkoholism och depression. En del kommuner inledde musikundervisning. De kommunala 
musikskolornas undervisning handlade om att få fram duktiga instrumentalister som kunde 
fylla det behov av musiker som fanns inom kommunen (Holmberg 2010). Men denna 
utveckling av musikundervisningen stannade upp i och med världskrigen (Den kommunala 
musikskolan 1984, Holmberg 2010).  
 
När fred slutits fortsatte denna utveckling, dels på grund av den gynnsamma ekonomin men 
också på grund av den nyvunna tron på framtiden. Kommunerna började ta över ansvaret från 
de olika folkrörelserna (Stålhammar 1995).  
 

Samhället – representerat av enskilda kommuner – har under efterkrigstidens ekonomiska 
uppsving organiserat och till största delen finansierat frivillig instrumentalundervisning utifrån 
värderingen att sådan undervisning har ett allmänintresse och således bör bekostas med 
skattemedel (Claesson, Gustafsson och West 1996, s 40-41). 
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Antalet kommunala musikskolor växte snabbt. På 1960- och 1970-talen fanns det i stort sett 
en musikskola i varenda kommun (Stålhammar 1995).  
 

Musikskolan har helt och hållet byggts upp med kommunala medel och på kommunalt initiativ. 
Detta innebär att omfattning, inriktning och ambitionsnivå kan variera från kommun till kommun 
(Den kommunala musikskolan 1984, s 18).  

 
I och med att uppbyggnaden av musikskolorna varit de enskilda kommunernas intresse har 
inga överordnade styrdokument eller mål upprättats likt den obligatoriska skolans (Den 
kommunala musikskolan 1976, Stålhammar 1995). Svenska Kommunförbundet menade att 
det fanns ett behov av att hitta gemensamma riktlinjer för denna mångfacetterade verksamhet. 
1976 gavs boken Den kommunala musikskolan ut som gav förslag och synpunkter på hur 
denna verksamhet kunde byggas, men som också speglade såväl pedagogisk syn som syftet 
med musikskolan:  
 

För rekrytering av musiker, musiklärare och andra yrken där musik är ett rikligt inslag (t ex 
förskollärare, klasslärare, kulturförmedlare, ljudtekniker) har musikskolan stor betydelse. Endast 
genom musikskolorna kan idag ges den tidiga start, den instrumentala variation och den 
långsiktiga planerade instrumentalundervisning som är en förutsättning för kommande högre 
musikstudier (Den kommunala musikskolan 1976, s 11).  
 

Enligt Svenska kommunförbundets första utgåva av Den kommunala musikskolan (1976) var 
dess huvudsakliga uppgift att utbilda musiker som skulle täcka upp behovet i kommunernas 
musikliv. Kommunförbundets skrifter var en rekommendation och kom att fungera som en 
vägledning för många kommuner. För en del kommuner fungerade den till och med som en 
slags regelbok där allt som stod tolkades bokstavligt (Den kommunala musikskolan 1984, 
Persson 2001).  
 
Då kommunerna tog över musikverksamheterna och bildade kommunala musikskolor följde 
de som verkat inom dessa med. Därmed kunde de som arbetade i musikskolorna komma från 
olika traditioner: folkrörelserna, militärmusiken, den privata undervisningen eller real- och 
folkskolorna. I takt med att allt fler elever började spela instrument i de kommunala 
musikskolorna vidareutvecklades också utbildningarna för musiklärare. Flera utredningar 
gjordes som behandlade frågor kring vem som skulle arbeta i verksamheten och hur dennes 
utbildning skulle se ut. Detta ledde till en reformering av den högre musiklärarutbildningen 
under 1970-talet (Den kommunala musikskolan 1976, 1984, Larsson 2007, Reimers-
Wessberg 1998).  
 
Kommunförbundet gav 1984 ut en reviderad version av Den kommunala musikskolan. De 
kommunala musikskolornas huvudsakliga uppgift hade nu förskjutits från att utbilda musiker 
till att istället handla dels om bildning inom musik men också om att ge kunskaper 
runtomkring (Den kommunala musikskolan 1984, Stålhammar 1995).  
 

I dagens samhälle måste musikskolan … ta ett större kulturpolitiskt ansvar. Detta innebär att det 
inom musikskolan också måste finn[a]s aktiviteter som inte i förstahand syftar till att utbilda 
duktiga instrumentalister utan som har till uppgift att ge kunskaper om och skapa en positiv attityd 
till musik och musiken[s] närliggande områden som t ex dans och drama/teater (Den kommunala 
musikskolan 1984, s 18).  

 
Under 1980- och 1990-talet anammade fler och fler kommuner ett kund- och produkttänkande 
vilket applicerades på dess verksamheter, bland annat på musikskoleverksamheten. Tankesätt 
som var utvecklade för handel och industri anpassades till de kommunala verksamheterna. 
Besparingar inom kommunerna behövde göras och därmed skedde även förändringar i de 
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kommunala musikskolorna under denna tid. Tidigare självklarheter som att kommunerna stått 
för det ekonomiska behövdes det nu hittas nya lösningar kring, så som exempelvis 
privatisering. Musikskolorna omformades till att samarbeta närmare med den obligatoriska 
skolan samt att ta in fler konstformer än musik och kulturskolor bildades (Reimers-Wessberg 
1998). Det musikaliska innehållet i musikskolan, som tidigare inriktat sig på västerländsk 
konstmusik, började under denna tid blandas upp med nytt innehåll från musiklivet utanför. 
Pop- och rockgenren med dess instrument, repertoar och tekniker blev nu en del av 
musikskolan för att tillmötesgå populärkulturen och elevernas musiksmak (Claesson m fl 
1996, Stålhammar 1995).  
 
Kristina Holmberg (2010) beskriver i sin avhandling Musik- och kulturskolan i 
senmoderniteten att det kund- och produkttänkande som anammades under 1990-talet har lett 
till en maktförskjutning i dagens musik- och kulturskola. Idag har lärarna inte längre den 
auktoritet som eleverna anpassar sig till, istället är eleverna kunder och därmed behöver 
innehåll och metod anpassas så att deras önskemål tillgodoses. Holmberg menar att lärarna 
godkänner detta elevstyre med motiveringen att elever av idag är annorlunda, de har mindre 
tålamod till att öva och vet mer själva vad de vill ha ut av sina lektioner. Musik- och 
kulturskolan kan idag förstås i en tvådelad inriktning: en med det sociala i fokus och en med 
hantverk och kulturarv i fokus. Tankar om musik- och kulturskolan som underleverantör av 
musiker till musiklivet, exempelvis till de stora orkestrarna, lever i viss mån kvar (Holmberg 
2010).  
 
Holmberg (2010) beskriver att det finns synsätt bland lärare i musik- och kulturskolan där 
denna skolform är sista livlinan för att stötta och hålla den västerländska konstmusiken vid 
liv. I detta synsätt ses populärkulturen som en form av överhängande hot mot lärare som har 
klassisk inriktning, samt mot kulturarvet eftersom eleverna ses som oförmögna att själva 
tycka eller välja utan istället blir offer för populärkulturen och media. Detta ses också som ett 
problem för de västerländska konstmusikinstrumenten som inte förekommer i media eller 
populärkulturen. Dels för att det blir svårt att få elever att intressera sig för instrument de inte 
känner till, men också för att den repertoar som finns till dessa instrument finns utanför den 
musik som eleven har vetskap om. Det händer att lärarna ordnar kompromisser som 
exempelvis att hiphop spelas på fagott. Eftersom undervisningen i musik- och kulturskolan är 
en frivillig verksamhet kan eleverna avsluta sin undervisning när de vill om repertoaren inte 
skulle falla dem i smaken. Därför fungerar den repertoar som står utanför den västerländska 
konstmusiken som inslag av motiverande effekt för eleverna, medan en fortsatt fokusering av 
det traditionella västerländska upprätthålls. Här bör poängteras att detta är föreställningar som 
lärare i Holmbergs avhandling uttryckt om elever. Det handlar främst om antaganden kring 
elevers musiksmak och inte deras uttryckta önskemål om repertoar (Holmberg 2010).  
 
Att undervisa i dagens musik- och kulturskola innebär större frihet för läraren än tidigare, men 
också begränsningar. Då kund- och produkttänkandet applicerats på verksamheten blir 
elevens önskemål styrande och lärarna möter problem då deras största kompetens oftast 
återfinns i västerländsk konstmusik som eleverna inte efterfrågar (Holmberg 2010). Ofta 
förefaller det som att läraren representerar sig själv och inte skolan i sin helhet. De försöker 
lösa problemen enskilt och relaterar dem inte till skolan eller tar upp problematiken i 
kollegiet, vilket gör att det inte finns några samstämmiga förslag på lösningar (Claesson m fl 
1996). Ovanstående problematik kan kopplas till att musik- och kulturskolan saknar ett 
övergripande syfte på nationell nivå, ”Musikskolan saknar tvingade och materiella 
föreskrifter” (Persson 2001, s 346), vilket lämnar en stor frihet eller tomrum om man så vill, 
till lärarna i musik- och kulturskolan idag. I vissa kommuner finns lokala målsättningar för 
musik- och kulturskolorna. Dessa dokument är ofta väldigt vaga i sina formuleringar och är 
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starkt påverkade av de intentioner och övergripande mål som råder i de kommuner där de 
verkar. Detta leder till stor variation i målsättningarna mellan olika musik- och kulturskolor 
(Holmberg 2010, Persson 2001). Följande citat ger en bild över verksamhetens struktur.  
 

[Musikskolor] fungerar som paraplyorganisationer, där privatlärare samlas under ett offentligt 
finansierat tak, dock utan att utveckla gemensamma strategier kring skolans uppdrag, mål och 
arbetsformer (Claesson, Gustafsson & West 1996, s 41).  

 
Då många musikskolor saknar ”övergripande kursplaner eller andra måldokument” (Claesson, 
Gustafsson & West 1996, s 41) bestämmer läraren själv kring innehållet och utformningen av 
undervisningen. Mångåriga traditioner har länge styrt verksamheten men när den nu får ge 
vika uppstår ett tomrum (Holmberg 2010). Holmberg beskriver ett framtidsscenario av musik- 
och kulturskolan utan styrdokument där verksamheten riskerar att bli ett nöjescentrum för 
barn och ungdomar. En underhållningsverksamhet där fritidspedagogen gör ett bättre jobb än 
musikläraren. Utan en tydlig styrning, som ger lärarna stöd för sin kompetens i 
undervisningen, blir lärarna maktlösa. Lärarnas kompromisser att spela populärmusik på de 
klassiska instrumenten kan göra att verksamheten tappar trovärdighet och urvattnas. 
Styrdokument, menar Holmberg, skulle kunna ge elever och föräldrar möjlighet att avgöra om 
verksamheten är något som passar dem, men för att kunna ha styrdokument måste någon 
definiera innehåll och målgrupp med undervisningen.  
 
Ämnessyn, musiklärartyper och utbildningens inverkan  
 
Undervisningen påverkas till stor del av det läraren bär med sig. Några av de faktorer som 
påverkar läraren i dennes val är hur läraren ser på sig själv och sin egen roll, hur läraren 
uppfattar och värderar musik och dennes elevsyn (Hanken & Johansen 1998/2004).  
 

All konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig verksamhet förutsätter att man ständigt fattar många 
olika sorters beslut, och i denna process är man normativ och värderande. Besluten kan dock fattas 
på mer eller mindre medveten grund (Claesson, Gustafsson & West 1996, s 52).   

 
Lärares val inom verksamheten påverkas alltså av dess värderingar. Det är alltså viktigt att 
vara medveten om att de värderingar man har inverkar på alla val som görs kopplat till 
undervisningen.  
 
Ämnessyn 
Lärarens syn på musik- och kulturskolans verksamhet, alltså dess mål och funktion, kan 
beskrivas som lärarens ämnessyn. Detta kan handla om legitimering av musikämnet eller 
verksamheten. Det kan också vara på ett mer filosofiskt plan och handla om vad musik 
generellt är bra för. Denna ämnessyn kan ses ur en mängd olika perspektiv och nedan följer en 
redogörelse av dem.  
 
Lärarens ämnessyn kan kretsa kring kulturarvet. Målet blir då att sprida och därmed bevara 
kulturskatten (musiken) både som repertoar och aktivitetsform. Lärarens ämnessyn kan också 
röra sig runt individen. Då kopplat till känslouttryck och utveckling för individen genom 
musik. Gemenskap är en tredje ämnessyn som lärare kan ha. Då är målet ett demokratiserande 
samarbete, där musiken blir medlet för att skapa gemenskap. Ämnessynen kan som fjärde 
exempel kretsa kring färdigheten eller hantverket. Utövandet och övningen blir då målet. 
Slutligen kan lärares ämnessyn grunda sig i något så enkelt som trivsel. Att det helt enkelt 
skall vara roligt med musik och alla skall trivas (Hanken & Johansen 1998/2004, Varkøy 
1993/1996). Dessa sätt att se på musik är starkt kopplat till hur musik och musikundervisning 
historiskt sett har uppfattats, menar Øivind Varkøy (1993/1996) i sin bok Vad är musik?. 
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Musiklärartyper 
Den ämnessyn och de värderingar en lärare har behöver inte uteslutande kategoriseras in i en 
av föregående avsnitts exempel. Genom att se till kategoriernas ytterligheter kan indelningar 
göras av olika typer som blir användbart för att förstå musikläraryrket och de synsätt som kan 
finnas där.  
 
Detta har Olle Tivenius (2008) gjort i sin avhandling Musiklärartyper. Musiklärare från 
samtliga musik- och kulturskolor i Sverige representeras i denna undersökning. Tivenius har 
med hjälp av musiklärarnas enkätsvar utvecklat olika idealtyper (roller dragna till sin spets). 
Idealtyperna beskriver musiklärare som har olika sätt att se på sina uppgifter som 
instrumentallärare och på musik- och kulturskolan i helhet. Idealtyperna blir ett verktyg för att 
förstå och kategorisera lärares värderingar. Idealtyperna är åtta stycken och som följande 
tabell visar delas de in i två kategorier: De pedagogiska konstnärerna och De konstnärliga 
pedagogerna.  
 

Pedagogiska konstnärer Konstnärliga pedagoger 
 
Missionären  
ser det som sin uppgift att uppfostra eleverna, 
sina egna värderingar, den goda musiken och den 
tradition som denne står fast vid ser missionären 
som det bästa för eleverna. Det är därför viktigt 
för missionären att förfoga över vilken musik 
som spelas på lektionerna, klassisk musik är det 
bästa men i viss mån kan annat även gå bra. 

 
Musikanten  
ser sin uppgift som att spela med eleverna och 
där genom att utbilda dem och sprida välmående. 
Musikanten ser spelglädjen som en förutsättning 
för musikaliskt lärande och en meningsfull 
verksamhet och anser även att repertoaren är 
mindre viktig än spelandet. 

 
Portvakten  
ser det som sin uppgift att föra vidare kulturarvet 
till eleverna. Musikens och instrumentets villkor 
exkluderar elever vilket portvakten inte anser sig 
kunna påverka. Att utbilda sig till musiker är hårt 
och man kan inte gena, eleverna måste bli 
självständiga i övning och framträdanden. Det är 
ett måste att vara professionell musiker för att 
kunna arbeta inom instrumentalundervisning. 

 
Antiformalisten  
ser det som sin uppgift att låta fritt spelrum och 
känsla för musik råda, noter är inte nödvändigt, 
undervisningen sker genom att spela med 
eleverna. De traditioner som finns är förlegade 
och musik- och kulturskolan måste förändras i 
grunden. 

