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Amatörorkestrar som lärandemiljö 
för musikhögskolestudenter
Orkesterspel ingår som en vanlig ensembleform inom musikhögskolors utbild-
ningar, och vissa utbildningar är till och med specifikt inriktade på symfoni-
orkesterspel. Dock visar det sig att studenter ibland spelar i amatörorkestrar 
samtidigt som de studerar på musikhögskola. Lärare på musikhögskolor 
rekommenderar ibland studenter att delta i amatörverksamhet eftersom de 
anser att studenterna inte får tillräckligt med erfarenhet av, eller kunskaper 
om, orkesterspel inom utbildningen. Detta gör att det skapas en parallell ut-
bildning för musikhögskolestudenterna vid sidan av den formella utbildningen. 
Denna studie fokuserar på vad musikhögskolestudenter lär sig genom att delta 
i amatörorkesterverksamhet och vad det tillför det utbildningen. 

Studien är en fallstudie över en läromiljö: Musikhögskolan i Malmö och fyra 
amatörsymfoniorkestrar där musikhögskolestudenter ingår. I studien har åtta 
intervjuer utförts, fyra med amatörorkesterdirigenter och fyra med ledning 
för musikhögskolan. 

Studien visar att deltagandet och lärandet i amatörorkestrarna beror på delar 
som musikhögskolestudenterna saknar i sin utbildning, samt personliga kon-
takter mellan dirigenter, lärare och studenter. Amatörorkesterverksamheten 
kan i hög grad betraktas som ett komplement till musikhögskolans verksamhet, 
även om det finns aspekter som inte kan tillgodoses i lika hög grad inom 
musikhögskolorna som kunskaper om pedagogiska roller, formandet av en 
professionell yrkesroll och kunskap om olika sociala kontexter. Relationen 
mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna kännetecknas av informella 
kontakter och informella samarbeten av tradition, där autonomi är en viktig 
aspekt. En annan aspekt är öppenheten inför en föränderlig arbetsmarknad och 
kulturscen där nya former av samarbeten är möjliga och önskvärda.
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1 Introduktion

When I was in school in New York [my teacher] said: ‘Whenever you can, play in 
orchestra even if it is a small gig like not paid and you are playing with postmen or 
Association of Firemen of New York. Do it even for free. If you have played once the 
Symphonie Fantastique you will play it different in an audition’. And it’s something I 
tell students now [when they say] ‘If it’s not paid I should refuse, I should not go’ 
and I try to tell them, ‘Get the experience’. (citat i Lonnert, 2015, s. 145)

Citatet ovan är från min avhandling Surrounded by sound. Experienced orchestral 
harpists’ professional knowledge and learning. Citatet visar flera saker, dels att studen-
ter rekommenderas att skaffa erfarenhet utanför utbildningsinstitutionen eftersom 
erfarenheten som kan fås inom institutionen inte räcker, dels visar citatet en tradi-
tion. Det är inte bara musikern som intervjuades som har rekommenderats att 
skaffa erfarenhet utanför utbildningen utan hen rekommenderar det också till sina 
studenter. Det här ämnet tyckte jag var intressant; det kan finnas en informell ut-
bildningsmiljö parallellt med den institutionella musikutbildningen.

Två händelser gjorde att jag funderade över hur musikhögskolor förbereder stu-
denter för arbetslivet och vilka krav som kan ställas på en nyutbildad musiker. Den 
första var ett telefonsamtal då jag föreslog en relativt nyutbildad musiker till ett 
arbete i en professionell orkester. Jag fick då frågan om denna musiker hade tillräck-
lig kunskap om orkesterspel. Detta gjorde mig fundersam, om inte en musiker som 
gått fem år på en utbildning för orkesterinstrument kunde betraktas som kompetent 
nog två år efter avslutad utbildning, vem hade då ansvaret för utbildningen? Den 
andra händelsen var mötet med en pianist som påpekade att många pianister saknar 
orkestererfarenhet från sin utbildning och därför sällan spelar orkester som profes-
sionella. De här anekdoterna ger upphov till många frågor om utbildning, ansvar 
och arbetsmarknad både gällande individer och institutioner.

När jag fick tillfälle att påbörja en ny studie efter avhandlingsarbetet såg jag den 
eventuella parallella utbildningsmiljön som ett intressant och utvecklingsbart ämne 
och studien påbörjades våren 2015 då jag var anställd vid Musikhögskolan i Malmö. 
Studien anknyter till det teoretiska perspektiv jag använde i min avhandling, ett 
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Wittgensteinbaserat perspektiv på praktisk kunskap, och har samma metodologiska 
ingång. Dessa delar finns utförligare beskrivna i avhandlingen (Lonnert, 2015). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, amatörorkestermiljön 
fungerar som läromiljö för musikhögskolestudenter och hur relationen mellan ama-
törorkestrarna och musikhögskolan ser ut.

Den övergripande forskningsfrågan är: 
• Vad lär sig musikhögskolestudenter genom att delta i amatörorkesterverk-

samhet och vad tillför det utbildningen?
Underfrågor är:
• Vad lär sig musikhögskolestudenter genom att delta i amatörorkestrar?
• Är lärandet olika för olika instrumentalister?
• Hur ser ledningen på musikhögskolan på denna typ av parallell verksamhet?
• Vad anser informanterna att deltagandet kan tillföra den ordinarie 

verksamheten?
• Hur kan verksamheten utvecklas internt och i samarbete?

1.2 Disposition
I kapitel 1 ges en introduktion och syfte och forskningsfrågor presenteras. Kapitel 2 
ger först en forskningsöversikt om lärande i en kollektiv miljö i synnerhet med in-
riktning på orkesterspel, därefter ges en översikt om forskning om amatörorkestrar 
i synnerhet med fokus på ”community music”. Avsnittet avslutas med ett avsnitt om 
forskning om samarbeten mellan högre musikutbildning och amatörverksamhet. 
Efter denna forskningsöversikt presenteras för studien relevanta institutioner och 
utbildningar, främst genom publicerat informationsmaterial och kursplaner. Avsnitt 
2.4 presenterar de teoretiska förutsättningarna för studien, främst med inriktning 
på kunskap som gestaltad och kontextuellt lärande. Aspekter av det teoretiska ram-
verket, med särskild inriktning på orkesterspel, presenteras mer detaljerat i avsnitt 
2.5. I kapitel 3 beskrivs metodologiska frågor gällande intervjuerna i studien, främst 
gällande urval, transkription, analys och tolkning. Även etiska frågor samt frågor 
om objektivitet, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet behandlas. I kapitel 4 och 
5 presenteras resultatet i form av analys av intervjuerna. Kapitel 4 presenterar resul-
tat 1 som har fokus på lärandet i amatörorkestrar. Kapitel 5 presenterar resultat 2 
som har fokus på relationen mellan den högre musikutbildningen på Musikhögsko-
lan i Malmö och amatörorkestrar. I kapitel 6 finns en diskussion där empirin 
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diskuteras i relation till bakgrundsmaterial och tidigare forskning presenterat i ka-
pitel 2. Kapitel 7 ger en indikation om möjlig användbarhet av studien och avslutas 
med ett avsnitt om möjlig fortsatt forskning utgående från studien.
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2 Bakgrund och teori

I detta kapitel presenteras först en forskningsöversikt med särskilt fokus på orkestrar 
som lärandemiljö, amatörorkestrarna som en del av musicerandet i samhället och 
samarbeten som högre musikutbildningar har med verksamhet utanför. Därefter 
presenteras orkesterspelet inom musikutbildningarna på Musikhögskolan i Malmö, 
fristående utbildningar på musikhögskolenivå i närområdet samt andra orkesterut-
bildningar på musikhögskolor och i anknytning till musikhögskoleutbildningar i 
Sverige. De två sista avdelningarna i kapitlet presenterar det teoretiska ramverk som 
studien använder sig av där kunskap kan ses som gestaltad och där lärandet sker i 
en specifik kontext. 

2.1 Orkester som lärandemiljö

Orkester som lärandemiljö är specifik eftersom den baseras på ett kollektivt utö-
vande av musik. Det finns skillnader mellan hur elever lär sig musik på lektioner i 
ett en-till-en-förhållande till en lärare och hur elever lär sig ensemblemusicerande, 
även om gränserna kan vara flytande. Amatörorkesterns struktur och förutsättning-
ar skiljer sig en del från den professionella orkestern vilket innebär skillnader i lä-
randemiljö. Ofta är musikhögskolors orkesterverksamhet mer lik de professionella 
orkestrarnas verksamhet än amatörorkestrarnas verksamhet. Inom musikhögskole-
utbildningar finns det ibland olika typer av samarbeten med verksamhet utanför 
musikhögskolemiljön, dessa samarbeten kan vara med andra pedagogiska institu-
tioner, amatörverksamhet och professionell verksamhet.

2.1.1 Orkester som kollektiv lärandemiljö

Inom instrumentalutbildning är det vanligt med mästarlära, det vill säga ett en-till-
en-förhållande (one-to-one relationship) mellan lärare och elev (Gaunt, 2011). Van-
liga former för instrumentalundervisning är individuella lektioner och masterclass 
där läraren undervisar inför en publik, som ofta består av andra elever. Christoph-
ersen (2013) menar att det kan finnas en motsättning mellan lärande i traditionell 
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konservatoriemiljö där fokus ofta är på det individuella lärandet och lärandet i en 
kollektiv miljö. Parasuraman och Purohit (2000) anser att det finns en motsättning 
i att studenter under sin utbildning lär sig att bli kreativa solister och inte att bli 
ensemblemusiker, eftersom att framföra och spela musik ofta innebär att ha kunskap 
om kollektivt musicerande vilket inte alltid premieras inom musikutbildning. Inom 
orkesterspel lär sig musiker enskilt i en kollektiv miljö för lärande vilket ställer sär-
skilda krav på den lärande musikern. Det krävs deltagande i den kollektiva miljön, 
orkestern, som grund för lärande vilket skiljer sig från lärande i andra miljöer som 
enskilt lärande eller lärande i lektionsform. Lärandet i den kollektiva miljön kan 
också delvis utveckla andra förmågor än lärandet på enskilda lektioner.

Forskning har gjorts som fokuserar på studenters lärande i orkester. Tongivande 
har varit Hager och Johnssons (2009) studie där de jämför lärande i orkestern med 
lärande på lektioner. De områden de identifierar där lärande skiljer sig mellan dessa 
miljöer är kamratlärande (peer-to-peer learning) gentemot mästar-elev lärande, 
praktikbaserat lärande gentemot teoretiskt lärande, tyst lärande gentemot explicit 
lärande, att passa in i gruppkontexten gentemot individuellt spelande, kontextrikt 
lärande gentemot kontextbegränsat lärande, och slutligen att bli en professionell 
orkestermusiker (med fokus på en ständig process) gentemot att bli en kompetent 
orkestermedlem (men fokus på ett specifikt mål). Harrison, O’Bryan och Lebler 
(2013) bygger sin intervjustudie med tre dirigenter om vad ensembleerfarenhet be-
tyder för utbildningen av professionella musiker på Hager och Johnssons identifie-
rade områden. De visar att dirigenterna ofta har ambitionen att utveckla studenter-
nas lärande under längre tid än vad som ses som relevant i utbildningskontexten. 
De visar även på relevansen av att studenterna lär sig professionellt beteende och 
roller, och att de lär sig självständighet i sina ensembleroller. 

En studie av Luff och Lebler (2013) visar att det är viktigt med kollaborativt lä-
rande vid lärande av ett orkesterinstrument som valthorn, eftersom ensemblespel är 
grundläggande. På grund av detta måste lärare medvetet tänka på hur studenter kan 
få tillgång till olika lärandemiljöer. Luff och Lebler (2013) anser att vissa typer av 
kunskap lär sig studenterna i den kollaborativa miljön:

ensemble skills such as the ability to listen and respond appropriately to the needs 
of a section in terms of, for example, intonation, sound quality, rhythm, dynamics, 
balance and articulation; 
performance skills including the ability to follow a conductor or section leader, and 
the ability to lead a section; 
good ensemble etiquette and teamwork skills; and  
effective self-evaluation abilities. (Luff & Lebler, 2013, s. 174)
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Vissa av de förmågor som studenterna lär sig i orkestern, eller i annat ensemblemu-
sicerande, är med andra ord specifika för ensemblemusicerande.

Några studier har behandlat professionella musikers lärande och kunskap. Dessa 
studier visar att lärandet som orkestermusiker inte endast sker under utbildningen 
på musikhögskola utan också efter att musikern har fått en position i en professionell 
orkester. Dobson och Gaunts (2013) studie visar att lärande att använda ”radar” – att 
lära sig lyssna på andra musiker, att lära sig kommunicera med andra musiker, och 
att lära sig anpassa sig till andra musiker – är relevant både för studenter och profes-
sionella. Smilde (2009a; 2009b) och Lonnert (2015) beskriver musikers lärande som 
”livslångt lärande” och poängterar att lärande inte är begränsat till lärandet på kon-
servatorier och andra musikutbildningar utan att lärande också sker i det professio-
nella musikerlivet. I den kollektiva lärandemiljön kan kollegialt tryck verka som en 
motivationsfaktor för utveckling och lärande i orkestern (Gillinson & Vaughan, 
2003; Liljeholm Johansson, 2010).

2.1.2 Amatörorkestrar – community music

Sedan 1980-talet har amatörmusicerandet, inom ramen för community music1, fått 
en mer framträdande roll inom musikforskningen. Finnegans (1989/2007) studie 
kan ses som banbrytande eftersom hon undersökte musikalisk praktik på alla ni-
våer och i många olika miljöer. Framförallt visade hon mångfalden av amatörmusi-
cerande och visade hur musicerandet har ett komplext samspel mellan utbildnings-
institutioner, professionella arenor och amatörarenor. Higgins (2012) diskuterar tre 
olika definitioner av, eller perspektiv på, community music: ”(1) music of a com-
munity, (2) communal music making, and (3) an active intervention between a 
music leader or facilitator and participants” (Higgins, 2012, s. 3). Den tredje defini-
tionen tar fasta på att det kan finnas en musikalisk ledare som har en annan roll än 
de musikaliska ledarna har inom utbildningsinstitutionerna. Coffman (2013) beskri-
ver skillnader mellan community music och musikutbildning och menar att com-
munity music har ett mera lekfullt förhållande till musicerandet jämfört med det 
mer publikinriktade professionella musicerandet. Han beskriver också att commu-
nity music ofta är kollaborativt musicerande även om det finns en ledare samt att 
det informella lärandet inkluderar att hänsyn tas till den lärandes val eller önskemål, 
kopierande, ”trial and error”, arbete i grupp och integrerat framträdande, improvi-
sation och komposition, samt att formen är workshops, det vill säga korta perioder. 

1 I denna studie kommer termen community music att användas eftersom den har en bredare 
betydelse än det svenska ordet amatörmusicerande, framför allt gällande utbildning och samarbeten 
mellan professionella och amatörer. Begreppet amatörorkester kommer att användas för de orkestrar 
som inte i första hand har en intention att vara institutioner för utbildning. 
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Detta kan kontrasteras mot musikutbildningens grupper som styrs av en ledare, det 
formella lärandet och återkommande klassrumsundervisning. Musikutbildning fo-
kuserar ofta på undervisande och lärande för att få kunskaper och färdigheter, en 
betoning på ”music literacy” och en student-lärarrelation medan community music 
har betoning på sociala faktorer. Kertz-Welzel (2016) visar att community music kan 
vara ett problematiskt begrepp eftersom det är svårt att definiera, och att det finns 
en ovilja att definiera begreppet, vilket kan innebära att innehåll, musiksyn och 
koppling till undervisning inte granskas eller ifrågasätts. 

Coffman (2013) beskriver även att det finns universitetsutbildningar som inriktar 
sig på arbete med community music. Higgins (2012) framställer de svenska, norska 
och danska kommunala musik- och kulturskolorna som en del av community mu-
sic i ett internationellt perspektiv. Han beskriver att de flesta musikutbildningsin-
stitutionerna inom Skandinavien utbildar lärare som kan undervisa inom dessa in-
stitutioner och att Skandinavien har en lång tradition med kommunal musikverk-
samhet, som även är stödd av staten.

Musikaliskt lärande sker inte endast inom institutionerna utan även i fristående 
arenor för musicerande (Folkestad, 2006; Gullberg, 2002). Folkestad (2006) beskri-
ver detta som informellt lärande jämfört med det formella lärandet inom institutio-
nerna. Detta breddar synen på lärande och utbildningsinstitutionernas roll i elevers 
och studenters lärandeprocesser. Higgins (2012) tar fasta på en av definitionerna av 
community music och beskriver att inom denna ram för musicerande utanför insti-
tutionerna kan pedagogiska samarbeten mellan de formella, icke-formella och in-
formella miljöerna äga rum. 

Begreppen formell och informell är ofta relaterade till traditionellt (skol)lärande 
respektive lärandet i miljöer utanför institutioner där intentionen inte nödvändigt-
vis är att lärande ska ske (Veblen, 2012). Veblen (2012) använder även Coffmans 
beskrivning av icke-formellt lärande, det vill säga formen liknar det formella läran-
det i och med att det finns mål och systematik men att hänsyn även kan tas till 
andra aspekter som till exempel interaktion.
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Tabell 1. Formella, icke-formella och informella lärandepraktiker (Veblen, 2012, s. 246).2

Formal Learning Nonformal learning Informal learning

Physical context or 
situation

School, institution, class-
room

Institution or other un-regu-
lated setting

Unofficial, casual, unregu-
lated setting

Learning style Activity planned and se-
quenced by teacher or 
other who prepares and 
leads teaching activity

Process may be led by a direc-
tor, leader or teacher, or may 
happen by group interaction

Process happens through 
interaction of participants, 
not sequenced beforehand

Ownership Focus on teaching and 
how to teach Teacher plans 
and guides activities

Focus on learning Student 
usually controls learning or 
goes along with teacher or 
group choice, but has ulti-
mate control

Focus on learning, how to 
learn (student perspective) 
Student chooses voluntarily 
and controls Learning takes 
place, intended or not

Intentionality Focus on how to play 
(work, compose) Inten-
tional

Focus on [p]laying music 
Social aspects and personal 
benefits intertwined Inten-
tional or incidental

Focus on playing music 
Incidental or accidental

Modes for trans-
mission

Often has notational[ ]
component

May use aural and/or nota-
tion components, tablature, 
or other systems

Variety – by ear, cyberspace 
– many uncharted processes

Enligt den sammanställning som Veblen (2012) presenterar (se tabell 1) så kan mu-
sicerande i amatörorkester främst betraktas som icke-formellt lärande med starka 
drag av formellt lärande. Det kan i många fall, vilket hon påpekar, överlappa mellan 
de olika delarna eller vara ett kontinuum snarare än att aktiviteten kan sorteras in 
under en särskild rubrik. Amatörmusicerande i form av orkesterspel har ofta samma 
form, och till viss grad samma resultat, som professionellt musicerande och musi-
cerande inom läroinstitutioner. Det blir då svårt att skilja tydligt mellan formellt 
och icke-formellt lärande även om institutionerna eller verksamheterna skiljer sig 
från varandra.

Inom musikhögskoleutbildningar finns det ofta organiserad verksamhet i form 
av ensemblespel och orkesterspel (se 2.2.2; 2.2.4) som skall motsvara den professio-
nella verksamheten och samtidigt vara en pedagogisk miljö. Läromiljön är konstru-
erad som en simulerad modell av yrkeslivet i en professionell orkester. Men musik-
högskolestudenter deltar ibland samtidigt i musikalisk verksamhet utanför utbild-
ningen vilket Heiling (2000) visar i sin studie av en amatörorkester. Den amatöror-
kester som Heiling (2000) studerar består av amatörer såväl som av några professio-
nella musiker och musikhögskolestudenter. Heiling (2000) menar att en av de 
största skillnaderna mellan amatörorkestrar och professionella orkestrar inte nöd-

2 Mina rättelser av texten inom hakparentes.
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vändigtvis är medlemmarnas tekniska förmåga utan förmågan att reflektera, analy-
sera och att lösa problem. Typiskt för amatörorkestrar är att det är en bred spännvidd 
mellan medlemmarnas musikaliska och tekniska kunnande, inte endast mellan ama-
törmusiker och professionella musiker utan också mellan enskilda amatörmusiker. 
Andersson (2015) påpekar, i sin bok om orkesterledning, att dirigenter för amatör-
orkestrar ofta har stort inflytande över urvalet av medlemmar och vilken nivå de ska 
hålla. Han anser även att det ofta är stor spridning i musikalisk nivå mellan de olika 
musikerna i amatörorkestrar, i synnerhet i tuttistämmorna. 

Heiling (2000) identifierar konfliktområden som om och hur mycket medlem-
marna övade vilket visade på dem musikaliska nivån och ambitionsnivån hos med-
lemmarna, hur mycket medlemmarna var närvarande på repetitioner, vad som 
hände om medlemmar blev ombedda av dirigenten att byta stämma i orkestern, och 
den musikaliska nivån i orkestern. I Heilings studie fick medlemmarna med den 
högsta musikaliska nivån ofta solopositionerna. Deltagarna som hade gått på mu-
sikhögskola fick ofta ansvar till exempel för sektionsrepetitioner.

2.1.3 Samarbeten mellan community music och högre 
musikutbildning

Channing (2003) hävdar att musikutbildning har förändrats från att främst foku-
sera på den individuella solistiska musikutvecklingen till att även inkludera ensem-
blespel i högre grad. Han påpekar att de flesta musikutbildningar inom klassiska 
instrument idag innehåller orkesterspel och att samarbeten mellan professionella 
institutioner och utbildningsinstitutioner är vanliga. Det är även vanligt med ung-
domsorkestrar på hög nivå. Johnsson och Hager (2008) har gjort en studie om ett 
mentorprogram där en professionell symfoniorkester och studenter ingick. Denna 
studie visar hur studenterna lärde sig att bli professionella musiker, bland annat 
genom hur deras sociala förmågor utvecklades samt hur de lärde sig att anpassa sig 
till rollen som professionella orkestermusiker efter att i många år studerat som so-
lister. Johnsson och Hager (2008) hävdar att musikhögskolemiljön inte ger tillräck-
ligt mycket erfarenhet om professionell verksamhet och att mentorprogram, lik-
nande det de studerat, är viktiga inom musikerutbildningen. Samarbeten på hög-
skolenivå i Sverige beskrivs även under rubrikerna 2.2.3 och 2.2.4.

En annan typ av samarbete är den mellan community music och högre musikut-
bildningar. Det är möjligt att framtida musiker- och musiklärarroller kommer att 
innehålla mer av samarbete mellan amatörverksamhet och professionell verksamhet. 
Grosse (2016) hävdar att den elitistiska synen på musikutbildning i Tyskland har 
bidragit till att amatörmusicerande, community music, inte har kunnat utvecklas i 
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samspel med högre musikutbildning. Det professionella musicerandet har setts som 
mål, och annan musikverksamhet som ett misslyckande. Han efterfrågar en bredare 
syn på musikers verksamhet, där även de pedagogiska rollerna inkluderas. Med 
detta vill han betona att det inte skall handla om kvalitetsskillnader, utan om synen 
på musiker- och musikläraroller samt hur högre musikutbildningar organiseras. 
Cole (2011) beskriver att högre utbildningar i Storbritannien kan ha utbildningsmo-
ment som riktar sig till studenternas möjliga framtida roller inom community mu-
sic och att antalet ökar. Men han hävdar även att det fortfarande finns spänningar 
mellan högre utbildning och konstnärliga uttryck som utövas utanför institutio-
nerna. Dock, anser han, kan det finnas en framtida marknad för verksamhet inom 
community music som den högre utbildningen och andra institutioner kan ha ett 
givande utbyte med. Inte enbart som korta projekt utan som kontinuerlig verksam-
het. Detta skulle kräva en yrkesmässig hög flexibilitet hos de som utbildas på mu-
sikhögskolor. Lane (2012) beskriver en modell för hur community music kan inklu-
deras i amerikansk utbildning av blivande musiklärare. Modellen är kopplad till en 
orkester med vuxna deltagare där många är nybörjare. De blivande lärarna under-
visar först och främst genom instrumentallektioner, men även sektionsrepetitioner 
och orkesterrepetitioner samt har administrativa uppgifter. 

I Sverige är kultur- och musikskolorna betydande aktörer som har en särställning 
inom verksamheten för barn och unga. Kulturskolor eller musikskolor finns i 283 av 
landets 290 kommuner, och har utbildningsplatser i ämneskurser för 224 000 barn. 
75 % av dessa platser är inom musik (Kulturskolerådet, 2016). Kulturskolan kan ses 
som en skolform som är starkt kopplad till formellt lärande, men som har icke-
formella drag genom att deltagandet är frivilligt och att lärare och elev har möjlighet 
att förhandla om vissa moment i undervisningen. Graden av medbestämmande för 
eleven kan alltså variera. De som utbildar sig till lärare i musik kan välja att inrikta 
sig delvis på undervisning inom kultur- och musikskola men det är inte huvudmå-
let med utbildningarna (Musikhögskolan i Malmö, 2014b; Lärarförbundet, 2016).

