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SAMMANFATTNING 

Titel: Kulturskolans information i förhållande till elevunderlag och elevrekrytering 

 

English Title: Culture School information relative to the student base and student recruitment 

Denna undersökning handlar om hur några rektorer på kulturskolor talar om 

informationsspridning i förhållande till elevunderlag och elevrekrytering. Syftet är att 

undersöka vilken betydelse kulturskolornas information har för rekrytering av elever med olika 

bakgrund. Kulturskolans information samt dess verksamhet ska inkludera alla barn där flera 

musik- och kulturskolor har uppsatta mål och riktlinjer för en inkluderande verksamhet. Om 

skolorna riktar sig till alla barn är det viktigt att de riktar sin information så att den är begriplig 

och tillgänglig för samtliga barn. En faktor till att man inte lyckats rekrytera en heterogen grupp 

barn kan vara i hur man arbetar med informationsspridning, vid sidan om andra faktorer så som 

föräldrarnas tradition, ekonomi och utbildningsnivå. 
 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra rektorer och en verksamhetsledare på respektive 

kulturskola. Uppsatsen tar sin utgång i informanternas utsagor om vilka informationskanaler 

kulturskolorna använder sig av samt hur informationen har utformats. Till vem eller vilka menar 

informanterna att informationen riktar sig? Det visar sig att föräldrars tidigare deltagande, 

engagemang, ekonomi och utbildning var avgörande för barnets deltagande. De 

informationskanaler kulturskolorna använder sig av är broschyrer, hemsidor samt evenemang. 

En av slutsatserna som kan dras är att eleverna bidrar till kulturskolans elevunderlag genom att 

de rekryterar sina kompisar. Det verkar finnas en skolkultur inom musik- och kulturskolorna 

som hindrar ett heterogent elevunderlag.  

 

Nyckelord: kulturskola, elevunderlag, information, inkludering, tillgänglighet. 
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INLEDNING 
För närvarande är jag musiklärarstudent och när jag tar examen kommer jag vara behörig att 

undervisa i saxofon och klarinett. Mina erfarenheter av att vara elev i en kulturskola samt att 

under en tid ha arbetat som saxofon- och klarinettlärare, är att elevunderlaget på 

kulturskolorna inte motsvarar dagens flerkulturella barn och ungdomar. Flertalet elever 

kommer från familjer med svensk bakgrund där elevernas föräldrar tidigare varit elever på 

kulturskolan. Studier visar att elevunderlaget på landets musik- och kulturskolor är väldigt 

homogent. Detta resonemang bekräftas i Hofvander Trulssons (2004) studie. Utifrån mina 

erfarenheter undrar jag vad det är som lägger grunden till kulturskolans elevunderlag? Vad 

kan kulturskolorna göra för att informera och rekrytera ett mer mångfaldigt elevunderlag? 

Jag tycker det verkar intressant att undersöka hur rektorer resonerar och förklarar hur 

kulturskolans information förhåller sig till skolans elevunderlag och elevrekrytering. Ett 

rektorsarbete innebär att arbeta för skolans lärare, elever samt kommunens politiska mål och 

visioner. Jag kan tänka mig att det kan vara svårt när olika intressen står mot varandra. 

Rektorer för musik- och kulturskolan ska arbeta för att elevunderlaget omfattar ett flertal av 

kommunens barn och ungdomar. Rektorn är främst ansvarig för den information som 

förmedlas. Att kunna belysa detta ur rektorns perspektiv är intressant utifrån de olika intressen 

rektorn behöver förhålla sig till. Anser rektorerna att familjens ekonomi och 

utbildningsbakgrund påverkar elevunderlaget? 

  

Jag anser att kulturskolans information samt dess verksamhet ska inkludera alla barn. Flera 

musik- och kulturskolor har uppsatta mål och riktlinjer för en inkluderande verksamhet. Om 

skolorna riktar sig till alla barn och föräldrar är det viktigt att de riktar sin information så att 

den är begriplig och tillgänglig för samtliga barn. En faktor till att man inte lyckats rekrytera 

en heterogen grupp barn kan vara i hur man arbetar med informationsspridning, vid sidan om 

andra faktorer så som föräldrarnas tradition, ekonomi och utbildningsnivå. I min 

undersökning kommer jag att fokusera på informationsspridning i förhållande till skolans 

elevunderlag. Min önskan med denna studie är att uppmärksamma hur rektorer vid några 

kulturskolor beskriver kopplingen mellan skolans information och elevunderlag. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Detta avsnitts syfte är att placera föreliggande studie i en bredare kontext i relation till andra 

studier och forskare. Elevunderlaget belyses utifrån socioekonomisk bakgrund och dess 

inkluderande och exkluderande effekter. Framgångsfaktorer för kulturskolan i mångkulturella 

områden skildras samt en granskning av rektorns ledarroll. Slutligen framhålls vikten av 

mötesplatser för kommunikation och information på olika nivåer.  

     

Elevbakgrund 

Det finns tidigare studier där det har undersökts vilket elevunderlag som finns på musik- och 

kulturskolor. Studier visar att barn från socioekonomiskt svaga grupper samt utländsk 

bakgrund är underrepresenterade. Hofvander Trulsson (2004) har gjort en studie om 

föräldrarnas härkomst till de elever fyllda elva år på Malmö kulturskola. År 2003 hade Malmö 

kulturskola 303 antagna elever födda 1992 och av dessa hade 254 elever föräldrar med svensk 

bakgrund, vilket inte speglar den mångfald som finns i samhället. Högskoleverket (2009) 

lyfter fram hur elevunderlaget ser ut på universitet och högskolor. Rapporten bekräftar 

Hofvander Trulssons (2004) studie om elevunderlaget på Malmö kulturskola år 2003. De båda 

studierna visar att elever från arbetarklass och utländsk bakgrund är homogent och 

underrepresenterade med avseende på bakgrund. Högskoleverket (2005) fastställer i sin 

rapport att de konstnärliga universitet- och högskoleutbildningarna är sämre på att rekrytera 

elever med arbetarklass- och utländsk bakgrund jämfört med andra universitet- och 

högskoleutbildningar.  

 

Brändström och Wiklund (1995) tar upp vilka elever som tar del av musikskolans 

musikundervisning i Piteå. Författarna kommer fram till att det är en betydligt större andel 

flickor än pojkar som deltar i verksamheten, samt att barn till högre tjänstemän och 

akademiker är kraftigt överrepresenterade jämfört med barn till föräldrar med arbetaryrken. 

Brändström och Wiklund (1995) menar att det finns ett samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och vilka barn som deltar i musikskolornas undervisning. I Perssons (2001) 

avhandling lyfts fram att ett deltagande i den kommunala musikskolan har en tydlig koppling 

till föräldrarnas socioekonomiska situation. Perssons (2001) studie omfattar sextonhundra 

högstadieungdomar från fem skolor i tre olika kommuner. Resultaten visade bland annat att 

40 procent av ungdomarna med akademikerbakgrund utövade någon form av musik jämfört 

med 25 procent av barn från arbetarbakgrund (Persson 2001).  

 

Inkluderande och exkluderande processer 
Rädda Barnen (2002) lyfter fram artikel 31 i FN:s konvention om barns rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet. Rapporten lyfter fram att konventionsstaterna ska 

tillhandhålla lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. Rapporten framhäver 

att musicerandet har en stor social betydelse för barn och ungdomars möjlighet att uttrycka 

sig, samarbeta och få en meningsfull fritid. För de flesta familjer är kostnaden för att delta 

rimlig men inte för alla eftersom avgiften varierar från kommun till kommun. Det riskerar att 

leda till att musikutövandet blir beroende av politikernas vilja och föräldrarnas ekonomiska 

situation (Rädda Barnen 2002). I Rapporten lyfts fram att terminsavgifterna för ett deltagande 

i de kommunala musikskolorna varierar kraftigt mellan olika kommuner. Rädda Barnens 

kartläggning visar att; 
  

Terminsavgifterna för att delta i de kommunala musikskolorna varierar från 0 kronor till 1300 

kronor mellan olika kommuner. För en familj med två skolbarn där båda deltar i den kommunala 

musikskolan kan det, medräknat instrumentkostnaden och avräknat syskonrabatten, skilja 3050 

kronor eller mer per termin mellan en dyr och billig kommun (Rädda Barnen, 2002 s 4). 
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Rädda Barnen (2002) menar att detta riskerar att leda till att musikutövandet blir beroende av 

kommunernas politiska vilja och föräldrarnas ekonomiska situation. 
 

Rädda Barnen (2002) visar ytterligare på denna differentiering genom att påvisa statistik där 

andelen barn från fattiga familjer skiljer sig mellan olika kommuner. Andelen barn i fattiga 

familjer varierade stort mellan olika kommuner, från över 35 procent fattiga barn i Malmö till 

5 procent fattiga barn i Nykvarn. Rädda Barnens (2002) statistik över kulturskolornas 

terminsavgifter visar att trots denna ojämlika fördelning så skiljer det bara 100 kronor mellan 

Malmö och Nykvarns terminsavgifter. Malmö kulturskolas terminsavgift ligger på 600 kronor 

och Nykvarns kulturskola tar ut 700 kronor (Rädda Barnen 2002).    
 