 
Kapellmästaren  
ser det som sin uppgift att ge eleverna möjlighet 
att få tillägna sig det musikaliska hantverket och 
använda det i samspel vilket i musik- och 
kulturskolan innebär att allt syftar till orkester. 
Notläsning är viktigt och en förutsättning för 
orkesterspelet och kapellmästaren vill fostra 
barnen till att förstå att musiken lever på sina 
egna villkor. 

 
Förnyaren  
ser sin uppgift som att ta vara på elevens känsla 
för musik och utforma målen efter elevens vilja. 
Intresset för kulturarvet och den goda musiken är 
svagt och en förändring måste ske. 
 

 
Mästarläraren  
ser musikfostran som sin uppgift, eleverna skall 
grundligt läras att spela på rätt sätt och måste 
själva ansvara för övning. Detta sker genom att 
mästarläraren som duktig musiker visar hur man 
gör och litar på sin egen kunskap om hur man lär 
sig spela. Vad som spelas är inte viktigt bara det 
är korrekt. 
 

 
Pedagogen  
ser sin uppgift som att ge eleverna verktyg för 
sin musikaliska framtid, hur det ska låta är inte 
intressant, eleven skall stå i centrum inte 
musiken. Ser sig själv som mer lärare än musiker 
och det är viktigt med demokrati och avstånd 
från elitism. 
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Missionären, Portvakten, Kapellmästaren och Mästarläraren samlas i De pedagogiska 
konstnärerna. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på det konstnärliga (musikerrollen och 
hantverket) mer än på det pedagogiska (att låta eleven och dess personliga utveckling stå i 
centrum). De pedagogiska konstnärerna utgår från en musiksyn som stämmer väl överens 
med den tidiga musikskolan, där kulturarvets bevarande, uppfostran i den goda musiken och 
att spela på det korrekta sättet ingår (jfr Stålhammar 1995). De pedagogiska konstnärerna har 
ofta sin bakgrund i musik- och kulturskolans verksamhet och de återfinns också i den formella 
utbildningen, vid musikhögskolan. Dessa idealtyper har gemensamma värderingar och 
liknande utbildningsbakgrund (Tivenius 2008).  
 
Som motsats till De pedagogiska konstnärerna står De konstnärliga pedagogerna. De är inte 
lika samstämmiga, men de fokuserar mer på pedagogiken än på det konstnärliga. De kommer 
inte, till skillnad från De pedagogiska konstnärerna, ur den formella musiklärarutbildningen. 
Detta tyder på att musiklärarutbildningen har samband med lärares ämnessyn. Hur lärare ser 
på musikundervisning och sin egen roll påverkas av utbildningen (Tivenius 2008).   
 
Utbildningens inverkan 
Då musiklärares utbildning har samband med dess ämnessyn är utbildningens inverkan på den 
blivande musikläraren viktig att belysa. I avhandlingen Musik – mitt liv och kommande 
levebröd gör Christer Bouij (1998) en beskrivning av musikstuderandes väg till 
musikläraryrket. Avhandlingen beskriver hur blivande musiklärare tar sig an och omformar 
identiteter och roller under sin utbildning.  
 
Bouij beskriver att det är vanligt att blivande musiklärare börjat sin utbildningsbana med en 
förutbildning. Det kan exempelvis vara estetiska programmet på gymnasiet och/eller 
folkhögskola med musikinriktning. De blivande musiklärarna börjar redan under 
förutbildningen att lägga mycket tid på att förfina tekniken på huvudinstrumentet. För att få 
utbildas vid musikhögskolan skall ett godkänt antagningsprov göras. Dessa prov är 
omfattande och ”leder till att man kommer att uppfatta sig som utvald” (Bouij 1998, s 333). 
Många studenter ser det nämligen som att målet med förutbildningarna är att klara 
antagningsproven till musikhögskolan. Detta leder till att de blivande studenterna börjar skapa 
sig en identitet som musiker (Bouij 1998).  
 
Vid musikhögskolan finns en hierarki där musikeridentiteten står högst i rang. Verksamheten 
vid musikhögskolorna genomsyras fortfarande av 1800-talets värderingar kring konstmusiken 
och studenterna socialiseras in i dessa traditioner. De individuella målen är väldigt viktiga för 
studenterna under hela musiklärarutbildningen, trots att det är en yrkesutbildning med ett 
givet mål. ”De högst individuellt utformade lärarrollidentiteterna” (Bouij 1998, s 338) skiljer 
sig från de andra lärarinriktningarna. Musiklärarstudenterna kan i större utsträckning påverka 
sin utbildning genom val av olika inriktningar. Den hierarki som råder (där musikern står 
högst i rang) inverkar på kursvalen som de blivande musiklärarna gör. Då det inte ges något 
stöd för läraridentiteten är det svårt att upprätthålla eller skapa sig denna. Vilket innebär att 
studenternas val riktas mot musikerrollidentiteten. Först under de sista åren på utbildningen 
när studenterna är ute på praktik får de stöd för sin läraridentitet (Bouij 1998).  
 
Traditioner och normer inom musikundervisning 
I musiklärarutbildningen har metodiken varit normen, studenterna har lärt sig att reproducera 
tidigare traditioner och ge färdiga lösningar och svar till sina kommande elever. Det var först 
på 1990-talet som didaktiken kom till musiklärarutbildningen (Claesson m fl 1996). Själva 
termen metod kan översättas till ett systematiskt tillvägagångssätt för undervisning och 
lärande och det finns olika sätt att använda en metod på. Det finns en långtgående tradition i 
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att hitta metoden eller min metod som lärare. Den metod som valts ses som bra eller dålig i sig 
själv utan kontext. Metoden ses då som ett färdigt recept. Att få en metod att täcka alla 
situationer är svårt, därför gäller det att hitta många metoder likt en verktygslåda. Vissa följer 
koncept eller metoder ordagrant, andra har idéerna som grund. Vissa lärare ser dem som en 
färdig mall medan andra ser dem som en modell. En färdig mall ger begränsade didaktiska 
förutsättningar och det kan vara vanskligt att följa något slaviskt. Ett problem blir att dessa 
metoder är utformade och utarbetade i en annan tid så de behöver översättas till dagens 
kontext (Hanken & Johansen 1998/2004).  
 
Mästarlära är den äldsta och mest traditionella formen för musikpedagogisk verksamhet. 
Mästarläran har pågått i alla tider och i alla kulturer och berör inte bara musik utan även andra 
områden som är förknippade med hantverk. Vanligast inom musik är mästarläran i 
instrumental- och vokal utlärning även om det också finns spår av mästarläran inom den 
allmänna musikundervisningen (Hanken & Johansen 1998/2004). I dessa hanverkstraditioner 
används verbala förklaringar mer sällan då inlärningen sker genom att ”mästaren” 
demonstrerar, alltså spelar och synliggör det rätta sättet. Detta ställer höga krav på elevens 
reaktions- och observationsförmåga. Att förebilda och imitera blir de kraftfullaste verktygen i 
undervisningen eftersom ord och förklaringar aldrig kan bli lika direkta budskap som att se 
hur läraren gör, spelar och står med mera (Hanken & Johansen 1998/2004, Schenk 2000). 
Hanken och Johansen (1998/2004) refererar till Homaa som beskriver att mästarlära innebär 
att eleven socialiseras till en identitet som musiker – likt den socialisering som Bouij (1998) 
beskriver sker för blivande musiklärare under utbildningen. Genom mästarläran förs 
värdefulla traditioner vidare och blir konserverade på gott och ont, ofta stängs kreativitet och 
nytänkande ute i och med att det finns ett facit som visar den rätta vägen (Hanken & Johansen 
1998/2004, Schenk 2000). 
 
Hur lärare kan tänka kring innehållet i undervisningen 
 
I musik- och kulturskolan finns stora valmöjligheter för läraren när det gäller innehåll i 
undervisningen. Valen kan göras med utgångspunkt ifrån de uppsatta målen, vilket innebär att 
målen först behöver formuleras. Ju mer konkreta och preciserade målformuleringar desto mer 
ger sig innehållet av sig självt. Målen kan vara konkreta undervisningsmål eller delmål på 
vägen Läraren kan även ha ämnesmål som handlar om vad ämnet i sig riktar sig mot, vad 
meningen med undervisningen är (Fostås 2002, Hanken & Johansen 1998/2004). I följande 
avsnitt behandlas stoffet och aktiviteten som ämnesmål. 
 
Läraren kan lägga störst betoning på stoffet i undervisningen. Med stoff menas här kunskaper 
inom teori och historia, repertoar och tekniska färdigheter på instrumentet. Då läraren lägger 
störst vikt vid att eleven ska lära sig stoffet anser denne att själva stoffet har ett värde i sig, 
kunskaperna eleven behöver överförs alltså från stoffet till eleven. Lärarens uppgift blir att 
välja det stoff som är fulländat så att eleven därmed får all önskad kunskap. Stoffet kan 
exempelvis vara en spelskola. Hanken & Johansen påpekar att det finns risker med att välja 
ett specifikt material, då det kanske inte passar alla elever. Att se stoffet i form av 
musikverket och därmed notbilden som någonting absolut att rätta sig efter begränsar 
undervisningen till att handla om en korrekt avkodning av notbilden. Notbilden som är en 
förenkling av den klingande musiken. Att tolka stoffet rätt blir en förutsättning för att eleven 
ska få gå vidare till att tolka och musicera över notbilden (Hanken & Johansen 1998/2004, 
Rostvall & West 2001).  
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Genom att hänvisa till läromedlet förlägger lärarna ansvaret för sitt sätt att undervisa på en 
institutionsnivå; det som står i den tryckta boken är legitimerat av institutionen. Läroboken blir som ett 
sorts facit, som visar vad som är rätt eller fel. […] Läraren blir en kontrollant som avgör om elevernas 
spel överensstämmer med notbilden (Rostvall och West 2001, s 284). 
 

Läraren kan också lägga störst betoning på aktiviteten vilket innebär att läraren fokuserar på 
eleven, då blir stoffet är inte det centrala. Genom arbetet med musik så ska eleven utvecklas 
som människa och utveckla sina förmågor för att använda dem inom andra områden än musik. 
Exempel på sådana förmågor är koncentration, samarbetsförmåga och kreativitet. Lärarens 
uppgift blir att fundera kring vilka aktiviteter som utvecklar vilka förmågor. Läraren behöver 
också fundera över vilken typ av förklaring som hjälper eleven att lära de förmågor som 
behövs, exempelvis för inlärning (Hanken & Johansen 1998/2004).  
 
Hur lärare kan tänka kring planering av undervisningen 
 
Att lära sig musik kräver repetition över tid, därmed är det nödvändigt att planera på lång sikt 
för att främja elevens lärande och utveckling. Planering kan för många vara en självklar del av 
musikpedagogisk verksamhet, men att göra en planering kan betyda många olika saker för en 
musiklärare. Det kan vara en översiktlig läsårsplanering med konserttillfällen, en mer 
noggrann planering av själva lärandet och undervisningsprocessen (så som metod och 
repertoar) eller så har företeelsen inte satts ord på eller skrivits ner. Planeringen kan vara olika 
detaljrik och både kort- och långsiktig, alltifrån en övning eller en lektionstimme till termins- 
och årsplanering. I detta sammanhang är progression något som musiklärare behöver 
reflektera över. Den kan vara alltifrån snabb till långsam, brant eller platt. Progressionen kan 
också handla om i vilken ordning olika moment skall läras och sett till helhet om det skall 
läras enligt en byggstensmodell eller mer flytande mellan samma moment i olika 
svårighetsgrader. (Hanken & Johansen 1998/2004).  
 

Det är inte så komplicerat att planera själva aktiviteterna under en lektion; det gäller att utifrån 
målsättningar välja lämpliga språngbrädor, … musikaliskt material, tillvägagångssätt och 
lektionsförlopp (Schenk 2000, s 216). 

 
Schenk (2000) menar att undervisningens planering är att göra den prioritering och det urval 
av innehåll, metod och förlopp som behövs. På ett liknande sätt beskrivs vad en läroplan är av  
Göran Linde (2000/2006). Han menar att läroplaner kan ses som avgränsningar, riktlinjer och 
kompromisser som uttrycker vad som är önskvärt att lära.  
 
Ramfaktorer 
Planering är mer eller mindre en gissning och förloppet går inte att förutspå helt (Hanken & 
Johansen 1998/2004, Linde 2000/2006). Att se på planering med utgångspunkt i 
läroplansteori kan innebära att läroplanen ses som det som styr undervisningens innehåll, 
planering, tidsram och mål. Det kan även innebära att den ses som en av många faktorer som 
inverkar på undervisningen (Linde 2000/2006). Viktigt att poängtera ännu en gång är att 
musik- och kulturskolan inte har några nationella läroplaner likt den obligatoriska skolan 
(Claesson m fl 1996, Holmberg 2010, Stålhammar 1995).  
 
De många faktorer som kan påverka undervisningen och dess planering kallas ibland 
ramfaktorer, dessa kan beskrivas som förutsättningar som påverkar handlingen. En 
förutsättning kan begränsa det frirum och de möjliga handlingar som finns. På detta sätt kan 
exempelvis tidsfaktorn begränsa handlingsutrymmet till ett visst stoff, en specifik metod eller 
undervisningsform. Ramfaktorer kan delas in i två kategorier, formella och informella. De 
formella ramfaktorerna handlar främst om nedtecknade bestämmelser eller riktlinjer som 
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läraren måste förhålla sig till, medan informella ramfaktorer handlar om andra ting som 
läraren förhåller sig till och som inte är bestämmelser eller riktlinjer på samma formella plan. 
Exempelvis förväntningar från elever, föräldrar, traditioner, vanor med mera (Linde 
2000/2006, Hanken & Johansen 1998/2004, Schenk 2000).  
 
En viktig ramfaktor i undervisningssammanhang är läroboken, eller i musikpedagogiska 
sammanhang spelboken. Boken kan användas selektivt där lärare väljer bort de delar som inte 
stämmer överens med dennes uppfattningar, då förblir den en ramfaktor. Boken kan också 
användas i sin helhet och med samtliga elever, då blir det istället den faktiskt tillämpade 
läroplanen (Linde 2000/2006).  
 
En annan viktig ramfaktor är eleven. I den obligatoriska skolan ska eleverna uttryckligen vara 
med i planeringen enligt styrdokumenten (Lgr 11) även om det är upp till läraren hur stor 
delaktigheten är, men i musik- och kulturskolan finns inga sådana bestämmelser även om 
vissa kulturskolor uttrycker detta som ett mål och det skulle kunna ses som en mänsklig 
rättighet. Forskning inom detta område visar dock på att elevernas delaktighet i planeringen 
av undervisningen gör dem motiverade och engagerade i sitt eget lärande, vilket är särskilt 
viktigt i en frivillig verksamhet där största delen av elevernas övning sker utanför lektionen 
(Hanken & Johansen 1998/2004, Schenk 2000). Men det betyder inte att eleven inkluderas i 
planeringen av undervisningen, maktrelationen kan ofta beskrivas som ojämn där eleven inte 
delges mål eller plan vid själva undervisningsmomenten (Rostvall & West 2001).  
 
Undervisningsformen kan också ses som en ramfaktor. I musik- och kulturskolan utgör 
vanligtvis individuell undervisning största delen av elevernas tid där. Denna form av 
undervisning är positiv för att kunna anpassa lektionen och innehållet efter den specifika 
eleven, dock kan det bli ensamt i längden och elever kan missa biten med intonation och 
samspel (Hanken & Johansen 1998/2004).  
 