2.2 Musikhögskolan i Malmö och 
orkesterutbildningar 

I detta avsnitt presenteras Musikhögskolan i Malmö och dess utbildningar, bland 
annat genom vad som står om orkesterspel i kursplaner. Därefter presenteras hög-
skoleutbildningar i Sverige som är inriktade på orkesterspel. 
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2.2.1 Presentation av Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö (MHM) har utvecklats från att ha varit ett konservatorium 
med musikerutbildning till att vara en del av Konstnärliga fakulteten inom Lunds 
universitet med flera olika typer av musikerutbildningar och musiklärarutbildningar. 
På hemsidan presenterar Musikhögskolan i Malmö sin historia:

Malmö Musikkonservatorium som föregångaren till Musikhögskolan hette började 
sin verksamhet 1907 på initiativ av den italienske flöjtisten Giovanni Tronchi, som 
även blev skolans förste direktör. 1971 blev skolan en statlig utbildning och bytte då 
namn till Musikhögskolan i Malmö. 1977 införlivades Musikhögskolan i Malmö med 
Lunds universitet och sedan 1995 utgör Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konst-
högskolan tillsammans Konstnärliga fakulteten i Malmö, ett av nio verksamhetsom-
råden inom Lunds universitet. (Musikhögskolan i Malmö, 2014a)

Idag har Musikhögskolan i Malmö flera olika utbildningsprogram som leder både 
till olika typer av musikläraryrken och musikeryrken. Musikhögskolan i Malmö har 
även forskarutbildning både inom konstnärlig forskning i musik och musikpedagogik. 
Ur Musikhögskolan i Malmös presentation i informationsbroschyren till blivande 
studenter: 

Musikhögskolan i Malmö erbjuder ett antal utbildningsprogram som leder fram till 
olika examina inom musiker-, kyrko- musiker, musiklärar- och forskarutbildning. 
Programmen för blivande musiker, kompositörer och kyrkomusiker är uppdelade på 
kandidat- och masternivå. Musiklärarutbildningarna är yrkesutbildningar och upp-
delade i Ämneslärarutbildning i musik för grundskolan och i Ämneslärarutbildning 
i musik för gymnasieskolan. Samtliga utbildningar håller hög konstnärlig och peda-
gogisk nivå. (Musikhögskolan i Malmö, 2015c)

Musikhögskolan i Malmö hade under 2014 cirka 450 studenter i tre olika typer av 
utbildningsprogram; konstnärliga program i musik, ämneslärarutbildning i musik 
för grundskolan åk 7–9 (GR) och ämneslärarutbildning i musik för gymnasieskolan 
(GY) (Musikhögskolan i Malmö, 2014a). Inom musiklärarutbildningen GY betonas 
att det dels finns valbara inriktningar, men också många valbara kurser vilket kan 
göra utbildningen mycket individualiserad (Musikhögskolan i Malmö, 2015c). Mu-
siklärarutbildningen GR har några valbara inslag, men inte lika många som inom 
musiklärarutbildningen GY (Musikhögskolan i Malmö, 2012).

Orkesterverksamheten för musikerutbildningen organiseras i projektveckor, un-
gefär sex orkesterprojekt per läsår vilka mynnar ut i ungefär 12-15 konserter per år 
(Musikhögskolan i Malmö, 2015b). Alla projekten leds av olika dirigenter, under 
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säsongen 2015/2016 Per Borin, professor i dirigering vid musikhögskolan i Stuttgart, 
Fredrik Burstedt, dirigent och 1:e konsertmästare i Helsingborgs Symfoniorkester,  
Kristiina Poska, dirigent och kapellmästare vid Komische Oper i Berlin, Håkan 
Hardenberger, professor i trumpet vid Musikhögskolan i Malmö, trumpetsolist och 
dirigent, Samuli Örnströmer, dirigent och alt. solocellist i Malmö Symfoniorkester 
samt lärare i orkesterstudier, kammarmusik och cello vid Musikhögskolan i Malmö 
och Leif Segerstam, internationellt verksam dirigent sedan 1968, professor i dirige-
ring vid Sibeliusakademin Helsingfors 1997–2013 samt hedersdirigent vid Malmö 
Opera. Under denna säsong fanns dirigenter verksamma som lärare vid Musikhög-
skolan och i närområdet, samt internationellt verksamma dirigenter. 

2.2.2 Styrdokument för Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö har styrdokument som finns utlagda på hemsidan så att 
alla studenter kan ha tillgång till dem. I kursplanerna finns beskrivet bland annat 
kursmål, kursinnehåll och kurslitteratur. I detta avsnitt är utbildningsplanerna och 
kursplanerna gällande orkesterspel beskrivna, både vad det gäller innehåll och ut-
rymme för tolkning av innehållet med inriktning på orkesterspel.

I kursplanen för Kandidatprogrammet musikerutbildningen orkesterinstrument 
(Musikhögskolan i Malmö, 2008f ) ingår Projekt/orkester (MUUA14;) som en obli-
gatorisk kurs på 24 hp, uppdelat i 8 hp per år i årskurs 1-3. De specifika mål som 
finns beskrivna är bland annat direkt relaterade till orkesterspel som att studenten 
skall ”kunna förstå och tolka dirigenters/kompositörers/stämledares instruktioner, 
konstnärliga tankar och idéer, samt ha utvecklat den teknik och skicklighet som 
krävs för att uttrycka dem vid konsertframträdanden inför publik i många kontex-
ter” (Musikhögskolan i Malmö, 2008f, s. 9).

Under rubriken litteratur beskrivs att delar av repertoaren väljs av symfoniorkes-
terns programråd. Under rubriken kursinnehåll beskrivs att ”innehållet styrs av de 
instrumentspecifika förutsättningar som följer av repertoar och ensembletyp” (Mu-
sikhögskolan i Malmö, 2008f, s. 9) vilket kan tolkas dels som deltagande i projekt 
och att studenterna spelar olika typer av repertoar, dels att deltagande i till exempel 
orkesterprojekt är beroende av vilka instrument studenterna spelar.

I kursplanen för Masterprogrammet musikerutbildningen orkesterinstrument 
(Musikhögskolan i Malmö, 2007e) ingår projekt/orkester (MUUN03) med 16 hp, 
det vill säga 8 hp per år. I kursmålet beskrivs orkesterspel på liknande sätt som i 
kandidatprogrammet ovan men med skillnaden att ett fördjupat kunnande beskrivs 
genom att ordet tolka byts mot ordet gestalta: ”kunna förstå och gestalta dirigenters/
kompositörers/stämledares instruktioner, konstnärliga tankar och idéer, samt ha 
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utvecklat den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka dem vid konsert-
framträdanden inför publik i många kontexter” (Musikhögskolan i Malmö, 2007e, 
s.9).

I utbildningsplanerna för Kandidatprogrammen blockflöjt och cembalo, samt 
piano ingår kursen projekt/orkester (MUUA13; MUUA15) men inte specifikt att 
kunna förstå ett sammanhang med dirigent (Musikhögskolan i Malmö, 2008b; 
Musikhögskolan i Malmö, 2008c; Musikhögskolan i Malmö, 2008e). I projekt/or-
kester på Masterprogrammet för blockflöjt, cembalo och piano (MUUN17; 
MUUN04) beskrivs att studenten skall: ”kunna förstå och gestalta kompositörers/
stämledares/medmusikers instruktioner, konstnärliga tankar och idéer, samt ha ut-
vecklat den teknik och skicklighet som krävs för att uttrycka dem vid konsertfram-
trädanden inför publik i olika kontexter” (Musikhögskolan i Malmö, 2007b, s. 9; 
Musikhögskolan i Malmö, 2007d, s. 7; Musikhögskolan i Malmö, 2008d, s. 8). I 
dessa utbildningar ingår kursen projekt/orkester men innehållet beskrivs något an-
norlunda än för orkesterinstrument. Framförallt ingår det inte att studenten ska 
kunna förstå/tolka/gestalta en dirigents instruktioner, konstnärliga tankar och idéer 
eller något om specifik orkesterlitteratur.

På Kandidat- och Masterprogrammen för sång och gitarr har en motsvarande kurs 
namnet projekt/ensemble (MUUA12; MUUA11; MUUN15; MUUN21) (Musikhög-
skolan i Malmö, 2007c; Musikhögskolan i Malmö, 2007f; Musikhögskolan i Malmö 
2008a; Musikhögskolan i Malmö 2008g). I Masterprogrammet Diplom interpreta-
tion ingår inte orkesterspel (Musikhögskolan i Malmö, 2007a). I Kandidatprogram-
met och Masterprogrammet för musikerutbildningen jazz-improvisation (MUUA16; 
MUUN13) ingår inte orkesterspel i utbildningsplanerna (Musikhögskolan i Malmö, 
2007g; Musikhögskolan i Malmö, 2007h). Möjligtvis skulle utrymme för en student 
att kunna välja orkesterspel finnas inom kursplanen för projekt/tillval. 

I delkursplanen för Ämneslärarutbildning GY inriktning instrumental, ensemble, 
arr.komp, kör och rytmik kan ingå Ensemble Klassisk/Kammarmusik termin 1-4 
samt 8 (Musikhögskolan i Malmö, 2015d, s. 24). Denna kan innehålla orkesterspel 
beroende på instrument och möjlighet. Även delkursplanen för Enskilt tillval 
Ämneslärarutbildning GY inriktning instrumental, ensemble, arr.komp, kör och 
rytmik under termin 8-10 (Musikhögskolan i Malmö, 2015d, s. 45) skulle kunna 
innehålla orkesterspel, det står även angivet i kursplanen att kursen kan vara förlagd 
utanför musikhögskolan. I delkursplanen för Enskilt tillval Ämneslärarutbildning i 
Musik 7-9  under termin 1-3 kan möjligtvis orkesterspel ingå (Musikhögskolan i 
Malmö, 2012, s. 10). Även denna kurs kan vara förlagd utanför musikhögskolan.
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2.2.3 Fristående kurser i orkesterspel i Malmö-Lundregionen

I Musikhögskolan i Malmös katalog över fristående kurser för läsåret 2015/2016 står 
beskrivet två samarbeten med externa orkestrar. Dessa kurser riktar sig inte nödvän-
digtvis till musikhögskolestudenter men det är möjligt för musikhögskolestudenter 
att delta. I katalogen för 2016/2017 finns ytterligare tre kurser beskrivna.

Nordiska Ungdomsorkestern är ett samarbete mellan Lunds Kommun, Musik i 
Syd, Musikhögskolan i Malmö, Odeum vid Lunds Universitet och Sveriges Orkes-
terförbund (Lunds kommun, 2015). Presentation av kursen i Musikhögskolan i Mal-
mös broschyr Fristående kurser 2015/2016:

MUHC54, Nordiska Ungdomsorkestern 2015, 7,5 hp 

Nordiska Ungdomsorkestern är en kurs för dig som vill utveckla ditt orkesterspel.

Innehåll; under ledning av de internationellt verksamma dirigenterna kommer or-
kestern att göra två produktionsveckor med två symfonikonserter och tre kammar-
konserter. Kursen ges 12–28 juni. NUO tillämpar inte provspelning utan grundar sin 
uttagning av kursdeltagarna på de meriter och intyg som de sökande skickar in till-
sammans med sina ansökningar. 

Behörighetskrav: grundläggande behörighet samt tillräckliga instrumentala och teo-
retiska kunskaper för att kunna tillgodogöra sig kur- sen på ett tillfredsställande vis. 
(Musikhögskolan i Malmö, 2015a)

En kurs i ensemblemusicerande i kör och orkester ges även i samarbete med Odeum 
i Lund. Presentation ur Musikhögskolan i Malmös broschyr Fristående kurser 2015-
2016:

MUHG13, Ensemblemusicerande vid Odeum, 7,5 hp 

The course aims at musicians and singers which are interested and has good expe-
rience from participating in larger orchestras/choirs. Mainly students who play and 
sing in one of Odeums ensembles Lund University Academic Symphony Orchestra, 
Lund Academic Choir and Lund University Brass band. The course contains tutti 
and sectional rehearsals and concerts. The course is given in Lund at Odeum, Lund 
University.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov. 
Urval: antagningsprov
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HT, Åttondelsfart, Kvällstid, Lund (Musikhögskolan i Malmö, 2015a)

För läsåret 2016/2017 finns det ytterligare två påbyggnadskurser à 7,5 hp för denna 
kurs (Musikhögskolan i Malmö, 2016a)

En kurs för läsåret 2016/2017 är ett samarbete med Helsingborgs symfoniorkester 
och har högre krav på orkesterkompetens:

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: studerar eller har studerat på 
musikerutbildning vid musikhögskola eller motsvarande, samt genomförda 
högskolekurser, inklusive orkesterspel och ensemble, om minst 15 hp. (Musikhögsko-
lan i Malmö, 2016a)

I kursens målbeskrivning beskrivs dock att deltagarna kan ha en lägre kompetens: 

Kursen är en fristående och förberedande universitetskurs som vänder sig till den som 
har som mål att studera vid musikhögskola. Kursen vänder sig även mot den som 
redan studerar vid musikhögskola men som ytterligare vill bredda sina kunskaper och 
erfarenheter inom området. Kursen ges i samarbete mellan Helsingborgs Symfoni-
orkester och Musikhögskolan i Malmö. (Musikhögskolan i Malmö, 2016b)

Musikhögskolan i Malmö har med andra ord samarbeten inom orkesterspel med 
olika musikinstitutioner på elev-, amatör- och professionell nivå.

2.2.4 Andra orkesterutbildningar i Sverige

Det finns orkesterspel inom musikutbildningar, och som fristående kurser, på andra 
högskolor och universitet i Sverige. 

Högskolan för scen och musik i Göteborg har 2016 två fristående orkesterspels-
kurser (MVK960; MVK961) för orkesterinstrument och piano på 30 hp som sker i 
samarbete med masterprogrammet (Göteborgs universitet, 2016b). De fristående 
kurserna ska förbereda inför masterutbildningen. Den tvååriga masterutbildningen 
i symfoniskt orkesterspel har en orkester tillsammans med de studenter som går på 
de fristående kurserna (Göteborgs universitet, 2016a). Masterprogrammet erbjuder 
sedan hösten 2015 även studieplatser för pianister med fokus på olika roller för pia-
nister inom orkesterorganisationer, inte enbart orkesterspel. I beskrivningen av kan-
didatprogrammet står även att samarbete i orkesterform sker med masterutbild-
ningen (Göteborgs universitet, 2016c).

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm ger tre fristående kurser i orkesterspel 
(CG1203; CG1061; CG1063) på 7,5 hp i samarbete med Aurora Chamber Music, 
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Trollhättan, Vänersborg (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2016a; 2016b; 2016c). 
Kungliga Musikhögskolan har också masterprogrammet Klassisk musik orkester, 120 
hp, kandidatprogrammet har ingen särskild orkesterinriktning men det kan ingå i 
ensemblekurserna (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2016d; 2016e).

Luleå tekniska universitet har en orkesterkurs vid namn Internationell symfoni-
orkester, Nybörjarkurs på grundnivå (F0197G) på 30 hp (Luleå tekniska universitet, 
2016c). Kursen riktar sig inte endast till musikhögskolestuderande. De har även två 
kurser kallade Internationell orkesterakademi I Fortsättningskurs på avancerad nivå 
(F7039G) och Internationell orkesterakademi II Fortsättningskurs på avancerad nivå 
(F7040G) (Luleå tekniska universitet, 2016a; 2016b). Dessa kurser på 30 hp var ges 
i Stockholm i samarbete med Kungliga filharmonikerna och studenterna deltar i 
ordinarie produktioner. Det kan påpekas att oro har uttryckts från fackligt håll av 
denna typ av konstruktion där studenter används gratis eller mycket billigt i pro-
duktioner istället för frilansande musiker (Dickfelt, 2015). 

Örebro Universitet (2016a; 2016b) ger två kurser i Akademisk orkester 7,5 hp 
under vår och höst (MG037G, MG038G). Kurserna riktar sig inte endast till mu-
sikhögskolestuderande. På Linköpings universitet (2016) finns en kurs i Orkester-
spel, grundkurs, 30hp (799G01) vilken inte enbart riktar sig till musikhögskolestu-
derande.

Av denna sammanställning kan ses ett par olika typer av orkesterverksamhet vid 
universitet och högskolor. Det finns den orkesterverksamhet som ingår i utbild-
ningar. Det finns även orkesterutbildningar som organiseras som professionell ut-
bildning men inom ramen för fristående kurser. Slutligen så finns det orkesterut-
bildningar som riktar sig till alla musicerande som har en tillräckligt hög nivå för att 
kunna spela med i orkestern, vilket inte nödvändigtvis betyder att de har en musik-
högskoleutbildning.

2.3 Förändringar för orkestrar och orkestermusiker
Cottrell (2003) tecknade 2003 en bild av framtiden för symfoniorkestrar där ett av 
de stora problemen är finansiering av verksamheten. Enligt Cottrell kan detta ha 
med till exempel vikande publikunderlag att göra vilket gör att politiker och press 
ifrågasätter verksamheten. Han påvisar att orkestrar bedriver ett aktivt arbete för att 
förändra sin verksamhet och att de inte endast arbetar för ett bevarande av ett konst-
närligt uttryck, som visar sig som repertoar och ritualiserat beteende för musiker, 
dirigent och publik. Det kan också finnas en motsättning mellan att framföra en 
stor del samtida musik och att framföra populär klassisk standardrepertoar. Fram-
förandet av samtida musik och samarbete med kompositörer kan göra att det finns 
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möjlighet till särskilda typer av finansiering men kan innebära att publiken inte 
lockas, en hög andel standardrepertoar kan locka publik men kan innebära att in-
stitutionen inte ses som nyskapande och därför kan ha svårt att få finansiering. Det 
finns även samarbeten med genrer som inte traditionellt tillhör symfoniorkestern, 
som jazz, pop och rock vilket lockar en annan publik och ofta får publicitet även 
om det utmanar en del av publiken och recensenter. Dessa exempel visar att det finns 
en utmaning i att hantera en symfoniorkesterform som kan ses som anakronistisk i 
sin roll att bevara och att samtidigt hitta nya forum och uttryck. Cottrell själv för-
ordar att symfoniorkestern måste vara en form i förändring, bevarandet av en tradi-
tion har för honom inget egenvärde. Cottrells text skrevs 2003, vilket borde göra att 
viss förändring har skett sedan dess. Ett exempel på hur verksamheten för en sym-
foniorkester ser ut 13 år senare kan vara Malmö Symfoniorkesters repertoar under 
hösten 2016. Repertoaren för Malmö Symfoniorkester hösten 2016 (Malmö Symfo-
niorkester, 2016) visar den repertoar som spelas under denna period i samma geo-
grafiska område som föreliggande studie. Det visar sig att bland traditionell orkester-
repertoar och nyskrivna klassiska verk återfinns konserter kallade Zappa – till en 
annan kanal, Entombed featuring MSO och Made by Björk, vilket visar på samarbe-
ten med andra genrer, även om vissa av dessa genrer kan ses som gränsöverskri-
dande i sin ursprungliga form, som till exempel Zappas musik. Det återfinns även 
barnkonserter, ”singalong”-konserter och konserter av typen filmmusikkonserter, 
julkonserter och nyårskonserter. Detta visar på den musikaliska bredd och publik-
arbete som Cottrell beskrev som symfoniorkesterns möjliga utveckling. Den riktar 
sig till den redan vana konsertpubliken, både en som önskar orkesterrepertoar och 
en som önskar nyskrivna verk, den innehåller samarbete med andra genrer, den har 
en folkbildande ansats och den riktar sig till en ny publik. En av konserterna är ett 
samarbete med Malmö Kulturskolas El Sistema-verksamhet.

Cottrell (2003) beskriver att rollen för orkestermusiker troligtvis kommer att för-
ändras, och att det kommer att krävas större flexibilitet i framtiden gällande hur 
musicerande organiseras och vilka arbetsuppgifter och kompetenser musiker ska ha. 
Denna utveckling visas även av Smilde (2009a; 2009b) som beskriver att musiker-
karriärer ofta idag är ”portfoliokarriärer”, det vill säga musiker arbetar med många 
olika typer av arbetsuppgifter inom sitt yrke, till exempel både som musiker och som 
lärare. Denna typ av musikerkarriärer är inte ny, musiker har ofta arbetat inom 
många relaterade fält. Vad som kan sägas är nytt är medvetenheten om att så är fal-
let och hur studenter och musikutbildningar relaterar till dessa olika roller, vilket 
visas i Hallam och Gaunts (2012) bok för musikstuderande Preparing for success – a 
practical guide for young musicians.

Knussen (2003) beskriver symfoniorkestrarnas pedagogiska program (educational 
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programmes) som viktiga för verksamheten och för musikerna. Dels är det en del i 
att locka ny publik men också en utbildningspolitisk tradition. I denna tradition 
ingår barnkonserter, men även olika pedagogiska aktiviteter som riktar sig till både 
vana och ovana vuxna konsertbesökare. Det kan även ingå att orkestern och dess 
musiker deltar i musikaliska aktiviteter utanför den vanliga konsertverksamheten, 
till exempel i kyrkor och på äldreboenden. Knussen (2003) hävdar att denna typ av 
verksamhet, de pedagogiska programmen, inte bara gynnar organisationerna utan 
att de enskilda musikerna ofta har ett stort personligt utbyte, och även engagemang 
i verksamheten.

2.4 Teoretiskt ramverk
I denna studie ligger samma teoretiska ramverk till grund som i Lonnert (2015) 
vilket utgår från Johannessens tolkning av Wittgensteins praxisbegrepp om musika-
lisk kunskap som praktisk kunskap. Kunskap ses här som möjlig att gestalta och 
fokus ligger på det kontextuella lärandet.

2.4.1 Kunskap som gestaltad

Beskrivningen av kunskap som inte alltid möjlig att verbalisera, eller ens menings-
full att verbalisera, kan illustreras med ett citat från Wittgenstein:

Jämför: veta och säga:

hur många meter högt Mont-Blanc är –

hur ordet ”spel” används –

hur en klarinett låter.

Den som förundrar sig över att man kan veta något utan att kunna säga det, 
tänker kanske på ett fall sådant som det första. Säkert inte på ett som det tred-
je.

(Wittgenstein, 1953/1978, s. 63)

Utifrån detta perspektiv, där man inte alltid kan säga det man vet, går det att förstå 
kunskap som förkroppsligad men inte verbaliserad. Det kan vara möjligt att visa det 
som inte går att säga. Däremot kan ord vara meningsfulla i sammanhanget, till ex-
empel att säga ”Lyssna, så här låter en klarinett” kan vara ett sätt att förmedla kun-
skap med hjälp av språket. Ord kan vara relevanta som kommunikationssätt även 
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om en kunskapsform inte är verbal till sin natur (Janik, 1996). Citatet från Wittgen-
stein sätter också fokus på lyssnandet som kunskapskälla, något som är relevant för 
musiker. Det Lonnert (2015) betonar är lyssnandet som en medveten handling för 
musiker, där lyssnandet blir en utgångspunkt för musikalisk handling som orkester-
musiker. Kunskap om samspel är starkt kopplat till denna lyssningsbaserade och 
handlingsbaserade uppövade förmåga. 

Förutom att kunskap kan vara icke-verbal visar kunskap som gestaltad på flera 
svårigheter. Det är möjligt att ha kunskap om något men inte förmåga att gestalta 
denna kunskap. Johannessens (1999; 1999/2002) modell för kunskap visualiserar 
detta dilemma. Han delar upp kunskapen i fyra olika aspekter; påståendekunskap, 
färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap, samt omdöme. Påståendekunskapen är den 
vetenskapliga eller verbala kunskapen. Färdighetskunskapen är kunskap om att 
kunna utföra en handling. Förtrogenhetskunskapen är kunskapen om att skapa 
sammanhang och förståelse som inte kräver färdighet, exempelvis är kunskapen om 
att spela klarinett mer kopplat till färdighetskunskap och att känna igen ljudet av en 
klarinett i olika sammanhang en förtrogenhetskunskap. Omdömet är kopplat till 
att kunna tillämpa sin kunskap på ett bra sätt. Ett dilemma inom musikutövning är 
att om musiker saknar tillräckligt med färdighetskunskap, är det inte möjligt att 
gestalta det som exekutören kan önska att gestalta. Gestaltandet är det klingande 
resultatet och inte nödvändigtvis den möjliga musikaliska förståelsen. En annan 
svårighet med kunskap som gestaltad är svårigheten att bedöma kunskap eftersom 
påståendekunskapen, den verbala eller vetenskapliga kunskapen, ofta ses som norm-
givande (Lonnert, 2016). Användning av begreppen tolka och gestalta i kurspla-
nerna för orkesterspel på musikerutbildningen visar att en utveckling förväntas ske 
hos studenterna. På kandidatnivå förväntas studenter kunna förstå och tolka in-
struktioner i samband med orkesterspel och på masternivå förväntas studenter för-
stå och gestalta instruktioner (Musikhögskolan i Malmö, 2008f; Musikhögskolan i 
Malmö, 2007e; se 2.2.2). Dock betyder gestaltning av kunskap inte att andra aspek-
ter av kunskap inte är betydelsefulla. Påståendekunskapen är en del av det musika-
liska kunnandet, till exempel förståelsen för notationssystem. Johannesens (1999; 
1999/2002) olika aspekter av kunskap kompletterar varandra, de står inte i motsats-
förhållande till varandra. 

En del av kunskapen som gestaltad är förståelsen av kroppen som kunskapsbä-
rare. Idén om kropp och själ/intellekt som icke-separerade är grundläggande för 
synen på praktisk, utövad, kunskap. Musikutövande kan inte enbart ses som en 
intellektuell förmåga, inte heller kan det ses som enbart ett kroppsligt uttryck. Det 
är snarare en nödvändighet att musikutövande inte separerar människans kunskap 
i kroppsligt och intellektuellt utan att människans kunskap ses som en helhet (Bow-
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man & Powell, 2007). Flera olika aspekter av förkroppsligande kan beaktas, ett är 
förkroppsligande av verktyg, som ett musikinstrument som förlängning av kroppen 
vilket Merleau-Ponty (1945/1997) beskriver. En annan är förkroppsligad kunskap, 
kunskap som är situerad i kroppen och som till sin natur är icke-verbal. En tredje 
aspekt av den gestaltade förkroppsligade kunskapen är hur kunskap förmedlas av 
och genom kroppen.