Grafström (2007) tar upp föräldrars betydelse för ett deltagande i musik- och kulturskolan. 

Författaren menar att musik- och kulturskolan har ett system som bygger på föreställningen 

att föräldrarna vet om hur man söker sig fram till rätt information. Grafströms (2007) studie 

visar att en avgiftsfri kulturskola gör att elevunderlaget blir mer heterogent.  

 

Kulturskolans framgångsfaktorer i mångkulturella områden 
Rönnklint (2007) har gjort en fallstudie av Angereds kulturskolor–Lärjedalens och Gunnareds 

kulturskolor. Kulturskolorna bedriver sin verksamhet i mångkulturella områden. I studien 

användes kvalitativa intervjuer där tre lärare och fyra skolledare får berätta om kulturskolans 

framgångsfaktorer, hinder och möjligheter. Rönnklint (2007) lyfter fram vikten av att 

skolledaren förstår sin skolkultur och att ett pålitligt ledarskap karaktäriseras av klarhet, 

deltagande, erkännande och konfrontation. Hon förklarar att skolans ledare måste våga ta 

ansvar för sin organisation. Nycklarna till ett ledarskap är att vara strategisk och drivas av en 

entreprenörsanda. Utifrån ett skolledarperspektiv är skolutveckling de problem och dilemman 

som skolledare ställs inför i den dagliga verksamheten. Ett ledarskap över organisationen kan 

man dock bara få av sin personal. Ett bra ledarskap kännetecknas av att skolledaren vägleder, 

förklarar, stödjer och stimulerar samt i dialog bidrar med idéer som på bästa sätt utvecklar 

skolan.  

      

Kvalitetsgranskning av rektorns ledning 
Skolinspektionen (2012) har gjort en kvalitetsgranskning av rektorns ledning och samordning 

av den pedagogiska verksamheten. Huvudsyftet är att bidra till utveckling och tydliggöra vad 

som behöver utvecklas inom det aktuella området men även lyfta fram vad som fungerar samt 

synliggöra framgångsfaktorer. I granskningen definieras rektorn som en ledare. Rektorn 

behöver ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, 

leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats 

och resultat. I granskningen inräknas 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala 

skolor och 8 fristående skolor, där skolorna är slumpvis utvalda. Resultatet av granskningen 

visar att: 20 procent av rektorerna behöver förstärka det pedagogiska ledarskapet. Hälften av 

rektorerna i granskningen behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet. 30 

procent av rektorerna bedriver ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap. Utifrån 

granskningens resultat har tre utvecklingsområden identifierats: rektorns styrning av 

undervisningen behöver utvecklas, roller, ansvar, strukturer och processer behöver förtydligas 

och ledningen av utvecklingsarbetet behöver stärkas. 
        

Mötesplatser för kommunikation och information på olika nivåer  
Utbildningsdepartementets (2001) rapport beskriver vad ett ledarskap innebär och rapporten 

förespråkar ett förändrat ledarskap i ledningen av skolan. Det som lyfts fram är att dialogen, 

lärandet, kommunikationen och att utveckla relationer kommer att vara centrala för 
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framtidens ledare. Detta kräver att ledaren har självkännedom, medkänsla och social 

kompetens. Rapporten visar på att alla i skolan har en gemensam dialog som på så sätt kan ge 

en fördjupad förståelse i den enskildes arbetsuppgifter samt i utvecklandet av nya 

arbetsformer och arbetssätt. Ett bra ledarskap frambringar möten som inbjuder till dialog där 

alla tillåts att prata och där man diskuterar hur man på bästa sätt utvecklar verksamheten. 

Ambitionen med ett ledarskap är att nå en gemensam förståelse för hur verksamheten ska 

formas och utvecklas. Rektorn behöver skapa samtal på olika organisatoriska nivåer, med 

medarbetare, chef, föräldrar och elever samt med de förtroendevalda. Den grundläggande 

frågeställningen för samtalet är hur man främjar alla elevers utveckling och lärande. 

Rapporten lyfter fram att det behöver finnas mötesplatser där skolpersonal, elever, föräldrar, 

politiker och tjänstemän får möjlighet att träffas och tala om skolan. Rektorn behöver också 

förklara och tydliggöra skolans verksamhet för dessa grupper samt allmänheten. Rapporten 

poängterar rektorns kommunikation om verksamhetens villkor och behov med skolans 

förtroendevalda. Rapporten lyfter även fram en gemensam skolkultur där rektorn på ett tydligt 

sätt kommunicerar skolans värderingar, normer och handlingar. Rektorns uppgift är att skapa 

möten för skolans uppdrag och personalens värld, vilket är en stor pedagogisk uppgift. 

Rapporten lyfter fram fyra kategorier som Skolverket utgår från i sin granskningsrapport av 

rektorsrollen: Det kontinuerliga lärandet är i fokus; demokrati- och värdegrundsmålen är 

levande i verksamheten; organisationen präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan; 

kvalitetsutveckling ses som en process där resultat följs upp, värderas och leder till åtgärder. I 

rapporten framhålls att kultur och traditioner till stor del påverkar rektorns handlande. Rektorn 

ska i möten med elever och föräldrar föra samtal om skolans uppdrag samt tydliggöra skolans 

arbete. Muntlig och skriftlig information ska göras tillgänglig och vara möjlig att tillgodogöra 

sig för alla elever. På så sätt visar skolan vad föräldrar och elever har rätt att förvänta sig av 

skolans rektor och medarbetare. 
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PROBLEMOMRÅDE 
Patel och Davidsson (2003) menar att första steget i forskningsprocessen är att bestämma vad 

som ska undersökas. Därefter utformas ett problem där relevant kunskap undersöks som kan 

knytas till det aktuella problemområdet. Patel och Davidsson (2003) menar att ett 

problemområde kan uppstå av ett intresse i hur saker och ting förhåller sig eller att vi upplever 

någonting som problematiskt. Mitt intresse för denna studie är hur fler barn och ungdomar 

kan få ta del av kulturskolans aktiviteter.  

Andersson (2005) skriver i sin licentiatuppsats att musikskolan inkluderar alla barn och 

ungdomar som vill lära sig spela eller sjunga. Författaren förklarar att musikskolan uppfattas 

som en garant för kommunens musikliv genom att musikskolan ger konserter samt att dess 

lärare deltar i olika musikaliska sammanhang. Andersson (2005) anser att musikskolans 

viktigaste uppgift är att lära eleverna spela.  

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK (2013a) (närmare förklaring se under rubriken 

definitioner) beskriver hur den kommunala musikskolan grundades under 1940-talet. Tidigare 

hade endast vissa ungdomar beviljats möjlighet att få instrumentalundervisning då genom 

militärmusiken, bruksmusikkårerna, läroverken och kyrkan. Privatundervisning förekom för 

de som hade råd. Det allmänna målet med de kommunala musikskolorna var att alla 

ungdomar skulle ges möjlighet att utveckla ett instrument- eller sångkunnande oberoende av 

ekonomisk, kulturell eller social bakgrund (SMoK 2013a). Stålne som är rektor på Växjö 

kulturskola berättar att Växjö kulturskola har som målsättning att ge alla barn och ungdomar i 

Växjö kommun ett inspirerande möte med de estetiska uttrycksformerna (Stålne 2011). 

Persson (2001) lyfter i sin avhandling fram att framväxten av de kommunala musikskolorna 

uppstod i ett behov av instrumentalundervisning. Han menar att den kommunala musikskolan 

sedan grunden utvecklats för att numera ge ungdomar en meningsfull sysselsättning. Persson 

(2001) skriver att det riktas kritik mot musik- och kulturskolornas bristande elevunderlag samt 

skolornas undermåliga kursutbud.   

Utifrån den litteratur jag har presenterat i ”Tidigare forskning” och ”Problemområde” så ska 

jag i min studie fokusera på hur kulturskolornas information förhåller sig till elevunderlag och 

elevrekrytering.  

Syfte och frågeställningar 
Denna undersökning handlar om hur några rektorer på kulturskolor talar om 

informationsspridning i förhållande till elevunderlag och elevrekrytering. Syftet är att 

undersöka vilken betydelse kulturskolornas information har för rekrytering av elever med 

olika bakgrund. 
 

1. Vilka informationskanaler menar ett antal rektorer att kulturskolorna använder sig av och 

hur har de valt att utforma informationen? 

 

2. Till vem eller vilka menar rektorerna att informationen riktar sig? 
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BEGREPP OCH DEFINITIONER 
El Sistema grundades av en venezuelansk musiker vid namn José Antonio Abreu år 1975.  