Problemområde 
 
Av den historiska bakgrunden framhålls hur musik- och kulturskolans uppdrag har kunnat ses 
ur olika perspektiv. Dess funktion har bland annat varit att utbilda musiker till kommunernas 
musikliv, skapa en meningsfull fritid samt att bilda inom musikämnet. Skolformen har 
genomgått, och genomgår, en anpassning till kund- och produkttänkande vilket i sig skulle 
kunna rucka på det som varit gemensamt för musik- och kulturskolorna, undervisning genom 
traditionen. Skolformens styrning som sådan lämnar stort utrymme för läraren och hur denne 
väljer att bedriva och inrikta sin undervisning. Innehållet i den musikundervisning som musik- 
och kulturskolan bedriver kan ses ur olika perspektiv. Beroende på perspektiv läggs 
tyngdpunkten vid olika delar av undervisningen, detta i sig påverkar verksamhetens syfte och 
funktion. Lärarens planering och synsätt är i detta sammanhang centralt för att överblicka vad 
skolformens möjliga funktion och plats i samhället skulle kunna vara. 
  
Denna uppsats kommer därför att behandla hur lärare beskriver innehållet i sin undervisning 
inom musik- och kulturskolan. Önskvärt hade varit att undersöka samtliga konstformer och 
inriktningar inom musik- och kulturskolan, men denna undersökning har begränsning vad 
gäller tid och resurser. Således har vi valt att inrikta undersökningen på en del av musik- och 
kulturskolans instrumentallärare, den instrumentkategori som kan sammankopplas med den 
klassiska musiken, med en bredd i avseende på lärare verksamma vid olika musik- och 
kulturskolor och antal år av erfarenhet istället för att representera flera genrer med enstaka 
personer. Fokus kommer att ligga på den individuella undervisningen eftersom verksamheten 
till största del kretsar kring denna undervisningsform.   
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Syfte 
 
Syftet är att belysa tre musiklärares beskrivningar av innehållet i musik- och kulturskolans 
instrumentalundervisning.  
 
Frågeställningar 
 

• Vilket innehåll beskriver de intervjuade lärarna som centralt i sin undervisning?  
• Vilka samband kan urskiljas mellan lärarnas utbildning och det centrala innehållet i 

undervisningen?  
• Hur beskriver lärarna sin planering inför undervisningens innehåll och upplägg?  
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METOD  
 

Metod betydde ursprungligen vägen till målet (Kvale 1997, s 91). 
 
I följande avsnitt beskrivs valet av det tillvägagångssätt som använts för att besvara 
uppsatsens syfte. Det redogörs för hur kontakt med och urvalet av intervjupersonerna gick till 
och därtill även hur kriterierna för dessa förändrades under arbetets gång. En beskrivning av 
informationstexten till informanterna följs av ett resonemang kring de etiska 
ställningstaganden som gjort under undersökningen. Det illustreras även hur intervjun varit 
utformad och hur den genomförts.  
 
Val av metod 
 
Uppsatsens syfte är att ta reda på hur musiklärare med egna ord beskriver sin undervisning 
och undersökningen har influerats av ett citat ur inledningen på Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun: "varför inte prata med dem?" (Kvale 1997, s 9).  
 
Att göra en kvalitativ undersökning brukar förespråkas när forskaren vill förstå företeelser och 
individers världsuppfattningar som ofta inte är verbaliserade utan tyst kunskap. Annat som 
kännetecknar kvalitativa undersökningar är att endast ett fåtal miljöer studeras med avsikt att 
få en djupare förståelse för att finna framträdande drag och egenskaper hos dessa (Kvale 
1997, Repstad 1993/2007).  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna (Kvale 1997, s 9).  

 
Motsatsen till en kvalitativ undersökning är en kvantitativ undersökning som inriktar sig mot 
att förklara företeelser (Kvale 1997, Repstad 1993/2007). Att göra en kvalitativ 
forskningsintervju är inte helt okomplicerat,  

 
Man måste … vara uppmärksam på de många lager av mening som är indragna i intervjuarbetet 
och de många tillfälliga omständigheterna i intervjupersonens aktioner i intervjun (Alvesson 2011, 
s 170).  

 
Då undersökningens ändamål var att försöka förstå hur musiklärare tänker och resonerar om 
sitt arbete i den frivilliga musik- och kulturskolan ansågs ändå att en kvalitativ intervju skulle 
kunna ge en djupare och mer komplett bild av varje individ och läromiljö jämfört med en 
kvantitativ studie.  
 
Val av och kontakt med intervjupersoner 
 
Till en början var undersökningen inriktad på lärare som undervisar i tvärflöjt respektive 
klassiskt slagverk med anledningen att det är våra respektive huvudinstrument. I urvalet inför 
en undersökning är det dock viktigt att inte känna dem som ska intervjuas för väl det är då 
stor risk att informationen tolkas i alltför stor utsträckning utifrån den förförståelse som 
intervjuaren redan har kring intervjupersonerna (Repstad 1993/2007). Då våra kurser i 
verksamhetsförlagd utbildning har genomförts på skolor i närheten av Örebro Universitet ville 
vi i största möjliga mån röra oss utanför detta område för att undvika att känna till någon av 
intervjuade lärarnas arbetssätt. För undersökningens giltighet är det också viktigt att försöka 
få så stor skillnad mellan intervjupersonerna som möjligt i avseenden som kön, ålder och 
erfarenhet med mera (Repstad 1993/2007). En sökning efter musik- och kulturskolor på 
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internet med hjälp av en sökmotor gjordes. Från skolornas hemsidor kunde information och 
kontaktuppgifter till potentiella intervjupersoner samlas in. Det urval som genomförts har i 
största möjliga mån gjorts utifrån föregående riktlinjer, för att få största möjliga bredd inom 
ramarna för denna uppsats. Detta urval har dock påverkats av såväl ekonomiska som 
tidsmässiga begränsningar.  
 
För den inledande kontakten med informanterna utarbetades en informationstext. I denna 
förklarades kort att vi är studenter vid Musikhögskolan på Örebro Universitet som önskade 
göra en intervju med lärare som undervisar i tvärflöjt respektive klassiskt slagverk. Den 
innehöll även information om undersökningens syfte, vad informanternas medverkan skulle 
innebära och hur de forskningsetiska principerna kommer att efterföljas i arbetet med denna 
uppsats. Denna text [se bilaga 1] skickades sedan ut via e-post till ett tiotal musiklärare som 
passade in i urvalskriterierna.  
 
Ganska direkt svarade några eventuella intervjupersoner nekande. Detta tillsammans med att 
inga fler svar erhölls under följande vecka (skolornas höstlovsvecka) ledde till att 
urvalskriterierna reviderades och den instrumentbegränsning som tidigare varit ett kriterium 
valdes bort. I sammanhanget ansågs att det instrument lärarna undervisade i inte hade någon 
avgörande betydelse för undersökningen. Återigen gjordes en sökning på internet och ett 
reviderat e-postmeddelande skickades [se bilaga 2] till ytterligare ett tiotal tänkbara 
intervjupersoner. Inga svar erhölls heller denna gång, telefonkontakt ansågs då tidseffektivare 
och de potentiella intervjupersonerna ringdes istället upp. Under telefonsamtalen utgick vi 
ifrån samma informationstext som tidigare skickat ut via e-post. Telefonsamtalen gav ett mer 
lyckat resultat: tre informanter var villiga att medverka i undersökningen. De tre 
informanterna undervisade vid olika musik- och kulturskolor, hade olika lång arbetslivs-
erfarenhet samt undervisade på tre olika instrument. Samtliga hade musikhögskoleutbildning, 
varpå undersökningen fick en inriktning mot lärare med formell utbildning.  
 
För att dölja de intervjuades identitet bör fingerade namn användas i presentationen av 
intervjuerna (Kvale 1997, Patel & Davidson 2003, Repstad 1993/2007,Vetenskapsrådet), 
vilket även har gjorts i denna uppsats. Bedömningen har också gjorts att det skulle kunna gå 
att härleda personerna om både ålder och instrument redovisas. Efter övervägande om dess 
relevans beslutades därför att inte nämna vilket instrument informanterna huvudsakligen 
undervisar i.  
 
Intervjuns utformning  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun brukar kännetecknas av flexibilitet, vilket innebär att den 
inte är statisk och kan formas och omformas under intervjuns gång. Exempelvis kan man 
under en kvalitativ intervju ställa följdfrågor som är intressanta i sammanhanget och genom 
det få musiklärares syn, synpunkter och upplevelser, jämfört med en kvantitativ studie där 
frågorna är fastlagda i förväg (Kvale 1997, Repstad 1993/2007).  
 

Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet (Kvale 1997, s 82).  
 
Inför undersökningen utformades ett intervjuunderlag i form av en tankekarta med ett antal 
teman som intervjun skulle kretsa runt med utgångspunkt i uppsatsens syfte, problemområde 
och bakgrundslitteratur [se bilaga 3]. Från dessa teman lades till ett antal underkategorier och 
slutligen också någon mer specifikt utformad frågeställning. Efter en fördjupning inom 
litteratur i intervjuteknik och utförde vi testintervjuer på varandra och kritik ur den 
intervjuades synvinkel framfördes. På detta sätt arbetades fram ett sätt att intervjua som 
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byggde på en berättelse från den intervjuade snarare än att svara på i förväg fastlagda frågor. 
Denna modell gav också möjlighet att fördjupa samtalet i det aktuella ämnet eller leda vidare 
till andra underkategorier.  
 
Faktorer kring intervjusituationen  
 
Många saker påverkar forskaren och intervjupersonerna i en undersökning. Exempelvis 
tvingas de intervjuade att reflektera kring ämnet på ett sätt som de kanske inte gör eller har 
gjort tidigare. Forskningsintervjun är också ett samspel mellan (i det här fallet) tre människor 
som alla reagerar på och påverkar varandra ömsesidigt (Kvale 1997). Det går inte att 
kontrollera vad intervjupersonerna väljer att berätta om eller vilka upplevelser de vill delge. 
Inte heller hur detta stämmer överens med en större verklighet (Alvesson 2011), men det är 
inte heller syftet med undersökningen. Undersökningen är i en liten omfattning och ska ses 
som nedslag i musiklärares vardag.  
 
Omgivningen påverkar naturligtvis intervjupersonen och att träffas i den miljö där de känner 
sig bekväma är en fördel för ett avslappnat samtal (Kvale 1997, Alvesson 2011). Därför fick 
intervjupersonerna själva välja vart de ville träffas för intervjun. Två av dem valde sin 
arbetsplats medan en av dem valde en offentlig, men avskild plats. Samtliga av de tre 
intervjupersonerna ville gärna fortsätta att samtala även efter att själva intervjun avslutats, 
vilket kan tyda på att en positiv stämning rådde under dessa intervjuer. I denna bemärkelse 
upplevdes det som positivt att vara student utanför arbetslivet, då intervjupersonerna gärna 
ville dela med sig av sina erfarenheter oavsett hur länge de arbetat. En fördel med att vara två 
författare är möjligheten att diskutera och resonera kring upplevelser av intervjuerna och 
därmed ges större möjligheter att se saker från fler synvinklar. För att inte påverka varandra i 
våra upplevelser, exempelvis uppfattningar och intryck av intervjun, avsattes tid direkt efter 
att intervjuerna var avslutade för att var för sig skriva ner det som upplevts som de viktigaste 
händelserna och intrycken under intervjun. Därefter kunde dessa aspekter jämföras, och en 
möjlighet att gå tillbaka och se hur situationen upplevts skapades.  
 
 
Intervjuns genomförande  
 
För att försöka återge helheten och stämningen i rummet där intervjun genomfördes följer nu 
en beskrivning av dessa situationer. Intervjuerna inleddes med en presentation från vår sida 
om oss, brett om vår undersökning och dess upplägg. Uppsatsens exakta frågeställningar 
delgavs inte intervjupersonerna för att i största möjliga mån undvika att de skulle styras till att 
ge oss specifika svar, det som kan kallas forskningseffekt (Kvale 1997). Intervjupersonerna 
fick utrymme för att ställa frågor innan intervjuns start. Sedan gavs information om att det 
insamlande materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att deras riktiga namn, 
instrument som de undervisar i, samt arbetsplats inte skulle komma att nämnas i uppsatsen. 
De fick veta vart och hur vår undersökning kommer att rapporteras och deras rättigheter i 
sammanhanget förklarades: att de när som helst kunde dra tillbaka sin medverkan ifall de 
önskade – både precis i stunden, under intervjun eller efter intervjuns slut. Sist men inte minst 
gav de sitt samtycke till medverkan och att intervjun dokumenterades genom ljudinspelning. 
De tre intervjuerna var mellan 40 till 60 minuter långa och transkriberades till text som ligger 
till grund för resultatpresentationen och resultatanalysen.  
 
”Kan du ge ett exempel på hur en lektion kan se ut?” var intervjuns inledande fråga, varpå 
intervjupersonen exemplifierade i en slags berättelse, som uppföljdes av nickningar och 
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instämmande ”mm” från vår sida, samt följdfrågor knutna till exemplet för att klargöra de 
olika aspekterna. Oftast leddes berättelsen automatiskt över till något av de andra ämnena 
mellan de olika linjerna i illustrationen [bilaga 3] eller leddes vidare till andra exempel. Mot 
slutet ställdes frågor kring dennes utbildningsbakgrund samt att intervjupersonerna fick den 
mer specifikt utformade frågan vad läraren ansåg var viktigt att lära sig i musik- och 
kulturskolan. 
 
 
 
 
 
  



16 

 

RESULTAT  
 
Resultatpresentationens design 
 
Människan är en teckenskapande varelse, förklarar Staffan Selander i boken Didaktisk design 
i digital miljö. Människan använder de medel som denne har tillhands för att kommunicera 
med andra. Detta resulterar i olika former av kommunikation såväl bildliga, textliga som 
verbala (Selander 2008). Den icke-verbala kommunikationen så som kroppsspråk och tonläge 
kan förstärka eller förmedla ett djupare budskap, menar Ulf Jederlund i boken Musik och 
språk. Exempelvis när två kommunikationssystem är oense, strider mot varandra, märks det 
tydligt. Orden kan säga en sak medan kroppsspråket tyder på någonting annat (Jederlund 
2002).  
 
I enighet med detta synsätt där språket vidgas till att innefatta mer än de talade orden, 
inkluderar resultatpresentationen de mest relevanta framträdande icke-verbala uttrycken 
utskrivet i text. Resultatpresentationen följer även samma kronologiska ordning som 
intervjun. Detta dels för att sammanhanget i vilket lärarna talar om olika teman är relevant 
och dels för att de teman uppsatsen behandlar är så tätt sammankopplade att de rör sig in och 
ut ur varandra. 
 
Intervju med Anita  
 
Anita mötte oss i ingången till skolan. Hon låste upp dörren och bjöd in oss till sitt arbetsrum. 
Ena väggen täcktes av en whiteboardtavla med flertalet konsertaffischer uppsatta, i rummet 
fanns också ett bord med stolar, en bokhylla fylld av spelböcker och i mitten av rummet stod 
två stora notställ. Direkt när vi steg in i rummet började hon berätta om sitt arbete, vi hade 
inte ens hunnit introducera undersökningens ämne eller ta fram diktafonen. Vi slog oss ned 
vid bordet och gav henne den inledande informationen kring intervjun och undersökningen 
och startade sedan diktafonen.  
 
Anita upprepade eftertänksamt vår inledande fråga och efter en kort stunds fundering började 
hon berätta. ”Vi spelar ju alltid några uppvärmningsövningar och lite sånt innan vi startar och 
sedan kan det bli att man går igenom det som är svårt i orkesterstyckena om den här eleven 
spelar i en orkester”. Hon förklarade att det kan se väldigt olika ut. Exempelvis om eleverna 
har en spelläxa så spelar de den och någonting roligt tillsammans. Anita fortsatte tala om vad 
som spelas, ”Mycket tvåstämmigt, för jag tycker det är viktigast att det är kul att spela”. Vi 
frågade om det fanns några fasta moment i lektionerna och läraren svarade att en viss typ av 
tekniska övningar för att värma upp samt roliga ljud som kan göras på instrumentet brukar 
vara med i samtliga lektioner.  
 