Reflektion är en del av konstruerandet av kunskap. Schön (1983/1991) beskriver 
att reflektion och handling är samverkande inom praktisk kunskap och att reflek-
tionen sker i handling. Reflektionen är inte enbart kopplad till verbal aktivitet, eller 
tankeaktivitet, utan bygger på människan som en enhet av tanke och kropp. Detta 
kallar Molander (1993) för kunskap i handling, reflektionen sker inte separerat från 
handlingen. Åberg (2008) utmanar synen på musikalisk kunskap som internaliserad 
tyst kunskap eller som vana eftersom vanor och internaliserad kunskap ständigt 
måste utmanas för att något nytt ska läras. Reflektion kan användas i en medveten 
process för att lära likväl som för att av-lära det som skall förändras. I processen för 
att lära inom musik måste ständigt en aktiv reflektion, verbal och icke-verbal, pågå. 
Den internaliserade kunskapen består inte av att lägga till påbyggbara moduler utan 
består av ständigt åter-internaliserande och förändrande av kunskap.

2.4.2 Det kontextuella lärandet

Centralt i denna studie är kunskap om orkesterspel lärs genom deltagande. Detta 
kontextuella lärande kan ses på två sätt: dels kontexten som kommunikationsarena, 
dels kontexten som läromiljö.

Kontexten som kommunikationsarena kan förstås genom Wittgensteins 
(1953/1978; 1969/1981) begrepp språkspel, att endast i den rätta kontexten blir kom-
munikation och förståelse möjlig. Språkspelet bygger på interaktion mellan männ-
iskor och de medvetna och omedvetna överenskommelser människorna har. I olika 
situationer och mellan olika människor används olika språkspel. Eftersom interak-
tionen mellan människor inte är statisk är språkspelet eller språkspelen ständigt i 
förändring. Begreppet språkspel beskriver inte endast verbal kommunikation utan 
all typ av kontextuell kommunikation. Ett exempel på detta är musikalisk uppfö-
randepraxis, som i olika sammanhang och i olika tider har haft olika koder och 
överenskommelser (Pehrsson, 2000/2002). För att möjliggöra musikalisk kommu-
nikation krävs att samma musikaliska språkspel används. Detta kräver interaktion 
mellan människor i rätt kontext.

Johannesen (1999) anser att lärokontexten är viktig för vad som lärs, den prak-
tiska kunskapen måste därför vara förankrad i den kontext där den används. Drey-
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fus och Dreyfus (1988) visar i sin modell för lärande att ju mer den lärande lär sig 
desto viktigare blir det att relatera sin kunskap till den omgivande kontexten, där 
en nybörjare upplever sig göra ”rätt” enligt reglerna kan den erfarne anpassa sina 
handlingar till omgivningen. Lärande igenom deltagande i en praxisgemenskap be-
ror på vad för slags lärande som ska ske (Dreyfus & Dreyfus, 2000). När det hand-
lar om att lära sig praxisgemenskapens kunskaper, koder och roller till exempel är 
det ofta nödvändigt att delta. Janik (1996) betonar erfarenhetens roll för lärandet av 
praktisk kunskap. Han menar även att kunskapen lärs genom handling eller tillämp-
ning, och att det är i handlingen som kunskapen existerar. Denna handling kan då 
inte separeras från kontexten där den utövas. 

Stilbildande inom kontextuellt lärande, i synnerhet med inriktning på mästarlära, 
är Lave och Wengers (Kvale & Nielsen, 2000) studie om lärande inom en praxisge-
menskap, situerat lärande, och lärande som social praxis. I deras studie lär sig delta-
garna yrket från legitimt perifert deltagande till att gradvis skolas in i yrket, gemen-
skapen och yrkesidentiteten (Lave, 2000). Kvale och Nielsen (2000) visar vilka re-
surser som finns för lärande i en praxisgemenskap. Det kontextuella lärandet, som 
orkesterspel, kan betraktas som vad de beskriver som lärande utan formell undervis-
ning. Lärande sker genom att utöva praktiken som ska läras. Lärande sker genom 
att öva, det vill säga genom att medvetet upprepa moment som skall läras. Lärande 
sker genom imitation och identifiering, det vill säga genom att arbeta tillsammans 
med andra som har kunskap. Kroppen är ett lärande subjekt, det vill säga ny kun-
skap är inte enbart kopplat till kognitiva funktioner utan även fysiska. Lärande sker 
om och med redskap, vilket innebär att redskapen direkt och indirekt, till exempel 
genom redskapens historiska och traditionella användning, är kunskapsbärande i 
sammanhanget. Lärande sker genom undervisning, vilket kan innebära lärande 
inom praxisgemenskapen på olika nivåer och inte nödvändigtvis är mellan lärare till 
elev. Nielsen och Kvale (2000) beskriver även, förutom lärande utan formell under-
visning och praxisgemenskap, tillägnelse av yrkesidentitet och utvärdering genom prak-
tik som viktiga aspekter för mästarlära. Dessa aspekter kan återfinnas inom lärandet 
av orkesterspel.

Även om lärande av orkesterspel till många delar liknar den typ av lärande som 
finns inom mästarlärans praxisgemenskap, kan det ifrågasättas om det kan betraktas 
som mästarlära. Nielsen och Kvale (2000) skriver:

Vi anser att fenomenet mästarlära förtjänar pedagogisk uppmärksamhet och att be-
teckningen mästarlära bör reserveras för dess traditionella form: lärande genom del-
tagande i en praxisgemenskap, med ömsesidiga förpliktelser för mästare och lärling 
i en specifik social struktur över en längre tidsperiod. Andra viktiga former för prak-
tiskt lärande bör diskuteras för sig. (Nielsen & Kvale, 2000, s 36)
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Nielsen (2000) anser att praxisgemenskapen inom högre musikutbildning kan be-
traktas på flera sätt, dels som musikutbildning i sin helhet men också som delta-
gande i många olika praxisgemenskaper både inom och utanför utbildningen. Inom 
högre musikutbildning har relationen mellan instrumentallärare och student en 
särskild roll (Gaunt, 2011). Denna relation kanske kan ses som modellbildande för 
mästarlära inom musikutbildning. I ljuset av Nielsen och Kvales (2000) definitioner 
kan möjligtvis lärandet av orkesterspel ske i en praxisgemenskap med drag av mäs-
tarlära. Mästarläran kan inom musikutbildning främst referera till den enskilda 
instrumentalundervisningen, men denna undervisning är också nödvändig för lä-
randet av orkesterspel även om det är två olika praxisgemenskaper.

2.5 Lärandet av orkesterspel
En förutsättning i denna studie är att orkestermusikern lär sig i orkestern, det vill 
säga det som presenterades under föregående avsnitt om kunskap som gestaltad och 
lärandet som kontextuellt. Frågan uppkommer då om vad den musicerande lär sig 
och vad som blir specifikt med att lära sig i en orkesterkontext. I detta avsnitt 
beskrivs, främst utgående från det teoretiska ramverket, erfarenhetens betydelse, hur 
lyssnande hör ihop med handling, samspelet, skillnader mellan att vara amatör och 
professionell samt olika roller i orkestern.

2.5.1 Lära sig i orkestern

Även om orkesterspel måste läras i en kollektiv miljö, i orkestern, kan inte lärandet 
i sig ses som kollektivt. Det är de enskilda individerna som lär och lärandet sker i 
handling (Janik, 1996). Dock kan individernas gemensamma lärande ses som 
grundläggande för det enskilda lärandet eftersom resultatet, själva spelandet i orkes-
tern, är beroende av samarbete. 

Det kan vara problematiskt att bedöma hur mycket orkestermedlemmar lär sig 
genom deltagande. Det kan betraktas delvis som ett tyst kunnande som sugs upp 
genom en ”osmosprocess” det vill säga orkestermedlemmarna lär sig utan egentlig 
undervisning, menar Harrison et al. (2013). De hävdar dock att dirigenter ger orkes-
termedlemmarna möjlighet till denna typ av lärande. Lärandet av orkesterspel kan 
ofta ses som komplext och icke-linjärt (Lonnert, 2015). Det kan i vissa sammanhang 
vara möjligt att ”skola in” elever i orkesterspel, men det är inte ovanligt att eleverna 
förväntas att lära efterhand genom deltagande.

Luff och Lebler (2013), Harrison et al. (2013), Hager och Johnsson (2009) och 
Dobson och Gaunt (2013) visar att det är skillnad på vad som är möjligt att lära på 
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lektioner till skillnad från vad som kan läras i orkestern (se 2.1.1). Betoningen på 
musikutbildning genom enskilda lektioner gör att den typ av kunnande som sker 
genom deltagande inte alltid prioriteras. Däremot visar Lonnert (2019) i sin studie 
av harplärare att lärarna inom ramen för sin en-till-en undervisning medvetet för-
söker överbrygga övergången mellan de enskilda lektionerna och det kontextuella 
lärandet och att eleverna förbereds för ett kontextuellt lärande. Dock kan det vara 
stora skillnader mellan olika instrumentalister, eftersom de elever som spelar stråk-
instrument ofta spelar orkester mycket tidigare än till exempel harpister. De som 
börjar spela orkester tidigt lär sig troligtvis mer enligt osmosprocessen. Luff och 
Lebler (2013) anser att lärare medvetet måste ge tillgång till miljöer där eleverna kan 
lära ensemblespel. Det måste dock påpekas att det är delvis olika aspekter av musi-
cerande som lärs inom olika typer av undervisning och lärande, traditionellt har 
en-till-en undervisningen varit dominerande men det som förs fram i Luff och 
Leblers (2013) studie är att inte ensemblespel skall ses som ersättning för individu-
ella lektioner utan som komplement. En aspekt av detta är instrumentallärarnas 
kunskap som inte kan ersättas av orkesterdirigenternas kunskap. Davis (2004) på-
pekar till exempel att spelandet av orkesterutdrag är en viktig kunskap för instru-
mentalister som spelar orkesterinstrument, även om han anser att det är stor skillnad 
mellan att ha spelat dem i rätt kontext och att ha spelat dem utan orkester. 

Möjligheterna att lära sig ensemblespel kan vara begränsat för elever av olika or-
saker. I Lonnerts (2015) studie visar det sig att harplärare ofta rekommenderade 
studenter att delta i verksamhet utanför musikhögskolorna, till exempel i amatör-
orkestrar, för att få orkestererfarenhet eftersom de ansåg att möjligheterna inom den 
formella utbildningen inte var tillräcklig. Detta rekommenderades inte endast av 
informanterna till sina elever, utan de hade själva blivit rekommenderade detsamma 
under sin egen studietid. Det kan ses som en del i undervisningstraditionen.

2.5.2 Erfarenhet

Erfarenhet kan ses som central för all typ av inlärning av kunskap som till sin natur 
är praktiskt utövad. Till exempel beskriver Ericsson, Krampe och Tesch-Römer 
(1993) att medveten övning, i deras studie 10.000 timmar under omkring 10 år, krävs 
för att nå expertnivå. Studien visade hur mycket tid professionella violinister hade 
lagt enskild övning för att nå expertnivå. Dock går det att i ljuset av att ensemble-
spelskunskaper till viss del skiljer sig från solistiska kunskaper (Luff & Lebler, 2013) 
anta att tiden som läggs ned på ensemblespel, både i antal timmar och i antal år, 
ligger till grund för studenternas kunskap om ensemblespel även om den solistiska 
kunskapen kan vara hög (Lonnert, 2015).
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Inom musikutbildning måste dels eleven lära sig färdighetskunskaper (Johannes-
sen, 1999), det vill säga instrumentaltekniska och allmänmusikaliska kunskaper, men 
även förtrogenhetskunskap (Johannessen, 1999), att erfarenhetsmässigt kunna be-
döma den aktuella situationen. För att kunna spela i orkester krävs att deltagaren 
har tillräckliga kunskaper, det vill säga att den solistiska nivån motsvarar de krav som 
finns från orkesterns sida. Dessa kunskaper består inte enbart att kunna spela på sitt 
instrument, utan även andra saker som att kunna läsa noter och tolka dirigenter. 
Det är den kunskap som Davidson och King (2004) menar kan ses som permanent 
kunskap till skillnad från kunskapen som skall användas och anpassas till situatio-
nen. Lonnert (2015) hävdar att för professionella musiker måste solistiska kunskaper, 
både i form av färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper, anpassas till en-
semblespelet. Ett exempel är att nyanser måste anpassas till orkesterkontexten och 
inte enbart relateras till utövarens eget spelande. Detta handlar om att förstå sam-
manhanget för att kunna anpassa sitt spel.

Dreyfus och Dreyfus (1988) anser att kunskap utvecklas med hjälp av olika typer 
av problemlösning på olika nivåer. Med hjälp av erfarenhet kan den lärande från att 
ha uppfattat problemlösning som ett tillämpande av regler så småningom lära sig 
att tillämpa sin kunskap i samspel med kontexten. Med detta är inte sagt att mäng-
den erfarenhet i sig automatiskt ger kunskap för att kunna lösa problem. Däremot 
ger erfarenheten möjlighet att kunna förstå en komplex situation och att hitta en 
fungerande, eller lämplig, lösning. Även Nussbaum (1993) beskriver, utifrån Aristo-
teles, hur någon med hjälp av sin erfarenhet och sin praktiska kunskap kan lösa 
problem där förutsättningarna inte är optimala. De brister som finns kan då bemäs-
tras med hjälp av erfarenhet från liknande situationer.

Lonnert (2015) hävdar att erfarenheten av att ha spelat mycket repertoar gör det 
möjligt att kunna överföra kunskap till nya situationer. Detta gör att repertoarkän-
nedomen blir en av grunderna för musikalisk kunskap. Detta bygger på ett synsätt 
där det analogiska tänkandet (Johannessen, 1999/2002), förmågan att överföra kun-
skap, samt familjelikheter (Wittgenstein, 1953/1978), förmågan att känna igen olika 
aspekter som inte har ett system, är viktiga. Det har också likheter med Larssons 
(1912; 1892/1997) beskrivning av begreppet intuition.

Användandet av ordet intuition pekar nästan alltid i riktning mot sammanfattning, 
syntes, och för min del tror jag, att den enda betydelse av intuition som kan konse-
kvent och rent fasthållas är den, enligt vilken intuitionen innebär en stegrad kom-
prehensions- och kombinationsförmåga. (Larsson, 1912, s. 8f )

Intuitionen, utifrån detta synsätt, är förmågan att kombinera och förstå samt att 
skapa något nytt i processen (Larsson, 1912), denna förmåga är baserad på erfarenhet.
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2.5.3 Lyssna och reagera

Luff och Lebler (2013) beskriver att en grundläggande förmåga för orkesterspel är 
musikers förmåga att lyssna och att reagera lämpligt på vad de hör. Detta är en av 
de färdigheter som utvecklas genom att spela i orkester. En del av lärandet i orkester, 
hävdar Hager och Johnsson (2009), är att kunna göra kontextberoende bedöm-
ningar (context-sensitive judgements). Dessa bedömningar handlar om att kunna 
anpassa sig till olika uppkomna situationer i orkestern. Detta kan likna det som 
Dobson och Gaunt (2013) beskriver som att ha en ”radar”, det vill säga att kunna 
lyssna på, kommunicera med och anpassa sig till andra musiker. Lonnert (2015) 
hävdar att för professionella orkestermusiker är lyssnandet i orkester en uppövad 
medveten handling där val görs vad orkestermusiker ska lyssna efter och hur de ska 
lyssna vilket bygger på kunskap om kontexten, till exempel instrumentets roll i den 
specifika situationen och kunskap om medmusiker, samt erfarenhet. Processen att 
kunna reagera snabbt och lämpligt som orkestermusiker sker genom att kunna till-
lämpa kunskaper och erfarenheter till den aktuella situationen. Flexibiliteten har här 
samröre med erfarenheten, att utifrån många möjliga situationer kunna anpassa sig 
till den rådande.

Knight (2006) beskriver att musiker i en orkester har behov av olika lyssningslin-
jer (listening lines) och siktlinjer (sight lines). Lyssningslinjerna varierar med vad 
som spelas men också positionen i orkestern. Siktlinjerna varierar också mellan 
positionen i orkestern men alla musiker bör ha möjlighet att se dirigenten. Dessa 
linjer skiljer sig från varandra men varierar också beroende på position, placering i 
rummet och partitur. Både siktlinjerna och lyssningslinjerna är beroende av musi-
kerns kunskap och val i olika situationer. 

Frimodt-Møller (2010) hävdar att några regler för beslutsvägar dominerar i 
orkestern, till exempel att majoriteten styr och minoriteten får följa, och att de 
tonstarkaste instrumenten dominerar. Han hävdar att den hierarkiska uppbyggna-
den av orkestern inte alltid fungerar utan den ibland sätts ur spel genom dessa be-
slutsvägar. Frimodt-Möller (2010) bygger sina erfarenheter på amatörorkestrar och 
Lonnert (2015) anser att i professionella orkestrar kan dessa överenskommelser vara 
mer subtila och att beslut kan till exempel fattas för att prioritera det övergripande 
resultatet genom att dölja kollegors oförmåga. Dobson och Gaunt (2013) och Fisch-
er och Jackson (1997) anser att den hierarkiska modellen för hur orkestern är upp-
byggnad och fungerar inte stämmer med praktiken i orkestern, eftersom kommu-
nikation och förhandling ständigt sker mellan olika musiker och mellan musiker 
och dirigent.
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2.5.4 Samspel

Det är viktigt för en orkestermusiker att kunna samspela med andra musiker (Davis, 
2004). Samspel innebär att den enskilde musikern kan anpassa sig till orkester, lokal 
och musikstil såväl som att kunna anpassa sig till de musiker de spelar med (Lonnert, 
2015). I en orkester måste de enskilda individerna kunna vara utbytbara mot en an-
nan musiker som spelar samma instrument och ha samma position (Cottrell, 2004). 
Samspelet måste därför ständigt förnyas. Hager och Johnssons (2009) och Dobson 
och Gaunts (2013) studier visar betydelsen av att passa in i gruppkontexten, vilket 
måste utvecklas som ensemblemusiker. Vissa av deltagarna i Dobson och Gaunts 
(2013) studie menade att kvaliteten och hastigheten på bedömningsförmågan, det 
vill säga att kunna använda sin ”radar”, endast kunde utvecklas i en professionell 
orkester. Å andra sidan behöver den musicerande redan ha denna förmåga på en hög 
nivå för att få möjlighet att utveckla den i en professionell orkester.

Frimodt-Møller (2010) hävdar att musikers koordination, och därmed samspel, 
bygger på prioriteringar om vilka normer och regler som följs. Alla individuella 
musiker måste därmed fatta individuella beslut som ger ett kollektivt resultat. Han 
menar att dessa beslutsfattanden bygger på tre möjligheter; den första är regler som 
anses vara gemensamma, den andra på förväntningar hur andra kommer att handla 
i den specifika situationen och den tredje på strategier som leder till det önskvärda 
målet. Harrison et al. (2013) anser att passa in i gruppkontexten inte enbart handlar 
om musikalisk gruppkontext utan även om att förstå de överenskommelser som 
finns implicit i orkesterstrukturen i till exempel form av medlemmarnas beteende 
och repetitionsprocedurer. Samspelet blir då inte endast ett musikaliskt samspel utan 
även ett socialt samspel.

2.5.5 Amatör och professionell

Det finns olika definitioner av vilka musiker som betraktas som amatörer och vilka 
som betraktas som professionella (Finnegan, 1989/2007). En av dessa definitioner 
för att betraktas som professionell musiker är om musikern har en musikerutbildning, 
en annan om musikern kan försörja sig på att spela, en tredje om den musikaliska 
nivån är hög. Det kan även vara om personen identifierar sig som professionell 
musiker eller som amatörmusiker. Som Finnegan (1989/2007) påpekar är det fly-
tande gränser mellan dessa definitioner. En musiker som betraktar sig, och blir be-
traktad, som professionell kan även ha andra typer av uppdrag, till exempel som 
lärare, utan att musikeridentiteten förändras. En person med musikerutbildning kan 
ha sin huvudförsörjning från ett annat yrke och inte betrakta sig, eller bli betraktad, 
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som professionell musiker även om den får betalt för att spela. Det är vanligt med 
”portfoliokarriärer” bland professionella musiker, det vill säga att de arbetar med 
olika typer av musikrelaterade arbeten (Smilde, 2009a; 2009b). Vilka som betraktas 
som professionella musiker eller amatörmusiker kan alltså definieras av utbildnings-
faktorer, ekonomiska faktorer, värdering av nivå, eller identifikation.

Dock kan det visas på andra typer av skillnader mellan amatörmusiker och profes-
sionella musiker. En studie av Lotze, Scheler, Tan, Braun och Birbaumer (2003) 
visar att det är skillnad i hjärnaktivitet mellan när professionella musiker och ama-
törmusiker spelar, och till och med när de föreställer sig att de spelar. Detta visar att 
något är annorlunda för en utbildad musiker jämfört med en amatörmusiker, och 
troligtvis även för en musikhögskolestudent. Att bli professionell innebär då inte 
enbart att utveckla olika typer av explicita beteenden utan även att utvecklas som 
musiker i en inre process. De många studier om hur musik hanteras i hjärnan som 
Fagius refererar till visar på skillnader mellan de som utövar musik och de som inte 
utövar musik. Dessa studier visar på skillnader i hjärnan på grund av motorisk trä-
ning (Schlaug et al., 1995 i Fagius, 2001/2015; Bengtsson et al., 2005 i Fagius 
2001/2015) och andra förändringar av hjärnan (Halwani et al., 2011 i Fagius 2015; 
Sluming et al., 2002 i Fagius, 2001/2015). Studier har också visat att musikhante-
ringen i hjärnan vid musiklyssnande är olika för musikutbildade och icke-musikut-
bildade (Bever & Chiarello, 1974 i Fagius, 2001/2015; Johnsson, 1977 i Fagius, 
2001/2015). De uppmätta skillnader i olika centra i hjärnan mellan professionella 
musiker, amatörmusiker och icke-musicerande kan dock inte entydigt relateras till 
vare sig utbildning eller medfödd förmåga, men resultaten i studierna som Fagius 
(2001/2015) presenterar indicerar att musikalisk träning kan vara den viktigaste kom-
ponenten. Fagius (2001/2015) menar att många av dessa resultat visar skillnader som 
tyder på uppövad förmåga där hjärnan utvecklas efter den verksamhet som personen 
ägnar sig åt, även om det i många fall kan vara svårt att veta vad om är förutsätt-
ningar för inlärande och vad som är uppövad förmåga. Dock visar musikhante-
ringen i hjärnan på mycket komplexa strukturer som utvecklas vid musikutövande.

Johnsson och Hager (2008) anser att social kompetens är viktigt att utveckla i den 
professionella musikerrollen, den sociala kompetensen handlar då inte endast om 
hur musiker uppför sig och kommunicerar utan även om förhållandet till sitt eget 
musicerande och ansvarstagande. Utvecklandet av en professionell musikerroll be-
står av att utveckla många olika typer av musikerroller och sociala förmågor, inte 
bara som utövande musiker utan även som pedagog. Detta innebär att studenten 
måste ingå i olika typer av verksamhet för att kunna utveckla olika professionella 
roller för att ingå i olika praktikgemenskaper. Just den sociala kompetensen fram-
hävs ofta som viktig för professionella musiker (Cottrell, 2004; Dobson & Gaunt, 
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2013).
Andersson (2015) anser att under utbildningen av musiker måste studenternas 

uppfattning om sig själva som musiker förändras och en professionell musikeriden-
titet skapas. Anderssons erfarenhet är att många relativt nyutbildade musiker har 
svårt att skapa distans till sin tidigare roll som amatörmusiker och därför undviker 
att spela med amatörorkestrar. De som har arbetat som musiker under längre tid har 
inget problem att relatera amatörorkestern till sin professionella yrkesroll. Han häv-
dar att den största skillnaden mellan amatörmusiker och professionella musiker är 
kapaciteten och erfarenheten. Något Cottrell (2004) betonar är att en musikhög-
skolestudent som deltar i en professionell orkester ofta får betalt och förväntas bete 
sig som en professionell musiker.

2.5.6 Olika roller

I en orkester finns det samma krav på medlemmarna till exempel gällande rutiner, 
regler och artistiska kriteria, anser Heiling (2000). Han menar dock att arbetsförhål-
landena är olika för olika positioner i orkestern. Det är heller inte självklart att en 
medlem kan ”skolas in” i en orkesterpraktik även om det i många fall kan vara 
möjligt (Heiling, 2000; Lonnert, 2019). Till exempel kan ibland en oerfaren musiker 
sitta bredvid en mer erfaren för att få stöd vilket bildar ett lärlingsförhållande, eller 
möjligtvis en kamratlärandesituation (Heiling, 2000). Detta gör att musiker i en 
orkester kan få roller som förebilder eller i viss mån som pedagoger. Detta liknar det 
Kvale och Nielsen (2000) beskriver om lärandet i en praxisgemenskap (se 2.3.2).

En orkester är en hierarkiskt uppbyggd organisation från dirigent, konsertmäs-
tare, sektionsledare, och så vidare ned till tuttimusiker (Liljeholm Johansson, 2010). 
Olika positioner har olika roller musikaliskt och socialt och Lonnert (2015) visar att 
ensemblespelskraven är olika för olika positioner i orkestern. Liljeholm Johansson 
(2010) menar att ansvaret är olika för musiker i olika positioner, men med detta 
menar hon inte att ansvaret nödvändigtvis är mindre. 