Syftet med grundandet var att ge utsatta barn och ungdomar från samhällets lägre skikt en 

möjlighet att utbilda sig inom musik. I dag omfattar verksamheten 250 000 barn, 15 000  

musiklärare och 125 ungdomsorkestrar. En av de kända musiker som verkat inom El Sistema 

är Gustavo Dudamel som sedan 2007 är chefsdirigent för Göteborgs Symfoniker  

(Nationalencyklopedin 2013).  

 

Åkerström (2013) förklarar att estetiska lärprocesser syftar till att tankar om lärande och 

pedagogik framhåller ett helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande, görande 

och reflekterande ses som lika viktiga delar. De estetiska lärprocesserna innehåller både 

lärande om språk, dans, bild, musik med flera (Åkerström 2013). 

SMoK bildades 1997 och är en förkortning av Sveriges Musik och Kulturskoleråd. SMoK 

uppstod på grund av att det saknades en organisation som arbetade på regional- och nationell 

nivå. SMoK är en ideell förening där varje kommun är representerad av sin musik- eller 

kulturskola. SMoKs vision är att ge alla barn och ungdomar rättigheter och möjligheter att 

utveckla sina konstnärliga uttryck. ”SMoK skall genom opinionsbildning, kompetenshöjning 

och omvärldsbevakning arbeta för att musik- och kulturskolornas verksamhet stärks lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt” (SMoK 2013b).   

I FN:s konvention om barnets rättigheter lyfter artikel 31 fram alla barns rätt att erbjudas lika 

möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt rätten till vila. Artikeln tar upp att 

denna rättighet ska säkerställas oavsett vart barnet bor och oberoende av föräldrarnas 

ställning. 
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METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur jag gick tillväga vid datainsamlingen, urvalet av informanterna 

samt studiens genomförande.  

 

Kvalitativ intervju 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och urskilja samt att tolka och förstå innebörden 

av den intervjuades livsvärld eller tankesätt. I en kvalitativ intervju är både intervjuare och 

intervjupersonen deltagare i ett samtal (Patel & Davidsson 2003). Med en kvalitativ intervju får 

man information om informantens känslor, åsikter och uppfattningar (Repstad 2007). Jag har 

använt mig av semistrukturerade intervjuer där samma frågor har ställs till alla informanter. 

Vid semistrukturerade intervjuer är intervjufrågorna utformade med öppna svarsmöjligheter 

där intervjupersonen ges samma möjligheter att svara (Patel & Davidsson 2003).  
 

Urval 
Det är viktigt att forskaren gör sitt urval så att intervjuarna kan tänkas ge betydelsefull 

information för studiens problemområde och frågeställningar (Repstad 2007). Fyra av de 

sammanlagt fem informanterna var rektorer på respektive kulturskola. Rektorn på en kulturskola 

ansåg att det vore bättre att intervjua skolans verksamhetsledare med förklaringen att 

personen har lång erfarenhet om skolans organisation. Två av informanterna var kvinnor och tre 

var män. Dessa personer kommer jag att benämna som informant 1, 2, 3, 4, och 5 i min 

redovisning av resultateten. Jag valde att intervjua denna personalgrupp för att de har ett 

övergripande ansvar över skolans information i förhållande till skolans elevunderlag och 

elevrekrytering. För att undersöka skolornas information i förhållande till elevunderlag och 

rekrytering ansåg jag det som viktigt att skolorna låg i städer där det fanns en varierad 

befolkningssammansättning. Detta för att på så sätt kunna belysa om informationen var 

kopplad till en mångfald av kommunens befolkning. Innan jag tog kontakt med informanterna 

utarbetades en text där jag presenterade mig själv samt klargjorde studiens problemområde 

och syfte. Därefter skickade jag texten till berörda informanter för att några dagar senare 

kontakta dem och bestämma tid och datum för en intervju.  
 

Intervjuns genomförande  
Inför genomförandet av intervjun skapades ett intervjuunderlag utifrån specifika teman (se 

bilaga) i förhållande till undersökningens syfte, problemområde och tidigare forskning. Patel 

och Davidson (2003) förklarar att det krävs en noggrann planering över vilka frågor som ska 

ställas för att lyckas med en god intervju. Intervjuerna genomfördes i informanternas 

arbetsrum. Platsen för intervjun ska vara på en neutral plats där respondenten kan känna sig 

hemma (Repstad 2007). Intervjun började med en presentation av mig själv där de fick ställa 

frågor om min bakgrund och utbildning. Detta för att skapa en positiv relation inför intervjun. 

Därefter upprepade jag studiens syfte. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

När jag informerade om att göra en ljudupptagning så sa en av informanterna att denne inte 

ville detta och förklarade att en ljudupptagning kan missbrukas om andra personer får tillgång 

till den. Jag informerade om konfidentialitetskravet (Repstad 2007). Informanten kunde trots 

detta inte tänka sig att jag spelade in så under intervjun skrev jag ner vad informanten 

berättade. Repstad (2007) menar att det kan hända att informanten inte vill ställa upp på en 

bandinspelning, då måste man kunna förlita sig på sina anteckningar. Under intervjun av de 

efterföljande informanterna försäkrade jag informanterna om konfidentialitet och forskarens 

tystnadsplikt (Repstad 2007). Till de efterföljande intervjuerna fick jag tillåtelse av 

informanterna att göra en bandinspelning. 
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Transkribering 

Under transkriberingen omvandlade jag intervjuerna till text och skrev ner vad informanterna 

berättade. I transkriptionsprocessen sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget men är man medveten om detta kan det stärka den kvalitativa forskningen (Patel & 

Davidsson 2003). Transkribering är en tolkande process där olikheter i muntligt tal och 

skriven text kan förorsaka olika problem (Kvale & Brinkmann 2009). För att ge texten 

dynamik har jag valt att presentera mitt resultat på ett berättande sätt i kombination med citat 

av det informanterna berättat. I texten har jag citerat valda delar av transkriptionerna för att på 

så sätt beskriva mina informanters utsagor och styrka mitt berättande. 
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RESULTATPRESENTATION 

De fem informanterna har utifrån intervjufrågorna fått berätta om kulturskolans verksamhet 

med fokus på informationsspridning i relation elevunderlag och rekrytering. Presentationen 

har delats in i ämnesområden utifrån intervjufrågornas teman. Informanterna redovisas som 

informant 1, 2, 3, 4 och 5. Efter resultatpresentationen följer en resultatanalys av de 

sammanlagda resultaten från intervjuerna. (Slutligen presenteras en diskussionsdel utifrån 

studiens resultat.)  
 

Informant 1 

Elevunderlag  

Informanten berättar att kulturskolans kurser är för elever från tre till nitton år. Informanten 

lyfter fram betydelsen av elever vars föräldrar tidigare deltagit i kulturskolan samt elever som 

informationskommunikatörer som en bidragande faktor till kulturskolans elevunderlag. 

Informanten förklarar uppkomsten till skolans elevunderlag; ”I socioekonomiskt eftersatta 

grupper spelar det ingen roll om de är svenskar eller vad de är, de sätter inte sina barn på 

kulturskolan på samma sätt som de intellektuella eller medelklassen gör”. Detta uttalande 

tolkar jag som att de flesta elever representerar familjer som tillhör medelklassen och där 

föräldrarna har akademisk bakgrund. 

Tillgänglighet 

Kulturskolan bedriver sin undervisning på olika skolor. Informanten berättar att kulturskolan 

inte undervisar i ”udda instrument”. Informanten förklarar att det inte finns någon efterfrågan 

samt att det är en kostnadsfråga. Med ”udda instrument” menar han; Instrument som används 

i andra länder och kulturer. ”Jag tror inte att vi får fler elever bara för att vi tar in det här 

instrumentet och den här läraren”. 

Informationsspridning 

Informanten förklarar att elevrekryteringen kommer främst från skolans elever där de pratar 

med varandra. Informanten anser att en annan aspekt är att det finns en stark tradition hos 

föräldrarna av att gå och spela ett instrument som de sedan föröver på sina barn. Varje år delar 

kulturskolan ut en broschyr till alla barn i grundskolan. Informanten förklarar att anmälan 

görs via broschyren eller via telefon. 

Rekrytering och avgifter 

Informanten lyfter fram fiolundervisningen där man har rekryterat iranska barn. ”Det måste ju 

vara en tradition hos dom att man gillar den formen och att det tillhör bildningen”. 

Informanten menar att dessa familjer och kulturskolan delar samma tankar om att barnen ska 

lära sig spela klassisk musik. Kulturskolan anordnar många konserter och informanten 

framhåller ur rekryteringssynpunkt konserterna i centrum som betydelsefulla eftersom mycket 

folk spatserar. Eleverna på lågstadiet får en broschyr med information om kulturskolan och 

rekryteringskvällen. Under rekryteringskvällen åker kulturskolans lärare till skolorna och 

spelar för barnen samt delar upp sig i olika rum dit eleverna får komma och prova på de olika 

instrumenten. ”Det gäller att hitta naturliga förbindelselänkar i hur man rekryterar. Det får inte 

kännas konstlat utan att det bygger på något verkligt”. 