”Om man tänker förberedelser…” fortsatte vi, varpå Anita förklarade att hon brukade 
förbereda sina lektioner innan terminsstart. ”Så klart måste man känna eleven för att tänka 
såhär, men just de här sakerna ska jag göra och det här ska de spela. Jag ligger ju alltid 
kanske en månad i förväg, om man säger så” sa hon. Anita fortsatte att berätta om hur elevers 
tekniska svårigheter brukar följas upp under terminens gång och tillrättaläggs genom 
upprepade uppmaningar. ”Jag tänker väl att de måste, jag måste väl försöka att få dem att gå 
framåt” sa Anita och förklarade att detta gjordes genom att spela musik av olika 
svårighetsgrad kombinerat med övningar. Anita menade att lättare låtar fungerade som 
motivering för eleven att se sin egen utveckling.  
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”En helt ny elev då?” undrade vi. Anita tycktes tänka efter innan hon fortsatte, ”I år har jag 
tänkt väldigt annorlunda. Det började med att nybörjarna kom hit med sina föräldrar och så 
berättade jag att om sju veckor skulle de spela en konsert tillsammans med en kör och de 
liksom… vaaah?”. Anita ändrade sitt ansiktsuttryck till förvåning för att gestalta föräldrar och 
nybörjares reaktion och fortsatte ”Ja, tänkte jag, bära eller brista”. Anita förklarade att detta 
hade fungerat väl och drog slutsatsen att det var ett bra sätt att arbeta, ”så där upptäckte jag i 
alla fall att man kan göra mycket mer med dem än man tror… Med ett bra material då, det är 
väl det också det hänger på” sa Anita.  
 
Vi blev nyfikna på vad det var för material. Anita förklarade hur hon kommit i kontakt med 
materialet och talade positivt om det, ”Väldigt, väldigt bra tycker jag att det var. Men det är så 
med vissa grejer, tycker man om dem så går det väldigt bra att använda det materialet”. Hon 
förklarade för oss att om man har ett material som man inte känner för går det inte att använda 
det heller.  
 
Samtalet fortsatte på temat undervisningsmaterial och vi frågade om vad läraren annars 
brukade använda. ”Jag måste säga såhär, vi hoppar och far runt väldigt i böckerna” sa Anita 
och förklarade att det oftast bara är vissa delar som hon tycker är bra i böckerna. Hon 
förklarade att de testar allt nytt material som kommer ut. Hon pekade på den välfyllda 
bokhyllan och samtalet om undervisningsmaterial avslutades.   
 
Vi bytte ämne till kollegiet och frågade om de samtalade något om undervisning eller brukade 
diskutera gemensamma tankar om undervisningen. ”Ja, vi pratar väldigt mycket måste jag 
säga” svarade Anita och förklarade att det fanns en bestämd tidpunkt då de i lärarlaget 
träffades i kollegiet. ”Då planerade vi alla konserter och spikade in datum så vi hade lite fasta 
punkter. Sedan har vi gått igenom det där jättenoga, med planering, den [specifika] konserten, 
vem [som] är ansvarig”. Läraren fortsatte att tala om detta i positiva ordalag och att de under 
denna tid kunde bolla idéer. Anita kom in på ett exempel där en lärare hade bollat en idé till 
en konsert vid ett sådant kollegium, vilket hade resulterat i en rolig och spännande konsert, 
”så det är sånt som föds i såna här kollegietider om man säger, så vi vet precis vad vi ska göra 
ända till…”, läraren funderade en kort stund, ”… till sommarlovet tror jag… och det är bra”.  
 
Anita uppmanades att utveckla resonemanget kring om de mer pedagogiska tankarna under 
dessa kollegieträffar, ”Ja, det är ju samma där, vi delar ju dem också” sa hon och berättade att 
de under deras senaste kollegium hade talat om en kommande konsert och beslutat att av de 
tre elevorkestrarna skulle den bästa placeras i mitten av programmet. Detta för att vara 
förebildande för de yngre eleverna. Vi undrade om samarbetet i kollegiet hade förändrats 
under åren. Efter lite eftertanke berättade Anita att när hon började arbeta vid musik- och 
kulturskolan så var det mycket ensamt. I stort sett innebar arbetet inget annat än undervisning 
på huvudinstrumentet. 
 
Här gjorde vi en överledning och började prata om elevernas delaktighet och undrade om 
eleverna själva brukar komma med förslag och idéer om vad de vill göra. ”Det gör dom, 
jättemycket” sa läraren och fortsatte ”men vi försöker väl liksom att få dom…” hon dröjde 
med att fylla i meningen en stund och fortsatte sedan berätta om hur en lärare på skolan ofta 
brukade komma med idéer om samarbeten, men där Anita ofta inte kände till musiken. Efter 
en kort följande tystnad fortsatte hon ”Men visst frågar de om låtar och så går de in på 
Youtube. Eleverna idag är ju mycket mer medvetna om vad de vill spela än vad de var förut. 
Förr ställde man upp: Det här ska vi spela. Så tycker jag inte det är idag”. Anita förklarade att 
hon och de äldre eleverna tillsammans brukar hjälpas åt att välja repertoar. Men hon försöker 
ändå se till så att eleverna spelar mycket olika sorters musik, ”så man inte fastnar i samma”. 
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”Sen kanske jag själv tycker att den klassiska musiken, den är ju kul att spela på [mitt 
instrument], det är ju bara så. Det kan man liksom inte komma ifrån, men det är ju klart de ska 
spela annat också”. Läraren pratade vidare om olika genrer och menade att hon skulle kunna 
göra mer för en bredare repertoar, men det är tiden som inte räcker till. Hon talade en stund 
om tidsbegränsningar och kom sedan in på att tala om deras kommande temakonsert. 
 
”Vad, tycker du, är viktigt att eleverna får med sig?” frågade vi. Anita funderade en stund. 
”Det märker man. Är det låtar som dom gillar så har dom ju med sig dem hem, för då övar 
dom… men är det sånt där som dom inte känner igen och tycker: Det här var nog inte så kul, 
då spelar dom ju inget hemma, det är ju bara så…”. Hon visade än en gång på olika 
svårigheter med elevernas motivation och vikten av en varierad undervisning, ”Men man 
måste man ju lägga in lite tråkiga grejer emellanåt, annars kommer de ju ingenstans” 
avslutade Anita. Vi bad henne beskriva vad det tråkiga skulle kunna vara, ”Det är kanske lite 
övningar, det finns ju lite sånt med, men det blir mer när de kommer lite längre upp” 
förklarade hon.  
 
Vi bad läraren berätta om sin utbildning. ”Ja, på den tiden vet du, det var längesen!” sa Anita 
med glimten i ögat. Hon beskrev sedan sin musikaliska bana från tidig ålder då hennes 
musiklärare hade gett henne motivation och varit drivande och som fått henne att börja 
musicera. ”Sen sökte jag till [musikhögskolan] och gick där tre år. Det var bara tre år då 
och… alltså det var en väldigt konstig utbildning” sa Anita, ”När man tänker tillbaka nu, så 
tänkte jag: vad har jag lärt mig nu? Egentligen lärde jag mig ingenting”. Hon skrattade och 
fortsatte ”Det gick ju mest ut på att man skulle bli så bra på att spela, så herregud alltså! Man 
övade som en galning! Men, sen var det liksom musiklärare jag skulle bli… och det här med 
då att få övningsundervisning och råd, det har jag aldrig fått”. Anita berättade om när de varit 
ute på praktik och haft elever på en skola. Hon hade upplevt att eleverna hon skulle undervisa 
inte speglade verkligheten, utan misstänkte att de varit handplockade för det bara var att spela 
med dem, det fanns inget att hjälpa dem med.  
 
”Sen, då kom man till sitt första jobb, så stod man där själv och tänkte Gud, va ska jag göra 
nu då? det är liksom minnet jag har av när jag kom ut som musiklärare… Sen det som var 
tråkigt, det har jag tänkt på många gånger…” sa Anita, hon suckade djupt ”… det var att man 
hade övat så mycket och man var ju bra att spela, det var vi ju allihopa, och sen vart det ju 
platt fall med full tjänst och elever och tid, ja, herregud…” Anita fortsatte att tala om hur hon 
tyckte att utbildningen borde kombineras mer med arbete för att det endast är genom arbetet 
och de problem man stöter på man kan lära sig. Anita sa att hon inte mindes så mycket av hur 
hon tacklat situationen, men musikledaren på skolan hade varit ett stort stöd, men ”man var ju 
väldigt ensam alltså. Usch! Då var det ju inga lärarlag eller så, man stod ju själv…”. Som 
kontrast till detta ser Anita sin nuvarande arbetssituation där hon har möjlighet att träffa andra 
lärare och möjlighet att arbeta tillsammans. Hon förklarade att hon tror att samarbetena 
mellan musik- och kulturskolan och den obligatoriska skolan kommer bli fler och i större 
omfattning i framtiden.  
 
Undervisningens upplägg menade Anita att hon ”format efter erfarenheten då man undervisat. 
För det blir ju så med åren. Man vet ju att nu kommer de här nybörjarna, och då vet man ju 
precis, ja, men då använder jag det materialet och då gör jag det. Sen går vi till nästa steg, 
jaha, men då använder jag det. Jag tänker som trappsteg uppåt, helt klart gör jag det”. Anita 
fortsatte ”Jag tror dom tycker det är kul. De formar väl sig lite efter mig och vad jag ger dom 
kan jag tänka mig, så jag påverkar ju dom väldigt mycket tror jag”. Vi undrade hur hon 
menade att hon påverkade sina elever. ”På det viset att om jag tycker att det är kul, och visar 
att det här är kul, och ger det här till dem, då tror jag de ger tillbaka samma sak” sa Anita, 



19 

 

”man måste väl visa att man tycker om dom och att det här är kul att spela, för, tycker jag det 
här är tråkigt så tycker dom också att det är tråkigt”.  
 
Samtalet övergick till att handla om hon brukar spela tillsammans med eleverna på 
lektionerna. ”Jag spelar för mycket med dem, det vet jag” fnissade Anita, ”men jag tycker det 
är kul att spela med dom, men dom måste få spela själva också naturligtvis, det får inte hänga 
bara på mig”. Hon förklarade att spela tillsammans med eleverna är nyttigt för att de blir mer 
självständiga. Anita fortsatte med att berätta, ”det är många bitar som ska in på lektionen med 
tempo, fjärdedelar, halvnoter och åttondelar, och det brukar bli sjok med åttondelar några 
veckor, nu måste du veta vad åttondelar är, och likadant med fjärdedelar”. Anita förklarade 
att när hon har så många elever så har hon kommit på att detta är det bästa sättet, för då kan 
hon vara säker på att hon gått igenom det med alla. Samspel framhöll hon också som ett bra 
tillfälle att upptäcka de luckor som elever kan ha angående notläsningen.  
 
Angående brister i notläsningen så undrade vi hur mycket de brukade arbeta med gehör. Anita 
hänvisade direkt till den korta tid som lektonerna innebär, ”20 minuter varje vecka, det är ju 
ingenting”. Hon sa att många elever inte hinner spela hemma som ett resultat av att barnen har 
för mycket aktiviteter numera, som i sig leder till tidsbrist på lektionerna. Anita fortsatte att 
tala om elevernas egen övning, ” jag försöker att hitta på alla möjliga knep”, varpå hon gav en 
mängd exempel. Eleverna kunde göra upp ett veckoschema där de sedan fyller i sin 
övningstid eller färglägga en bit av en bild vid varje övningstillfälle, men många av dessa 
förblir blanka. ”Det är jättesvårt att få dem att spela ” sa Anita. Hon berättade om en elev som 
spelat ett år utan att öva en enda gång och på lektionerna blev det då ”ett väldigt tragglande”. 
Sedan talade hon om dem som faktiskt övar, ”De som har intresse de spelar ändå. Det ger sig 
självt, jag känner så. De som är intresserade, de spelar som bara den! Då går man fram sida 
efter sida, en bok på en termin, Hej och hå, nu har vi spelat en bok!, och det är jättekul men 
det är ju inte många såna”. Hon fortsatte raskt ”Många som kommer hit [till musik- och 
kulturskolan] börjar spela och säger Jag ska prova för att se om jag tycker det är kul, och jag 
hatar det där! Då tänker jag, Vad ska jag lära dig att spela för? Och så har man det där i 
bakhuvet. Och det är klart, har man [eleven] den inställningen behöver det ju inte vara kul för 
det är bara att sluta”. Anita funderade vidare ”Har man jobbat lika länge som mig, som jag 
gjort, då tänker man Ja, men gud, hur har jag stått ut? Jaa, 20 minuter, 20 minuter… Man är 
som en klocka i huvudet… Man känner ju på sig, man behöver aldrig titta på klockan Hej då, 
då tar vi nästa…”.  
 
Vi blev nyfikna på vad som gjort att Anita fortsatt att undervisa genom åren, hon svarade 
skrattande ”Du, det har jag tänkt på många gånger också!”. Anita tyckte fortfarande att det är 
roligt på samma sätt som förut. Speciellt kul tycker hon det är med nybörjarna och att träffa 
deras föräldrar, ”särskilt nu de här sista åren när man har all den här erfarenheten. Man är ju 
mycket säkrare som person och vet att det här ska jag göra, och så här gör jag med den här 
tekniken. Man vet ju vad man ska säga till dem, gör såhär, gör inte såhär, och det är ju en 
himla trygghet”. Men det Anita saknar mest är att spela i orkester, ”Det har jag saknat hela 
mitt liv.”. Hon berättade att hon till en början försökte pendla till olika orkestrar men att det 
inte var hållbart i längden och fortsatte vidare om sitt eget spelande idag, ”Jag håller bara 
igång det. Jag känner att jag blir bara sämre och sämre och det är jättetråkigt, men jag har 
liksom accepterat det på nåt konstigt vis, för att så länge man hänger med eleverna så är det ju 
okej. Men om de börjar ta överhanden skulle det vara katastrofläge. Men alla småtider, om jag 
har tid över, då spelar jag själv”. Anita avslutade intervjun med att berätta att det är ganska 
stressiga arbetsveckor, med långa dagar och många elever. Hon sa att det är mycket att hålla i 
huvudet under en arbetsdag, ”Jag skriver upp, men jag glömmer titta på lappen” skrattar 
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Anita, ”Åh, förlåt jag glömde det… Jaja, vi vet, säger eleverna… Man blir som en stor familj, 
men det är ju skönt att ha ett sådant förhållande” skrattade hon och vi avslutade intervjun.  
 
Intervju med Pernilla  
 
Som ett perfekt sammanträffande så kom Pernilla i full fart från lärarrummet just som vi 
kommit in i entrén på musik- och kulturskolan, hon stannade till och undrade om det var vi 
som kom för att göra en intervju, och det var det ju. Vi gick förbi en annan lärares rum på 
vägen till Pernillas arbetsrum. Hon berättade då att denne lärare hade merparten av eleverna 
på det instrument som hon undervisade i. Pernilla bjöd in oss till sitt arbetsrum som var 
ganska stort, där stod ett piano, några notställ i ett hörn, en djembe, ett litet bord och några 
stolar. På väggen satt en tavla där instrumentet tillplattat som av en mangel satt fastskruvat. Vi 
flyttade ut bordet från väggen och slog oss ned vid det. Pernilla frågade vilken typ av lärare vi 
intervjuade och undrade om hon verkligen var rätt person för vår undersökning. Hon 
hänvisade till sin utbildning som till största del varit inriktad mot klass och inte instrument, 
samt att hon inte hade så många elever. Vi förklarade lärarens roll i uppsatsen och att vi ansåg 
att hon var rätt person eftersom hon jobbat många år inom musik- och kulturskola. Därefter 
gav vi Pernilla den inledande informationen om undersökningen och intervjun och startade 
diktafonen efter hennes samtycke.  
 