Enligt Davis (2004) tillämpar vissa professionella orkestrar praktiken att medlem-
marna roterar i olika roller, men oftast har musikerna ansökt till den position de 
innehar. Däremot visas i Heilings (2000) studie av ett amatörbrassband att medlem-
marna ibland kunde byta position eller till och med instrument beroende på vilka 
behov som fanns i orkestern. Frith (2012) noterar att stämledare har mer möjlighet 
till personlig musikalisk kreativitet, det vill säga musikaliska uttrycksmöjligheter, än 
tuttimusiker. Stämledarpositionerna kan då bli mer åtråvärda än tuttipositionerna. 

Olika typer av roller i orkestern kan vara vilken position musikerna innehar, till 
exempel som första eller andra fagott, stämledare eller tuttistråk. Dels har dessa rol-
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ler olika typer av organisatoriskt ansvar för sektionen, eller orkestern, dels har de 
olika typer av musikaliskt ansvar. En roll i en amatörorkester kan också innehålla 
pedagogiskt ansvar, till exempel informellt för andra musiker i stämman där ett lä-
rande sker mellan de olika deltagarna, men även formellt där en pedagogisk roll 
tilldelas musikern av dirigenten, till exempel för att leda en stämrepetition (Heiling, 
2000).
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I detta avsnitt beskrivs metodologiska val och arbetsprocesser för att göra forsk-
ningsprocessen så transparent som möjligt. I avsnittet presenteras den metodolo-
giska litteratur som använts till studien och hur den relaterar till studien. 

3.1 Metodologiska val

Denna studie är centrerad kring Musikhögskolan i Malmö och fyra orkestrar i när-
området där musikhögskolestudenter deltar. Studiens frågeställning uppkom ur min 
avhandling (Lonnert, 2015) där det framkom att amatörorkesterverksamhet är ett 
viktigt komplement till institutionell utbildning.

Studiens inriktning, och informanterna till studien, valdes för att centrera studien 
till en miljö (se även avsnitt 3.8). Detta gjordes för att tydligare kunna förstå hur de 
olika intressenterna i studien relaterade till varandra och studien kan betraktas som 
en fallstudie över en läromiljö. Studien kan, i enlighet med Merriams (1988) defini-
tioner av fallstudie betraktas som partikularistisk, det vill säga att den fokuserar på 
en specifik situation, ett specifikt fenomen eller i detta fall en specifik miljö. Den 
beskrivs deskriptivt i resultatkapitlen, kapitel 4 och 5, dock är den inte longitudinell. 
Den har en heuristisk ansats, det vill säga den vill öka läsarens förståelse för det som 
beskrivs. Den är induktiv till sin natur, i denna studie kan det ses som att empirin 
ligger till grund för studien. Enligt Merriams (1988) beskrivning kan process, förstå-
else och tolkning vara i fokus i en induktiv kvalitativ metod. 

Informanterna valdes utifrån två olika områden, och kriterierna för urval av in-
formanter blev därmed olika. Urvalet var målinriktat (Bryman, 2002/2011). Det 
målinriktade urvalet riktades dels till dirigenterna och dels till administrativ perso-
nal. Dirigenterna valdes utifrån de orkestrar de ledde. Orkestrarna skulle vara sym-
foniorkestrar i närområdet och musikhögskolestudenter skulle delta som ordinarie 
medlemmar eller som tillfälliga medlemmar. Ledningen på musikhögskolan valdes 
utifrån sina administrativa positioner, de bedömdes att utifrån sina positioner ha en 
god bild av verksamheten både inom musikhögskolan och gällande samarbeten med 
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utomstående aktörer samt ha kunskap om mål och medel för studenters utbildning 
och utveckling. Studien består av åtta intervjuer, fyra med dirigenter för orkestrar 
och fyra med informanter med ledande position vid Musikhögskolan i Malmö. Jag 
hade tidigare arbetat med intervjuer (Lonnert, 2015; Lonnert, 2019) och såg det som 
en bra metod för att få fram ett rikt material om ämnet. 

Intervjuerna kan betraktas som det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
som intervjuer med eliter. Alla de intervjuade har ledande positioner, dels som till-
hörande ledning för en musikhögskola och dels som ledare för orkestrar. Detta kan 
göra att den maktasymmetrin som finns mellan intervjuare och intervjuad, där in-
tervjuaren har en maktposition och är den som styr processen bland annat genom 
att bestämma ämne och ställa frågor, kan upphävas. Kvale och Brinkmann (2014) 
hävdar att den som intervjuar elit måste vara väl förbered och genom detta balan-
sera maktasymmetrin. I denna studie kan jag som forskare betraktas som förberedd 
och kunnig inom området. Informanterna visste att jag skrivit en avhandling om 
orkesterspel, själv spelat i både amatörorkester och professionell orkester samt 
undervisat i musik på olika nivåer. Detta gjorde att jag dels hade en god förförståelse 
för ämnet och dels att informanterna och jag delade mycket av kunskapen inom 
området. En annan aspekt är att jag som musiker, lärare och forskare kan ha en 
position som möjlig anställd till de som intervjuats, i många andra sammanhang 
kan jag betraktas som kollega. I intervjusituationerna i denna studie blev på grund 
av de olika positionerna en oklar maktbalans, vilket gjorde att det upplevdes som 
ett kollegialt samtal. Brodsky (2006) hävdar att få studier har gjorts om orkesterspel 
och orkestermusiker vilket han anser beror på att få forskare har tillräckligt med 
kunskap för att få tillträde till dessa miljöer. Kunskap om en komplex verksamhet 
kan med andra ord vara nödvändigt som forskare, både för förståelse och för tillit.

3.2 Avgränsningar
I regionen kring Malmö finns många orkestrar som håller en relativt hög nivå. I 
denna studie har endast dirigenter för symfoniorkestrar intervjuats, men det hade 
även varit möjligt att bredda denna undersökning till andra typer av orkestrar. Dock 
gjorde jag ett val att avgränsa informanterna till endast dirigenter för symfoniorkest-
rar, eftersom det är en större professionell arbetsmarknad än till exempel blåsorkest-
rar och brassband. Jag valde att endast intervjua dirigenter eftersom de kunde ha en 
övergripande syn på studenternas musikaliska utveckling. Dessa dirigenter kunde 
både ses som konstnärliga ledare och pedagoger i sin roll som dirigenter. Valet av 
dirigenter var för att dirigenter kan bedöma hur de uppfattar att studenterna kan 
gestalta sin kunskap, inte nödvändigtvis vilken kunskap studenterna innehar eller 
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anser sig inneha. Det hade även varit möjligt att intervjua studenter, de som deltar 
i orkesterverksamheten, för att höra deras syn på deltagande i orkester, kunskapsbil-
dande i orkester och vad det tillför utbildningen och deras musikaliska utveckling. 
Dock används en studentutvärdering om orkesterprojekt under läsåret 2015/2016 
som gjorts på Musikhögskolan i Malmö (2016c; se 3.4). I denna kommer studenter-
nas röster till tals, men inte främst utifrån de frågor som stått i centrum för inter-
vjuerna. En annan aspekt hade varit att undersöka om lärandet är olika för amatörer 
och musikhögskolestudenter. Lärarna på musikhögskolan har inte intervjuats efter-
som denna studie inte undersöker lärandet utifrån lärarperspektiv eller 
lektionsperspektiv, utan fokuserar på lärandet i den kontextuella miljön, det vill säga 
lärandet i orkestern. 

Det hade varit möjligt att bredda denna undersökning även geografiskt till andra 
musikhögskolor, samt andra amatörorkestrar och akademiska orkestrar där studen-
ter ingår. Denna möjlighet var framförallt aktuell när den första intervjun gjordes i 
början på studien, men jag gjorde att val att göra en fallstudie över en miljö. Studien, 
i dess nuvarande form, kunde ske till låg kostnad. Denna orsak har däremot inte 
varit styrande för studiens inriktning. Jag känner väl till miljöerna som beskrivs i 
studien, både inom och utom musikhögskolan, och jag känner och har arbetat med 
de flesta intervjuade vilket underlättar kontakter och intervjuer. Inte heller har den-
na orsak till val av forskningsobjekt varit styrande eftersom det inte nödvändigtvis 
är en fördel för forskningsarbetet.

3.3 Informanter
Empirin till studien består av intervjuer med dirigenter för amatörorkestrar samt 
informanter i ledande position vid Musikhögskolan i Malmö. Nedan står beskrivet 
dels den ordning som de olika informanterna intervjuades i samt datum för inter-
vjuerna. De flesta intervjuerna utfördes under hösten 2015 förutom intervjun med 
Dirigent 1 som gjordes under sommaren 2015.

I studien kallas informanterna för dirigent och administratör och numreras i in-
tervjuordning. I de fall som någon av orkestrarna hänvisas till benämns de som or-
kester och numreras efter dirigenten. Orsaken till att numrera i intervjuordning är 
att ordningen som informanterna intervjuades i kan ha påverkat intervjuresultatet 
(se 3.3). Nedan presenteras intervjuerna i intervjuordning:

Dirigent 1 intervjuades på hens arbetsplats 9 juni 2015.
Administratör 1 intervjuades på hens arbetsplats 8 september 2015.
Dirigent 2 intervjuades på hens arbetsplats 25 september 2015.
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Administratör 2 intervjuades på hens arbetsplats 30 september 2015.
Administratör 3 intervjuades på hens arbetsplats 13 oktober 2015.
Administratör 4 intervjuades på hens arbetsplats 13 oktober 2015.
Dirigent 3 intervjuades på hens arbetsplats 14 oktober 2015.
Dirigent 4 intervjuades i undervisningslokaler där hen inte var anställd 6 novem-

ber 2015.

Urvalet av informanter gjordes enbart efter position och inga genusaspekter beak-
tades. Alla dirigenter i de fyra utvalda orkestrarna var män. Av de anställda som 
intervjuades vid Musikhögskolan i Malmö var två informanter män och två infor-
manter kvinnor. I studien har jag gjort valet att använda ordet hen för alla infor-
manter. 

3.4 Intervjuerna
Intervjuerna hade låg struktureringsgrad och bygger på strukturen för ett vardagligt 
samtal vilket byggde på ett av Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivna intervjusätt. 
Dock hade jag som forskare tydligt angett samtalets inriktning och syfte innan in-
tervjuerna. Intervjuerna utfördes i de flesta fall på de intervjuades arbetsplatser, i de 
flesta fall på deras arbetsrum eller i ett närliggande sammanträdesrum. 

Intervjuerna tog mellan en halvtimme och en timme. En inspelning var på tre 
timmar men efter den första timmen, som var intervjumaterialet, övergick intervjun 
till ett samtal om kulturpolitik, orkestererfarenheter och diskussioner om framtidens 
arbetsmarknadsutmaningar för musiker, institutioner och musikerutbildningar. To-
talt var inspelningarna på cirka 9 timmar Intervjuer spelades in både på Garageband 
på dator samt videoinspelning. Två olika inspelningar gjordes för att jag ville vara 
säker på att intervjun spelades in och jag använde den utrustning jag hade tillgäng-
lig. Videokameran användes framförallt för ljudinspelning och det fanns ingen plan 
att analysera filmade intervjuer. Vid transkriptionen användes främst Garageband, 
undantaget intervjun med Dirigent 3, då Garageband kraschade mitt i och fick 
startas om samt intervjun med Dirigent 4 då Garageband först inte startade vilket 
troligtvis berodde på ett misstag från min sida. De första intervjuerna ställde jag upp 
videokameran för filmning, men så småningom valde jag att ha den liggande. Vi-
deokameran användes då endast för ljudupptagning. Detta verkade göra att de som 
intervjuades kände sig mer bekväma att prata i början på intervjun, även om det 
inte tycktes vara något större problem med videofilmning i någon av de tidigare 
intervjuerna. Till detta kan även höra att det tog tid för mig att packa upp och 
rikta kameran och så vidare, vilket tog onödig tid från intervjun som i de flesta fall 
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hade tidsbegränsning. Dock passade jag på under upplockandet av utrustning att 
berätta om projektet, om etiska riktlinjer och om hur jag tänkte använda materialet. 
Denna del av intervjun kom därför sällan med på inspelningarna. Denna inledande 
del med information och uppställning av teknisk apparatur kan ses som en del av 
iscensättningen av intervjun, där informanten blir orienterad om studiens syfte och 
etiska frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).

Jag är bekant med alla informanter sedan tidigare. De flesta har jag arbetat med 
som musiker, några har jag spelat tillsammans med, andra har jag arbetat med som 
orkestermusiker då de har dirigerat. De som arbetar på Musikhögskolan i Malmö 
har jag även mött när jag arbetat som timlärare och doktorand. Jag har även mött 
de flesta av de intervjuade i flera andra roller som musiker och lärare, vilket kan visa 
det komplexa nätverk som olika deltagare i undervisning och musicerande har. Alla 
de intervjuade känner väl till varandras verksamhet och det finns många olika 
kontaktytor.

Den kännedom om informanterna jag hade före intervjuerna gjorde att samtalen, 
intervjuerna, satte igång utan större svårighet. I vissa fall gjorde dessa tidigare kon-
takter att vi under intervjun pratade om gemensamma vänner och erfarenheter. Att 
intervjua människor som man redan har kontakt med, eller känner, kan göra att 
samtalet lättare kommer igång och att det flyter på bra eftersom man redan har 
samma referenspunkter. Å andra sidan finns risken att intervjuaren missar något 
väsentligt som tas för givet. Naturligt i dessa intervjuer blev även att fokus i orkes-
terspel ibland handlade specifikt om harpspel, mer än vad som troligtvis hade hänt 
om det varit en annan intervjuare, eftersom de intervjuade känner mig professionellt 
som harpist.

Intervjuerna med dirigenterna inleddes med att jag berättade lite om min avhand-
ling, och att jag gav dem ett exemplar av min avhandling. Jag berättade även om 
mitt intresse för amatörorkestrar som lärandemiljö sprunget ur avhandlingen. Före 
intervjuerna hade jag alltid skrivit några meningar om intervjuns inriktning på ett 
papper, vilket jag gjorde för att fokusera mina tankar inför intervjun. Dessa anteck-
ningar användes inte under intervjun, vid några tillfällen tag jag inte ens fram det 
ur väskan. Få direkta frågor ställdes, utan de intervjuade fick reflektera relativt fritt 
över ämnet.

De flesta i ledande position på musikhögskolan var redan bekanta med vad jag 
skrivit om tidigare vilket gjorde att jag i de flesta fall inte behövde göra en introduk-
tion. Det blev mer som en pågående dialog om verksamheten. Då de i ledande 
position ständigt har många pågående diskussioner om verksamhetsutveckling blev 
intervjuerna en del i reflektionsarbetet. Som en av informanterna uttryckte det: ” 
Och det är klart att när man sitter och spånar så här som vi gör nu och när man gör 
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det normalt sett [med kollegor], då är det klart att man hela tiden letar efter dom 
olika mötesplatserna.” (Administratör 4). Alla intervjuade var intresserade av att se 
vad återkopplingen av detta projekt kunde bli och öppnade direkt för att ha en 
återkommande, eller pågående, dialog.

Jag hade inga färdiga frågor till intervjuerna utan jag presenterade lite kort det 
område jag var intresserad av. Som intervjuare pratade jag relativt lite och ställde 
ganska få frågor. Några gånger ställde jag frågorna genom att berätta anekdoter ur 
mitt eget eller andras yrkesliv vilket informanterna funderade vidare på. Ett exempel 
på anekdot är om den pianist jag mötte på Norrlandsoperan som berättade att jäm-
förelsevis få utbildade pianister spelade orkester eftersom det var svårt att lära sig 
som professionell musiker, och att de inte kunde ta risken att misslyckas när de var 
färdigutbildade musiker. En grund för detta sätt att ställa frågorna på fick jag genom 
ett fat data seminarium som jag gjorde under mitt avhandlingsarbete där jag pre-
senterade tre ”anekdoter” ur min empiri vilket gav upphov till reflektion över helt 
andra liknande situationer snarare än att diskutera de ursprungliga anekdoterna 
(Lonnert, 2015). På ett fat data seminarium ligger empiri som en av deltagarna valt 
ut till grund för diskussioner (Bresler, 2015). Jag upplevde att alla informanter var 
mycket öppenhjärtiga och generösa, vid några tillfällen då diskussionen kommit lite 
på avvägar kunde någon säga ”du tar väl inte med det här” lite skämtsamt vilket 
visar att de kände sig trygga i situationen och fria att prata. Det kan påpekas att det 
inte är för studien relevanta saker som syftas på, men att många av sakerna är roliga.

Eftersom jag inte hade färdiga frågor utan följde flödet och det engagemang som 
informanterna hade när de talade om sitt ämne innebar det att intervjuerna hade 
något olika inriktning. De var även beroende av den ordning de utfördes i då jag 
vid några tillfällen refererade till vad en av de tidigare informanterna sagt. Till ex-
empel erfarenheterna Dirigent 1 har av att ha en orkesterspelkurs för musikhögsko-
lestudenter användes som ett exempel på samarbete i samtalet med Administratör 
2. Ett annat exempel är beskrivningen Administratör 1 gjorde av hur en del av den 
professionella utvecklingen som musiker var att utveckla sitt lyssnande vilket Diri-
gent 2 reflekterade över i intervjun. Det kan nästan ses som ett embryo till dialog 
som skulle kunna utvecklas vid ett framtida tillfälle. Men det visar också att jag som 
intervjuare inte är helt objektiv, utan en aktiv del i mitt forskningsprojekt.

3.5 Studentutvärderingar av orkesterspel
Jag fick under studiens utförande tillgång till studentutvärderingar som gjorts efter 
orkesterprojekten under läsåret 2015/2016. Detta material gjorde att jag fick studen-
ters röster om orkesterspel, även om de uttalanden jag använde inte handlar om 
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musicerande i amatörorkester. I enkäten frågas inte vilken utbildning studenterna 
som deltagit går, enkäten presenteras därför inte specifikt under rubriken musiker-
utbildning (5.3.4).

Antalet respondenter var 103 och antalet svar var 54, alltså var svarsfrekvensen 
52,43 %. Mellan 21 och 53 personer svarade att de deltagit i de olika projekten. Frå-
gorna som ställdes till alla projekt, förutom om de deltagit i det enskilda projektet, 
var ”What did you think about the conductor”, ”What did you think about the 
repertoire?”, ”What did you think about the discipline during rehearsals?”, ”What 
did you think about the preparing rehearsals?”, ”What did you think about your 
own effort?”, ”What did you think about your colleagues effort?” samt vad studen-
terna tyckte om de olika konserterna: ” What did you think about the concert in 
X?”. Frågorna hade svarsvalmöjligheterna ”very good, good, no opinion, less than 
good, not good”. Utifrån dessa enkätsvar gjordes stapeldiagram för varje fråga. Det 
fanns även möjlighet att skriva fritextkommentarer till vissa frågor. Kommentarerna 
i fritext var mellan 0 och 26 stycken. I fritextkommentarerna tycks studenterna i 
första hand ha gett kommentarer om vad som inte varit bra och inte fungerat. Ut-
värderingarna kan för studenterna ses som ett sätt att förbättra verksamheten och 
det kan vara orsaken till att påpeka vad som kan förbättras. En jämförelse kan vara 
frågan om de förberedande repetitionerna där studenterna i hög grad var nöjda men 
där kommentarerna mestadels påpekade det som inte fungerat. 

Några av dessa frågor såg jag som ett intressant jämförelsematerial till intervjusva-
ren, framför allt frågor om repertoar, förberedelse och arbetsinsats. Detta material 
redovisas i avsnitt 5.3.4. Användandet av enkäterna kan ses som en kvalitativ använd-
ning av ett kvantitativt material (Bryman, 2002/2011). Det har använt som triangu-
lering till intervjuerna (se 3.7).

3.6 Etiska frågor
Vid intervjuerna informerade jag om att det var ett forskningsprojekt och om ve-
tenskapsrådets (u.å.) riktlinjer gällande informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialiteskravet och nyttjandekravet. Eftersom jag inte vid intervjuernas genom-
förande visste hur studien skulle publiceras kunde jag inte delge detta. Jag kunde 
vid intervjutillfällena ha varit mycket tydligare med hur uppgifter skulle behandlas 
i studien, till exempel kunde frågan om anonymisering diskuterats mer. En av in-
formanterna uttryckte oro över risken att bli felaktigt citerad, jag berättade då om 
hur jag tidigare arbetat med informanter genom att de fått möjlighet att läsa texten 
innan publikation. Det utkristalliserades två möjligheter till publicering under stu-
diens genomförande, det ena var publicering i internationella tidskrifter och det 
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andra var publicering i en av Musikhögskolan i Malmös skriftserier. Dessa olika 
typer av publikationer har olika format. I en internationell publikation är det bruk-
ligt, och även relevant, att ha informanterna anonyma. 

I denna publikation inom Musikhögskolan i Malmös skriftserie är det för de som 
är insatta möjligt att identifiera flera av personerna som deltar. Citaten i resultatka-
pitlet har redigerats så att mycket av informationen om informanterna är borttagen, 
bland annat är de anonymiserade. Även namn på lärare och musiker som nämnts i 
intervjuerna är borttagna. Det kan vara problematiskt att informanterna är identi-
fierbara, å andra sidan kan detaljrikedomen göra att en studie kan bli mer trovärdig. 
Dessa två aspekter måste vägas mot varandra (Larsson, 1993).

Informanterna har fått erbjudande om att läsa resultatkapitlet i dess preliminära 
form samt även uppsatsen i dess helhet i dess preliminära form. Förutom att åter-
koppling till informanterna kan ses som en etisk fråga är det också en form av 
kontroll av studiens inre validitet genom deltagarkontroll (Merriam 1988; se 3.7). 
De informanter som deltar i studien hjälper då till att bedöma trovärdigheten i 
studien. 

Forskningsetiska frågor kan också ses ur ett bredare perspektiv. I hög grad kan 
denna studie med inriktning på kunskapsteoretiska frågor och frågor om utbildning 
relateras till det som Eliasson (1995) skriver om individer och strukturer. I denna 
studie är perspektivet studenternas gestaltade lärande, och studenternas förutsätt-
ningar för lärande, inom organisationer, både inom utbildningsorganisationen och 
de fristående. Detta gör att jag, vilket liknar Eliassons (1995) inställning, strävar efter 
att förstå de personliga svårigheter som studenter kan ha som strukturella problem. 
Dessa problem kan synliggöras genom forskning, och genom synliggörandet kan de 
möjligtvis åtgärdas. I viss mån kan denna studie betraktas som ett mellanting mellan 
grundforskning och utvecklingsarbete (Eliasson, 1995). Dels söker den efter ny kun-
skap, eller snarare har ambitionen att synliggöra den kunskap som redan finns, men 
har också ambitionen att vara en del i ett förändringsarbete. Detta förändringsar-
bete behöver inte vara i linje med studiens resultat, men kan vara en del av studiens 
synliggörande av kunskap. I en fallstudie som bygger på ett specifikt fall och en 
specifik miljö som är i förändring går det inte att betrakta en studie som en fast 
punkt utan den är en del i sin egen fallbeskrivning.  

3.7 Transkription, analys, tolkning och 
kategoriseringar

I den första transkriberingen skrevs texterna ned så nära de talade intervjuerna som 
möjligt, ingen notering gjordes av till exempel pauser och skiljetecken. Dock visade 
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det sig att det talade språket inte alltid fick den tydlighet som var önskvärd i skrift 
eftersom tonfall och sammanhang ger andra dimensioner. Talspråk och skriftspråk 
har stora skillnader vilket innebär att ordagranna citat inte alltid betyder att texten 
är korrekt beroende på vilken analys och presentationsform som väljs (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Viss redigering av texten gjordes för att göra om den talade 
texten till skriftspråk i de utvalda citaten, bland annat togs upprepningar, utfyllnads-
ord och ofullständiga meningar som inte ledde vidare bort. Exempelvis togs ord som 
”liksom”, ”då”, ”ju” bort, och ofullständiga meningar av typen ”Man kan tänka sig 
att…”. Vid några tillfällen byttes plats på småord för att göra texten tydligare. En 
transkription kan ses i många lager och på många olika nivåer, och denna typ av 
förändringar kan fortfarande ses som innehållsmässigt korrekt eftersom en grund i 
analysarbetet var en hermeneutisk ansats där inte det talade språket i sig är grund 
för studien utan innehållet eller meningen (Kvale & Brinkman, 2014). I citaten i 
resultatpresentationen i kapitel fyra och fem är längre pauser och ofullständiga me-
ningar noterade som ellips … och utelämnade delar är noterade med ellips och 
parentes (…). Ord som är tillagda eller ändrade för förståelsens skull är markerade 
med hakparentes []. Informanterna står som Administratör eller Dirigent efter cita-
ten utom då det har varit en dialog då det står före utsagorna. Mina utsagor står 
markerade med mina initialer LL. Av etiska skäl (se 3.5) har nämnda lärare och 
musiker anonymiserats. Detta har gjort att text har redigerats eftersom en del utsa-
gor har förändrats eller tagits bort.

I ett intervjumaterial är det oundvikligt att det blir en obalans; till exempel blir 
somliga intervjuer längre än andra, några informanter pratar mer än andra, i vissa 
intervjuer blir diskussionerna intensivare än andra beroende på personkemi mellan 
samtalsparterna eller yttre omständigheter. Ett långt citat behöver inte betyda att 
något är mer väsentligt än ett kort citat. Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att 
hur väl en intervju lämpar sig i skriven text inte nödvändigtvis behöver betyda att 
innehåller är mer relevant än en nedskriven intervju som inte är lika lätt att anpassa 
till skriven text.