Informanten menar att avgifter kan försvåra ett deltagande för de familjer som inte har råd. 

Han förklarar att: ”Det skulle kosta cirka två miljoner att ta bort avgifterna på kulturskolan.” 

Informanten menar att instrumentavgifter och elevavgifter spelar roll för rekryteringen.    
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Samarbeten  

Informanten berättar att kulturskolan arrangerar ”öppet hus” i ytterområden där främst 

lågstadiebarn får komma och testa på kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan samarbetar med 

”kulturlaget”: ”I kulturlaget jobbar nio lärare fördelat på sex heltidstjänster i grundskolan med 

det huvudsakliga arbetet att lyfta fram de estetiska läroprocesserna”. Informanten förklarar att 

kulturlaget består av lärare inom kulturskolan där de estetiska läroprocesserna innefattar bild, 

teater, drama, film och animation. Kulturskolan har även ett samarbete med fritidsgårdarna 

som tillsammans med kulturskolans lärare, fritidsgårdsföreståndarna och eleverna sätter upp 

en teaterföreställning. Kulturskolan anordnar kulturcaféer i samarbete med 

invandrarföreningar där konserterna anordnas i invandrarföreningarnas lokaler utifrån 

specifika teman. Informanten anser dock att kulturskolans samarbete med 

invandrarföreningarna kan utvecklas mycket mera.  

Hemsida 
Informanten förklararar sin syn på kulturskolans hemsida där han eftersträvar en hemsida som 

är rolig och funktionell för barn och ungdomar. Dock menar informanten att det är föräldrarna 

som besöker hemsidan och att den även borde vara lämplig för dem.   

Inget vi är stolta över… Är man lite nyfiken så kanske man går in och tittar på vad som finns och 

har man tur så ringer man upp för då tycker man att det fanns något som skulle passa ens barn. Det 

är väl inte barnen som går in och söker tyvärr, det är väl inte barn och ungdomar som är inne och 

tittar och säger att jag skulle vilja börja på kulturskolan. Det är föräldrarna som gör det och vi vill 

ju ha en hemsida som är kul för ungarna. 

Informanten förklarar att man har försökt skapa ett anmälningssystem via hemsidan men att 

kommunala- regler och strukturer inte gjort det möjligt. Informanten anser att: ”Det är lite 

pinsamt att den inte finns tillgänglig på andra språk.” Han berättar att det är en resursfråga. 
 

Det funkar inte på grund av att vi är så evakuerade med tillfälliga lokaler.  

 

Informant 2 

Elevunderlag 

Kulturskolans kurser är för elever från fem till nitton år. Informanten förklarar att 

kulturskolans elevunderlag består av främst: ”Vita barn där en majoritet av eleverna har 

familjer som tillhör medelklassen”. Med uttalandet menar informanten att barnen och 

ungdomarna är elever från Sverige som tillhör familjer med relativt god ekonomi. 

Kulturskolan ville göra en särskild satsning för barn med funktionshinder men detta rymdes 

inte inom kommunens budget. Informanten berättar att ”Skapande skola” som var tillägnat 

barn i förskolan togs bort och pengarna flyttades till andra områden i kommunen. Informanten 

förklarar att med dessa förslag ville han förändra skolans elevunderlag men poängterar att 

kommunen inte har råd. Informanten berättar att elever med utländsk bakgrund är en minoritet 

av skolans elevunderlag. ”Vi för inga register om elevers bakgrund, inte så stor del men att 

elever med utländsk bakgrund har ökat de senaste åren. Stråket har stått för den största 

ökningen”. Marknadsföringsveckan, öppet hus, orkesterverksamheten, konserterna och 

”snacket mellan kompisar” menar informanten har störst betydelse för elevunderlaget. 

Tillgänglighet 

På kulturskolan finns ingen undervisning av ”utomeuropiska instrument”. Informanten 

berättar att kulturskolan inte har utbildade lärare för utomeuropeiska instrument samt att det 

inte har funnits någon efterfrågan. Informanten menar att: ”Musik är internationellt så elevers 

nationella bakgrund spelar inte så stor roll för val av instrument. Det hindrar oss inte att 
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utveckla oss i den linjen men vi har tillräckligt att göra”. Informanten berättar att 

undervisningen bedrivs: ”Här och där.” Han menar att undervisningen främst bedrivs på 

kulturskolan men också ute på grundskolor. Ur ett tillgänglighetsperspektiv, tillägger 

informanten, skulle kulturskolan behöva bedriva sin verksamhet i centrum. 

Informationsspridning 

Informanten berättar att information om kulturskolan finns att få del av via hemsidan samt via 

ett informationskontor på biblioteket dit man kan gå om man har några frågor.                                    

Informanten berättar att det tidigare har funnits tolkar anställda på biblioteket dit man kunde 

ringa och få informationen på hemsidan översatt. Information om kulturskolan finns i en 

evenemangskalender som ges ut av kultur- och fritidsnämnden, där står allt inom teater, dans 

och musik. Det finns även broschyrer som kulturskolan ger ut. Informanten berättar om 

”marknadsföringsveckan” som bedrivs ute på grundskolor.         

Kulturskolan anordnar konserter, vernissager och öppet hus och vartannat år är det 

föräldrasamtal där den undervisande läraren informerar föräldrar och elever samt där frågor 

kan ställas. Kulturskolan riktar sig till föräldrar genom reklam i brevlådan. Läraren ger 

informationen till eleven som ”eventuellt förmedlar den till föräldrarna”. Informanten menar 

att den information som ges till eleverna inte alltid kommer till föräldrarna.  

Rekrytering och avgifter   
Informanten berättar om ett projekt i ett bostadsområde där flera familjer hade utländsk 

bakgrund. ”Vi hade ett projekt i ett ytterområde där barnen fick prova klarinett. Så länge det 

var gratis så var de intresserade men så fort de skulle hyra instrumentet så ville de inte mer”. 

Samarbeten 
Kulturskolan samarbetar med en gymnasieskola som köper instrumentallektioner. 

Informanten berättar om kulturskolans samarbete med en gymnasial medieutbildning. 

Eleverna på utbildningen gör sin praktik på kulturskolan och ansvarar för ljud och ljus 

under konserterna. Informanten berättar att ibland tar vi in artister som gör workshops. 

Kulturskolan har ett samarbete med två professionella orkestrar där ungdomar från 

högstadiet och gymnasiet på höst- och jullovet får möjlighet att spela.  

Hemsida 
Informanten berättar att anmälan kan göras via hemsidan-, anmälningsblanketten- eller 

telefon. Han talar om att de elever som har ”främmande språk” kan ha svårt att förstå 

hemsidan.  

    

Informant 3 

Elevunderlag 

Kulturskolans kurser är för elever från tre till tjugo år. Informanten berättar att 

elevunderlaget ska spegla mångfalden av barn och ungdomar i dagens samhälle. 

 

Målsättningen är mångfald och tack vare att det är en skattefinansierad verksamhet så är den till 

för alla. Då måste alla känna till den, de måste få känslan av att de är välkomna, alla måste prova 

och se vad det är, oberoende om de kan svenska särskilt bra, oberoende om de har varit i området 

där kulturskolan ligger.  

Att inkludera en mångfald av elever är något rektorn anser som viktigt. 

Kulturskolan har tagit fram en likabehandlingsplan enligt vilken skolan är skyldig att bedriva ett 

målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Att inte kulturskolor måste 

ha en likabehandlingsplan gör att vi nedvärderar oss själva. 
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Informanten poängterar likabehandlingsplanen som grunden för skolans arbete. 

Informanten berättar att nästan hälften av eleverna benämner sig själva med ”utländsk 

bakgrund”. Han menar att barn som har föräldrar från nordiska länder inte räknas in i 

begreppet. Han lyfter fram föräldrars betydelse för barnens deltagande: 

Det kommer man inte ifrån att de elever som går här har föräldrar som bryr sig väldigt mycket om 

dom och det kan särskilja våra barn mot andra barn. Man måste anmäla barnen, man måste åka hit, 

vi sitter lite avigt till, man måste hämta och lämna, man måste hyra instrument det kräver 

engagemang från föräldrarna om barnen ska gå här. Relativt är det funktionella familjer som har 

sina barn här oavsett vilken socioekonomisk-, kön-, funktionshinder- och nationell bakgrund de 

har. 

 

Tillgänglighet 
Informanten berättar att kulturskolan bedriver sin verksamhet främst på kulturskolan, 

grundskolor i ytterområden samt de grundskolor som har en kulturinriktning. Rektorn 

förklarar att kulturskolans kursutbud inte är anpassade efter elevernas bakgrund. 