”Ett exempel…” sa Pernilla efter vår inledande fråga och tänkte efter. ”Man försöker ju alltid 
få med så många olika bitar som möjligt” sa hon och poängterade att det är beroende av 
sammanhang så som grupp, ålder och hur väl man känner eleven. ”Först och främst känner 
man ju alltid att man vill ha en uppvärmning, en bra början för dom att komma igång, ofta så 
har de inte spelat”. I denna uppvärmning ingår en förberedelse inför det kommande i 
lektionen, ”I uppvärmningen försöker jag också tänka i de tonarter som de stycken man 
arbetar i, att man redan där försöker att förbereda dom på de tonarter som ska spelas, till 
exempel. Ibland kan det vara att man försöker till exempel berätta om stycket, vem som har 
skrivit det, kanske lite historik”.  
 
”Redovisa tycker jag också är viktigt, när man alltså har värmt upp” sa Pernilla och 
poängterade än en gång att sammanhanget avgör hur tillvägagångssättet blir. Hon återgick till 
att förklara kring redovisningen, ”Det tycker jag är en väldigt viktigt bit att de verkligen får 
redovisa hur de har gjort… eller inte har gjort, då får man hjälpa till snarare. Mer och mer har 
vi börjat förhöra om man inte har övat, vad det beror på. Vi försöker ta reda på och försöker 
hitta ett sätt att öva”.  
 
Pernilla ledde över samtalet till spelboken, ”I alla fall de här första åren så är böckerna väldigt 
mycket uppbyggda så att det tidigt blir ganska naturligt att man följer någon form av 
spelskola”, sa Pernilla. Tidigare hade de använt mer löst material, så som kopior, ”men där får 
vi ju mycket starkare restriktioner nu och det tycker jag att jag tydligt märker i min 
undervisning på två sätt: att man försöker få eleverna mer att skaffa noter, mer böcker och 
man kopierar inte riktigt lika mycket”. Pernilla fortsatte att tala om böckerna, ”Böckerna är ju 
ofta ganska pedagogiskt uppbyggda. Så det blir ganska naturligt och böckerna är ju ändå 
väldigt utformade, tycker jag, så att man också automatiskt kommer in på det här med 
notinlärning och rytminlärning som är ett måste för att man ska kunna gå vidare”.   
 
Hon beskrev arbetet med en grupp elever där de var flera lärare som samarbetade och där de 
gemensamt hade tänkt ut alla aspekter som skulle vara med i undervisningen. Pernilla menade 
att det inte var lika tydligt uttänkt i den individuella undervisningen. Hon fortsatte ”Man kan 
väl säga att jag inte redan innan har tänkt att nu ska jag gå igenom det och det, utan mer att 
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jag tycker att det är viktigt att man är uppvärmd, att man kan få redovisa det dom har gjort 
eller inte gjort och att man går igenom nåt nytt”.  
 
Pernilla höjde rösten något när hon fortsatte, ”Ibland kan jag komma på mig själv att oj, det 
känns som att man kanske gör en form ganska lätt på en lektion. Jag försöker också bryta av 
lite mer ibland med att idag gör vi nåt helt annat eller idag kan vi väl spela en duett”. Hon 
förklarade att dessa duetter fungerar bra som a prima vista-övning. ”Jag försöker alltid att i 
början på terminen ta reda på vad eleverna verkligen vill ha ut av sina lektioner” sa Pernilla. 
Hon förklarade att efter terminens slut så stämmer hon av med eleverna om de fått ut det som 
de förväntat sig av lektionerna och att hon ibland skickade eleverna en lapp hem så att eleven 
kan fylla i den tillsammans med sina föräldrar så att hon får med deras synpunkt. ”Plus att vi 
har det på oss, som jag tycker är positivt, att alla barn ska ha möjlighet att spela upp på 
konsert. Precis alla. Så att det inte bara är gräddan som får komma till tals och spela upp på 
konserter, utan alla utifrån där de står får möjlighet” sa Pernilla.  
 
Vi bad Pernilla utveckla hur hon tänker kring förberedelser inför sina lektioner. Pernilla 
förklarade att ”Där är det mycket den där lappen som jag utgår ifrån”, hon förtydligade att 
ibland har hon tillsammans med sina elever samtalat om vad de vill få ut av sina lektioner 
eller så får de med sig en lapp hem. ”Ganska mycket jobbar vi i lag vi lärare” sa Pernilla och 
fortsatte ”Vi har nästan alltid två större konserter tillsammans och det blir väldigt mycket att 
man formar elevernas arbete utifrån dom här konserterna”. Hon förklarade att dessa konserter 
bygger på teman som lärarna bestämmer. ”Det eleverna gör på terminerna, det blir ju med de 
här konserterna som mål. Men, det kan ju vara så att eleven önskar att spela mer duetter. Då 
kanske man får försöka hitta en duett som passar. Eleven önskar kanske också att spela Harry 
Potter, hur kan man få in Harry Potter här?” skrattade Pernilla och förklarade ”så att det är ju 
väldigt mycket nödlösningar man får ha för att få ihop det”. Hon fortsatte vidare ”Jag utgår 
mycket utifrån deras önskemål, för jag tycker att ska eleven ha lusten att spela. Kanske den i 
alla fall hjälps om läraren i alla fall försöker att lyssna på vad eleven vill göra”. Pernilla 
menade att de försöker väva samman elevernas önskemål med konserterna. 
 
Vi bytte då ämne lite grann och frågade om undervisning och elever diskuterades någonting i 
lärarlaget. ”Där tycker jag nog att det brister” svarade Pernilla men tryckte på att hon själv 
skulle kunna ta upp det. ”Jag tycker att vi pratar otroligt lite metodik och jag vet att jag också 
ibland har tänkt på hur många föreläsningar och talare man har lyssnat på under årens gång 
här. Jättemycket duktiga föreläsare har tagits in men det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt 
lite som egentligen berör min undervisning på mitt instrument”. Hon menade att före-
läsningarna ofta var intressanta men återkom till att de inte var till direkt nytta för 
undervisningen.   
 
Hon fortsatte sedan berätta om att de var några instrumentlärare som samarbetat i projektform 
och de hade tyckt att det fungerat så bra att de ville fortsätta med detta. Lärarna hade planerat 
in en gemensam ensembletid och kunde sedan variera vilka av eleverna som spelade på den. 
Pernilla hade märkt att många av eleverna har ”så otroligt många olika aktiviteter, så de kan 
tycka att det är lite jobbigt att man binder upp sig en tisdagskväll mellan sju och åtta i en 
orkester, till exempel” men i denna projektform så kunde de jobba i några veckor med 
ensemblen i stället för en hel termin. På detta vis menade Pernilla att eleverna kunde få en 
extra tid i veckan. 
 
Efter detta bad vi Pernilla berätta om sin utbildning. Hon gick sin utbildning på 90-talet och 
hon förklarade att hennes utbildning var musiklärare med inriktning mot grundskola och 
gymnasium. Under sina studier hade hon sökt en så kallad B-kompetens med inriktning på 



22 

 

huvudinstrumentet. ”Då var det så att man helt enkelt förberedde sig och så fick man spela 
upp för en jury på nytt. De hade vetorätt, alltså att alla verkligen skulle tycka att man hade 
kommit tillräckligt långt på det här instrumentet. Då fick man extra utbildning i metodik och 
praktik på sitt huvudinstrument. Och då fick man en B-kompetens”. Pernilla hade sedan till 
största delen fokuserat på att utveckla sin B-kompetens och inte på utbildningens huvud-
sakliga inriktning mot klass. Pernilla förklarade att utbildningen kan vara ganska långt ifrån 
verkligheten och att studenter under praktiken inte är mogna att förstå vad det handlar om.  
 
Vi frågade hur hennes eget musicerande ser ut idag och Pernilla förklarade att det inte blir 
mycket av det. ”Men jag försöker att ta alla de chanser att spela med eleverna” sa hon och 
skrattade. Pernilla berättade att hon konserterat mycket innan hon bildade familj men nu ”så 
får man nöja sig med att hjälpa barn att spela istället” sa hon skrattande.  
 
Slutligen frågade vi om hon lutade sig mot något specifikt som grund för sin undervisning. 
Pernilla funderade en stund och svarade sedan ”Alltså det skulle kunna vara en ren 
pedagogisk grej till exempel, som man lutar sig mot. Men för mig så kanske det är mer 
elevkontakten, den tycker jag är så viktig”. Hon fördjupade resonemanget, ”För jag tror, att 
funkar den relationen, läraren – eleven, att man trivs och mår bra och också försöker 
uppmuntra deras spel, så tror jag kanske att det är större chans att de övar”. Hon beskrev hur 
hon ville att eleverna skulle kunna se tillbaka på sin tid på musik- och kulturskolan som 
någonting positivt, detta resonemang fick avsluta intervjun.  
 
Intervju med Fredrik  
 
Vi mötte upp Fredrik för den tredje intervjun på den offentliga plats han själv önskat. Runt 
hörnet fanns ett café där vi inhandlade varsin kaffe och sedan gick vi till en avskild plats i det 
offentliga rummet. Efter vår inledande information visade det sig att Fredrik själv bara för 
något år sedan gjort en undersökning i liknande form, så han var insatt i det omkringliggande.  
 
Vi startade ljudinspelningen och ställde vår inledande fråga. ”Nu tar jag en väldigt vanlig 
lektion” sa Fredrik och började i detalj beskriva hur eleven på föregående lektion går ut ur 
rummet samtidigt som han för ner anteckningar för att minnas om vad som gjorts och hur det 
gick på lektionen. ”Sen kommer nästa elev in” varpå Fredrik beskrev hur de brukade inleda 
lektionen med att prata lite om veckan som gått eller om gemensamma intressen för att 
”mjuka upp stämningen lite” varpå han kommer ”till det centrala… Har du spelat mycket i 
veckan?”. Lektionen brukade sedan ta sin utgångspunkt i elevens svar enligt Fredrik. ”Jag 
brukar börja med någon slags uppvärmning” som varieras beroende av spelteknisk nivå. För 
nybörjare är det mer en lek, ”kanske man låtsas att man är en bil eller något sådant och så får 
jag gasa och så får han vara motor, eller också byter vi”, vilket följs av olika härmnings-
övningar på olika delar av instrumentet. Med de elever som kommit lite längre spelas längre 
toner i olika legatoövningar. Sedan är det dags att spela upp läxan, ”antingen till skiva eller att 
jag sitter och kompar till” säger Fredrik, varpå han brukar ge råd om förbättringar som kan 
göras. Så ska eleven få en ny läxa till kommande vecka. Fredrik brukar då fråga eleven om 
den har något eget önskemål ”om de inte har något eget så… kör jag ofta på i boken” berättar 
han.  
 
Fredrik förklarar att om en elev haft ett önskemål om en låt att spela kan detta material behöva 
förberedas, så som att hitta låten eller kopiera upp och ta med noter. Även lite förberedelser 
kring hur det skall genomföras kan behöva göras, ”men det är inte så att jag sitter och planerar 
varenda lektion” sa han, anteckningarna från föregående lektion fungerar som utgångspunkt. 
Fredrik berättade att han har så många enskilda elever att det är svårt att göra ett lektions-
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upplägg för alla, ”om man gör det finns det nog risk att man blir lite låst”. Fredrik berättade 
att han lärt sig improvisera och fånga stunden under sin korta tid som lärare.  
 
Vi ledde in samtalet på förberedelser ur ett mer långsiktigt perspektiv varpå Fredrik direkt 
började berätta detaljrikt om hur första lektionen med en nybörjare vanligen ser ut. Han 
avslutade sin berättelse med ”att hitta en avspänd klang, det brukar vara det som är mål 
nummer ett”, varpå en stunds tystnad uppstod. ”… sen det… det man alltid vill åt med en elev 
är att de ska hitta någon slags drivkraft med sitt spel” fortsatte Fredrik och menade att 
eleverna ska spela för sin egen skull och inte för lärarens. ”Men det är väl det som är målet, 
att försöka få dem att själva vara intresserade. Om jag utgår från mig själv så var det ju det 
som gjorde att jag fortsatte spela när jag kände att jag själv kunde göra musik eller att jag 
själv kunde musicera” avslutade Fredrik.  
 
Vi återgick till Fredriks exempel och undrade vilket material som han syftat på ifall eleverna 
inte hade något eget önskemål om låt att spela. Han svarade snabbt författare och spelbok och 
berättade att denna spelboksserie används för alla elever. Sedan tycktes han genast börja 
fundera kring sitt val och erkände att någon reflektion kring materialvalet inte hade gjorts 
tidigare. Fredrik berättade vidare att böckerna är upplagda på ett bra sätt där nya moment 
presenteras på i stort sett varje sida, ”så att om man går i kronologisk ordning så får man med 
det mesta… Sen så kanske det inte är det roligaste alltid, men det finns en tanke bakom 
böckerna, det kan jag se” menade han.  
 
Andra gången ämnet långsiktig planering kom på tal började Fredrik berätta om hur det är att 
ta över en elev från en annan lärare. Han beskrev det som ”lite knepigt” eftersom det inte 
finns någon vetskap kring hur den tidigare läraren arbetat. Fredrik berättade att det vanligen 
tar några lektioner innan en bra bild av vad eleven kan har skapats, men att kunskapsluckor 
som man som lärare inte varit medveten om kan upptäckas hos eleven långt senare. Han gav 
följande exempel på elever som han tagit över. Eleverna hade spelat instrumentet i sex år och 
hade fin ton men skrev fortfarande egna förklaringar över noterna. ”Då borde man ju ha 
kommit lite längre, om man har spelat i sex år ändå, så man kan läsa av en notbild…” sa han 
och nickade menande mot oss.  
 
Vi ledde då in samtalet på notläsning och bad Fredrik berätta om sina tankar kring 
notläsningsdelen i undervisningen. Han började vicka lite på stolen och förklarade, lite 
tvekande med små pauser mellan orden, att han brukar följa böckerna. Fredrik förklarade ”lite 
för dom, dom börjar mycket på gehör…” och beskrev vidare bokens upplägg, men förändrade 
ord för ord just efter att de sagts som för att hitta rätt ordval. Fredrik beskrev vidare bokens 
upplägg, efter åtta veckors gehörsspel så börjar nästa avsnitt där samma låtar spelas fast efter 
noter. Fredrik gav oss sin tolkning att tanken med boken är att man ska koppla ihop det man 
tidigare spelat och hur detta ser ut i noter. Han reflekterade över att det har funkat jättebra 
ibland och ibland inte. När det inte fungerade skiljde Fredrik ut beståndsdelarna så att tonerna 
togs var för sig, med en förklaring till vart i notsystemet som är dess plats. Sedan behandlades 
även rytm och notvärden separat och som ytterligare hjälp använde han rytmikövningar. Som 
exempel gav Fredrik: ”Vi går en puls kanske…” Han visade med fötterna och fortsatte ”… 
fjärdedelar, åttondelar, helnoter… halvnoter… och det brukar de ju snappa, och så klappar 
vi… ” han demonstrerade helheten med både händer och fötter och menade också att det är ett 
bra avbrott från att spela, att ställa sig upp och röra på sig. Fredrik sa sedan att han just i 
stunden kände att han skulle vilja använda rytmik mera för att just koppla ihop kroppen med 
musicerandet.  
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Fredrik gav sedan en beskrivning om ett öppet klimat i kollegiet för diskussioner, ”men jag 
har inte rådfrågat jättemycket, men jag har ofta tänkt att jag ska fråga dem om grejer” sa han. 
Att prata arbetssätt mer generellt i lärarlaget, förklarade Fredrik, är inget som han upplevt att 
de gör, möjligen att specifika elever diskuterats. ”Det skulle nästan vara en del av arbetstiden 
att man då får prata lite om varje elev och kanske reflektera över hur man ska jobba och 
rådfråga andra och så” föreslog Fredrik.  
 