Analys av empirin sker under många moment i forskningsprocessen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Olika typer av analys sker under intervjuer, vid lyssning på 
inspelningar och under transkriptionen. Alla dessa moment bidrar till en tolkning. 
Utgångspunkten för min tolkning är användandet av hermeneutik som metodolo-
gisk grund. Ödmans (2007) beskrivningar av begrepp inom hermeneutiken har 
varit betydelsefulla, och jag använde även dessa i mitt avhandlingsarbete (Lonnert, 
2015). Ödman (2007) beskriver att förförståelse kan göra att tolkningen är okom-
plicerad, forskaren väljer en tolkning som stämmer med ens egen erfarenhet. Dock 
kan vissa typer av tolkning innebära att val måste göras, det finns alltså flera tolk-
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ningsmöjligheter. Tolkning av denna typ, menar Ödman, sker när vi inte förstår 
men vill förstå. Utifrån ett bricolageperspektiv på hermeneutisk begreppsanvänd-
ning, där jag inte har fördjupat mig i enskilda originaltexter utan har använt meto-
dologiska sekundärkällor framförallt Alvesson och Sköldberg (2008) och Ödman 
(2007), har begreppen förförståelse och förståelse, del och helhet samt förklaring 
och förståelse varit betydelsefulla i analysprocessen. 

Kategorisering av intervjumaterialet baserades på Miles och Hubermans (1994) 
beskrivning av blandade metoder, mixed methods, vilket är samma kategoriserings-
metod som jag använde i min avhandling (Lonnert, 2015). Kvale och Brinkmann 
(2014) refererar till Miles och Huberman i sin beskrivning av bricolage eller ad hoc 
för analys av intervjuer. 

Genom att lägga märke till mönster, teman (1), se rimligheten (2) och ställa samman 
(3) blir det lättare för analytikern att se ”vad som hör ihop med vad”. Att skapa me-
taforer (4) blir, liksom de tre tidigare metoderna, ett sätt att skapa större integrering 
mellan olika samlingar av data. Att räkna (5) är också ett välkänt sätt att se ”vad som 
finns där”. 

Att skapa kontraster, att göra jämförelser (6) är en genomgripande metod som skärper 
förståelsen. Ibland krävs även differentiering, som vid skiljande variabler (7).

Vi behöver även metoder för att betrakta företeelser och relationerna mellan dem mer 
abstrakt. Det handlar bland annat om att underordna enskildheter under det allmänna 
(8); att dela upp i faktorer (9), en motsvarighet till en bekant kvalitativ teknik; att 
konstatera relationer mellan variabler (10); och att hitta mellanliggande variabler (11). 

Hur kan man då slutligen systematiskt skapa en sammanhängande förståelse av data? 
De metoder som diskuteras är att bygga en logisk kedja av belägg (12) och skapa ett 
begreppsligt/teoretiskt sammanhang (13). (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 282)

Orsakerna till att använda samma analys och kategoriseringsmetoder som i avhand-
lingen var flera. Dels var intervjumaterialet liknande och det teoretiska ramverket 
samma, vilket gjorde att jag såg det som möjligt att få ut ett bra resultat. Dels ville 
jag försöka fördjupa mig i analysmetoden med ny empiri. Naturligtvis vore även en 
breddning, användandet av andra analysmetoder, intressant som utveckling men jag 
gjorde valet att fördjupa istället för att bredda.

Empirin kategoriserades i två huvuddelar; en del som fokuserade på lärandet och 
en del som fokuserade på relationen mellan institutionerna och sammanhanget. I 
studien som helhet är dock dessa delar inte så tydligt åtskilda eftersom lärandet är 
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beroende på sammanhanget det lärs i. De två huvuddelarna presenteras här som 
kapitel 4 och 5.

Som förutsättning för lärande blev det relevant att visa på skillnader mellan pro-
fessionell verksamhet och amatörverksamhet samt hur verksamheten inom musik-
högskolorna relaterade till dessa verksamheter. De sex underkategorierna under 
huvudrubriken Lärandet av orkesterspel i kapitel 4 är förankrade i den teoribildning 
som används, men utgår från intervjumaterialet. Begreppet repertoar visade sig ha 
en särställning i informanternas syn på lärande i orkestern, men det är begreppet i 
en bred betydelse för musicerande och inte som en lista över orkesterstycken. Flex-
ibiliteten kan ses som grundad i erfarenhetsbaserat lärande, vilket också sågs som 
grundläggande kunskap som kunde utvecklas i orkestern, det gällde för en musiker 
att vara socialt och musikaliskt flexibel. En förmåga som de deltagande musikerna 
enbart kunde lära sig i orkester var tilltro till sin egen förmåga, att kunna lita på sig 
själva och sin kunskap och kunna utföra sina uppgifter i orkestern. Deltagarna i 
orkestern kunde ha olika musikaliska, sociala och pedagogiska roller vilket framkom 
i intervjuerna. En särställning inom det musikaliska kontextuella lärandet var att 
utveckla lyssnandet. Slutligen, eftersom det är en yrkesutbildning, måste studenterna 
under dessa år utveckla en professionell yrkesidentitet. 

Kapitel 5, Musikhögskolan i Malmö och orkesterspel behandlar i första hand relatio-
nen mellan amatörverksamhet och musikhögskolans verksamhet, förutsättningar 
för denna samt hur verksamheten inom musikhögskolan kan utvecklas. De sex 
underrubrikerna behandlar hur musikhögskolan relaterar till verksamhet utanför, 
hur de olika utbildningarna organiseras, samarbetet mellan musikhögskolor och 
amatörorkestrar, lärares frihet och ansvar för sin undervisning. Till sist presenteras 
även idéer om hur orkesterverksamheten inom musikhögskolan kan utvecklas för 
att förbättra utbildningen samt relatera till förändringar i omvärlden.

3.8 Objektivitet, validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet

Begreppen objektivitet, validitet, reliabilitet och generalisering är nära kopplade till 
kvantitativ forskning och en positivistisk vetenskapssyn, för att kunna använda dem 
inom kvalitativ forskning måste begreppen definieras så att de är relevanta. Det är 
inte alltid helt oproblematiskt vilket gör att många forskare inom kvalitativa studier 
använder andra begrepp (Kvale & Brinkman, 2014). Kvale och Brinkman (2014) 
anser att en annan väg forskare kan välja är att återföra begreppen till ”vardagens 
språk och aktiviteter” (s. 291).
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3.8.1 Objektivitet

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver objektivitet som ”[f ]örmågan att överväga 
eller framställa fakta och information utan att låta sig snedvridas av personliga 
känslor och åsikter (Kvale & Brinkman, 2014, s. 401). Kvale och Brinkman (2014) 
beskriver flera olika användningar av ordet objektivitet inom kvalitativ forskning. 
Dels kan det beskriva frånvaro av bias, det vill säga att den som utför forskningen 
medvetet arbetar med att inte använda fördomar och förutfattade meningar. Objek-
tiviteten kan även vara reflexiv, det vill säga kopplad till forskarens egen roll och 
medvetenhet om denna roll. En annan betydelse av begreppet objektivitet är att det 
handlar om objektet som undersöks, och att det som studeras skall utgå från objek-
tet. Peshkin (1988) visar att forskarens medvetenhet om sin egen subjektivitet är en 
viktig metodologisk fråga för en kvalitativ forskare, att vara medveten om sin 
subjektivitet gör det möjligt att närma sig objektivitet.

3.8.2 Reliabilitet

Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av begreppet reliabilitet: ”Konsistensen 
och tillförlitligheten i en forskningsrapport; intrasubjektiv och intersubjektiv relia-
bilitet syftar på om ett resultat kan upprepas vid andra tidpunkter respektive av 
andra forskare med samma metod (Kvale & Brinkman, 2014, s. 402)”. Inom kvali-
tativ forskning är begreppet reliabilitet mer problematiskt än inom kvantitativ forsk-
ning, eftersom det inte går att upprepa ett forskningsresultat på samma sätt. Mätan-
det av ett resultats tillförlitlighet måste därför ske med hjälp av andra verktyg. 
Kvale och Brinkman (2014) visar att det finns svårigheter med intrasubjektiv och 
intersubjektiv reliabilitet i intervjuundersökningar eftersom intervjuaren är en del i 
forskningsprocessen som medvetet eller omedvetet kommer att påverka undersök-
ningen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att begreppet reliabilitet inom kva-
litativ forskning inte endast har en metodologisk utan även en moralisk betydelse. 
Medvetenheten hos forskaren om sin egen roll är därmed viktig.

Merriam (1988) beskriver reliabilitet som ett problematiskt begrepp eftersom 
människor och miljöer som studeras inte är statiska utan föränderliga. Upprepning 
blir därför en omöjlighet. Hon menar att i en kvalitativ studie måste forskaren an-
vänd andra verktyg än i andra typer av studier, här blir ett klargörande av forskarens 
egen position nödvändig. Triangulering, användandet av olika typer av källor, kan 
användas. Men även transparensen, beskrivningen i forskningsrapporten som möj-
liggör bedömning, är viktig. Triangulering beskrivs av Lincoln och Guba (1985) som 
att ”a datum or item of information derived from one source (or by one method or 
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by one investigator) should be checked against other sources (or by other methods 
or investigators)” (s. 315). Det vill säga, användande av olika metoder, källor och 
forskare kan göra reliabiliteten bättre.

3.8.3 Validitet

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver validitet som ”[s]tyrkan och hållbarheten i 
ett uttalande; inom samhällsvetenskapen handlar validitet vanligen om huruvida en 
metod undersöker vad den påstår sig undersöka” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 402). 
Kvale och Brinkmann (2014) anser att i kvalitativ forskning så måste validering ske 
genom hela forskningsprocessen och inte endast relateras till slutprodukten. De 
beskriver att validering kan betraktas som forskarens hantverksskicklighet genom att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Därför är det viktigt med transparensen i 
forskningsprocessen. För att få fram denna transparens skall till exempel forskarens 
val, metoder och förutsättningar beskrivas i forskningsrapporten. 

Merriam (1988) skiljer mellan inre validitet och extern validitet i fallstudier. Den 
inre handlar om resultatets överensstämmelse med verkligheten och hon beskriver 
sex olika strategier för att hantera denna. Den första är triangulering, det vill säga att 
använda flera olika källor, forskare material och så vidare för att bekräfta resultaten. 
Den andra är deltagarkontroll, det vill säga att ta hjälp av de människor som varit 
involverade i att delge empiri till att bedöma trovärdigheten av de beskrivningar och 
tolkningar forskaren gjort. Det tredje är studier under längre tid eller upprepade 
observationer. Det fjärde är ”horisontell” granskning och kritik, vilket innebär att ta 
hjälp av kollegor. Det femte är ett deltagande tillvägagångsätt där deltagarna i studien 
inte endast tar del av beskrivningar och tolkningar utan är delaktiga i hela studien. 
Den sjätte är klargörande av skevheter vilket innebär att forskarens egen roll i forsk-
ningen är transparent. Det som Merriam (1988) beskriver som extern validitet är hur 
generaliserbart en studies resultat är.

3.8.4 Generaliserbarhet

Kvale och Brinkmanns beskriver begreppet generaliserbarhet som ”[d]en utsträck-
ning i vilken resultat i en situation kan överföras till andra situationer” (Kvale & 
Brinkman, 2014, s. 400). En fallstudie kan vara problematisk att se som generaliser-
bar. Generaliserbarhet som idé kan byggas på att vetenskaplig kunskap är opåverkad 
av historiska och samtida kontextuella aspekter (Kvale & Brinkman, 2014). Gene-
raliserbarheten i en kvalitativ studie kan inte endast relateras till forskaren utan även 
till läsaren. Detta gör att forskaren måste presentera sitt material så att det är möjligt 
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för läsaren att förstå och kunna göra sin egen generalisering, eller sitt översättnings-
arbete, till nya sammanhang. 

Merriams (1988) beskrivning av extern validitet handlar om en studies generali-
serbarhet. Här påpekar hon att meningen med en fallstudie är att undersöka det 
partikulära och inte det generella. Samma mått som används för forskning där det 
är möjligt att generalisera går inte att använda för fallstudier. Det Merriam framhäver, 
i likhet med Kvale och Brinkman (2014), är läsarens eller användarens möjlighet att 
generalisera eller överföra kunskap från studien till andra fall. Syftet med fallstudier 
är ”förståelse, vidgade erfarenheter och ökad säkerhet beträffande det redan kända” 
(s. 184). 

3.8.5 Metoddiskussion

Inom kvalitativ forskning kan sägas att läsaren är lika viktig som forskaren i forsk-
ningsprocessen. Forskningsrapporten skall vara så transparent som möjligt gällande 
metoder och val, forskaren skall ha en hög medvetenhet och reflexivitet gällande sin 
egen roll. Ju mer som framkommer i rapporten desto enklare är det för läsaren att 
kunna bedöma kvaliteten, objektiviteten, validiteten, reliabiliteten och generalise-
ringsbarheten. 

I denna studie kan vissa av dessa delar betraktas som problematiska. Ett av de 
mest framträdande problemen utifrån objektivitets- och validitetsperspektiv är 
användandet av samma teoretiska grund och metoder som i avhandlingen. Det är 
vanligt att forskare använder både samma teoretiska grund och metoder i sin av-
handling och i fortsatt arbete. Användandet av samma metoder som i min avhand-
ling och användandet av samma teoretiska grund kan vara både en styrka och en 
svaghet. Styrkan kan vara att jag har kunskap om de teorier och metoder jag använ-
der och har möjlighet att fördjupa mitt kunnande. Svagheten kan vara att inte se 
företeelser från en ny vinkel och därmed kunna ge andra förklaringsmodeller. Det-
ta kan göra att jag som forskare har förutfattade meningar om mina studieobjekt 
och resultat. Studieobjektet är även delvis närliggande avhandlingsarbetet, och det 
är även sprunget ur avhandlingsarbetet. Risken för mig att inte förnya mitt tän-
kande utan att ”göra det som fungerar för att ge ett bra resultat” är därmed stor. I 
synnerhet som jag i denna studie delvis undersöker likande företeelser, även om jag 
gör det från en annan utgångspunkt. I min avhandling undersökte jag lärande och 
kunskap för professionella musiker genom intervjuer med musiker (Lonnert, 2015), 
i denna studie undersöker jag som en del av studien lärande och kunskap hos mu-
sikhögskolestudenter genom intervjuer med dirigenter och ledning vid en musik-
högskola. Medvetenheten om denna skillnad kan vara betydelsefull för tolkningen 
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av resultatet och även trovärdigheten av studien. Kvale och Brinkman (2014) beskri-
ver att trovärdigheten hos forskaren är en viktig del av validiteten, och detta kan 
baseras på forskarens tidigare forskning och erfarenhet. Utifrån denna synvinkel kan 
det betraktas som om jag har hög trovärdighet som forskare inom området som 
studeras, dels genom att jag har erfarenhet som musiker och lärare samt att jag 
skrivit min avhandling i ett angränsande område.

Ett annat område där objektiviteten kan vara problematisk är intervjusituationen. 
Eftersom intervjuerna tog form som kollegiala samtal, och att jag redan vid andra 
intervjun hade påbörjat analysen eftersom den första intervjun gjordes för att pröva 
projektets relevans, är det möjligt att jag presenterade för mycket av mina egna 
tankegångar eller relaterade till andra intervjuer. I synnerhet fanns denna risk i dis-
kussionerna med personer i ledande ställning, men jag var i intervjusituationen 
medveten om denna risk och har försökt att redovisa tydligt när det förekom (se 3.3).

En annan aspekt som kan ha påverkat mig som forskare är att jag vid tre tillfällen 
efter att jag utförde intervjuerna spelade i orkestrar relaterade till studien. Två gång-
er var jag med i en av amatörorkestrarna och en gång i ett orkesterprojekt på Mu-
sikhögskolan i Malmö. Vid dessa tillfällen hade jag möjlighet att prata med och 
observera musikhögskolestudenter. Material från dessa tillfällen finns inte med i 
studien eftersom det inte dokumenterades på lämpligt sätt. Dock finns det möjlig-
het att det har påverkat min studie, till exempel noterade jag hur olika instrument-
grupper i musikhögskolans orkester hanterade deltagande: I några stämmor spelade 
samma studenter i alla stycken i samma position, i andra stämmor fanns det flera 
studenter som växlade under konserten. Det här stämmer bra med hur jag uppfat-
tade att informanterna från musikhögskolan beskrev skillnader i deltagande mellan 
olika instrumentgrupper och kan ses som observation som triangulerade intervju-
erna. Triangulering är ett sätt att kvalitetssäkra forskning (Merriam, 1988).

En typ av triangulering i denna studie var att använda andra typer av material för 
att ge perspektiv på empirin från intervjuerna. Framförallt i kapitel två används, 
förutom tidigare forskning inom området, olika formella dokument som till exem-
pel kursplaner. Urvalet av dessa ger förutom en bakgrund till den situerade studien 
även en bredare bild genom att ge ett nationellt perspektiv, det vill säga studien kan 
genom dessa dokument relateras till andra musikhögskolor. En annan typ av tri-
angulering var att använda den studentenkät som gjorts efter orkesterprojekten läs-
året 2015/2016 (Musikhögskolan i Malmö, 2016c). I denna enkät kommer studen-
ternas röster till tals.

Transparensen som är nödvändig i synnerhet med tanke på den möjliga genera-
liserbarheten, eller kanske snarare överföringsprocessen, gör att jag försöker beskri-
va de arbetsprocesser som pågått under uppsatsarbetet och även min egen roll som 
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forskare så tydligt som möjligt i detta metodkapitel. Här i metodkapitlet vill jag vara 
tydlig med att mitt förhållande till mina informanter, till miljöerna, mina förkun-
skaper inom området och mina tidigare studier med likande inriktning (Lonnert 
2015; Lonnert, 2019) Jag försöker beskriva arbetsprocessen, vilken inte varit helt 
tydlig från början av studien och också haft ett mål som ligger delvis utanför studien 
(3.8; se Kapitel 7; se även Dobson & Gaunt, 2013). I metodkapitlet beskrivs meto-
dologiska och praktiska val i samband med intervjuerna samt hur dessa val gått till 
samt analysprocessen från transkription till resultatpresentation. Några av de steg 
som Merriam (1988) beskriver som viktiga för validiteten har beaktats, främst tri-
angulering, deltagarkontroll, ”horisontell” granskning eller kritik samt klargörande 
av skevheter.

3.9 Från forskningsprojekt till möjligt 
utvecklingsprojekt

Tidigt under studien var inriktningen klar: ”Amatörorkestrar som lärandemiljö för 
musikhögskolestudenter”. Dock fanns det flera möjliga ingångar till denna studie. 
Relativt tidigt gjordes en intervju med en av dirigenterna, vilken jag transkriberade 
och analyserade för att se om forskningsprojektet var utvecklingsbart. När denna 
första intervju gjordes var planen att intervjua fler dirigenter samt ledning vid mu-
sikhögskolan, dock var det inte än bestämt exakt hur studien skulle utformas. Under 
de första intervjuerna visade det sig att relationen mellan amatörorkestrarna och 
utbildningsinstitutionen var viktig i sammanhanget. Jag fattade därför beslutet att 
centrera forskningsprojektet kring Musikhögskolan i Malmö och de omkringlig-
gande orkestrarna och göra en fallstudie över denna läromiljö. Merriam (1988) be-
skriver att en fallstudie måste utgå från en problemställning, och efter de inledande 
intervjuerna blev det tydligt hur forskningsämnet och miljön var sammanbundna 
vilket gjorde det naturligt att göra en fallstudie. 

Under studiens gång har jag haft möjlighet att presentera projektet vid ett flertal 
tillfällen. Jag presenterade delen som handlar om studenters lärande (kapitel 5, delar 
av kapitel 6) och hur det kan användas i utbildningen (delar av kapitel 7) för led-
ningsgruppen på MHM den 21 januari 2016. Jag har även presenterat samma del på 
flera olika konferenser och seminarier som Nordiska Nätverket för Musikpedagogisk 
Forsknings (NNMPF) konferens i Hamar 2016, International Society of Music 
Educations (ISME) konferens i Glasgow 2016 samt Tobias Norlindsällskapets semi-
narium i Lund maj 2016 och ett seminarium på Norges Musikhögskole november 
2015. Dessa presentationer kan ses som en del av arbetet för att säkerställa den inre 
validiteten i linje med Merriams (1988) syn på horisontell granskning och kritik då 
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jag har diskuterat resultatet med kollegor vid flera tillfällen.
Vad denna studie kan tillföra verksamheten på Musikhögskolan i Malmö eller 

någon annan högre musikutbildning är en öppen fråga, men det är en viktig aspekt 
av forskning inom pedagogik att den kan ha relevans för grundutbildningen och att 
forskning och utbildning kan ha en dialog. Dobson och Gaunt (2013) skriver i sin 
artikel att de hoppas att deras forskning ska kunna så betydelse för utbildningen av 
musiker på musikutbildningar och vill länka forskningen till utbildning. Forskning 
kan då bli en dialog, eller underlag för dialog. Forskningen kan återföra kunskap till 
utbildningen eller synliggöra kunskap inom utbildningen som presenteras i en ny 
form. 

Jag tyckte att det var intressant att rikta undersökningen mot ett område där jag 
hade kompetens och där anställda och studenter vid Musikhögskolan i Malmö 
möjligtvis kunde ha ett intresse av forskningen. Valet av ämne har dock varit helt 
mitt eget, och inga krav har ställts från musikhögskolan på inriktning. Däremot har 
jag sett det som viktigt att visa att den kunskap jag har inom detta område möjligt-
vis kan komma till nytta. Jag vill även visa på den möjliga praktiska nytta och ut-
veckling av undervisning ett samarbete mellan forskningsavdelning och grundut-
bildning kan ha. Denna inställning liknar den Miles och Huberman (1994) presen-
terar som en kvalitet i kvalitativa studier, användningsbarheten och tillämpnings-
möjligheterna av forskningen och hur den kan påverka både de som involverats i 
studien och läsarna.
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4 Lärandet i amatörorkester

I detta kapitel beskrivs hur amatörorkestrarna skiljer sig från professionella orkestrar 
och vilka deltagandevillkor musikhögskolestudenter har i amatörorkestrarna. Dess-
utom beskrivs lärandet i amatörorkestrarna gällande repertoar, flexibilitet, tillit till 
egen förmåga, olika roller, lyssnande samt hur musikhögskolestudenter utvecklar en 
professionell yrkesroll. 

4.1 Amatörorkestrar som lärandemiljö
Amatörorkestrar skiljer sig till viss del från professionella orkestrar när det gäller hur 
de är organiserade, till exempel vilken sorts huvudman de har och hur beslut fattas. 
Amatörorkestrar organiserar ofta sin verksamhet på annat sätt än professionella 
orkestrar, till exempel hur de repeterar. I många fall har amatörorkestrar helt andra 
premisser, till exempel gällande krav på närvaro. Musikhögskoleorkestrarnas verk-
samhet modelleras främst på hur de professionella orkestrarna arbetar. Musikhög-
skolestudenter kan även delta på olika villkor i orkestrar, och har olika orsaker för 
att delta i orkestrarna. 

4.1.1 Skillnader mellan amatörorkestrar och professionella 
orkestrar

Den största skillnaden utåt mellan amatörorkestrar och professionella orkestrar är 
den musikaliska och tekniska nivån. Men i intervjuerna framkom också att arbets-
sättet skiljer sig mellan amatörorkestrar och professionella orkestrar samt att diri-
gentens roll i amatörorkestrarna är annorlunda än i en professionell orkester. 

4.1.1.1 Nivå

Den generella musikaliska och tekniska nivån på amatörorkestrar kan skilja sig 
mycket. Administratör 1 ansåg att det fanns många amatörorkestrar i regionen som 
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håller en hög nivå. 

Det är ju inte så att det finns amatörensembler och professionella utan det finns hela 
spektrat där emellan. Det finns ju frilansuppdrag där man sätter ihop orkestrar till 
högtider eller till körkonserter där det är lite blandat [amatörer, studenter och profes-
sionella]. Det finns verkligen hela spektrat. (Administratör 1) 

Hen framhöll att det inte bara var de etablerade amatörorkestrarna som var en vik-
tig lärandemiljö och en kontakt med yrkeslivet. Det fanns även frilansuppdrag där 
både musikhögskolestudenter och professionella musiker deltog, som till exempel 
projektorkestrar till körkonserter i kyrkor.

Inom de olika amatörorkestrarna kunde det förutom att det fanns skillnader mel-
lan olika kompetensnivå hos amatörer även finnas skillnader i musikalisk utbild-
ningsnivå. Dirigent 2 beskrev att det i hens orkester fanns flera medlemmar med 
musikerutbildning.

Det är ju också ett problem för en orkester som vår (…) å ena sidan har man excep-
tionellt kvalificerade musikanter [som går på] musikhögskolan och som har gått ut 
[musikhögskolan]. Till exempel i stråket nu så har vi fem violinister som är lärare på 
kommunala musikskolan till vardags. Det är deras yrke, men alla har gått musiker 
på fiol och sen någon pedagogisk vidareutbildning. Sen har de valt att göra en peda-
gogisk karriär snarare än en utövande, men frilansar lite. När man har den typen av 
medlemmar i orkestern, det är klart att nivån sätts ju också av det. Vi kan inte ac-
ceptera alldeles för vid tolkning av vad som är bra och det reglerar vi ju till viss del 
eftersom vi har antagningsprov. Där har jag möjlighet att säga nej. Det är en hyfsat 
jämn nivå, vilket är viktigt för att utveckling [ska ske] (Dirigent 2)

För att säkra den lägsta nivån var det provspelningar till orkestern. Dirigent 2 ansåg 
att en låg engagemangsnivå, förutom den lägsta musikaliska nivån, inte kunde ac-
cepteras i orkestern och att medlemmar kunde bes att sluta av den orsaken. Sen 
kunde det krävas olika mycket beroende på stämma i orkestern, en soloblåsare mås-
te alltid vara solistisk och ta ansvar, en stråkmusiker kunde ibland gömma sig i 
mängden. Men det var på sikt inte kollegialt accepterat.