Kursutbudet är istället anpassat efter elevernas önskemål och behov.  

Informationsspridning   

Informanten förklarar vikten av ett mångfaldsperspektiv utav skolans material: 

Materialet som går ut måste spegla mångfalden elever. Det är viktigt för föräldrarna att materialet 

är ur ett mångfaldsperspektiv… Hemsidan är viktigast, vi ger ut lappar till barnen där 

informationen leder till hemsidan och sen sätter vi upp affischer.  

Informanten berättar att kommunen delar ut ett informationsblad där det står vad man kan 

göra under skolloven och där brukar kulturskolan finnas med. Han förklarar barnens 

föräldrar som en betydelsefull informationskanal vid rekryteringen av barn: ”Föräldrarna är 

vår bästa informationskanal genom att föräldrarna marknadsför åt oss och att föräldrarnas 

barn rekryterar andra barn”. En gång om året anordnar kulturskolan ”Öppet hus” dit 

kulturskolans elever tar med sig sina kompisar. Han berättar om kulturskolans 

informationsvecka där lärarna ställer in sin ordinarieundervisning och åker runt på skolor 

och gör uppträdanden samt informerar om verksamheten. 

Rekrytering och avgifter 

Informanten berättar att: ”Det är viktigt att få in lärare som har samma bakgrund som 

befolkningen, det tar tid, men vi är på väg.” Informanten har anställt två musiklärare från 

mellanöstern. För att kunna öka rekryteringen av elever menar informanten att kulturskolan 

skulle kunna ligga mer lättillgängligt. Informanten berättar om en festival som kulturskolan 

arrangerar varje år. ”Jag har ansträngt mig enormt för att nå alla barn, jag åker ut med en 

kollega inför varje festival. Vi åker ut med lappar till varenda klass och knackar dörr, från 

årskurs två till fem och informerar”. Citat bygger på att informanten förklarar att tidigare 

hade kulturskolan skickat information om festivalen till barnens klasslärare men att 

informationen kastades i papperskorgen. Detta på grund av den stora mängd information 

som gör att klasslärarna inte kan nå ut till barnen och föräldrarna på rätt sätt. Istället 

behöver kulturskolans rektor samt kollega själva åka ut till de berörda klasserna i årskurs 

två till fem för att informera. Festivalen ligger på sportlovet och en vecka på sommarlovet. 

Kulturskolan har infört en halverad avgift som man hoppas kommer innebära en 

tillströmning av elever. Informanten anser att det måste finnas avgifter men att den ska 

vara låg. ”Har man betalat för en kurs så går eleverna dit”. Han anser att kulturskolans 

rekryteringsaktiviteter kan vara gratis. Informanten beskriver sin syn på avgifter utifrån de 

föräldrar som har kontaktat honom och frågat om han kan hjälpa dem med ekonomisk 

stöttning:  
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Avgiften som den är nu, tror jag kan vara lite för dyrt. En utsatt familj med socialbidrag med fyra 

ungar 200, 300 kronor per unge har man råd med men inte mer. Ibland hjälper jag dem med att jag 

kontaktar Svenska kyrkan och står i god för dem och sen när de har fått en inkomst så kanske de 

inte kan betala hela avgiften men då skulle de vilja dela den alltså cirka 250, 350 kronor per barn. 

Jag skulle gärna vilja se 250, 350 kronor per termin. 

 

Han berättar att på festivalen under höstlovet återkommer varje år elever som inte har 

möjlighet att ta lektioner för att terminsavgiften är för hög.  

 

Informanten menar att instrumenten skulle kunna vara gratis att hyra men om de inte 

lämnas tillbaka så får man betala en exakt summa, ”600 kronor”.  

 

Samarbeten 
Informanten berättar om samarbetet med El Sistema organisationen och stiftelsen i 

Venezuela där eleverna gör konserter med en professionell symfoniorkester. Informanten 

menar att det är viktigt med förebilder där kulturskolan också har samarbete med några 

organisationer i USA.  

 

Hemsida 

Informanten menar att i första hand anmäler man sig via hemsidan men klarar man inte det 

så kan man ringa expedition och göra en anmälan i telefon, ”inga blanketter”. Han 

förklarar att det har varit svårt att få bort blanketterna. Informanten berättar att lektionerna 

läggs ut i förväg på hemsidan dit eleverna bokar tid för lektion, ”det ger alla elever samma 

chans”. Informanten berättar om skolans hemsida: 

  
Vår hemsida är utformad så att barnen ska tycka att den verkar rolig, spännande och att den är 

utformad så att barnen kan välja. Vi har bilder på instrumenten och ibland har vi ljud, vi försöker 

bygga en värld som barn ska tycka verka trevlig och att den också vänder sig till föräldrar då den 

ska vara bokningsbar. De ska kunna begripa vad som finns, hur köerna ser ut och vad det kostar.  

 

Informanten berättar att på hemsidan finns tillgängliga översättningar för de flesta språk. 

Han förklarar att eleverna får tillgång till ett eget konto så att de kan gå in och ändra sina 

uppgifter. Informanten anser att ur ett mångfaldsperspektiv ska bilderna på hemsidan 

spegla kulturskolans elever.    

  

Informant 4  
 

Elevunderlag 

Kulturskolans kurser är för elever 4-19 år. Informanten förklarar elevunderlaget: 
  
Många gånger har barnen en god uppbackning hemifrån, man ska skjutsa hit, man ska söka, göra 

ett aktivt val, betala en avgift. Så klart det kanske inte är det breda samhället som vi kanske önskar.  

 

Kulturskolan har statistik på hur många barn lärarna möter i de olika stadsdelarna. ”På våra 

ämneskurser så räknar vi att vi når 11-12 procent av målgruppen 9-19 år. Om man tittar på 

postnumren så ligger vi på 4-5 procent som kommer hit från de stora stadsdelarna”. 

  

Tillgänglighet 
Kulturskolan bedriver undervisning på olika grundskolor, särskolor och i viss mån 

gymnasieskolor. Informanten menar att på så sätt möter kulturskolans lärare en väldig ”bredd 

av barn”. Det finns en möjlighet för de lärare som har många elever på grundskolor utanför 

tätorten att åka dit och undervisa. Informanten beskriver kursutbudet i förhållande till elevers 
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bakgrund: ”Vi försöker se till barnen i stort. Inga särskilda kurser eller andra instrument från 

andra kulturer”. 

 

Informationsspridning  

Informanten berättar att på våren skickar skolan ut ett informationsblad, via brev, till alla barn 

i årskurs 2. I informationsbladet finns en hänvisning till hemsidan och en inbjudan till ”Öppet 

hus”. Kulturskolan skickar också ut information till kulturombuden på varje skola och ibland 

direkt till de berörda klasslärarna. I inbjudan erbjuds eleverna att komma till kulturskolan och 

testa på verksamheten eller så kan klasslärarna meddela att de vill få ett besök av kulturskolan 

och då åker vi ut till skolan och gör konserter. Information om kulturskolan annonseras i 

tidningen, på hemsidan, Facebook och nyhetsbrev.  

 

Rekrytering och avgifter 

Kulturskolan driver ett projekt där två lärare från kulturskolan arbetar i grundskolan 

med de estetiska läroprocesserna i den ordinarie undervisningen. ”Det kan vara film, det 

kan vara en saga, det kan vara väldigt mycket”. Under en halvtermin åker två lärare ut 

och undervisar i ”musik och rörelse” en gång i veckan där eleverna får lära sig om ett 

instrument. Kulturskolan har kulturteam för grundskolan och grundsärskolan samt för 

teckenspråkiga elever. Informanten förklarar att skolan har marknadsfört sig till elever 

som är åtta till nio år men informanten menar att man kan också marknadsföra sig mot 

andra ålderskategorier för att: ”Alla har ju inte börjat när man är åtta nio år. 

Kulturskolan har faktiskt nu senast fått elever i högstadieåldern och gymnasieåldern 

som har börjat spela blåsinstrument.” Informanten menar att skolan marknadsför sig till 

alla barn i kommunen men samtidigt skiljer det sig mellan antalet barn kulturskolan når 

i olika områden i kommunen. Informanten menar att det handlar inte bara om 

marknadsföring utan också om vilket stöd man får, vilka traditioner man har och vad 

man känner till. 

 

Informanten förklarar att kulturskolans avgifter bestäms av politikerna och att den enskilda 

kulturskolan inte har så mycket att säga till vad gäller vilka åldrar kulturskolan ska rikta sig 

till. Nivån på avgifterna är också något som kulturskolan har svårt att påverka.   

  
Det är ju inte jag som tjänsteman som bestämmer kulturskolans avgifter, det är ett politiskt beslut. 

Det är politikerna som ger oss uppdraget vilka åldrar vi ska jobba med och vilka avgifter som ska 

vara. Vi ligger väl någonstans i mellanskiktet på avgifter i landet… ibland kan det ju handla om 

avgiften men det kan också vara så att man inte känner till den här världen. 