Fredrik har flest individuella elever men undervisar även tillsammans med andra lärare några 
mindre ensembler och några klassorkestrar. Fredrik förklarade att de arbetar på ett liknande 
sätt som i den individuella undervisningen, fast utifrån arrangemang för grupp. Fredrik tog 
upp några skillnader mellan undervisning individuellt och i grupp: ”det blir ju framför allt lite 
mer planering, man måste ha lite mer tanke bakom den”, annars blir det lätt rörigt. ”Nu gör vi 
det här, och det här, och det här, och det här” sa han och gestikulerade en linje med handen 
från vänster till höger med en markering av varje ”här”, som för att illustrera att det fanns en 
förutbestämd kronologisk ordning på momenten i lektionen.  
 
Vi bad Fredrik berätta om sin utbildningsbakgrund. Han förklarade att på gymnasiet gick han 
ett estetiskt program och gjorde sedan en ettårig utbildning med inriktning på musik som kan 
ses som motsvarande instrumentalinriktning på folkhögskola. Fredrik beskrev sin utbildning 
vid en musikhögskola som huvudsakligen inriktad på huvudinstrumentet och att bli 
instrumentlärare, han förklarade djupare de instrument han fått kompetens inom. Utbildningen 
gav en bra grund vad gäller spelteknik men ”det man saknar är ju kanske lite mera metodik” 
sa han och förtydligade ”hur man lär ut noter på ett bra sätt, hur man går tillväga, tycker inte 
jag man har gått igenom på didaktiken speciellt mycket”, det har han själv fått komma på hur 
det ska gå till förklarade Fredrik.  
  
Fredrik beskrev att det egna övandet minskat ganska mycket. ”Det är ju inte på ens egen nivå 
om man säger så” sa han och förklarade att trots det spelar han mycket på lektionerna 
tillsammans med eleverna. Fredrik berättade att övrigt musicerande i olika sammanhang 
också minskat eftersom det inte finns lika mycket tid eller lika mycket ork som under 
studierna. ”Det känns lite tråkigt, men samtidigt så trivs jag väldigt bra med jobbet nu” 
förklarade han, ”jag hade lite inställningen när jag gick in i den här terminen att nu ska jag 
jobba jättemycket och känna på hur det är”. Även om arbetsbelastningen inte påverkat 
lektionerna enligt honom så förklarade han att det möjligtvis var tid för reflektion som 
saknades. 
 
När vi mot slutet av intervjun frågade mer specifikt vad Fredrik ansåg var viktigt att lära sig i 
musik- och kulturskolan svarade han ”Det viktigaste är nog att man får en meningsfull 
fritidssysselsättning”. Sedan poängterade Fredrik vikten av att öva hemma för att sedan spela 
tillsammans med andra ”en del kanske övar för sin egen skull, men det är inte därför jag övar, 
det är ju för att spela tillsammans”. Han framhöll också återigen sin åsikt om att eleverna 
skulle hitta sin egen drivkraft ”att man kommer till den punkten att man själv ansvarar för sitt 
spel, det är ett mål också. Det är viktigt för då blir man en självständig musiker”.    
 
Vi återgick här till att prata om kollegiet och om det fanns några gemensamma mål eller 
riktlinjer. Fredrik gav oss ett nekade svar, följt av ”rent fysiskt finns det någon slags papper 
där de har någon slags egen läroplan eller eget styrdokument”. Fredrik var inte själv så insatt i 
det, men berättade att verksamhetens mål stod där, vad den individuella undervisningen skulle 
leda till och att musik- och kulturskolans funktion skulle vara att berika kulturlivet i 
kommunen. Men att sätta sig in i dessa papper tyckte han inte var nödvändigt och 
argumenterade vidare ”det är alltid bra att ha ett mål, men jag känner att det är ganska skönt 
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att vara fri från det, för då blir det inte samma kravfyllda press”. Läraren ansåg att det ”förstör 
kreativiteten, så jag vill nog helst hålla det borta”. Möjligen kunde läraren tänka sig att skriva 
ner vad eleven skulle nå upp till för egen del men ” man behöver inte visa eleven” för ”de ska 
vara där för att de tycker det är kul”. Vi tittade på varandra nickandes och avslutade intervjun. 
 
Resultatanalys 
 
Följande avsnitt ämnar analysera det resultat som beskrivits och besvara de frågor som rör de 
tre lärarnas syn på centralt innehåll, planering och upplägg samt utbildning och ämne.  
 
Centralt innehåll i individuell undervisning  
 
Gemensamt för de tre intervjuade lärarna var att de alla valde att fokusera sina exempel på 
den individuella undervisningen, vilket därmed blev uppsatsens inriktning. De poängterade att 
undervisningen kan se väldigt olika ut och beskrivningen de gav var en lektions vanligaste 
upplägg och innehåll. I alla tre lärares beskrivning inleds lektionen med en uppvärmning. 
Både Anita och Fredrik beskrev att denna uppvärmning består av teknikövning, som för de 
yngre eleverna mer utformas som en lek. Pernilla beskrev att hon brukar ge eleverna 
information om kompositören och det stycke som ska spelas på lektionen. De spelar också 
uppvärmningsövningarna i samma tonart som det aktuella stycket. Sammantaget ska eleverna 
öva tekniska färdigheter och få fördjupade kunskaper om repertoar och teori. 
Uppvärmningarna syftar till att eleverna ska lära sig stoffet vilket kan kopplas till en betoning 
vid stoffet i undervisningen likt beskrivningen av Hanken och Johansen (1998/2004).  
 
Stoffet, som likt byggstenar är till hjälp i nästa lektionsmoment, som också är gemensamt för 
de tre lärarna, nämligen att eleverna får spela upp och redovisa spelläxan. Anita brukar också 
gå igenom de svårigheter som eleverna kan ha stött på i de stycken som de spelar i orkestern. 
Hon övar dessa tillsammans med eleverna så att de lär sig materialet. Genom att observera 
eleverna när de spelar kan hon tillrättalägga deras tekniska svårigheter genom uppmaningar. 
Fredrik ger ett liknande resonemang där han beskriver att han ger eleverna råd om vilka 
förbättringar de kan göra.  
 
Lärarna beskriver alla att elevernas egen övning är en förutsättning för att de ska kunna gå 
vidare på lektionen annars blir det, med Anitas ord, ”ett väldigt tragglande”. Pernilla och 
Fredrik beskriver att de är noga med att förhöra om eleven övat sedan förra lektionstillfället. 
Pernilla menar att det är viktigt att eleverna får visa att de har övat eller inte övat och att hon 
hjälper dem att hitta sätt att öva. Fredrik understryker själv att det centrala är att få svar på hur 
det gått att öva för eleven sedan förra lektionen, för att han ska kunna avgöra hur 
fortsättningen på lektionen ska formas. Elevens egen övning beskrivs alltså som centralt.  
 
Både Pernilla och Fredrik följer en spelskola, medan Anita däremot valt ut sitt material ifrån 
olika spelböcker. Hon brukar också testa allt nytt material som ges ut. Anita menar att det är 
viktigt att hon som lärare tycker att materialet är bra, annars blir det svårt att övertyga 
eleverna att spela det. Pernilla berättade att hon tidigare arbetat liknande Anitas beskrivning 
men att de vid hennes skola fått restriktioner kring kopiering och därför har hon valt att utgå 
från en spelbok. Fredrik erkänner att hans val av spelbok inte problematiserats mer efter att 
han valt den. I motsats till Anita motiverar Pernilla och Fredrik spelskolorna i sin helhet och 
menar att de är väl genomtänkta och innehåller det stoff som eleverna ska lära sig i musik- 
och kulturskolan. ”Sen så kanske det inte är det roligaste alltid, men det finns en tanke bakom 
böckerna, det kan jag se” menade Fredrik.  
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De tre lärarna framhåller alla att rytm- och notinlärning är extra viktigt att eleverna lär sig. På 
samma sätt som de menade att elevers egen övning är en förutsättning, framhåller de även 
detta stoff som en förutsättning för att eleverna ska kunna gå vidare. Anitas elever får spela 
musik med olika svårighetsgrad, dels för att eleverna ska tycka att det är kul och dels så att de 
själva kan få perspektiv på sina kunskaper. Om eleverna gillar musiken och inte tycker att det 
är för svårt hela tiden så blir de motiverade att jobba vidare med notläsning, notvärden och 
tempo, menar Anita. Pernilla framhåller duetterna som ett bra sätt att arbeta med rytm- och 
notläsning i form av a prima vista-övningar och Fredrik ger sin bestämda åsikt om hur långt 
elever som spelat instrumentet i sex år borde ha kommit med sin notläsning. Dock visar hans 
kroppsspråk och sätt att formulera sig på en osäkerhet kring hur han själv tar sig an rytm- och 
notinlärning med eleverna. Fredrik framhöll till en början böckernas pedagogiska upplägg 
men hans kroppsspråk förändras efter att ha börjat reflektera kring rytm- och notinlärning, han 
börjar vicka på stolen och leta efter rätt formuleringar. Han beskriver att han måste ha en egen 
modell att ta till för att alla elever ska förstå rytmer och noter och visar därmed på att 
spelböckernas upplägg inte passar för alla elever. Då använder han sig av rytmikinspirerade 
övningar, så att eleverna får med sig hela kroppen. Under intervjuns gång resonerar han sig 
fram till att han vill använda mer rytmik i sin undervisning framöver, just för att eleverna ska 
få med hela kroppen, ett perspektiv som spelskolan saknar. Likt Hanken och Johansen 
(1998/2004) problematiserar alltså Fredrik riskerna med att se stoffet som den tyngst betonade 
utgångspunkten för innehållet i undervisningen.  
 
Stoffet som centralt innehåll  
Det som beskrivs av lärarna som mest centralt i den individuella undervisningen är inriktat på 
att eleverna ska utveckla sina tekniska färdigheter och lära sig materialet som finns i 
spelboken. De framhåller alla vikten av att eleverna ska kunna avkoda en notbild på ett 
korrekt sätt och ser det som en förutsättning för att kunna gå vidare. Genom att förhöra om 
elevens övning och bedöma redovisningen av läxan kontrollerar lärarna om eleverna tolkar 
notbilden på rätt sätt (Rostvall & West 2001). Ingen av lärarna beskriver någonting om 
musicerandet utanför avkodningen. Lärarna lägger tyngdpunkten på att eleverna ska lära sig 
stoffet likt Hanken och Johansens (1998/2004) beskrivning (se avsnittet ”Hur lärare kan tänka 
kring innehållet i undervisningen” s 8). Lärarna i undersökningen ser stoffet som det mest 
centrala av utgångspunkterna för undervisningens innehåll.  
 
Aktiviteten som en del av centralt innehåll 
Att lärarnas centrala och tyngst betonade innehåll är stoffet betyder inte att undervisningen 
uteslutande koncentrerar sig kring detta. Alla tre lärarna berättar också att de spelar mycket 
tillsammans med eleverna. Eftersom individuell undervisning vanligtvis utgör den största 
delen av elevernas tid i musik- och kulturskolan så kan det bli ensamt i längden och eleverna 
kan gå miste om att lära sig intonation och samklangsförståelse (Hanken & Johansen 
1998/2004). Detta kan vara en anledning till att lärarna spelar mycket med eleverna på de 
individuella lektionerna.  
 
Lärarna ger olika exempel på hur detta kan se ut. Anita spelar mycket tvåstämmigt med sina 
elever. Hon tycker att det är kul att spela med eleverna och menar på att hon påverkar dem att 
också gilla det de spelar genom sin egen entusiasm. Hon framhåller också en problematik med 
att spela för mycket med eleverna då hon vill att de ska bli självständiga. Själv tycker Anita 
att klassisk musik är både roligast och låter bäst på det instrument hon undervisar i, men hon 
försöker se till att eleverna spelar många olika sorters musik så att de inte ska fastna i att bara 
spela en viss typ av musik. Pernilla och Fredrik spelar också mycket tillsammans med 
eleverna. Pernilla ger exemplet duetter och Fredrik brukar bland annat ackompanjera eleverna 
med sitt pianospel.  
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När lärarna berättar att de spelar mycket tillsammans med eleverna visar de att de också ser 
aktiviteten som viktig i undervisningen, att eleverna ska utvecklas som människor. Anita, till 
exempel, talar om elevernas självständighet och att de ska utöka sin genrebredd. Fredrik vill 
att eleverna ”ska hitta någon slags drivkraft med sitt spel” så att de spelar för sin egen skull 
och tar eget ansvar, ”Det är viktigt för då blir man en självständig musiker” menar Fredrik. 
Det är svårt att skilja ut fokusering av aktiviteten ifrån stoffet då mycket lärarna berättar 
kopplas tillbaka till det, vilket återigen speglar hur centralt stoffet är i deras undervisning. 
Pernillas beskrivning av varför hon spelar duetter med eleverna ett exempel som är direkt 
återkopplat till stoffet, att öva på att spela a prima vista.  
 
Stoffet som centralt i mästarläran  
Att lärarna lägger störst vikt vid stoffet kan också ses ur traditionen mästarlära som enligt 
Hanken & Johansen (1998/2004) varit en del av musikpedagogisk verksamhet i alla tider. I 
mästarläran spelar läraren (mästaren) med eleverna för att förebilda och synliggöra det sätt 
som är det rätta. Eleverna imiterar sedan läraren som korrigerar dem, vilket alla lärarna här 
beskriver att de gör. Mästarläran syftar till att socialisera in eleven i en identitet som musiker 
(Hanken & Johansen 1998/2004). Fredrik är den lärare som tydligast uttalar detta syfte när 
han säger ”Det är viktigt för då blir man en självständig musiker”. Att betona stoffet i 
undervisningen kan ses som ett direkt led i denna mästartradition.  
 
Stoffet som centralt i utbildningen av musiklärare 
Något som ytterligare kan vara en viktig faktor i att lärarna betonar stoffet som det centrala i 
sin undervisning hittar vi som ett led ifrån mästarläran, i musiklärarutbildningen. Claesson 
m fl (1996) beskriver att metodiken varit den princip som genomsyrat musikstudenternas 
utbildning. Även om didaktiken som vidgar perspektiven på undervisning kommit in i 
utbildningen under 1990-talet, visar undersökningen att metodiken fortfarande efterfrågas i 
musiklärarutbildningen. Som exempel har Fredrik ganska nyligen gått klart sin utbildning och 
han beskriver att han saknat undervisning i metodik. Det finns en strävan hos alla lärarna att 
använda ett systematiskt tillvägagångssätt i sin undervisning, en metod som bygger på att se 
stoffet som det centrala.  
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att samtliga lärare lägger tyngd vid stoffet och ser det 
som det mest centrala innehållet i undervisningen. Det innebär att kunskaper inom 
instrumenttekniska färdigheter, teori, repertoarkännedom och historik är innehåll som läggs 
extra stor vikt vid. Detta kan höra samman med lärarnas utbildning vid musikhögskola, då 
samtliga lärare eftersträvar att systematisera undervisningen och använda metodik som 
princip. Det kan också ses ur ett historiskt perspektiv, den traditionella mästarläran som 
använts för utlärande av hantverk i alla tider.  
 