När det gäller tuttistråk så finns det så klart alltid en viss… har man haft en tuff 
vecka… att man kan gömma sig i tredjepulten, så är det nog ofta. Men jag tror att 
det som jag har lyckats ganska väl med är att det nog finns en fin kollegial känsla. 
Det förekommer ganska ofta att människor i stämman med utgångspunkt från stäm-
ledaren pratar med [andra medlemmar] om det så att dom inte riktigt möter upp. 
(Dirigent 2)
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Med andra ord fanns det ett kollegialt stöd, men också en kollegial kontroll. Orkes-
tern som Dirigent 3 leder har en konstruktion där lärarna på kulturskolan har bä-
rande stämmor i orkestern. Orkestern har alltså en blandning av professionella mu-
siker, musiklärare, amatörer och musikskoleelever. I de fall då de behöver förstärk-
ning brukar de tillfråga musikhögskolestudenter eller professionella musiker. Diri-
gent 3 beskrev det pedagogiska uppdraget som viktigt men att det kunde komma i 
konflikt med det konstnärliga uppdraget eftersom det pedagogiska arbetet inte alltid 
ger en hög musikalisk nivå. Det pedagogiska arbetet syntes inte alltid utåt på kon-
serter eftersom det ofta blev ett bättre musikaliskt resultat med professionella musi-
ker än med unga elever. 

Man tänker inte på pedagogik alltså, men så tänker jag det: Jag tar nästan hellre in 
en yngre elev som inte gör så mycket ”nytta”, citationstecken, än att jag tar in en 
proffsmusiker som sitter sista genrep och konsert. Vårt uppdrag [på kulturskolan och 
i orkestern] är att ge medlemmarna en bra fritidssysselsättning och att ge våra elever 
en fortsättning på musikskolelivet. Då är det en pedagogisk gärning där jag uppma-
nar våra lärare att ta dit sina elever hellre än att vi ska ta folk ifrån Malmö symfoni-
orkester i slutet. Det tycker jag är kass – eller det blir ju bra men det är ju inte det 
som är meningen med orkestern. Det finns en orättvisa i detta på nåt sätt, att det 
pedagogiska arbetet vi gör det märks inte för publiken på samma sätt som om man 
tar in en professionell musiker eller flera, för då lyfter resultatet på konserten. Men 
det är lite orättvist, speciellt som våra politiker inte kommer så ofta på våra konserter 
och ser vad det är vi gör. (Dirigent 3)

Dock ansågs det pedagogiska uppdraget vara en av hörnstenarna i orkesterns verk-
samhet. Ungdomsorkestern på kulturskolan betraktas som en plantskola till orkes-
tern och det finns nära kopplingar mellan de båda. Några elever deltar i båda orkest-
rarna och några elever på kulturskolan fortsätter att musicera som amatörer i orkes-
tern när de slutat i ungdomsorkestern.

En skillnad mellan en professionell orkester och en amatörorkester kan vara att 
det i en amatörorkester är otydligare hur besluten skall fattas, menade Administratör 
1. En annan skillnad kan vara dirigentens kompetensnivå vilket kan göra arbetssi-
tuationen svårare.  

Det är svårare på ett sätt för att det är mycket mindre tydligt hur det går till och vem 
som bestämmer. Ofta i en amatörorkester kan du ha en dirigent som ligger lite efter 
slaget, eller som inte leder arbetet, så det är svårare precis det där ”Men ska jag ta 
initiativet?” så handlar det ju egentligen om att dom bitarna inte är på plats. Det som 
är mycket svårare i en proffsorkester är ju att nivån är så hög så att du måste vara 
oerhört i nivå hela tiden och ligga på topp. (…) Men jag förstår att det är svårare med 
”vart går jag nu? om det inte kommer där, om det inte funkar, vad ska jag då spela?” 
och ta initiativet. (Administratör 1)
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Beslutsfattandet i en amatörorkester kan därför vara annorlunda än i en professionell 
orkester där rollerna är tydligare, och där musikernas kunskaper kan kompensera 
för oväntade händelser.

Dirigent 4 ansåg att amatörorkestrar och professionella orkestrar har samma typ 
av problem, till exempel intonationsproblem, men att problemen är större i ama-
törorkestrar.

Jag tänker inte så mycket på själva processen utan vad som är problematik. Visst det 
finns en intonationsproblematik, det är ju även ett problem i en professionell orkes-
ter. Sätten att arbeta med det [liknar varandra] ganska mycket för om man börjar 
jobba med intonation och är väldigt tydlig eller ”för direkt” så tror jag att man tappar 
ganska mycket i professionell orkester. Det är många som får kalla fötter och börjar 
spela ännu falskare för att dom börjar tänka på det på fel sätt. Så det är samma sätt 
att arbeta med saker [i en amatörorkester] bara att allting finns ännu mer. Repeti-
tionssättet är ju annorlunda, det gör ju att det är annorlunda hur man får planera en 
period och sånt där. Det blir ju utspritt och det är klart att man måste uppmuntra 
folk att öva. Det händer ju i professionella orkestrar också [att musikerna måste 
uppmuntras att öva], det tror man ju inte när man tänker på när man studerar. Då 
tror man att allting funkar och så jobbar dirigenten med lite musikaliska detaljer. 
Men det är ju väldigt likt. Det är mycket saker som inte alltid funkar [där] heller, det 
är det ju. (Dirigent 4)

Dirigent 4 framhävde att en dirigent måste vara medveten om hur det är möjligt att 
arbeta med olika problem för att inte förvärra problemen. Hen beskrev att en diri-
gent i en amatörorkester måste vara mer medveten om att problemen, i detta fall 
intonationsproblemen, kan och måste lösas på längre sikt. Amatörmusiker kan hel-
ler inte förväntas att lösa sina egna problem i lika hög grad som professionella mu-
siker, till exempel måste amatörmusiker i vissa fall uppmuntras att öva till skillnad 
från professionella musiker som förväntas att öva.

Administratör 1 påpekade att det trots olikheterna mellan amatörorkestrar och 
professionella orkestrar finns en gemensam grund i musicerandet.

Det är ju enormt stor skillnad [mellan] en professionell orkester och en amatöror-
kester på jättemånga sätt, men det är ju fortfarande spela tillsammans man ska göra. 
Och en del av det, mycket av det, måste man lära sig i ensemblespelet. Det handlar 
väldigt mycket om lyhördheten: hur man lyssnar, vad man går på. Så behöver man 
undervisning i det också. Där gör inte alltid amatörorkestrarna rätt eller så, men det 
spelar ingen roll för det handlar om att spela tillsammans. (Administratör 1)

Även om det finns nivåskillnader mellan amatörmusicerande och professionellt mu-
sicerande finns det tillräckligt mycket likheter för att olika miljöer på olika nivåer 
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kan vara intressanta som lärandemiljöer.

4.1.1.2 Repetitioner

En amatörorkester repeterar oftast en kväll i veckan, men en professionell orkester 
arbetar oftast i projektform. Repetitionssättet att repetera en gång i veckan kan vara 
problematiskt för det musikaliska resultatet eftersom det tar längre tid att minnas 
vad som hänt på tidigare repetitioner och komma igång med repetitionsarbetet. Det 
kan också vara problematiskt att medlemmarna inte alltid närvarar vid alla repeti-
tioner vilket gör att samma moment måste upprepas vid flera repetitioner. 

Det är ju en utmaning att plocka upp tråden där man lämnade den, men också att i 
en amatörorkester kanske man har tre personer som inte var [på repetitionen] sist. 
Den jämnheten som man har när man jobbar projektvis över en vecka den är ju svårt 
att efterlikna i en-gång-i-veckan situationen. Man gör vad man kan för att ha en hög 
och jämn närvaro men det är fortfarande så att de är där på frivillig basis. Ibland så 
är det lite bumpy och mot slutet, i takt med att man repeterat med alla ungefär lika 
mycket, så börjar det formas någonting som kan närma sig det slutgiltiga resultatet. 
Det sätts på konsert. Ja, det är annorlunda förutsättningar jämfört med det profes-
sionella tillvägagångssättet. (Dirigent 2)

Men även för en amatörorkester kan det finnas möjligheter att arbeta mer likt pro-
jektformen, som att använda en helg att repetera inför ett konsertprojekt.

Nu i helgen så ska vi iväg med kören och repetera sammanhållet i två dagar. Då blir 
det lite mer möjlighet att jobba tätt med samma grupp. Ofta blir det 8 - 9 timmar. 
Det gör vi också med orkestern. På hösten är det väldigt värdefullt eftersom den är 
så kort. Gör man en helg tillsammans så känns det som om man har fått en extra 
månad rent repetitionsmässigt. (Dirigent 2)

Även Administratör 1 framhöll det som problematiskt att amatörorkestrar har be-
gränsat med tid, och en begränsad möjlighet att kräva att medlemmarna övar, vilket 
inte liknar den professionella arbetsmiljön. Hen beskrev en ensemble på musikhög-
skolan som förändrades med hjälp av förändrat arbetssätt, de övergick från att ha 
repeterat en gång i veckan till att arbeta i projektform.

Om man tänker till exempel på kammarorkestern. Det är årskurs ett [musiker]stu-
denter på stråk plus ML-stråkstudenter. Den har varit varje måndagseftermiddag, sen 
tyckte både studenter och [lärare] att det blev för dåligt, för slappt. Folk kommer dit 
och repar men dom övar inte, [eller] dom kommer inte dit. Så la [läraren] det i 
projektform, så man hade en konsert att se fram emot. Det blev jättebra. Det är där 
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jag funderar över lärandemiljön, för en amatörorkester jobbar oftast en gång i veck-
an. (Administratör 1)

Det finns fördelar med att arbeta i projekt jämfört med att repetera en gång i veckan, 
det är möjligt att projektformen får studenterna att ta mer ansvar eftersom målet är 
tydligare. Som repetitionsmiljö kan amatörorkestrar ses som en svårare arbetsmiljö 
än ett professionellt arbetssätt vilket kan illustreras av de erfarenheter som Adminis-
tratör 1 beskrev i stråkinstrumentprojektet där studenterna inte alltid tog ansvar för 
sin närvaro på repetitioner och sin individuella förberedelse.

Dirigent 4 ansåg att en av skillnaderna är att medlemmar i amatörorkestrar inte 
har samma kondition att spela som professionella musiker. Det gör att repetitio-
nerna får anpassas till orkesterns nivå.

En av de större skillnaderna är ju att uthålligheten inte är lika bra, man få ta lite mer 
paus. Men vi tar en liten paus, vi har våra repetitioner från klockan 7 till 9.30, det är 
två och en halv timmar vilket inte är så lång tid plus att vi har lite paus i mitten. Det 
tar ju ingen energi egentligen [för musikhögskolestudenterna] på det sättet, det är ju 
en liten grej liksom. (Dirigent 4)

Dirigent 4 ansåg dock att det kunde vara en fördel för musikhögskolestudenter att 
delta i verksamhet som inte var projektbaserad. Repetitionerna en gång i veckan 
kunde vara en fördel för musikhögskolestudenter eftersom det inte var lika krä-
vande som att spela i ett orkesterprojekt under en vecka. 

Det är svårt att sätta sig och öva efter man varit i ett stort orkesterprojekt, men det 
är ju inget problem att göra det innan man ska spela några timmar i den här orkestern. 
Det är ganska lätt och det är också med amatörer. (Dirigent 4)

Dirigent 4 menade att man i en amatörorkester har mer tid att repetera vilket var 
en fördel eftersom det finns mer möjlighet att arbeta på detaljnivå. Där framhävde 
Dirigent 4 dirigentens pedagogiska roll för att få deltagarna att förstå hur samspel 
fungerar i orkester.

Ja det är ju många saker som är väldigt bra. Det är ju lyssnandet. Vi jobbar ju musi-
kaliskt och vi jobbar med olika aspekter av samspel. Vi jobbar med balans och vi 
lägger ju mer tid på det än vad man gör i en professionell orkester. Där förväntas man 
kunna dom sakerna. (…) Man lägger tiden på att lösa de största problemen, och 
försöka skapa sin musikaliska idé. Men här [i amatörorkestern] jobbar man ju under 
en längre period med att få folk att lyssna på det som är viktigt. Jag berättar ofta hur 
man lättast kan få ihop saker, vilka toner som är viktiga, vart man ska leda en fras för 
att samspela. Det är ju inte att man spelar precis i samma tempo på sextondelar, det 
är ju nånting helt annat, det är ju att nyckeltoner är tillsammans. Och att man kan 
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vara fri i samspelet, att man kan samspela på ett naturligt sätt och fortfarande göra 
övertygande fraser, solistiska fraser. Det gäller ju även i stråket att man har en över-
tygelse, att man själv kan vara övertygad av den man spelar tillsammans med. Jag tror 
att [amatörorkestern] kan vara ett väldigt bra sammanhang för att få just den här 
orkesterrutinen. Har man orkesterprojekt två gånger per termin, eller tre gånger per 
termin eller så, det beror på vilket instrument man spelar, och sen så kommer man 
ut i det professionella musiklivet och vill sitta i orkester. Då har man ju orkesterspel 
helt plötsligt hela tiden och förväntas vara på en nivå som om man hade spelat i 
orkester många år. (Dirigent 4)

Dirigent 4 ansåg att rutinen studenterna fick genom att spela mycket, till exempel 
i amatörorkester, var en fördel när studenterna senare började arbeta som professio-
nella musiker.

Tre av amatörorkestrarna i studien har konstruktionen med en huvuddirigent, 
den fjärde har däremot har en annan konstruktion med gästdirigenter. Dirigent 3 
beskrev att arbetet i orkestern med gästdirigenter inte riktigt liknar den professio-
nella situationen även om den var något annorlunda mot de andra amatörorkestrarna 
som har fasta dirigenter.

Dirigent 3: Under normala förhållanden när vi har gästdirigenter så kommer gästdi-
rigenten sista veckan, och jag gör de andra fem veckorna.

LL: Så dom har hur många repetitioner, två?

Dirigent 3: Fyra ofta, så dom träffar ju mig och alla fritidsmusiker [först]. Har jag 
konserten så har ju jag alla sex veckorna så klart. Nu hade vi ju ett undantag dock, 
vi har ju en… [dirigentnamn] bor ju här i kommunen och ibland kan man få till det 
med [hen] så att [hen] kan vara med från start till mål. Så var det nu senast. Det är 
jättebra, det är riktigt bra tycker jag.

Den stora skillnaden mellan en professionell orkester och en amatörorkester var 
dirigentens relation till orkestern under längre tid och kontinuerligt. Även om or-
kestern har många gästande dirigenter under ett år finns det en kontinuitet med en 
dirigent som har ansvar för arbetet.

4.1.2 När musikhögskolestudenter deltar

Musikhögskolestudenter deltar i amatörorkestrar dels som ordinarie medlemmar 
och dels som vikarier eller förstärkning när det behövs för enskilda produktioner. I 
orkestern Dirigent 2 leder är studenter från musikhögskolan ofta med som ordinarie 
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medlemmar. 

Dels för att premiera deras medverkan så klart, stämledare är i princip och har i 
princip alltid varit musikhögskolestudenter, soloblåsare likaså, det har också blivit så 
att det är nån som har slutat [musikhögskolan] och sen stannat kvar, alltså efter av-
slutad utbildning så är dom kvar. Några har börjat musikerutbildning, gått två år, 
sen vill dom bli [ett annat yrke]. Där har jag också vad ska jag säga… avhoppare, för 
det här är ju deras sätt att ha kvar en del av det där dom älskade med att hålla på med 
musik nu när dom är på väg in i ett annat yrke. Jag är jätteglad för det, det är ofta så 
att dom spelar tekniskt väldigt på, och dom har med sig övningsdisciplin från sin 
musikhögskoletid. Dom vet vad som är en förväntad nivå när man pratat om det när 
man spelar fel. Jag tittar på dom och dom ser och löser det själva. Det är väldigt 
lyckligt för mig att det är så. (Dirigent 2)

I orkestern finns det förutom amatörer och musikhögskolestudenter även medlem-
mar som påbörjat en professionell musikutbildning men som inte slutfört den, samt 
professionella musiker som fortsatt efter att de har avslutat sina studier. De som 
utbildats på en musikutbildningsinstitution har med sig kunskaper från sin utbild-
ning som kan vara på en annan nivå än de amatörer de spelar tillsammans med 
gällande problemlösning och en något annorlunda orkesterdisciplin än vad som är 
vanligt i amatörorkestrar. I orkestern Dirigent 1 leder är det inte lika frekvent med 
musikhögskolestudenter men det är ofta ett par studenter med kontinuerligt.

Här brukar det väl vara en – två per år som är med kontinuerligt, sen brukar det 
alltid komma in lite fler inför en konsert eller turné. Då försöker jag ju alltid lyfta 
fram dom så dom får möjlighet att vara stämledare om det är möjligt, om det är en 
period när vi byter stämledare. Ja om det skulle komma något solo eller så försöker 
jag ju ge dem den chansen. Men det är nog i hög grad för att jag också jobbar på 
musikhögskolan och har den här kännedomen om och lojaliteten med dem att det 
är klart att dom ska få chansen före någon annan eftersom dom har yrkesutbild-
ningen. (Dirigent 1)

Dirigent 1 använder gärna musikhögskolestudenterna till solistiska roller eller stäm-
ledare, men endast om det finns utrymme och det blir en naturlig övergång. Men 
det är också möjligt för musikhögskolestudenter att vara med beroende på orkes-
terns behov, där är ofta de personliga kontakterna viktiga för vilka studenter som 
tillfrågas.

Om jag har en lucka någonstans och behöver någon som är bra att spela till en viss 
konsert som vi ska göra så är det klart att jag frågar ju enskilda studenter på musik-
högskolan som jag känner förtroende för och som jag kanske har personliga kontak-
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ter med. Eller att jag känner läraren och frågar ”har du inte nån bra som kan spela 
detta”. I den meningen är det klart att då främjar man ju detta. Nu har jag ju främst 
musiklärarstudenter med men det skulle ju kunna vara musikerstudenter också. (Di-
rigent 1) 

Förutom dirigentens kontaktnät är alltså enskilda lärares engagemang och bedöm-
ning viktiga aspekter för studenternas musikaliska deltagande i verksamhet utanför 
institutionen. En konsekvens är att de som blir tillfrågade för att hoppa in med kort 
varsel är de studenter som redan har orkesterrutin. Det kan vara, som Administratör 
2 beskrev, att musiklärarstudenterna på orkesterinstrument, till skillnad från musi-
kerstudenter, inte har möjlighet att spela orkester inom sin utbildning och därför i 
hög grad söker sig till amatörorkestrar. 

Jag får också intrycket av det, nu känner jag ju till lärarstudenterna mer så det är 
kanske därför, men jag har en känsla av att det är mer lärarstudenter som [spelar i 
amatörorkester] än musikerstudenter. Det kanske är för att [musikerstudenterna] får 
orkesterveckor här och det kanske räcker. (Administratör 2)

Det kan även finnas möjligheter för studenter att delta i amatörorkestersamman-
hang som solist. Dirigent 1 berättade att hen ofta har solister från musikhögskolan 
vilket bygger på en tradition i rollen som dirigent för orkestern men också på hens 
personliga intresse och personliga kontakter på musikhögskolan.

Vi har ju ofta solister från musikhögskolan. När vi åker på turné och nästan varje 
konsert har vi har någon av [lärarnamn] pianoelever eller nån fiolstudent som spelar 
solo. I höstas spelade vi Rachmaninovs pianokonsert och det var ju en jättestor grej 
för den här pianisten att få spela den. Där är det ju väldigt påtagligt att man lär sig, 
där får man ju hela erfarenheten och spela med orkester och hur ska man lyssna och 
relatera och så visst där är det ju skillnad. Men då är man ju solist, det är ju en annan 
roll kan man säga. Men [det] finns ju inget formellt avtal med musikhögskolan om 
den här saken. (Dirigent 1)

I orkestern Dirigent 3 leder deltar få studenter från musikhögskolan. När de deltar 
är det ofta på initiativ från någon av medlemmarna i orkestern som har undervisning 
på musikhögskolan och som tar med sig sina studenter.

Med tanke på hur nära det är mellan Malmö och Lund (…) så tycker jag att det är 
rätt lite. Det är ju definitivt inte många, men dom det handlar om går oftast via att 
stämledaren i gruppen, i sektionen, har sin instrumentalmetodik förlagd på musik-
högskolan. Då tar den läraren med sig en och annan elev, och det har i sin tur med 
att göra hur det ser ut hos oss då. Jag tror att hade det varit annorlunda, i dom sek-
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tioner jag tänker på, så hade det varit våra elever härifrån musikskolan primärt som 
hade kommit och spelat, men nu så har vi ju inte besatt av lärarkraft på alla stämmor 
och då blir det en naturlig del. Det är bra för orkestern för att vi får en ganska hög 
nivå på eleverna, och det är bra för eleverna för att dom kommer och spelar i en 
orkestersituation med en ganska hög nivå och dom får då spela tillsammans med sin 
lärare. I vissa fall har lärarna stämövningar med eleverna på metodiklektionerna, eller 
i anslutning till lektionerna. Det funkar alltid jättebra. (Dirigent 3)

I den här konstruktionen, som Dirigent 3 beskrev, får lärarna som deltar i orkestern 
en pedagogisk roll vilket de kan använda i sin metodikundervisning på 
musikhögskolan. Förutom att lärare tar med sig studenter kan det hända att 
studenter lockar med sig andra studenter. Dirigent 3 menade att det ofta är en fördel 
om det finns en lokal förankring för att få med studenter från musikhögskolan, till 
exempel kan det kan vara studenter som har varit med i orkestern en längre tid 
innan de började på musikhögskolan.

Vi har haft lokala krafter, alltså våra elever här som börjar på musikhögskolan och 
fortsätter i orkestern. Så säger jag till den här eleven ”vi behöver mer, vi behöver fler 
småfioler” till exempel ”har du kompisar som går på musikhögskolan som skulle 
vilja vara med, fråga” så gör man en sån drive och för att det finns en lokal förankring 
så funkar det. Då kom det fyra-fem och fyllde på och höjde nivån, det var bra 
tyckte jag. Dom skötte sig på ett bra sätt, man ska inte ta det för givet. Då var dom 
med i vår sändlista, så inför nästa projekt så skickade jag igen och då fick jag inte ens 
svar och dom kom inte. Där kunde man kanske ansträngt sig och frågat ”varför det 
då?” ”varför kommer ni inte?”. Ofta är det så, även med dom som har kopplingar till 
lärarna att ibland kan dom inte och då handlar det om att det är projekt på musik-
högskolan och det får gå före. Men jag har ändå en känsla av att det liksom inte 
alltid är så utan där är nånting obekvämt med att ta sig från Malmö till Lund. Det 
är i princip gratis. Dom får ersättning, vi betalar egentligen ganska mycket med 
tanke på sociala kostnader och så, men det blir inte så mycket över till dom men det 
täcker en del av resorna. Det är så långt vi kan sträcka oss och egentligen så skulle vi 
ju inte behöva betala alls tycker jag. (Dirigent 3)

En möjlig orsak till att musikhögskolestudenter inte engagerar sig orkesterspel i 
Lund kan vara att resandet mellan städerna tar emot, gissade Dirigent 3. Hen påpe-
kade även att ersättningen i orkestern för musikhögskolestudenterna inte var så hög. 
Dirigent 3 ansåg att det har blivit annorlunda genom att studenter ofta förväntade 
sig att få betalt för att spela med i amatörorkestrar. Hen uppfattade det som att 
musikhögskolestudenter idag ser amatörorkestrar främst som en inkomstkälla. Vid 
förhandlingar med studenter inför deltagande i projekt var ofta betalningen den 
viktigaste frågan.
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För längesen, väldigt längesen då spelade jag i [två av orkestrarna] som student på 
musikhögskolan när jag gick där. Jag spelade i båda orkestrarna och på den tiden det 
var inte tal om att det skulle vara någon ersättning utan tvärtom så kändes det som 
ett privilegium att få vara med. Sen hände det nånting på vägen, kanske 20 år sen 
eller nånting sånt. Jag vet inte hur det gått till jag har bara hört storyn att det sagts 
till musikhögskoleeleverna: ”Låt er inte utnyttjas av musiklivet utanför utan ni är på 
en sån nivå att ni har rätten och kan ta betalt för era tjänster” och i och med detta så 
blev det liksom en vändning. Så sade man ”vi ska ha en konsert med orkestern den 
andra april kan du vara med?” svarade de ”vad får jag betalt?”, alltså förr så var det 
”ja det är klart, jag får vara med!”. Sen kommer det, ”vad ska ni spela för nånting?” 
men här så är det ”vad får jag betalt, hur många gånger behöver jag komma?” och 
sen nånstans långt ner på listan så var det ”vad ska jag spela för nånting?”, ”vad är 
det för repertoar?” eventuellt ”vad är det för dirigent?”, och jag har till och med varit 
med om att man sagt ”vem spelar mer i stämman?” ”jaha, nä jag kan inte” och då 
kunde man känna direkt att där var det personer som man inte klarade, eller tyckte 
var bra nog att spela tillsammans med. (Dirigent 3)

Dirigent 4 beskrev en likande situation där den ekonomiska ersättningen ofta var 
den viktigaste orsaken för musikhögskolestudenter att delta i amatörverksamhet. 
Möjligheten att inneha bärande roller i orkestern var inte alltid så viktig för studen-
terna.