 

Samarbeten 
Kulturskolan har samarbete med jazzklubben i staden där eleverna får vara förband. 

Kulturskolan har också ett samarbete med en professionell orkester där kulturskolans 

elever under några dagar inför en konsert får sitta med i orkestern. Kulturskolan försöker 

hitta projekt med Länsteatern samt skapa goda relationer med studieförbunden. 

Informanten förklarar att de försöker hitta en bredd. 

  

Hemsida 
Informanten förklarar att hemsidan inte går att översätta till olika språk. Om man vill ha 

informationen på hemsidan översatt till andra språk så hänvisar informanten till de olika 

översättningsprogrammen på datorn. På frågan: Finns kulturskolans skriftliga information 

på flera språk? Så svarade informanten att hemsidan inte gick att översätta och tillade: 
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Det är ju ganska lätt att översätta om man är intresserad av någonting… det är ju ganska enkelt om 

man vill klippa och klistra.  

 

Informanten förklarar hur informationen på kulturskolans hemsida förhåller sig till 

elevrekrytering:  

 
           Vi jobbar med att hemsidan ska bli bättre och mer levande. Vi har fått höra att den är lite krånglig 

så vi tittar på det härifrån och med medarbetare på kommun för att få den så förståelig som 

möjligt. Vi har jobbat med färgställningen med regnbågsfärgerna.  
 

Med ”regnbågsfärgerna” tolkar jag som att informanten menar att hemsidan har ett 

mångfaldsperspektiv. Anmälan sker endast via hemsidan men det finns undantag om man 

inte har dator så går det bra att ringa och anmäla sig.  

 

Informant 5 

 

Elevunderlag 

Kulturskolans kurser är för elever från 2 år till vuxna. Så här berättar informanten om hur 

kulturskolans elevunderlag ser ut:  

 
Om jag ska generalisera som det är på alla musik- och kulturskolor så är det väletablerade barn 

från välmående och väletablerade familjer… Föräldrar som också har gått här, gott ekonomiskt 

ställt och socialt bra, de tar hit sina barn så på ett sätt har vi ju en viss typ av barn.  
 

Informanten tillägger att kulturskolans uppgift är att nå alla barn och främst de barn som 

”kanske inte har det så bra”. Informanten förklarar sin syn på elevunderlaget: 

 
Men generellt är det välartade duktiga barn, de är duktiga i skolan och duktiga här på det sättet blir 

vi ju en liten skyddad verkstad. Det är ju lätt att ta sig an de barnen det är ju klart. 

  

Hon förklarar att det är kanske 100 av 1200 elever som har utländsk bakgrund. Främst är 

det ett stort intresse från de tidigare öststat länderna och då vill de ha den gamla ”tjeckiska 

drillningen”. Hon förklarar: ”De skrattar åt oss när vi säger att de får 20 minuter i veckan 

för då vill de köpa tid av oss och ha flera timmar i veckan.”  

   

Tillgänglighet 
Kulturskolan har undervisning i de västerländska instrumenten och konstformerna.  

Undervisningen bedrivs till ”95 procent” på kulturskolan. Undervisningen bedrivs också på 

skolor som har flera elever. Det finns ingen undervisning under skoltid.  

 

Informationsspridning 

Kulturskolan har inga politiska direktiv att rikta sin information mot någon specifik grupp. 

Hon berättar att kulturskolan skickar information hem till alla elever i årskurs 1, 2 och 3.  

De informationsvägar kulturskolan använder sig utav är främst hemsidan men också 

broschyrer, Facebook, lokal-tv och dagstidningar. Informanten menar att närkontakten med 

kommuninvånarna är den viktigaste länken för att sprida information om kulturskolans 

verksamhet. ”Vi har tagit fram ett kvalitetsåtagande som säger vad du får som elev hos 

oss.”  

 

Rekrytering och avgifter 

Informanten berättar om kulturskolans julturné där lärarna åker ut till mellanstadiet och 

informerar om verksamheten samt att eleverna får möjlighet att prova på kulturskolans 
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aktiviteter. På våren brukar kulturskolans lärare åka ut på skolorna och ha konserter och på 

kvällen får eleverna prova de olika instrumenten. Lärarna får tid i sina tjänster att åka ut 

och rekrytera elever. Man anmäler sig via hemsidan och kulturskolan har en terminsavgift 

på cirka 700 kr. Informanten menar att avgiften är ett problem men förklarar att de 

kommuner i norra Sverige som har tagit bort avgiften inte har rekryterat fler elever. Många 

elever har önskan att börja men föräldrarna har inte råd eller så har man inte stöd hemifrån. 

 

Samarbeten 
Informanten berättar att de är inne i ett projekt där eleverna får komma med idéer och 

synpunkter. Kulturskolan har tagit i kontakt med vuxna personer som studerar ”svenska för 

invandrare” och frågat om de kan spela något och om de vill lära ut något. Informanten 

berättar: ”Vi har inte kompetensen bland personalen på de här områdena men man kan 

kanske få dessa personer att få ett jobb och en tillhörighet men att det kanske inte blir en 

heltidstjänst.” Kulturskolan har samarbete med en symfoniorkester och en blåsorkester där 

några lärare från kulturskolan sitter med. Några tidigare elever på kulturskolan har startat 

en dansförening och en aktiv teaterförening där en lärare från kulturskolan är regissör. 

Informanten berättar att detta möjliggör att: ”Våra äldre elever får möjligheten att vara 

aktiva föreningsmänniskor och utöva sitt kulturintresse. Jag tror det är viktigt för eleverna 

här att få förebilder och det får de genom dessa orkestrar”.  

 

Hemsida 
På hemsidan finns information om eventuellt inställda lektioner samt ändrade scheman. 

Hemsidan har kulturskolan jobbat länge med och informanten menar att hemsidan är bra 

men att det är en stor brist att den inte går att översätta till olika språk: 

 
Ibland får vi hjälpa dem över telefon men på hemsidan finns allt. En av kulturskolans lärare samt 

en person på kommunen arbetar med hemsidan. Kulturskolan har inte översatt sin information på 

olika språk. Informanten förklarar: Jag inser att vi missar massor genom att de inte förstår men det 

är något vi jobbar på.  
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RESULTATANALYS 
Kempe och West (2010, s. 133) menar att analysera betyder: ”Dela upp en helhet i mindre 

delar för att få syn på tidigare dolda mönster”. I detta avsnitt har jag delat in respondenternas 

utsagor i kategorier med avseende på studiens syfte och frågeställningar för att sedan sätta det 

i relation till relevant litteratur.  

 
Elevunderlag 

Informant 1, 3, 4 och 5 lyfter fram föräldrars tidigare deltagande, engagemang, ekonomi och 

utbildning som betydelsefulla för barnets deltagande. I Perssons (2001) avhandling lyfts just 

fram att ett deltagande i den kommunala musikskolan har en tydlig koppling till föräldrarnas 

socioekonomiska situation. Persson (2001) menar att det ska ställas liknande krav på 

musikskolorna som grundskolorna nämligen att musikskolorna ska vara tillgängliga för alla 

barn oavsett sociala eller musikaliska förutsättningar eftersom kommunala skattemedel 

subventionerar de båda verksamheterna. Informant 1 och 3 menar att föräldrarnas nationella 

bakgrund inte har någon betydelse för barnets deltagande. Informant 1, 2, 4 och 5 berättar att 

eleverna med utländsk bakgrund är en minoritet av elevunderlaget. Detta bekräftas i 

Hofvander Trulssons (2004) studie. Jag tycker det är märkligt att informant 1 berättar att 

föräldrars nationella bakgrund inte har någon betydelse för att sedan förklara att elever med 

utländsk bakgrund är en minoritet av elevunderlaget. Informant 2 beskriver kulturskolans 

elever som vita, majoritet flickor, välartade och duktiga barn som är lätta att ta sig an. Vita 

barn och framförallt flickor beskrivs här som välartade och duktiga. Informant 2 pekar på att 

ekonomiska neddragningar har gjort att skolans mål för ett mer heterogent elevunderlag inte 

har uppnåtts. Detta betraktar jag utifrån aspekten att ekonomin är avgörande för ett 

inkluderande elevunderlag. Informant 1 och 3 menar att eleverna också bidrar till 

kulturskolans elevunderlag genom att de pratar med sina kompisar som sedan börjar ta 

lektioner. På så sätt förändras dock inte elevunderlaget i så hög grad då elever ofta bor och 

umgås med barn som har någorlunda likande bakgrund och mångfalden av elever uteblir 

därmed. Informanternas resonemang om att avgifter kan försvåra ett deltagande för de 

familjer som inte har råd stämmer väl överens med Grafströms (2007) koppling mellan en 

avgiftsfri kulturskola och en större mångfald av elever. Rädda Barnen (2002) poängterar att 

barns och ungas möjlighet att delta kan påverkas av flera faktorer, men för många är 

avgifternas nivå en tung faktor.  