Läraren och dennes utbildning 
 
Lärarna lägger tyngdpunkten på stoffet i sin undervisning, detta kan enligt Hanken och 
Johansen (1998/2004) bero på att undervisningen påverkas av vad lärarna bär med sig i form 
av erfarenheter och värderingar. Resonemanget fortsätter nu med koppling till de tre lärarnas 
bakgrund och utbildning med en tillbakablick för att sammanfatta de tre intervjuerna.  
  
Lärarnas eget musicerande 
Anita uttryckte i slutet av intervjun en stor längtan efter att få spela i orkester, något som hon 
saknat ända sedan hon slutade studera. Pernilla berättade att hon tidigare konserterat mycket 



28 

 

men att hon numer får inrikta sig på att hjälpa eleverna att spela. Fredrik tyckte likt de andra 
att det var tråkigt att det egna musicerandet minskat så mycket sedan han slutade på 
musikhögskolan. Samtliga lärare förklarade att det inte längre fanns någon tid till egen övning 
sedan de börjat arbeta, alla tre försökte spela så mycket som möjligt tillsammans med 
eleverna för att på så vis hålla uppe sitt eget spel.  
 
Lärarnas utbildning  
När de tre lärarna under intervjun beskrev sin musiklärarutbildning kretsade samtalet kring 
kunskaper inom instrumentspel, metodik och praktik. De tre lärarna uttryckte alla att de 
musicerat mycket under sin utbildning. Anita beskrev hur hennes utbildning varit inriktad mot 
att utbilda skickliga musiker och hade lämnat lite utrymme för att utveckla läraregenskaper. 
Pernilla framhöll främst sin B-kompetens som viktig i sammanhanget och även Fredrik 
beskrev sin utbildning som inriktad på att bli instrumentlärare. Anita och Fredrik gav därtill 
en beskrivning av sin tidigare utbildningsbakgrund, före musikhögskolan, som också hade 
kretsat mycket kring eget musicerande.  
 
Samtliga av lärarnas beskrivningar stämmer väl överens med den socialisationsprocess som 
Christer Bouij (1998) redogör för i sin avhandling. Anitas beskrivning av att hon och hennes 
studiekamrater lade ner väldigt mycket tid att öva på huvudinstrumentet under utbildningen  
stämmer väl överens med den musikeridentitet som Bouij (1998) menar är den identitet som 
är högst rankad inom musikhögskolan. Detsamma gäller Fredrik, som beskrev sin 
utbildningsbakgrund och sin utbildning utifrån de instrument han fått teknisk färdighet och 
kompetens i. Fredriks berättelse stämmer också väl överens med den beskrivning som Bouij 
(1998) gör av musikstudentens väg till yrkeslivet.  
 
Pernilla i sin tur berättar om en utbildning mot klassundervisning, som enligt Bouijs (1998) 
resultat, har lägre status än de övriga på musikhögskolan. Hon framhåller sin B-kompetens 
som viktig, B-kompetensen vars inriktning ger högre status inom musikhögskolans hierarkier. 
Hon ifrågasätter dessutom sin egen medverkan i denna undersökning och undrar om hon är 
rätt person att intervjuas då hon inte har en renodlad instrumentallärarutbildning. Samtliga 
lärare uttrycker den syn på hierarkierna och den socialisationsprocess som enligt Bouij (1998) 
finns och pågår inom musikhögskolans väggar.  
 
Lärarnas samband med idealtyper  
Utifrån den sammantagna synen att stoffet är det innehåll som lärarna ser som centralt i den 
individuella undervisningen (tekniska färdigheter på instrument, repertoarkännedom, 
kunskaper om teori och historia) finns en koppling till de idealtyper som Tivenius (2008) 
beskriver (se avsnittet ”Musiklärartyper” s 6). Anita framhåller att det är viktigt att läraren 
själv är en duktig musiker, hon säger att om eleverna skulle vara bättre än läraren ”skulle det 
vara katastrofläge”, vilket stämmer överens med portvakten som idealtyp. Anita betonar också 
vikten av att spela tillsammans med eleverna och orkesterspel, vilket kan kopplas till både 
kapellmästaren och musikanten. Även hos Pernilla finns synsättet som hör idealtypen 
portvakten till, när hon uttrycker att vikten av att eleverna skall bli självständiga i övning. Hos 
Pernilla återfinns även synsätt som är förenligt med förnyaren som idealtyp, då hon 
intresserar sig för elevernas önskemål med undervisningen. Fredrik i sin tur framhåller rytm- 
och notläsning som viktigt, vilket kan kopplas till kapellmästaren, men han intresserar sig likt 
Pernilla på elevers eget ansvar kring övning som förbinds med idealtypen portvakten. I 
tidigare avsnitt om centralt innehåll återfinns en beskrivning hur de tre lärarna kan kopplas till 
den traditionella mästarläran, vilket i sig är grunden för idealtypen mästarläraren (Tivenius 
2008).  
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De ovanstående idealtyper som återfinns hos lärarna är portvakten, kapellmästaren, 
musikanten, förnyaren och mästarläraren – av vilka portvakten, kapellmästaren och 
mästarläraren hör till De pedagogiska konstnärerna (de som främst är inriktade på 
musikeridentitet och hantverk). Att de tre lärarna utbildat sig vid en musikhögskola stärker 
också denna koppling, eftersom De pedagogiska konstnärerna ofta har sin bakgrund i en 
formell utbildning enligt Tivenius (2008). Någon slutsats kan inte ledas till att lärarna 
uteslutande hör till en specifik idealtyp, eftersom olika delar av idealtyperna blandas hos de 
olika lärarna. Främst rör sig lärarnas berättelser kring värderingar som ingår i de pedagogiska 
konstnärerna, med delar av idealtyperna musikanten och förnyaren som tillägg.  
 
En bild utkristalliserar sig av lärarnas ämnessyn som leder tillbaka till den tidiga 
musikskolans värderingar, där kunskaper och egenskaper som riktar sig mot att utveckla 
eleverna till duktiga musiker är det väsentliga (Den kommunala musikskolan 1976).  
 
Sammanfattning  
Under utbildningen fokuserade lärarna på sitt huvudinstrument för att förfina sitt spel. De 
beskrev att de musicerat mycket under sina studier, men att detta helt avtagit sedan de började 
arbeta. Sammanfattningsvis kan det centrala innehållet med tyngdpunkt i stoffet kopplas 
samman med den socialisationsprocess som Bouij (1998) beskriver sker under musiklärarens 
utbildning och framför allt portvakten och mästarläraren av de idealtyper som Tivenius 
(2008) tagit fram. Det går även att urskilja en gemensam ämnessyn hos samtliga lärare som 
speglar tillbaka mot den tidiga musikskolans ämnessyn.  
 
Lärarnas tankar om planering och upplägg av undervisningen 
 
Samband mellan lärarnas utbildning och stoffet som det centrala i undervisningen har 
presenterats ovan. För att ytterligare belysa de tre musiklärarnas beskrivningar av innehållet i 
musik- och kulturskolans instrumentalundervisning ska nu tankegångarna föras vidare till att 
behandla hur detta innehåll planeras. Först görs än en gång en tillbakablick till de tre lärarnas 
intervjusvar för att påminna om och göra en sammanfattning av dem innan den slutliga 
diskussionsdelen nås.  
 
Översiktlig planering  
Anita beskrev hur hon långt i förväg har planeringen klar för hur de elever som hon 
undervisat några år ska vidareutvecklas. Hon kan med hjälp av sin erfarenhet förutse vad som 
behövs och kan hoppa mellan olika material för att anpassa materialet efter eleverna. Det rör 
sig alltså om ett systematiskt tillvägagångssätt som baseras på erfarenhet. Själv beskriver 
Anita det som ”trappsteg uppåt” och menar att det är en stor trygghet att ha så lång erfarenhet 
av undervisning som hon nu har för att eleverna ska kunna utvecklas vidare.  
 
Pernilla och Fredrik däremot förklarar att de inte planerar sina lektioner i förväg. Pernilla 
räknade upp tre saker som hon ansåg att en lektion skulle innehålla: uppvärmning, elevens 
redovisning av övning sedan förra lektionstillfället (eller bristen på övning) och en ny läxa. 
Pernilla brukar kolla av med eleverna i början av terminen vad de förväntar sig av 
undervisningen, ibland får de med sig en lapp hem att fylla i och då har även föräldrarna 
möjlighet påverka.  
 
Både Pernilla och Fredrik har valt att använda spelskolan i sin helhet i undervisningen så de 
beskriver det som naturligt att fortsätter framåt enligt bokens progression. Fredrik utgår ifrån 
sina anteckningar och ifrån förhöret om elevens övning sedan föregående lektion. Han ser 
risker i att planera varje enskild elevs lektion då det finns risker med att bli bunden till den 
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och menar att han i stället improviserar och försöker ”fånga stunden”. Fredrik beskriver en 
problematik som inte är aktuell för de andra lärarna, nämligen att ta över elever från en 
tidigare lärare. Han beskriver det som svårt eftersom han inte vet något om vad eleven 
tidigare gjort eller hur den förre läraren arbetat. Han får ägna en hel del tid till att försöka ta 
reda på elevens kunskaper och kunskapsluckor för att veta hur han ska gå vidare.   
 
Även här lägger lärarna stor vikt vid stoffet och ser framför allt till spelboken eller i Anitas 
fall spelböckerna. En färdig lektionsform och lektionsupplägg kan också skönjas hos alla 
lärare även om det inte finns nedtecknat, Anitas erfarenhetsbaserade och mer överblickande 
planering, Pernillas tre lektionsmoment och följande av spelboksprogression och densamma 
för Fredrik fast då med improvisation i stunden.  
 
Elevens inverkan på planerat innehåll 
Eleven beskrivs som en del i lärarnas planering. Anita menade att det var viktigt att 
repertoaren tilltalade eleven och hon poängterar flera gånger under intervjun att ”det 
viktigaste är att det är kul och spela”. Hon tror också att hon själv har en stor del i detta och 
påverkar eleverna med sin entusiasm. När hennes elever blir äldre så brukar de gemensamt 
välja vad som ska spelas. Anita menade att elever idag är mycket mer medvetna om vad de 
vill spela och kommer med egna förslag än de varit och gjort tidigare. Pernilla beskrev att hon 
brukar ta reda på vad eleverna vill med lektionerna för att det är ett bra sätt att motivera dem 
att öva och hon försöker lyssna på dem och utgå från deras önskemål i undervisningen. Likt 
Anitas beskrivning vill Fredrik att eleverna ska få vara med och bestämma repertoar, han 
brukar fråga dem om de har några egna önskemål och sedan försöka hitta det material de 
önskar. Lärarna talar om att låta eleverna få påverka vad de vill ha ut av lektionerna och vad 
de önskar att spela för musik. Lärarna tror att elevernas motivation att spela och öva då stärks.  
 
Konserternas inverkan på planerat innehåll 
Både Anita och Pernilla återkommer till att prata om konserter, medan Fredrik inte nämner 
det alls. Anitas nybörjarelever hade för detta år börjat direkt med sikte på konsert, vilket gjort 
både föräldrar och elever överraskade. Vid den skola Pernilla arbetar är det bestämt att alla 
elever ska få spela upp på konsert, vilket gör att det eleverna spelar under terminerna är med 
konserterna som mål. Pernilla beskriver att hon får hitta många nödlösningar för att få ihop 
det i slutändan.  
 
Det är en stor kontrast mellan de tre lärarna vad gäller konserterna. Fredrik nämner inte ens 
konserter medan både Anita och Pernilla återkommer till dem som en central del av deras 
skolors verksamhet. Här uppstår de första tydliga skillnaderna emellan de olika skolorna där 
lärarna undervisar. Det kan vara tecken på att musik- och kulturskolan inte skriftligt 
formulerat några gemensamma mål på ett nationellt plan (Holmberg 2010, Stålhammar 1995). 
Det blir nu intressant att resonera kring lärarnas samarbeten i kollegiet.  
 
Kollegiets inverkan på planerat innehåll 
Samarbetet med andra kollegor beskrev lärarna i intervjuerna på olika sätt. Anita sa att de i 
hennes kollegium samtalade mycket. Hon gav exempel kopplade till konserterna då de gjort 
detaljplaneringar och hela läsårets planering. De pedagogiska tankarna under dessa kollegier 
handlade om hur de äldre eleverna kunde agera förebilder för de yngre beskrev Anita. Under 
många år då hon arbetat hade det inte funnits några kollegieträffar att dela sina tankar i och 
Anita såg denna förändring som något mycket positivt.  
 
Pernilla berättade också om samtal i kollegiet med liknande inriktning mot konserterna som 
Anitas beskrivning. Pernilla menade att de individuella lektionerna till stor del formades 
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utefter de konserter och teman som de bestämt i kollegiet. Pernilla beskrev också fler 
samarbeten i flera olika lärargrupper där de tydligt och gemensamt gått igenom vad 
undervisningen ska innehålla och utmynna i. Hon pekade själv på stora skillnader gentemot 
den individuella undervisningen där hon inte satt ord på sin planering eller upplägg. Hon 
efterfrågade att samtala i kollegiet om undervisning och metodik som direkt rör hennes 
enskilda undervisning. Även om de har lyssnat till en rad olika föreläsare på den skola där hon 
arbetar så har det inte varit kopplat till undervisningen som hon är ensam om att leda. Pernilla 
tycker att det är något som saknas. Hon berättade om nya idéer som skapats i 
lärarsamarbetena, som också varit till stor hjälp för att locka eleverna att komma till 
ytterligare ett speltillfälle i veckan.  
 
Fredrik beskrev likt både Anita och Pernilla ett öppet klimat för samtal i kollegiet, han 
menade att han kan få råd och tips av de mer erfarna lärarna om specifika elever eller 
problem, men att det inte blivit av att han diskuterat något hittills. Han efterfrågar likt Pernilla 
någon form av gemensamma diskussioner kopplat till den individuella undervisningen. 
Fredrik menade också precis som Pernilla att det i samarbeten med andra lärare krävs mer 
noggrann planering, men de båda beskriver det i positiva ordalag.  
 
Kollegiet representerar ännu en ramfaktor som påverkar lärarna i sin planering och 
undervisning. Lärarna är alla positiva till kollegieträffar och samarbeten lärare emellan. I 
sammanhanget efterfrågar dessutom Pernilla och Fredrik en gemensam diskussion kring 
tillvägagångssätt i den enskilda undervisningen, något som de saknar.  
 
Sammanfattning 
I förberedelserna av den individuella undervisningen utgår Anita ifrån sin erfarenhet och 
tänker mer långsiktigt i sin planering jämfört med de andra två, hon använder delar ur olika 
spelskolor. Pernilla har tre moment som hon vill att lektionen ska vara uppbyggd runt och hon 
följer spelboken. Fredrik följer också spelboken och försöker improvisera i stunden. De tre 
lärarna lägger stor vikt vid stoffet som utgångspunkt i sin planering. Varpå det blir naturligt 
att de ser stoffet som mest centrala innehållet i undervisningen. Att de också har ett färdigt 
lektionsupplägg och form kan också urskiljas ur deras beskrivningar av planeringen inför 
undervisningen.  
 
Lärarna poängterade alla under intervjuerna att det var viktigt att eleverna själva övade för att 
de skulle kunna gå vidare. De låter också eleverna få uttrycka sina önskemål om vad de vill 
spela och ha ut av undervisningen i musik- och kulturskolan, lärarna tror därmed att elevernas 
motivation ökar så att de vill öva mer. Lärarna försöker att tillgodose elevernas önskemål, 
men styr ändå undervisningen utifrån det centrala innehållet, att lära sig stoffet.  
 