Dirigent 4: Det kan till och med vara lättare att få en blåsare till orkestern än det är 
att få en konsertmästare, även fast konsertmästaren till och med får lite betalt. Det 
är ganska förvånande, en konsertmästare är ju mer prestigefyllt. Det är lättare att få 
en professionell musiker från malmösymfonikerna eller till och med någon som är 
stämledare eller konsertmästare i en professionell orkester att sitta som konsertmäs-
tare i amatörorkestern än [musikhögskolestudenter]. Jag har många musiker som 
frilansar och som ofta vikarierat i orkestrar som konsertmästare och sånt, medan 
studenterna inte är intresserade vilket är ganska uppseendeväckande på nåt sätt.

LL: För att dom inte vågar eller att dom tycker att det inte är värt något?

Dirigent 4: Dom vågar nog, ofta handlar det om att dom vill ha mer pengar. Jag har 
inte riktigt förstått vad det beror på, jag har funderat lite på det. (…) Det har ju 
varit väldigt pengafixerat på nåt sätt generellt, mest [hos] stråkstudenter framförallt. 
Det har varit mycket med pengar, och som sagt det har varit lättare att få såna som 
gått ut musikhögskolan och frilansat som har suttit med i [orkestern] för så lite så att 
det inte är som ett jobb utan bara suttit med för att dom… jag vet inte, mer för att 
dom tycker att det är bra liksom, bra för orkestern och dom tycker att det är en bra 
grej, och lite får dom ju.
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Valet att delta i amatörorkestrar kunde också bero på en önskan att vara delaktig i 
ett specifikt socialt sammanhang, Dirigent 3 och Dirigent 2 beskrev exempelvis att 
studenter ibland fortsätter att vara med i orkestrarna även efter att de börjat musik-
högskolan. Men det kunde också bero på att studenterna redan kände andra i or-
kestern som de gärna ville spela tillsammans med. Orkestern Dirigent 2 leder har 
också en utvecklad turnéverksamhet som kan locka studenter.

Vi har ju hållit på ett tag och då finns det också sociala [orsaker], andra [studenter] 
som har varit med i många år. Det blir ett slags naturligt flöde hit eftersom man har 
sett att det funkar bra. ”Dom gör vettiga projekt” eller jag vet inte vilka argument 
man kan ha, vi har ju en verksamhet som löper över ett år där det ingår både en 
turné och konsertprojekt av olika slag. [Turnéerna] är absolut en både musikaliskt 
och socialt viktig del i vår verksamhet. (Dirigent 2)

Deltagare som är med kontinuerligt kan lockas av det sociala sammanhanget, reper-
toarval och hur verksamheten är organiserad.

4.2 Lärandet av orkesterspel i amatörorkester
Det som framhölls i alla intervjuer var att studenter fick större repertoarkännedom, 
och fick lära sig att vara flexibla i förhållande till olika situationer av att medverka i 
amatörorkestrar. En del av utvecklandet av musikerrollen var att kunna ta initiativ, 
lita på sig själv och vara stabil i förhållande till omgivningen. Under utbildnings-
åren på musikhögskolan kunde studenter utveckla sin professionella roll och pröva 
olika möjligheter inom amatörorkestrarnas ram.

4.2.1 Repertoar

Dirigent 2 bedömde att en av de största vinsterna med att spela i amatörorkester för 
musikhögskolestudenter var att de fick möjlighet att spela mer repertoar. Hen me-
nade att det inte fanns möjlighet för alla studenter att kunna få spela i så många 
projekt inom utbildningen, beroende på vilket instrument som studenten spelade. 
Istället för att spela orkesterutdrag, vilket endast ger ett begränsat kunnande, kunde 
studenterna utveckla kunskap om repertoaren genom att spela den med orkester.

Jag tror att ett av de stora skälen faktiskt är volym. Om man tar harpa till exempel 
som är ett fantastiskt instrument, men med sin repertoar. Även om du går på en 
skola och är en av harpisterna så gångerna som det är orkesterprojekt som det är harpa 
med så får du ju spela. Men gångerna däremellan så händer det ju faktiskt att du är 
partiturledig och i en utbildning så är det problematiskt eftersom du går ju också en 
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orkesterutbildning. Musikerutbildning med bland annat orkesterinnehåll. Där tror 
jag att amatörorkestrarna kan det vara en hjälp i och med att man får annan repertoar, 
man får större volym i sitt spel. I stället för att spela orkesterutdrag så får man möta 
den repertoaren i en riktig orkester. Även om den tekniska nivån på orkestrarna kan 
variera så är det ändå samspelsparametern i dom här orkestrarna, det är ungefär 
samma jobb, även om det kanske speltekniskt på sina håll varierar. Så jag tror volym 
är faktiskt ändå en del, det låter så tråkigt, jag önskar att det vore något mer besjälat 
och konstnärligt och så, men tror jag är nog det är den primära fördelen med att 
engagera sig utanför projekt [på musikhögskolan]. (Dirigent 2)

Även Dirigent 1 framhävde möjligheten att studenterna fick spela mycket mer re-
pertoar än de skulle spelat annars. 

Ja, jag tänker mig så här: vi spelar ju ganska mycket repertoar här och i nån mening 
så måste ju iallafall allra minst… när dom har varit med här i två – tre år så får dom 
ju fått spela lite ytterligare låtar som dom ju inte fått spela på musikhögskolan under 
den perioden, nån Brahmssymfoni, nån Bruckner den och den, nån Mozart, nån 
Beethovensymfoni. Så dom utökar ju sin repertoar kvantitativt, dom får ju en något 
större fördjupning i repertoaren. (Dirigent 1)

Möjligheten att spela standardrepertoar, vanligt förekommande orkesterstycken, 
framhävdes även av Dirigent 4. Kunskap om denna repertoar betraktas som viktig 
för blivande orkestermusiker.

Repertoaren man spelar är ju också [viktig], vi spelar ju mest standardrepertoar som 
man kommer att råka ut för sen. Det är ju inte bara enkla saker utan det är ju saker 
som faktiskt hamnar i orkesterutdragen, det som är kärnrepertoaren på nåt sätt. 
(Dirigent 4)

Dirigent 3 beskrev att repertoarkännedom var den största vinsten med att spela i 
amatörorkester, men även erfarenheten att sitta i orkester.

Ja det är definitivt repertoar, att man får en större repertoarkännedom och orkester-
rutin naturligtvis, erfarenheten av att sitta i olika ensembler, träffa olika musiker, 
träffa olika dirigenter. (Dirigent 3)

Denna typ av erfarenhet visar inte bara på erfarenhet av många olika situationer och 
repertoar utan även möjligheten att utveckla flexibilitet i de olika situationerna.
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4.2.2 Flexibilitet 

Grunden för att lära sig vara flexibel i orkestersammanhang är att möta många olika 
sammanhang och ha tillräckligt med erfarenhet från olika situationer. En vinst med 
att spela i många olika orkestrar är möjligheten att lära sig spela i olika sammanhang. 
Dirigent 1 framhävde att mötet med olika orkestrar, och med olika dirigenter, kun-
de vara utvecklande för studenter.

Om vi håller kvar en stund vid dirigenter, till exempel en orkesterförening som har 
nya dirigenter till varje konsert. Så har ju [en av amatörorkestrarna]. Dom har ju en 
dirigent som repeterar till vardags och sen kommer det in en inhyrd dirigent till 
vissa konserter. Vilket är en kick för alla de som sitter där och spelar förstås. Då kan 
man ju tänka sig att de som är med från musikhögskolan och spelar, så får ju den här 
musikhögskolestudenten, jag har ju faktiskt flera såna studenter på musikhögskolan 
som är med i [den] orkestern. Är dom med där i två-tre år då får dom träffa 12-16 
dirigenter, inte bara är svenskar för dom har cash för att hyra in dom som kostar lite 
mer. Då får man ju hela den här ”aha, så här fungerar unga dirigenter, gamla diri-
genter, erfarna dirigenter, svenska…” du vet. Hur lär man det på musikhögskolan? 
(Dirigent 1)

Även Dirigent 2 menade att mötet med olika orkestrar och ändrade sammanhang 
var viktigt för lärandet, inte bara det musikaliska lärandet utan också att kunna ingå 
i olika sociala miljöer.

Även om man [på en musikerutbildning] har en kvalificerad orkester som man job-
bar i med projekt så finns det ju en annan aspekt av att vara musiker och det är just 
mötet med olika orkestrar. Det är något som många kommer att behöva vara bra på, 
och är man ute i amatörmusiklivet så konfronteras man ju med det både socialt och 
spelmässigt. (Dirigent 2)

Dirigent 4 ansåg också att kunskap om den sociala miljön var en viktig lärdom från 
amatörorkestrarna.

En av de absolut största fördelarna, en av de sakerna man lär sig riktigt, riktigt 
mycket det är den sociala biten, inte att man är asocial annars men det är en specifik 
situation när man arbetar i en orkester och man ska vara effektiv. (…) Man lär sig på 
nåt sätt hur man kommunicerar i ett sånt sammanhang och hur strukturer, rent so-
cialt fungerar också och det är väldigt bra. Det är ju en varmare miljö på ett sätt, när 
jag har varit i professionella orkestrar har jag alltid upplevt en väldigt varm miljö, 
men [amatörorkestern] ju en mindre pressad miljö, det är en tillåtande miljö, det blir 
varmare på det sättet. Man kan misslyckas, man kan vara öppen med att om man 
misslyckas med någonting så kan man jobba med det, man kan jobba på det tillsam-
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mans på ett annat sätt och så. Det är ingen som räknar med att man faktiskt gör ett 
perfekt jobb från början utan man jobbar tillsammans med problemen. (Dirigent 4)

Amatörorkestern betraktades som en tillåtande miljö, där deltagarna inte behövde 
känna sig utlämnade utan det fanns utrymme för att kunna misslyckas utan att det 
behöver vara problematiskt. Flexibiliteten måste också utvecklas för hur det egna 
spelet måste förändras för sammanhanget. Ett nyanserat spelande, ett spelande som 
passar kontexten, måste utvecklas i det rätta sammanhanget.

Hur närmar man sig instrumentet i förhållande till klangmassan, hur måste jag ligga 
för att jag ska höras överhuvudtaget, och det måste man ju göra i den miljön: du kan 
inte veta att du gjort rätt förrän du gör det. Man kan prata om det, men det måste 
sättas i relation till dirigent och till den placering du har. (Dirigent 2)

Dirigent 4 ansåg att det i amatörorkestern fanns tid att pröva olika saker och expe-
rimentera mer än vad som var möjligt i många andra musikaliska sammanhang.

Om man kommer till en kammarorkester på högsta nivå (…) du kan ju inte bara 
komma och inte lyssna på rätt sätt och så. Här [i amatörorkestern] har man ju chan-
sen att träna och testa lite saker, man blir inte utdömd och utslängd direkt bara för 
att man testar någonting nytt, och man kan jobba mer än en vecka med det och man 
kan tänka under veckan och komma tillbaks nästa vecka och testa någonting annat 
och testa en ny approach. (Dirigent 4)

I amatörorkestern kan det dels finnas en öppenhet för att pröva sig fram, och dels 
finns tid för medlemmarna att kunna förändra sitt spel och öva mellan repetitio-
nerna vilket inte kan finnas när man arbetar i projektform. Dirigent 2 menade att 
erfarenheten av att spela i amatörorkester gav möjlighet att kunna fatta bättre beslut 
när man sedan spelar professionellt. Det är möjligt att kunskap om beslutsfattande 
i en mer instabil arbetsmiljö ger en större möjlighet att vara flexibel i alla typer av 
miljöer.

Jag menar helt plötsligt kan man ju ha några år i förskott, liksom i reserv. Helt plöts-
ligt kommer man in i orkestern och så har man ett överskott, det är ju en självklarhet, 
det är klart man lär sig, och jag tror faktiskt till och med att man lär sig mer, för det 
är lättare att spela i en professionell orkester där folk intonerar efter en än att spela i 
en orkester där man faktiskt får anpassa sig. Jag vet att vissa musikhögskolestudenter 
har trott att intonationen kan skadas av att man spelar med amatörorkester – det 
stämmer inte alls. Jag tror absolut inte på det, för det finns inte en intonation som 
är ”rätt” du kan inte spela ”nu spelar jag ett G som är rent och jag har lärt mig var 
det sitter på cellon, och om jag måste anpassa mig sen då har jag skadat min intona-
tion”. Det är precis tvärt om, om du hör ett ackord som låter falskt och du lär dig 
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lägga toner så att det låter renare, då kan du intonera med vad som helst. (Dirigent 
4)

För att studenten ska kunna vara flexibel i sitt spel, att kunna anpassa sig till situa-
tionen, krävs också att de har tillit till sin egen förmåga.

4.2.3 Att lita på sig själv

Administratör 1 ansåg att lärandet i amatörorkester, när man är tvungen att lita på 
sig själv, ofta handlade om att kunna ta blixtsnabba beslut. Det gäller att kunna 
fatta bra beslut även om de andra musikerna inte spelar rätt. 

Det blir ju ett lärande som handlar om att kunna göra blixtsnabba bedömningar om 
”vad är bäst nu?” och det får man ju ta på ett annat sätt när inte formen är på plats. 
Så visst, där är ju ett initiativ i det och också ett lyssnande i det ”jamen nu, dom kom 
inte in - men den här insatsen måste komma nu i alla fall”. (Administratör 1)

Med tillit till sin egen förmåga kan musikerna våga ta initiativ till att fatta självstän-
diga beslut för att förbättra det gemensamma resultatet. I en amatörorkester finns 
det inte bara möjlighet att fördjupa sig i repertoaren utan även möjlighet att spela 
samma konsert många gånger. Denna möjlighet ger studenterna möjlighet att öva 
sin ensemblespelskunskap ytterligare.

Det är inte många ensembler som gör samma konsertprogram åtta gånger, och det 
kommer sig av att först gör vi ett par tre konserter här hemma och kringliggande 
orter, sen åker vi på turnéer och gör sex konserter. Då mot slutet av det så upplever 
man som ett orkesterspel som faktiskt… även om, som jag sa tidigare, en nivåskillnad 
på ett visst sätt - men [det finns] samspel. Det är så att till och med i professionella 
orkestrar är det sällan man får möjligheten att kunna det så pass bra tillsammans. Det 
är härligt faktiskt. Då blir alla väldigt besjälade av det där att få höja ribban hela tiden. 
(Dirigent 2)

Dirigent 1 trodde att möjligheten att spela något många gånger var utvecklande både 
tekniskt och musikaliskt, men även att det gav säkerhet. Det kunde även vara en 
förberedelse för att kunna hantera en professionell yrkesroll och yrkesmässiga utma-
ningar. 

Jag skulle kunna tänka mig att blåsarna lär sig lite mer än stråkorkestern. Dom får 
spela igenom det svåra solot i Dvořáks den och den symfonin så sen när de ska göra 
det på en provspelning… Ja du vet när vi var i Kina, vi spelade Dvořáks nia, det var 
ju ändå en sex, sju konserter runt om i Kina, och spelar man det här engelska horn-
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solot i andra satsen sex-sju gånger för rätt mycket människor, ja då blir man trygg. 
Då kan man tänka sig att när man sen söker ett jobb eller ska vicka så har man fått 
göra det för att [man fått göra] det här solot. (Dirigent 1)

I detta fall handlade det inte endast om att få generell kunskap om att hantera en 
solistroll i orkestern utan om att få spela ett specifikt stycke många gånger för att få 
erfarenhet. Det kan också handla om att höja sin lägstanivå som musiker. Dirigent 
4 menade att säkerheten som musiker kom från att veta att man kan göra något som 
är svårt och få det att låta övertygande eftersom man har verktyg för att klara av det. 

Att lära sig spela prima vista [det tror jag är] en väldigt viktig sak, även i professio-
nella orkestrar. Det som händer när många kommer ut från musikhögskolan det är 
att dom kommer ut i frilanslivet och det är vikarieaudition eller så. Så ringer en or-
kester och säger ”kom imorgon och spela Bartóks Konsert för orkester”, det har jag 
varit med om själv. Jag spelade Bartóks Konsert för orkester i Danska radion utan att 
se noterna innan. Jag hade aldrig spelat stycket så jag försökte hitta någon variant på 
internet. Då måste man ju hitta ett sätt att lära sig det där. Då måste man ju hitta ett 
sätt att spela för jag tror inte att det är någon människa som sätter varenda ton precis, 
utan man måste hitta ett sätt att spela det så pass övertygande så att även om du 
skulle spela det utan orkestern, själv, och bara läsa det så skulle det låta som att det 
är rätt. Som om allting är bra, samtidigt som man samspelar. (Dirigent 4)

I denna beskrivning visar det sig att det inte handlar om att göra allt rätt, utan om 
att prioritera rätt saker för att kunna hantera en svår situation. Prioriteringen hand-
lar då inte enbart om att hantera stämman utan hur stämman fungerar i förhål-
lande till den omgivande orkestern. Hos musikhögskolestudenter är driften att 
spela ensemblespel ibland i konflikt med att hålla en hög nivå som musiker vilket 
Dirigent 1 beskrev:

Dirigent 1: [Det beror också på] dom man har runt omkring sig, vilket förtroende 
man känner för dom. Känner man olika grad av ansvar och förberedelse och så. Där 
tycker inte jag att musikhögskole[studenterna], särskilt inte de som går första åren, 
de höjer sig inte där. Dom faller in i det då hellre. Dom bommar insatsen likaväl, 
dom stimuleras inte i den miljön till att bli ytterligare sharp utan sjunker tillbaka, 
och då menar jag inte att dom är direkt slöa eller men dom är lika, lika…

LL: osäkra i sin roll?

Dirigent 1: Precis, ja som dom icke-professionella. Men kan man komma undan det 
här som är orkesterkulturen… som man tar del i när man kommer in. Alltså driften 
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och behovet av att passa in är starkare än att jag lär mig någonting.

LL: Mm, så hellre skulle de ta tillbaks och bomma insatsen än att komma…

Dirigent 1: Ja jag tänker om man hoppar in, man är med i [en amatörorkester] i ett 
halvår så då kan man sticka ut och alltid vara rätt och så, men ingen bommar ju en 
insats för att man vill hänga med.

Brist på erfarenhet kan göra att musikhögskolestudenter under de första åren de 
studerar inte kan hantera den något instabila situationen i en amatörorkester. De 
har inte förmågan att kunna hålla sin nivå. 

Blir dom bättre eller sämre när dom spelar med icke-professionella, lyfts dom upp 
och visar ”jag är duktig” eller tas dom ned av dom som är sämre? Jag har inget en-
hetligt svar på detta, jag tycker att många reagerar väldigt olika, inte minst i dom 
koriska stämmorna - alltså stråkorkestern. En cellist som normalt sett går musiker 
[andra året] borde glänsa än mer om den sitter med här och spelar i nån av pulterna, 
men det är precis som att det viktiga är då att jag är en del av sektionen – [inte] att 
sticka ut. Men att andra får en kick av att kunna få glänsa i gruppen och prestera lite: 
”så här bra är jag”. Men de allra flesta skulle jag säga ur min erfarenhet i alla fall fal-
ler tillbaka lite och… jag ska inte säga blir, men de spelar sämre än vad de spelar i 
musikhögskolans symfoniorkester eller om de vickar i MSO. (Dirigent 1)

Även Dirigent 4 beskrev att musikhögskolestudenter måste arbeta på att anpassa sig 
och att det kan vara svårt. Det krävs stor säkerhet av musiker som är med tillfälligt 
för att kunna spela det som inte den omgivande orkestern spelar, även om de vet 
hur och vad de ska göra. 

En sak är att man anpassar sig rent klangligt och då blir det sämre. Om orkestern 
inte gör en viss sak då gör man inte heller det. Det är inte bara en dålig sak utan det 
är en generell sak. Om du spelar med någon och den personen gör något, intonerar 
på ett visst sätt och man följer efter. Jag tror inte det påverkar när man sen spelar med 
någon som spelar väldigt bra och rent och så där, jag tror att man anpassar sig efter 
det också. Jag tror att man bara blir mer sensitiv, man på nåt sätt kalibrerar så att man 
alltid är mer exakt på det som händer, och detsamma gäller med dynamik. Om or-
kestern gör ett sfortzato, om man vill ha ett sforzato i Beethovensymfonin, eller ett 
fortepiano, om det är en amatörorkester så kanske inte det händer om inte dirigen-
ten… Jag är väldigt noggrann med att allting är korrekt och rätt och så, men jag tror 
att generellt i amatörorkestrar, så kan det ofta försvinna, det kan liksom utjämnas lite 
och då tror jag att de här studenterna anpassar sig. Då kan man uppleva som dirigent 
att man inte får ut det, för då jag menar om man dirigerar en amatörorkester då vill 
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man ju på nåt sätt att dom som kommer utifrån och som kan lite mer, kanske att 
dom leder vägen och visar att så här ska det vara och det gör dom inte alltid. Det tror 
jag nånting man lär sig, men å andra sidan det är just det, det är svårare att spela i en 
amatörorkester och det är ganska svårt att göra ett riktigt forte eller ett riktigt sfor-
zato eller att ta den där höga tonen om man vet att ”det kanske bara är jag som 
spelar den”. Men om man kan göra det då kommer det att kännas väldigt mycket 
bättre och man kan till och med göra det om inte dom andra gör det, om dom andra 
spelar nånting annat. Eller att det blev en väldigt svag högsta ton men att man ändå 
tar täten där, då kan man verkligen fixa att spela det i en professionell orkester sen. 
(Dirigent 4)

Ensemblespelet, och bristen på rutin, kan komma i konflikt med lyssnandet och den 
professionella rollen. Många studenter har svårt att hålla sin nivå tekniskt, musika-
liskt och ensemblespelsmässigt i en miljö där de måste lita på sitt eget kunnande och 
fatta beslut. Det krävs säkerhet och mod att kunna ta initiativ.

4.2.4 Roller

Det finns olika roller i orkestern. En typ av roll beror på vilken sektion den enskilde 
musikern spelar i, till exempel i träblåssektionen eller i någon av stråksektionerna. 
Alla innehar också en position i sektionen, till exempel om man spelar första eller 
andra flöjt, eller om man är stämledare i en stråksektion eller tuttimusiker i en 
stråksektion. Andra typer av roller är pedagogiska roller eller ledande roller som inte 
är stämledare.

Administratör 1 ansåg att musikhögskolestudenter ofta får möjlighet att ha mer 
solistiska uppgifter i en amatörorkester, roller de kanske inte i samma utsträckning 
fick möjlighet att utveckla i de orkesterprojekt som finns på musikhögskolan.

Sen tror jag det är nyttigt också att man får ha olika roller, är du musikhögskolestu-
dent så kanske du kan ta en större roll i en amatörorkester. Sen när du kommer ut 
som ny[utbildad] musiker så kanske du inte får ha dom [rollerna], du kanske inte får 
sitta solo som du får sitta i en amatörorkester om du är blåsare. Så jag tror det är 
jättenyttigt. (Administratör 1)

Administratör 1 beskrev att i samarbetet som riktar sig till det professionella musik-
livet på musikerlinjen, när studenterna gör praktik i en professionell orkester, ham-
nar ofta studenterna i olika roller beroende på instrument. Stråkmusiker får ofta 
spela tutti och träblåsare får ofta andraposition. De studenter som spelar instrument 
där det finns en stämma i orkestern som till exempel bastrombon, tuba och harpa 
får ofta solostämmorna. Detta system gör att studenterna får träna de roller de ofta 
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får när de börjar sitt yrkesliv efter examen. 

Vi har ju en veckas praktik i en professionell orkester och bara det är vi ju jätteglada 
för. Men det är en produktion man gör och eftersom vi skickar över studentnamnen, 
med instrument och vilka lärare dom har så dom kan rådgöra med läraren om just 
den här studenten, så dom väljer ju ibland projekt utifrån vilka studenter det är, 
vilka projekt, vilka konserter dom är med på. Men på blås är det i princip alltid som 
andrablåsare, också för att orkestern känner ju inte [studenterna]. Så det är väldigt 
svårt, har dom inte hört nån så är det väldigt svårt att sätta nån på en soloposition. I 
stråket är det som tuttistråk. Däremot kan man ju säga då att är du bastrombonist 
så kommer du ju ha bastrombonstämman och den är ju bara en stämma, är du tu-
baist så kommer du få ha den, är du harpist så får du spela harpstämman. (Adminis-
tratör 1)

Eftersom samarbetet är med en professionell institution, och en professionell kon-
sertproduktion, så kan inte orkestern chansa med att ha studenter på utsatta 
positioner. Valet av vilka studenter som får möjlighet att sitta på olika positioner 
görs ibland i samråd med lärarna. Administratör 1 beskrev att studenterna oftast får 
träna på stämledarrollerna inom projekten på musikhögskolan, men även i amatör-
orkestrar där studenter deltar och i till exempel projektorkestrar i kyrkor. 

Där, tror jag, tränar man ju verkligen stämledarrollen om man kommer in i dom där 
halvprofessionella sammanhangen eller orkestrar som sätts samman i kyrkor där man 
ofta blandar. Där kan man ju ofta få chans att sitta på en stämledarposition och 
träna den rollen. Ja, där är vi inne på en viktig lärandemiljö för den rollen. (Admi-
nistratör 1)

De olika miljöerna som studenter kan delta i kan ge kunskap om olika roller eller 
orkesterpositioner. Dirigent 2 menade att träblåsare ofta har ett större intresse för 
att vara med i amatörorkestern än stråkmusiker. Men de stråkmusiker som är med 
är ofta intresserade av just orkesterspel.