 

Informationsspridning 

 

Informationskanaler 
Alla kulturskolor i studien delar ut broschyrer som informerar om kulturskolans verksamhet 

samt anordnar konserter där barnen får uppträda. Andersson (2005) förklarar att musikskolan 

uppfattas som en garant för kommunens musikliv genom att musikskolan ger konserter samt 

att dess lärare deltar i olika musikaliska sammanhang. Informant 3 berättar att skolan har tagit 

fram en likabehandlingsplan där elevers lika rättigheter och möjligheter lyfts fram samt att 

skolans material ska spegla skolans mångfald av elever. J 

Undervisning 

Alla informanter berättar att undervisningen bedrivs både på kulturskolan och ute på olika 

grundskolor. Informant 4 och 5 berättar att undervisning på grundskolor bara bedrivs om 

läraren har flera elever från en och samma skola. Lärarens närvaro kan betraktas som en 

informationskanal vilket får till följd att de skolor som har en undervisande lärare från 

kulturskolan gynnas. Stålne (2011) berättar att Växjö Kulturskola ska ge alla barn och 
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ungdomar i Växjö kommun en positiv bild av stadens kultur. För att ge alla barn och 

ungdomar samma möjligheter till de kulturella uttrycksformerna så behöver undervisningen 

bedrivas på alla grundskolor i kommunen.   

   

Tillgänglighet 
Ur ett tillgänglighetsperspektiv menar informant 2 och 3 att kulturskolan skulle behöva 

bedriva sin verksamhet i stadens centrum. Detta för att minska beroendet av föräldrars 

deltagande av transport till och från kulturskolan, vilket även förminskar betydelsen av 

barnens socioekonomiska bakgrund. Alla kulturskolor bedriver undervisning utifrån de 

västerländska instrumenten. Ingen av skolorna bedriver undervisning på andra instrument än 

de västerländska. Detta innebär att barn och ungdomar som tillhör en annan musikkultur där 

andra instrument brukas utestängs. Informant 1, 2, 3 och 4 menar att det inte finns någon 

efterfrågan av andra instrument. Jag anser att det tyder på en exkludering av personer som 

spelar ett instrument som inte kulturskolan kan erbjuda undervisning i. Informant 3 menar att 

kulturskolans kurser inte är anpassade efter elevers bakgrund utan efter elevers behov och 

önskemål. Detta resonemang menar jag bortser ifrån att det kan finnas en koppling mellan 

elevers bakgrund och behov och därför behövs det också kurser som tar hänsyn till detta. 

Persson (2001) skriver att det riktas kritik mot musik- och kulturskolornas snäva kursutbud.  

 

Samarbeten 
Kulturskolorna bedriver samarbeten med bland annat fritidsgårdar, invandrarföreningar och 

professionella orkestrar. Genom att kulturskolorna samarbetar med olika organisationer och 

marknadsför sig i olika sammanhang förstärks också mångfalden. Det var dock endast en 

informant som hade funderat kring att samarbeta med organisationer riktade till personer med 

utländsk bakgrund. Informanten berättade att kulturskolan ville samarbeta med personer som 

undervisar i ”svenska för invandrare” och frågade dem om de kunde lära ut något på 

kulturskolan. Att bara en av skolorna hade funderat ut en strategi för att nå elever med 

utländsk bakgrund visar på att en inkluderande verksamhet inte verkar vara något prioriterat 

och strider dessutom mot FN:s konvention angående barns rätt att fritt delta i det kulturella 

och konstnärliga livet (Rädda Barnen 2002). 

 

Hemsida 
Informant 1, 2, 4 och 5 berättar att kulturskolans hemsida inte kan översättas till flera språk. 

På frågan: finns kulturskolans skriftliga information på flera språk? Hänvisar informant 4 till 

de olika översättningsprogrammen på datorn. Alla kulturskolor använder sin hemsida som en 

plats att finna information om kulturskolans verksamhet. Utbildningsdepartementet (2001) 

förklarar att muntlig och skriftlig information ska göras tillgänglig och möjlig att tillgodogöra 

sig för alla elever. På så sätt visar skolan vad föräldrar och elever har rätt att förvänta sig av 

skolans rektor och medarbetare. Informant 4 berättar att hemsidan är lite krånglig men att den 

ska bli bättre då man har jobbat med regnbågsfärgerna. Utifrån informantens svar så tolkar jag 

att dessa färger symboliserar mångkulturalism. Jag tänker att regnbågsfärgerna kan 

representera ett mångkulturellt tänkande men att detta måste integreras med annan 

information för att kunna nå ut till en mångfald.  

 

Elevrekrytering 

Alla kulturskolor bedriver en marknadsföring där barn och ungdomar får testa på 

kulturskolans aktiviteter. Informant 4 menar att det inte bara handlar om marknadsföring utan 

också om vilket stöd som kan ges samt vilka traditioner som finns. Grafström (2007) lyfter 

fram att musik- och kulturskolan har ett system som bygger på föreställningen att föräldrarna 

vet om hur man söker sig fram till rätt information. Jag tänker mig att föräldrar som tidigare 
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har varit elever vet om kulturskolans marknadsföring med att testa på olika aktiviteter och 

uppmuntrar till detta vilket speglar det homogena elevunderlag som råder inom musik- och 

kulturskolan.     
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DISKUSSION 

Jag har nu kommit fram till denna studies avslutande del. Här kommer jag att diskutera och 

kritiskt reflektera kring resultat och slutsatser med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis vill jag uppmuntra till vidare forskning inom området.    

Denna undersökning har handlat om hur några rektorer på kulturskolor talar om 

informationsspridning i förhållande till elevunderlag och elevrekrytering. Syftet har varit att 

undersöka vilken betydelse kulturskolornas information har för rekryteringen av elever med 

olika bakgrunder. Det visade sig att föräldrars tidigare deltagande, engagemang, ekonomi och 

utbildning var avgörande för barnets deltagande. Vid intervjuerna kommer det fram att 

eleverna bidrar till kulturskolans elevunderlag genom att eleverna rekryterar sina kompisar. 

Från informanternas utsagor går att utläsa att ett flertal av informanterna berättar att elever 

med utländsk bakgrund är en minoritet av elevunderlaget. De informationskanaler som är 

gemsamma för det kulturskolorna använder sig utav har till syfte att ur rekryterings- och 

marknadsföringssynpunkt både vara informerande till kulturskolans elever samt till alla barn 

och ungdomar i kommunen. Informationskanalerna till kulturskolans elever är konserter, 

undervisning på kultur- och grundskolor, hemsidan samt samarbeten med bland annat 

föreningar och professionella orkestrar.  

 

Brändström och Wiklund (1995) menar att det finns ett samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och barnets deltagande i musikskolan. Jag anser att man behöver minska 

föräldrars betydelse för barnets deltagande för att på så sätt öka mångfalden av elever. 

Kulturskolorna ska informera föräldrarna om kulturskolans verksamhet men det viktigaste är 

att kulturskolorna formulerar mål och riktlinjer för hur elevens deltagande kan bli så 

oberoende av föräldern som möjligt. Jag menar att ett för starkt beroende av föräldrars 

delaktighet kan få till följd att alla barns lika rättigheter till en meningsfull fritid föregås.  
 

Enskilda informanters attityder och föreställningar om skolans elevunderlag visar på att 

skolans informationskanaler inte har förändrats trots att behov finns att anpassa informationen 

till elevers olika bakgrund. Utbildningsdepartementet (2001) menar att rektorn ska kunna 

förstå och förklara andras beteenden utifrån deras perspektiv och värderingsbas. Jag anser att 

de rektorer som arbetar aktivt med informationsspridning är själva intresserade av att förändra 

elevunderlaget. Från informanternas utsagor om beskrivningar av elevunderlaget som 

diskriminerande och stereotypt så menar jag att rektorn skulle kunna anlita personer att utföra 

en oberoende genomgång av skolans material i förhållande till elevers mångfald. Jag är 

medveten om att utformandet av skolans material inte enbart är rektorns ansvar. 

Utbildningsdepartementet (2001) förklarar att ett ledarskap handlar om att alla i skolan 

behöver ha en gemensam syn på hur verksamheten ska formas och utvecklas. Jag menar trots 

allt att rektorn är den som har huvudansvaret för den information som distribueras. Rektorns 

yrkesbakgrund kan påverka hens värderingar på så sätt att en rektor som tidigare har varit 

lärare kan vara van att uppfatta strukturer och traditioner som något normalt. Jag tänker på 

mångfald eller brist på mångfald av skolans elevunderlag och traditionella 

informationskanaler som inte rekryterar ett heterogent elevunderlag. Däremot kan en person 

som kommer från en annan yrkesbakgrund uppfatta dessa strukturer och förändra dem så att 

de tillägnas ett flertal barn och ungdomar. Jag anser att det behövs rekryteras rektorer som 

tidigare har arbetat med mångfaldsfrågor inom företag och organisationer för att på så sätt 

kunna skapa en större mångfald med hänsyn till skolans elevunderlag.  