Störst påverkan på den enskilda undervisningens planering har skolornas konsertverksamhet 
för Anita och Pernilla. Lektionerna har siktet inställt mot konserterna och Pernilla menar att 
hon får hitta många nödlösningar för att få ihop sina egna mål, elevernas önskemål och 
skolans bestämmelser. Fredrik nämner inga konserter under intervjun. Här finns tecken på att 
skolorna skiljer sig från varandra och inte har gemensamma mål på ett nationellt plan.  
 
De tre lärarna pratar om kollegiet som ett tillfälle där nya idéer kläcks och att det är ett öppet 
klimat för diskussioner. I samarbeten i mindre lärarlag förs också diskussioner där de 
gemensamt pratar och strukturerar tillvägagångssätt och önskat innehåll. Främst Pernilla och 
Fredrik, som inte har ett lika långsiktigt perspektiv på elevernas utveckling som Anita, visar 
att det är i lärarlaget som de har satt ord på vad och hur de vill göra. Pernilla och Fredrik 
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önskar också att fler gemensamma diskussioner kring den enskilda undervisningen förs i 
kollegiet.  
 
Ramfaktorer 
Ovanstående exempel som inverkar på lärarnas planering av undervisningen kan ses som 
ramfaktorer att förhålla sig till (se avsnittet ”Ramfaktorer” s 9). De framhåller spelboken, 
elevens önskemål, konserterna och kollegiet som de faktorer som har störst inverkan på 
planeringen. Lärarna fokuserar på de ramfaktorer som inverkar på planeringen och lyfter fram 
det som inflytelserikt.  
 
Den ramfaktor som i sammanhanget alla lärare påverkas av är spelboken. Anita tar delar ur 
olika spelskolor och har inte utformat egna övningar utan pusslar ihop det bästa ur de olika 
skolorna. Pernilla och Fredrik utgår från spelboken i sin helhet samt dess progression och 
detta leder deras planering, metod och innehåll på lektionerna. I detta sammanhang utgör 
spelboken inte bara en självvald informell ramfaktor utan kan även ses som en form av 
informell läroplan som lärarna förhåller sig till. I de fall där spelboken används i sin helhet går 
den från att vara en ramfaktor till att utgöra den tillämpade läroplanen (Linde 2000/2006). 
 
Samtliga lärare beskriver att eleverna får vara delaktiga och uttrycka sin åsikt om lektionernas 
innehåll. Att förhålla sig till elevernas önskemål blir en ramfaktor. Elevernas önskemål 
påverkar dock i stort sett bara valet av repertoar, eftersom lärarna styr innehållet i 
undervisningen mot att lära sig exempelvis rytmer och noter. Störst anledning till att eleverna 
får vara med och påverka vad de vill spela är för att deras motivation skall öka så att de vill 
öva mer på sitt instrument och därmed förbättra sina instrumenttekniska färdigheter. Här kan 
en parallell skönjas till Holmberg (2010) och hennes beskrivning av hur lärare kan hantera 
kund- och produkttänkandet i dagens musik- och kulturskola. Genom att läraren förändrar den 
traditionella repertoaren efter elevens önskemål så ökar elevens intresse för produkten. 
 
I två av intervjuerna återkommer lärarna att tala om konserter kopplat till planering, detta 
även tätt förknippat med kollegiet. Kollegiet beslutar kring konserterna och gör dem till en 
ramfaktor. Anita talar om konserterna som någonting hon tillsammans med kollegiet tagit 
initiativ till, medan Pernilla poängterar att konserterna är ålagda dem. Även här kan en 
tänkbar parallell dras till Holmbergs (2010) resonemang om kund- och produkttänkande, för 
att locka nya elever till verksamheten behöver den exponeras för allmänheten. För Pernilla 
uppstår en del komplikationer i och med de ramfaktorer hon beskriver att hon förhåller sig till. 
Hon uttrycker svårigheten i att kombinera sitt val att följa en spelskola, med elevernas 
önskemål och kravet från skolan att alla ska få möjligheten att spela upp på en konsert där 
lärarna förutbestämt ett tema. 
 
För musik- och kulturskolans verksamhet finns inga nationella läroplaner, inget som 
bestämmer specifikt vad som skall ingå eller vara målet med verksamheten. Musik- och 
kulturskolorna har en stor frihet att besluta kring verksamheten, många skolor har inga 
nedskrivna mål vilket ger lärarna stor frihet (Holmberg 2010, Stålhammar 1995). Detta 
utrymme fyller samtliga lärare i intervjuerna med en egen utformad metod baserad på 
erfarenhet, en spelskola, konserter eller elevers önskemål. Det kan se olika ut, men samtliga 
lärare förhåller sig till ramar som inte är ett formellt uttryckta krav från skolan. Genom att luta 
sig mot exempelvis en spelbok eller konserter sätter lärarna fasta ramar som i likhet med 
Lindes (2000/2006) beskrivning av tillämpad läroplan skulle kunna ses som en informell 
ickeverbaliserad läroplan. Eftersom det inte finns några nationella styrdokument eller 
kursplaner inom musik- och kulturskolan finns inte heller några formella krav på att läraren 
skall följa spelböcker, låta eleven styra innehållet, eller utgå från konserter. De ramar som 
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lärarna skapar sig rör sig alltså om det som Hanken och Johansen (1998/2004) tillsammans 
med Schenk (2000) kallar informella ramfaktorer. Trots att en styrning av innehållet beskrivs 
som ett hinder för verksamheten av en av lärarna, har alltså samtliga lärare på ett eller annat 
sätt lagt vikt vid informella ramfaktorer som de förhåller sig till i sin undervisning och skapat 
en form av informell kursplan.  
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DISKUSSION  
 
Resultatet visar att de tre musiklärarna med instrument som kopplas till den klassiska genren 
betonar stoffet som centralt innehåll i undervisningen. Större delen av den individuella 
undervisningen utgörs av att eleverna ska lära sig stoffet. Detta återkopplas till metodiken 
som traditionsenligt varit gällande och lärts ut i musiklärarutbildningarna vid musikhögskolan 
– vilket med största sannolikhet har sina traditioner i mästarläran som varit dominerande för 
alla hantverksyrken genom tiderna. Under musiklärarnas utbildning vid musikhögskola har de 
också socialiserats till att fokusera på övning och huvudinstrument. Högst i hierarkin vid 
musikhögskolan är musikern. Därmed fanns också synen att en skicklig musiker blir en bra 
musiklärare. Musikhögskolan som kontext skapade pedagogiska konstnärer – musiker som 
också är pedagoger snarare än pedagoger som är musiker. De pedagogiska konstnärernas 
ämnessyn stämmer väl överens med den tidiga musikskolans. Denna ämnessyn leder till att 
musik- och kulturskolans uppdrag blir att utbilda nya musiker. Tidigare forskning tillsammans 
med denna uppsats visar på starka traditioner inom instrumentalundervisning. Sammantaget 
gör denna traditionsbundenhet att stoffet blir både prioriterat och fokuserat i undervisningen 
(Bouij 1998, Hanken & Johansen 1998/2004, Stålhammar 1995, Tivenius 2008).  
 
Musik- och kulturskolan har inga nationella mål. I den mån den lokala skolan eller kommunen 
satt upp målsättningar är de vagt utformade och lämnar stort utrymme till lärarna att definiera 
och forma undervisningen (Holmberg 2010, Persson 2001). Denna uppsats visar att 
instrumentallärare inom den klassiska genren indirekt efterfrågar nationella styrdokument och 
målsättningar. Styrdokumentens avsaknad gör att musiklärarna använder sig av ramfaktorer 
för att styra undervisningen, vilket resulterar i en informell kursplan. I detta sammanhang 
skapar alltså musiklärarna ett informellt syfte med undervisningen utifrån de ramfaktorer och 
traditioner de väljer att ta hänsyn till. Musik- och kulturskolans syfte kan i detta sammanhang 
beskrivas utifrån de informella kursplaner och de starka traditioner som tycks ligga till grund 
för undervisningen – att utbilda musiker.  
 
Kristina Holmberg (2010) har målat upp ett möjligt framtidsscenario där ett kund- och 
produkttänkande gör lärarna maktlösa och omformar verksamheten till ett nöjesfält. Holmberg 
menar att styrdokument skulle kunna ge musiklärarna möjlighet att i stället använda sin 
kompetens inom musik och stötta deras roll i verksamheten. Denna uppsats har dock påvisat 
att instrumentallärarna inte ger beskrivningen av sin roll som maktlös gentemot kund- och 
produkttänkandet. Eleverna får ha inflytande genom att ge förslag på vilka låtar som ska 
spelas. Deras delaktighet beskriver lärarna som inslag av motivation för att elevernas egen 
övning skall öka utanför lektionstiden. Att ge eleverna ökad motivation sammankopplas inte 
med elevernas (kundernas) åsikter om undervisningen (köpvilja av produkten).  
 
I avsaknaden av formella styrdokument har samtliga lärare som intervjuats utformat någon 
form av egna riktlinjer för den individuella undervisningen. Detta är tecken på att lärarna ändå 
önskar de nationella styrdokument som Holmberg (2010) efterfrågar. Ur denna aspekt har 
lärarna medvetet eller omedvetet hjälpt sig själva att behålla kontrollen över undervisningens 
syfte. De har själva fyllt det tomrum som avsaknaden av nationella styrdokument lämnat. 
Problem riskerar att uppstå då den informella kursplanen, till synes oproblematiserat av 
lärarna, bygger på de starka traditioner som upprätthåller en ämnessyn där hantverket och 
färdigheten är i fokus. De informella kursplanerna begränsar verksamheten. Den riskerar att 
hamna i en reproduktionsspiral i stället för att utvecklas med tiden. Nya frågor dyker då upp 
om detta stämmer överens med verksamhetens syfte. Även frågor om hur eller om ett kund- 
och produkttänkande skulle kunna kombineras med formella eller informella styrdokument 
blir i detta sammanhang aktuellt. Men eftersom inget fastställt mål finns handlar frågan 
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egentligen om vilken ämnessyn som är önskvärd. Och om det skulle visa sig att denna 
traditionsbundna ämnessyn och det informella syftet inte är önskvärt krävs en förändring. 
Detta såväl inom musiklärarutbildning som ute på musik- och kulturskolorna.  
 
Lärarna vid musik- och kulturskolorna har fyllt tomrummet med informella kursplaner, men 
inga sammanställningar av dessa finns. En enhetlig bild av Sveriges musik- och kulturskolors 
syfte saknas, men har återkommande efterfrågas sedan verksamhetens uppbyggnad. Om 
musik- och kulturskolorna ska kunna följa med tiden och kunna uttrycka en samlad 
legitimeringsgrund behövs ett nytt syfte – eller ett konkretiserat syfte.  
 
Metoddiskussion  
 
Metoden för denna uppsats, kvalitativ intervju, har visat sig ha både för- och nackdelar. 
Utformningen av intervjun (se bilaga 3) gav resultatpresentationen formen av ett samtal som 
lät de intervjuade röra sig mellan olika ämnen och gav möjlighet att belysa sambanden mellan 
de olika teman som berördes. Intervjuns utformning innebar också att intervjupersonerna inte 
gav några raka svar på uppsatsens frågeställningar och resultatet kunde därmed inte 
presenteras tematiskt då samtalets struktur blev en viktig del av svaret. Vår inverkan som 
oerfarna intervjuare kan har inneburit att förtydliganden av svar i viss mån uteblivit, som 
annars skulle kunna gett uppsatsen en djupare förståelse av de uttalanden som lärarna gör och 
gjort det lättare att presentera. Som Alvesson skriver,   
 

Man måste … vara uppmärksam på de många lager av mening som är indragna i intervjuarbetet 
och de många tillfälliga omständigheterna i intervjupersonens aktioner i intervjun (Alvesson  
2011, s 170).  

 
Det finns en mångtydighet i intervjupersonernas svar vilket ställer höga krav på tolkningen av 
resultatet och hur det presenteras. Genom att skriva fram de tillfälliga omständigheterna under 
intervjuerna förstår läsaren förhoppningsvis den analys och det resonemang som följer därpå. 
 
Framtida forskning  
 
Denna uppsats har med små medel skrapat ytan av en alldeles för stor fråga. En liten del av 
musik- och kulturskolan har undersökts, vilket leder till fler frågeställningar. Vad är åsikterna 
hos de musiklärare som arbetar med andra instrument och genrer? Vad anser bild-, dans- och 
dramalärarna är centralt innehåll i undervisningen? Påverkas de av det numer anammade 
kund- och produkttänkandet? Vad anser musik- och kulturskolornas rektorer, elevernas 
föräldrar och eleverna själva om verksamhetens syfte? Vad vill samhället att verksamheten 
skall innefatta? Hur kan musik- och kulturskolans roll förstås i förhållande till den 
obligatoriska skolans musikundervisning? Sammantaget efterfrågas mer forskning om och en 
större kartläggning av musik- och kulturskolans syfte och verksamhet.  
 
1976 startade Kommunförbundet ett försök att ena musik- och kulturskolornas målsättningar, 
något som denna uppsats slutligen efterfrågar. Någon bör nu ta stafettpinnen från 
kommunförbudet för att föra verksamheten framåt.  
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Bilaga 1 
Hej XXX! 
 
Vi är två musiklärarstudenter som just nu skriver på vår avslutande uppsats i musikpedagogik. 
Den handlar om hur undervisning kan se ut i musik- och kulturskola och därför är dina tankar 
och erfarenheter kring detta intressanta för oss. Vi skulle vilja intervjua dig kring detta, vilket 
tar runt 30 minuter. Våra huvudinstrument är flöjt och slagverk och därför söker vi lärare som 
har något av dessa instrument. Vår ambition är att intervjua lärare med olika 
utbildningsbakgrund och som arbetar vid olika skolor. Hittills finns väldigt lite forskning 
kring hur lärare i musik- och kulturskolan ser på och beskriver sitt arbete och därför är ditt 
bidrag till vårt examensarbete väldigt viktigt. 
 
Självklart är det helt frivilligt att medverka och man kan avbryta sin medverkan både innan, 
efter och under själva intervjun. Du kommer inte nämnas vid namn i uppsatsen och det 
material som vi samlar in behandlas konfidentiellt och skall bara användas till just vår 
uppsats. 
 
Vi kommer genomföra intervjuerna inom de närmsta veckorna och behöver därför svar från 
dig snarast möjligt. Svara även om du inte har tid eller möjlighet att medverka. Men vi hoppas 
verkligen att du vill delge oss dina tankar och erfarenheter! 
 
Hälsningar 
Kristian Muotka och Helena Tagesson 
 
XXX@XXX.X   XX- XXX XX XX    
XXX@XXX.X  
 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 
Hej XXX! 
 
Vi är två musiklärarstudenter som just nu skriver på vår avslutande uppsats i musikpedagogik.  
Den handlar om hur undervisning kan se ut i musik- och kulturskola och därför är dina tankar 
och erfarenheter kring detta intressanta för oss. Vi skulle vilja intervjua dig kring detta, vilket 
tar runt 30 minuter. Vår ambition är att intervjua lärare med olika utbildningsbakgrund och 
som arbetar vid olika skolor. Hittills finns väldigt lite forskning kring hur lärare i musik- och 
kulturskolan ser på och beskriver sitt arbete och därför är ditt bidrag till vårt examensarbete 
väldigt viktigt.  
 
Självklart är det helt frivilligt att medverka och man kan avbryta sin medverkan både innan, 
efter och under själva intervjun. Du får såklart vara anonym och det material som vi samlar in 
behandlas konfidentiellt och skall bara användas till just vår uppsats.  
 
Vi hoppas att du har tid och möjlighet att delge oss dina tankar och erfarenheter! 
 
Hälsningar 
Kristian Muotka och Helena Tagesson 
 
XXX@XXX.X   XX- XXX XX XX    
XXX@XXX.X  
 
  



 

 

Bilaga 3 
 

 

 