 

Slutsatser 

Att de studier jag presenterar i min tidigare forskning bekräftar mitt resultat så tydligt är något 

jag inte kunnat förutspå. På de flesta musik- och kulturskolor finns kommunala riktlinjer och 
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mål som skolorna ska följa där barn och ungdomars lika rätt och möjligheter lyfts fram. 

Musik- och kulturskolorna lever inte upp till dessa grundläggande handlingsprogram. Det 

verkar finnas en skolkultur inom musik- och kulturskolorna som hindrar ett heterogent 

elevunderlag där Utbildningsdepartementet (2001) lyfter fram att en skolkultur kan definieras 

som en kombination av värderingar, handlingar, normer och traditioner. Denna kultur tycks 

finnas i såväl skolans information liksom i övergripande strukturer i skolans organisation.   

Jag anser att det är ett demokratiskt problem att en skattefinansierad verksamhet inte kan 

rekrytera ett mångfaldigt elevunderlag. Detta är inte acceptabelt och kommer få konsekvenser 

då politiker och tjänstemän inte kommer att kunna försvara en kommunal verksamhet som 

bara ett fåtal av kommuninvånarna brukar.  Studien indikerar även att kulturskolan i sig själv 

formulerar en diskurs som uppmuntrar en viss typ av tankar kring musikutövande som 

bildande. Diskursen ger sig uttryck i en föräldratradition, vilket får konsekvenser för de 

föräldrar som inte besitter denna tradition av musikutövande och där deras barn antagligen 

inte kommer att söka sig till kulturskolan. Detta skulle i så fall innebära att kulturskolan inte 

är tillgänglig för alla, eftersom inte alla föräldrar erhåller denna typ av kunskap.  

Metodens lämplighet 

Jag ansåg att en kvalitativ intervju hade störst chans att komma fram till intressanta och 

djupgående svar samt eventuellt finna ny kunskap inom valt undersökningsområde. Med hjälp 

av den kvalitativa metoden kunde jag exempelvis uppmärksamma uttalanden som visade sig 

vara rasistiska. Denna uppmärksamhet för meningarnas betydelse skulle inte ha varit nåbar 

utan denna metodik. Jag vill slutligen tacka alla informanter för ert deltagande och vänliga 

bemötande. 

Framtida forskning 

För framtida forskning så skulle det vara intressant att intervjua en grupp förtroendevalda 

politiker samt rektorer från musik- och kulturskolan. I Studien skulle de båda 

informantgruppernas berättelser jämföras för att se hur man kan utveckla kulturskolans 

verksamhet, riktlinjer och mål. Det skulle även vara intressant att undersöka rektorers 

uppfattningar på musik- och kulturskolan om hur instrumentalundervisningen skulle kunna 

inräkna musikdata som ett instrument för att kunna rekrytera in fler elever. De flesta barn och 

ungdomar har tillgång till en dator och med hjälp av gratis musikprogram kan man skapa 

musik. Sammantaget så blir kostnaden mindre för ett deltagande där instrumentkostanden 

uteblir. Jag menar att detta förslag skulle kunna generera ett mer heterogent elevunderlag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

 

Litteratur 
Andersson, Ruben (2005): Var får instrumentallärarna sina pedagogiska idéer ifrån? Lunds 

Universitet, Musikhögskolan i Malmö. [Licentiatuppsats]. 

 

Brändström, Sture & Wiklund, Christer (1995): Två musikpedagogiska fält. En studie om 

kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Diss. Umeå Universitet, pedagogiska  

institutionen. 

 

Grafström, Mikael (2007). Kulturskolan- en skola för alla? En studie om kulturskolans 

tillgänglighet med fokus på avgiftsfrihet. Malmö: Musikhögskolan i Malmö. [C-uppsats] 

 

Hofvander Trulsson, Ylva (2004): Kulturskolan i integrationens kraftfält. Lunds universitet, 

Musikhögskolan i Malmö, Institutionen för musik och pedagogik. [C-uppsats] 

Kempe, Anna-Lena & West, Tore (2010): Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts 

förlag. 
 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 

Persson, Torgil (2001): Den kommunala Musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal: En 

studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås. Diss. Göteborg: Skrifter 

för Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet nr. 68. 

Repstad, Pål (2007): Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (2 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Rädda Barnen (2002): Musik om du är rik? – en kartläggning av avgifterna till den 

kommunala musikskolan. Stockholm: Rädda Barnen. 

 

Rönnklint, Sophie (2007): En Kulturskolas arbete i ett mångkulturellt område. Karlstads 

universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten. [Magisteruppsats] 

 

Skolinspektionen (2012): Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska verksamheten. 

Kvalitetsgranskning 2012:1. Stockholm: Skolinspektionen.  

 

Utbildningsdepartementet (2001): Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens 

skola. Stockholm: Utbildningsdepartementets skriftserie. Rapport 4. Stockholm:  

Utbildningsdepartementet. 
 

Elektroniska källor 

 
Högskoleverket (2005): Konststudenten sällan från arbetarhem. Rapport utgiven av  

Högskoleverket. Tillgänglig på Internet:  



23 
 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/06/8C/A4/wkr0001.pdf [hämtat 2013-12-03]   

 

Högskoleverket (2009): Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-

2008. Högskoleverkets rapportserie 2009:18 R. Stockholm: Högskoleverket. Tillgänglig på 

Internet: http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe5084/0918R.pdf [hämtat 

2013-12-03]    

 

Nationalencyklopedin (2013): José Antonio Abreu. Tillgänglig på Internet: 

http://www.ne.se/jose-antonio-abreu# [hämtat 2013-12-10] 

    

Stålne, Ingrid (2011): Kulturskolans mål. Tillgänglig på Internet:  

http://www.vaxjo.se/Kulturskolan---startsida/Att-ga-pa-Kulturskolan/Om-

Kulturskolan/Kulturskolans-mal/ [hämtat 2013-12-03] 

    

SMoK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd 2013a): Den svenska musik- och kulturskolans 

bakgrund. Tillgänglig på Internet: http://www.smok.se/om-smok/historik [hämtat 2013-12-

03]    

 
SMoK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd 2013b): SMoKs plattform. Tillgänglig på Internet: 

http://www.smok.se/smoks-plattform [hämtat 2013-12-03]   

 

Åkerström, Anna (2013): Jakten på estetiska lärprocesser. På uppdrag av Konst och  

Kulturutveckling, Västra Götalands Regionen. Tillgänglig på Internet:  

http://www.tjorn.se/download/18.3b672a8e12aa9b832368000319/1282810376152/Estetiska+

l%C3%A4roprocesser.ppt. [hämtat 2013-12-10]   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/06/8C/A4/wkr0001.pdf
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe5084/0918R.pdf
http://www.ne.se/jose-antonio-abreu
http://www.vaxjo.se/Kulturskolan---startsida/Att-ga-pa-Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Kulturskolans-mal/
http://www.vaxjo.se/Kulturskolan---startsida/Att-ga-pa-Kulturskolan/Om-Kulturskolan/Kulturskolans-mal/
http://www.smok.se/om-smok/historik
http://www.smok.se/smoks-plattform
http://www.tjorn.se/download/18.3b672a8e12aa9b832368000319/1282810376152/Estetiska+l%C3%A4roprocesser.ppt
http://www.tjorn.se/download/18.3b672a8e12aa9b832368000319/1282810376152/Estetiska+l%C3%A4roprocesser.ppt


24 
 

BILAGA 

Intervjufrågor  

Elevunderlag 

Hur många barn och ungdomar deltar i er verksamhet?  

Vilka barn är det främst som deltar i kulturskolans verksamhet idag? 

Hur många, uppskattar ni, är barn med utländsk härkomst? 

Hur hänger kulturskolans information ihop med elevunderlaget? 

Informationsspridning 

På vilka platser bedriver kulturskolan sin verksamhet?  

Hur skulle kulturskolan kunna finnas på fler platser? 

Till vilka grupper riktar kulturskolan sin information? 

Hur uppfyller kulturskolans kurser elever med utländsk bakgrund? 

Vart kan man ta del av information om kulturskolan?  

I vilken form kan man ta del av kulturskolans information? 

Hur når kulturskolan föräldrarna med informationen? 

Rekrytering 

Hur ser kulturskolan på avgifter i förhållande till rekrytering? 

Hur anmäler man sig? 

Hur förhåller sig informationen på kulturskolans hemsida i förhållande till elevrekrytering? 

Finns kulturskolans skriftliga information på flera språk? 

Har kulturskolan några samarbetsprojekt med andra föreningar, företag, organisationer eller 

grundskolor? 

 

 

 