Jag har exempelvis en lista på människor som gärna vill vara med när det kommer 
till dessa: klarinett, flöjt, oboe också för den delen. Tuttistråket, det är så klart att de 
har redan en annan volym. Dom som söker sig till oss verkar vara väldigt fokuserade 
på det yrket, på det kommande yrket, det känns som om dom har en väldigt tydlig 
linje att dom vill detta med orkester och därför söker dom sig också vidare till att 
vara med i en ensemble [utanför utbildningen]. (Dirigent 2)

Dirigent 2 har ofta valt att låta musikhögskolestudenter vara stämledare, dels för att 
de ska vara intresserade av att vara med och dels för att det främjar det musikaliska 
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resultatet och ger effektivare repetitioner då de vet mer om hur professionell repeti-
tionsmetodik går till. En roll som de kan ta är den professionella yrkesrollen, de vet 
hur problemlösning går till vilket kan ge en modell för andra musiker i orkestern.

Dirigent 1 ansåg att inte bara lärandet var olika i olika stämmor, utan även vad de 
olika instrumentalisterna tillförde orkestern som helhet. Det var inte självklart att 
en student från musikhögskolan kunde lyfta en stämma, men det var troligare att 
en träblåsare spelade större roll för det totala musikaliska resultatet än en tuttimu-
siker. 

Tar man in en musikhögskolestudent på andra-flöjt (…) då så är det ju direkt en 
skillnad, det är hörbart så att säga. Men det är absolut inte så om det kommer någon 
till stråkorkestern, det märks knappt någon skillnad att ”åh, nu har vi någon från 
musikhögskolan som är med och spelar” det är en mycket, mycket marginell [skill-
nad]. (Dirigent 1)

Dirigent 1 hävdade att det inte endast är de musikaliska kunskaperna som är viktiga 
för positionen som stämledare, utan även kunskaperna om hur man leder en stäm-
ma. Det är inte säkert att studenter från musikhögskolan har de egenskaper som 
utmärker en bra stämledare.

Då är det också, om man har en duktig icke-professionell, en student [som inte går 
en musikutbildning] som är mycket duktig på violin som är andrafiolstämmans le-
dare, och så kommer nån musikhögskolestudent som också spelar i andrafiolstäm-
man men som har inte dom här ledaregenskaperna, och som kanske känner att man 
kommer lite utanför. Då blir det så extra påtagligt - då blir det de facto nästan ingen 
förstärkning, det blir ju inte sämre, men det blir ju inte ”åh, vad det påverkar orkes-
tern” det kan jag inte alls säga i samma grad som om man får till exempel en duktig 
andra-fagottist som spelar i trä-blåset längst ner och underifrån och intonation och 
så. (Dirigent 1)

Det är inte heller säkert att det är som stämledare som någon med större musika-
liska kunskaper kan göra mest nytta för det gemensamma resultatet. De som är 
kunniga musiker kan påverka det gemensamma resultatet även från en annan posi-
tion.

Administratör 1 ansåg också att olika roller i orkestern har olika utmaningar. 
Dessa utmaningar har inte endast med vad som är lätt eller svårt att göra utan även 
vad som är roligt att spela. En solistisk stämma som hörs kan vara mer utvecklande. 
Det kan vara stressande att ha en solistisk stämma, men det kan också vara stres-
sande att spela en tuttistämma där de måste sträva efter att anpassa sig till varandra. 
Administratör 1 reflekterade över skillnaden i olika roller som musiker, där de olika 
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positionerna kräver delvis olika yrkeskunskaper.

Det är också sånt som jag tänker: ”O vad grön jag var när jag kom ut i arbetslivet”. 
Tänk det här med att vara en andraspelare, jag satt som andra[spelare] i [en profes-
sionell orkester]. Hela det här, hur lyssnandet sker, hur man som andraspelare ska 
lägga sig i volym i förhållande till första, på vilket sätt ska man följa, på vilket sätt ska 
man vara den som ger energi. Ja det är verkligen en yrkesroll. (Administratör 1)

Administratör 1 menade att solopositionerna i en orkester är mycket krävande i 
längden på annat sätt än en tuttiroll eller andraspelare.

Samtidigt tror jag att solorollen är väldigt betungande i längden, som andraspelare 
så kan du ändå gå dit och inte vara 110 % förberedd, men solopositionerna – dom 
jobbar ju väldigt hårt för att hålla den nivån. (Administratör 1)

Olika roller, eller positioner, i orkestern har delvis olika utmaningar tekniskt, sam-
spelsmässigt, musikaliskt och psykiskt. Dirigent 4 ansåg att man i amatörorkestern 
kan ha möjlighet att pröva de olika rollerna man kan ha i en orkester.

Man får olika aspekter av vad det här har att erbjuda, det finns många saker att träna 
på. Det kan ju finnas olika platser, om du är violinist - att [få träna på att] sitta på 
olika ställen. (Dirigent 4)

Stråkmusiker spelar i de flesta projekten på musikhögskolan och har inte lika stort 
intresse av att vara med i amatörsammanhang jämfört med blåsare bedömde Diri-
gent 2.

När vi pratar volym så är det ju en tendens att stråkmusiker spelar ju ganska mycket 
på förekommen anledning så intresset från [studenterna på] högskolan för att vara 
med bland stråkmusikerna är ju något mindre kanske. Vi har ju alltid haft en liten 
grupp av musikstudenter som spelar i stråket, på blåssidan så är det på samma sätt 
som med harpan. Det är rätt så attraktivt att ha en fast plats att spela förstaklarinett 
i en orkester då du får bekanta dig med soloblåsstolen återkommande. (Dirigent 2)

Det är skillnader mellan de olika sektionerna och de olika positionerna i en orkester. 
Dessa olika roller har betydelse för social, musikalisk och erfarenhetsmässig kun-
skapsutveckling. De pedagogiska rollerna som kan utvecklas i orkester hör mer 
samman med medverkan från professionella musiker även om det är möjligt och 
ibland önskvärt för studenter (se 4.2.6; 5.6.4).
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4.2.5 Lyssnandet

En av grunderna för att utveckla det professionella orkesterspelandet är att utveckla 
det professionella lyssnandet. Administratör 1 beskrev att det innebär att omvärdera 
sin roll som musiker, och att omvärdera vad det innebär att spela i ensemble. Att 
utveckla ett ensemblespelskunnande tar lång tid, och utvecklas inte bara under 
studieåren utan även som professionell musiker.

Men från det att våra studenter tror att man ska bara titta på dirigenten till att förstå 
att ”du kan ta bort dirigenten, orkestern måste kunna spela ändå” och att det hand-
lar jättemycket om lyssnande. Men då måste man veta: Var ska jag lyssna, och när 
och vem skall jag gå på, och vem ska visa? Och det är det skiftet som ska ske här. Men 
det är ju en konst, det är det som professionella musiker ibland säger att ”ja, det lär 
man sig efter flera år i yrket”. (Administratör 1)

Utvecklandet av det professionella lyssnandet är något som medvetet kan utvecklas. 
Administratör 1 beskrev att en del av lärandet om orkesterspel sker genom att öva 
samspel och lyssnande på olika sätt, något hen medvetet arbetar med att främja 
inom utbildningen.

Jag tror att den här ensemblekunskapen är något vi kan utveckla mycket mer på 
musikhögskolan, och vi jobbar hela tiden med det genom att förstärka orkestersam-
spelet genom förberedande rep och stämrep. Nu i år ska vi ha mer om orkesterhant-
verk. Nu pratar jag om träblåset eftersom jag är träblåsare: Hur jobbar man i ett 
träblås, vem leder träblåset, var lyssnar man, vem går man på i en orkester? Allt det 
här har varit, är, har varit ganska eftersatt. Det handlar ju om att få konkreta verktyg 
för att lära sig lyssna. (Administratör 1)

Administratör 1 ansåg att mycket av kunskapen om ensemblespel kunde läras ut mer 
medvetet än vad det vanligtvis görs i orkestrar. 

För studenter kan det vara viktigt hur man förhåller sig professionellt till sin yr-
kesroll, men även hur man utvecklar sin kunskap om orkesterspelet. Administratör 
1 framhävde att den förändrade yrkesrollen innebar ett förändrat lyssnande och 
förändrad förståelse av situationen.

Det finns ju amatörorkestrar som är jättebra, så pratar man om ”när ska man spela” 
och då svarar folk ”man ska gå på dirigenten” men att gå på dirigenten… I en proffs-
orkester så går du ofta på vad du hör, du går alltså på orkestern och sen leder dirigen-
ten. Det skiftet skall ske under utbildningen här, och dit fram når man ibland, men 
inte alltid. (Administratör 1)
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Även Dirigent 2 ansåg att professionella musiker har en annorlunda syn på lyssnan-
det och på kommunikation än vad amatörmusiker har och därför kan arbetet som 
dirigent också vara annorlunda. En amatörorkesterdirigent har en pedagogisk roll 
som en professionell dirigent inte behöver ha.

Jag kan minnas den första gången jag dirigerade en professionell orkester, hur nervös 
jag blev av att inga tittade på mig, alla stämledarna tittade på konsertmästaren, men 
konsertmästaren tittade på mig. Och när det gick upp för mig, ja det är det hon ska 
göra, och dom andra håller koll på henne, och sen fortsätter den kommunikations-
väven ut till hela ensemblen tillsammans med ett aktivt lyssnande och det är det som 
gör att vi gör detta tillsammans. I en amatörorkester så är det klart att där finns inte 
den insikten utan dirigentens roll blir mer av pedagogens och den här mästar-lärling 
grejen. Man ska visa dom hur man gör och så ska man göra det, och det här realtids-
musicerandet det finns inte. Men det tycker jag nog att man håller med om att man 
ser på dom studenter som hållit på ett tag att dom släpper taget, livlinan, och är istäl-
let aktiva i sitt sätt att musicera kollektivt. Det tycker jag är en bra målbild, framfö-
rallt för dom som går på [musikhög]skolan. (Dirigent 2)

Studenterna utvecklar sin förmåga till kontextuellt musicerande, sammusicerande, 
under studietiden. Processen att förändra sitt orkesterspel pågår under studietiden, 
det professionella lyssnandet är en del som måste utvecklas hos studenterna. Diri-
gent 4 beskrev att dirigenter måste arbeta mycket medvetet för att utveckla lyssnan-
det hos orkestermedlemmarna i en amatörorkester, det är inget som medlemmarna 
i orkestern självklart kan.

Jag tror att det är en vital del av musicerandet som ofta är underskattad, att lyssna, 
och det jobbar jag ju mycket med att orkestern ska göra. Ibland så hamnar man ju i 
en professionell ensemble som inte lyssnar, och det är ju inte heller helt ovanligt. 
Ibland kan man få en amatörensemble att lyssna väldigt, väldigt uppmärksamt, men 
man får arbeta för det och det är skillnaden. Jag menar, dom har inte övat många 
timmar på att lyssna så det är absolut en poäng med det. Jag tror att en amatörorkes-
ter är ett bra sätt för just de som arbetar aktivt med det att lära sig orkesterkultur, hur 
saker funkar, då även för studenter. Jag tror man kan uppmärksamma just att höra 
tredimensionellt i ett orkesterrum, och lyssna på folk och spela tillsammans. (Diri-
gent 4)

Det tredimensionella lyssnandet innebär ett kontextuellt lyssnande, till skillnad från 
att lyssna till exempel på en inspelning. Dirigent 4 ansåg att stråkstudenter ofta 
överskattar sin kunskap om att intonera kontextuellt, och att det är en förmåga dom 
behöver utveckla som professionella musiker.

Helt plötsligt är det någonting som inte är intonerat på det sättet som man själv hade 
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gjort, det behöver ju inte vara falskt det finns ju många olika intonationer av många 
olika anledningar. (…) Man kan inte bara ha sin intonation som man själv tycker 
funkar. Det märker jag ofta med musikhögskolestudenter, har man haft någon som 
precis gått ut musikhögskolan som vanligtvis spelar rent om man lyssnar på en 
Bachsvit eller nåt sånt, och sen när det ska passa med ensemblen så anpassar dom sig 
inte. De gör det inte automatiskt. Jag har haft musiker, nu tänker jag framförallt på 
stråkmusiker som har varit med, som har sagt efteråt ”jag har fått sån rutin, jag liksom 
bara spelar med”. (…) Det är bra för dom att dom får anpassa sig hela tiden, det är 
en jättepoäng, man tränar inte det absoluta gehöret utan man tränar det relativa 
gehöret, och det ska även personer med absolut gehör göra. (Dirigent 4)

Det kontextuella lyssnandet, tillsammans med erfarenheten, utvecklar även en för-
måga att kunna fatta snabba beslut och att lita på sig själv som musiker.

4.2.6 Att bli professionell musiker

Under de fem åren som studenterna studerar på musikhögskola skall de socialiseras 
in i rollen som professionella musiker. Det är en gradvis förändring vilket kan inne-
bära både förändrat socialt beteende och förändrat professionellt kunnande, vilket 
Dirigent 1 beskrev.

Jag kan tänka mig att det tar lite tid innan man gör det här översättningsarbetet, att 
man betraktar det som två olika världar. Särskilt om det är en orkester som man 
varit med i väldigt länge och man har sina polare där. Då faller man in i rollbeteendet 
man haft en gång i tiden i den här orkestern och först efter ett tag så kanske man 
börjar omdefiniera sig lite. Som ”jag är faktiskt på väg att bli en professionell musi-
ker”, så kanske man kan börja lyssna på ett nytt sätt och bete sig lite annorlunda. 
Men det är nog väldigt svårt om det är samma orkester som man har spelat i tidi-
gare - att komma ur det rollbeteendet när man har varit med en längre tid. Jag tror 
absolut inte det är [från] dag ett [när] man börjar [på] musikhögskolan, utan det 
sitter kvar. (Dirigent 1)

Även Administratör 1 beskrev det som en omvärdering av sin roll som musikstudent 
till en roll som musiker, vilket innebär att en identifikation som musiker kan höra 
samman med ekonomisk ersättning för att spela. 

Och så plötsligt vid nån punkt får man betalt för [spelningarna] eller vid nån punkt 
börjar man kräva betalt för man känner ”nu är jag proffs”. (Administratör 1)
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Att kräva betalt för sitt arbete kan ses om en symbolisk handling där relationen till 
amatörorkestern förändras. Här kan de citat ovan (se 4.1.2) om önskemål om betal-
ning i amatörorkestrar ses som ett prövande av yrkesrollen i en miljö mellan student 
och professionell. När en student blir engagerad av en amatörorkester och inte själv 
söker upp den, är det en likande situation som för professionella musiker där 
förhandling sker gällande villkor för deltagande.

Dirigent 1 ansåg att studenter arbetar med sina yrkesroller på olika sätt under 
utbildningen vilket påverkar deras orkesterspel. Det som hen beskrev ovan (se 4.2.3), 
att studenter arbetar både på att passa in i orkestern och samtidigt försöker ha en 
hög nivå vilket påverkar deras spel är en del. En annan aspekt, som hen påpekade, 
är att studenter i slutet av sin utbildning ofta måste arbeta på sitt personliga musi-
kaliska uttryck och sin musikeridentitet vilket kan påverka deras ensemblespel.

Dom som är på gränsen mellan rollidentifikationer, ”är jag fortfarande en icke-
professionell eller professionell eller vad?”. (…) Ibland har jag funderingar, ska jag 
hyra in en MSO-flöjtist så kostar det lite mer, eller ska jag ta en som går i femte året 
eller fjärde året på musikhögskolan. Vilket är bäst för orkestern, och så är det kanske 
lite billigare med den som inte är med i MSO, marginellt, men så. Då kan jag ibland 
tycka det är bättre att ta in nån som kommer från MSO som har några år på nacken, 
erfarenhet och som är lite trygg i sin roll. De vet att nu är det lite andra förutsätt-
ningar här och accepterar det, men ändå allt är bra och fungerar fint och så. De kan 
ta det lite för vad det är, men musikhögskolestudenter som precis har slutat eller ska 
sluta det är av så stor betydelse att visa ”vem jag nu är” inte minst för sig själv. Det 
kan skapa lite… särskilt i en träblåsgrupp kan det skapa… man känner att andrafa-
gottisten eller andraoboisten kanske känner att nu kan den inte snacka med förstao-
boisten som kommer från musikhögskolan. Då är det bättre att ta någon som är 
trygg, erfaren, inga problem att spela i många sammanhang, från MSO som då kan 
ta det på det här sättet. Men så kostar det lite mer men man får en bra arbetsmiljö. 
Så tänker jag nog. (Dirigent 1)

En musikhögskolestudent kan känna sig tvungen att utveckla en musikerroll i ama-
törorkestern där en professionell musiker kan ta en annan position och använda sin 
sociala kompetens och pedagogiska kompetens samtidigt som den inte behöver 
bevisa sin musikaliska kompetens.

Dirigent 4 menade att många studenter överskattar sin förmåga, till viss del kan 
de kompensera med sin instrumentalkunskap men inte nödvändigtvis ensemblespe-
let.

Precis i början av repetitionsprocessen så har musikhögskolestudenterna ju lite för-
språng i startsträckan, det är ju framför allt där de har försprång. Men jag har haft 
musikhögskolestudenter som har förberett sig lite och kommit till tredje eller fjärde 
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repetitionen och dom har inte hängt med, dom har dragit ned orkesterns kvalitet. 
Om det är nån som missar så är det dom, om det är nån som gör att intonationen 
blir sämre har det varit dom. Det har varit masterstudenter på musikhögskolan och 
jag menar att dom överhuvudtaget kan dra ned kvaliteten visar ju att det finns något 
att lära sig. För att om det inte skulle finnas nånting att lära sig då skulle dom ju 
kunna komma på generalrepetitionen och konserten. (Dirigent 4)

Dirigent 4 ansåg att studenter i en amatörorkester har möjligheter att utvecklas till 
att bli mer kunniga musiker eftersom en annan typ av dialog kan finnas som det 
inte finns plats för i en professionell orkester.

Om jag dirigerar den här orkestern och diskuterar dom här sakerna då kan jag också 
säga vad jag upplever, och det får man ju aldrig om man sitter i en professionell or-
kester med en professionell dirigent. Man går ju inte fram till dirigenten och säger 
”vad tycker du om mig när jag sitter längst bak och vickar” liksom, då får man ju 
aldrig komma tillbaks mer (skratt). Det kan man väl fråga i vissa fall men det är ju 
inget man generellt kan göra. [Men i en amatörorkester kan dirigenten säga] ”vad är 
bra”, ”vad är inte bra”, feedback liksom. Det är saker jag tycker vore jätteintressant 
att hjälpa till med också. (Dirigent 4)

Dirigenten kan uppmärksamma detaljer som kan vara värdefullt för den enskilde 
musikern att veta eftersom det finns mycket som inte är möjligt att bedöma själv 
när man spelar. 

Det kan vara så att jag känner att det här och det här händer, och då kan jag ju säga 
om det är något som märks eller inte märks. Eller om dom känner att dom inte kan 
passa in i intonationsmässigt. Det kan kännas som man själv spelar falskt när man 
sitter i amatörorkester för att det inte stämmer med intonationen man har i öronen. 
Då kan man ju diskutera det, om det låter som att dom spelar falskt eller om det 
låter som om det är dom som spelar rent, eller att det är så att dom borde träna på 
att passa in mer i en orkesterklang. Kanske generellt vad saker beror på och hur det 
funkar och sånt där och om dom ska ta mer initiativ eller mindre initiativ. Man kan 
ju prata om allt sånt, det är ju en mindre krävande miljö på det sättet, mindre hård 
miljö på det sättet. (Dirigent 4)

Feedback från dirigenten kan hjälpa studenten att utvecklas som orkestermusiker, 
och i amatörorkestern finns möjlighet till en mycket individualiserad respons.

Dirigent 3 ansåg att det inte endast är att skolas in i en professionell orkester som 
är viktigt. Det kan också vara en del av att vara musiklärare att vara med i ett ama-
törsammanhang. Det är inte bara de som är utbildade till musiklärare som blir 
musiklärare, det finns även många som har utbildats som musiker.
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Detta kan ju vara verkligheten för många, jag tycker jag känner att det kan vara mer 
och mer så. Jag menar att från musikhögskolan kommer det ut jättemycket folk men 
hur många får jobb på riktigt? Det kanske är så att du hamnar på en musikskola som 
fiollärare istället, eller så blir du tandläkare, du får sadla om. Men kanske du ska 
spela sen ändå, att tycka det är roligt som amatör, och då är det amatörorkester, då 
vet du vad det är, då har du varit med om det tidigare. (Dirigent 3)

Det behöver inte endast vara som professionell musiker eller musiklärare man utövar 
musik, även om man gör något annat efter musikutbildningen så kan musiken 
fortfarande vara en viktig del i livet. Även Administratör 2 ansåg att det kan vara 
viktigt för en musiklärares yrkesroll att ha kännedom om orkesterspel. 

Men det blir också en del av pedagogernas verksamhet och yrkesroll kan man säga. 
För att många av dom kommer att ha, undervisa, en orkester och då måste man ha 
erfarenhet av att ha suttit i en orkester. Ju bättre orkester man fått erfarenhet av… 
då har man också den nivån att se som en sorts förebild. (Administratör 2)

Orkesterspelet under utbildningen kan därmed ha olika funktion efter utbildning-
en, som professionellt musicerande, som pedagogiskt kunnande och som musik som 
en del av livet. 

De som engagerat sig i amatörorkestrar under sin utbildningstid fortsätter ofta 
att vara verksamma som professionella orkestermusiker efter sin utbildning note-
rade Dirigent 2.

Men det är en intressant frågeställning vad det [extra]curriculära musiklivet kan bidra 
med för utbildningen, och jag tror faktiskt att det finns en poäng, det finns en poäng 
när man uppmuntrar de studenter som går att engagera sig i ett annat musikliv. Det 
är en intressant frågeställning, det har ju varit så hos oss men [jag] har ju inte riktigt 
problematiserat det där, vad det innebär för dom. Jag ser att det går bra för många 
av dom som har varit med, de sitter på ställen och spelar och man träffar alla sina 
gamla konsertmästare, både när de jobbar i MSO och när man går på operan. Så det 
är … ja. (Dirigent 2)

Administratör 2 påpekade att musiklivet utanför musikskolan på många sätt är 
viktigt för studenternas musikaliska utveckling. Kontakt med yrkeslivet är viktigt 
för studenternas utveckling och för musikhögskolan. 

Det är väldigt, väldigt viktigt för oss. Det görs på många olika sätt. Det skulle inte 
vara bra för musikhögskolan om det bara blev en isolerad företeelse, att det fokuse-
rade bara på utbildningen här, den formella utbildningen. [Studenterna] måste också 
ut och få synas och höras och ta del av de erfarenheter som finns där ute. (Adminis-
tratör 2)
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Lärandet av musiker- och musikläraryrkena kan inte enbart ske inom institutionen 
musikhögskolan, vilket ses som självklart och som medvetet arbetas med från insti-
tutionens sida. 

4.3 Sammanfattning
Amatörorkestrar och professionella orkestrar skiljer sig genom musikalisk och tek-
nisk nivå, men det finns även andra olikheter som till exempel arbetsstuktur. Arbets-
stukturen kan dels vara hur repetitionerna är upplagda men också hur repetitions-
metodiken går till. Generellt syftar amatörorkestrarna till att ha en arbetsmiljö så lik 
den professionella miljön som möjligt, till exempel gällande arbetsdisciplin. Diri-
gentens roll i amatörorkestrarna skiljer sig i de flesta fall från professionellt arbete 
eftersom det vanligtvis är en dirigent och inte projektanställda dirigenter, även om 
undantag förekommer. 

Studenter kan delta som ordinarie medlemmar eller som inhyrda extramusiker. 
De musikhögskolestudenter som deltar som ordinarie medlemmar får ofta möjlighet 
till att vara stämledare eller att ha solistiska roller. De musikhögskolestudenter som 
deltar som ordinarie medlemmar gör det ofta för att de inte har orkesterspel i sin 
utbildning på musikhögskolan eller för att de är intresserade av att delta av musika-
liska eller sociala orsaker. 

Musikhögskolestudenter som deltar i enskilda projekt vill ofta ha betalt för att 
medverka, något som inte ses som helt problemfritt från amatörorkestrarnas sida. 
Denna typ av deltagande bygger ofta på personlig kontakt mellan musikhögskole-
student och amatörorkesterdirigent, eller på personlig kontakt mellan musikhög-
skolelärare och amatörorkesterdirigent.

Lärandet för musikhögskolestudenter i amatörorkester skiljer sig oftast inte från 
lärandet i andra orkestermiljöer utan blir ett komplement och en fördjupning. 
Framförallt framhävs möjligheten till att lära mer repertoar. Något studenterna lär 
är också flexibilitet, musikaliskt och socialt. Här framhävs att amatörorkestermiljön 
kan främja denna flexibilitet eftersom det är en öppen miljö där det finns många 
möjligheter till personlig musikalisk och social utveckling, det är också en heterogen 
social miljö till skillnad från musikhögskolemiljön vilket kan främja kunskap om att 
kunna delta i många olika sammanhang som musiker. En del av kunnandet är att 
musikerna har tilltro till sin egen förmåga och att de kan ta initiativ, något som är 
viktigt som professionell musiker. För musikhögskolestudenter kan ibland det so-
listiska spelet komma i konflikt med ensemblespelet, vilket är något som ses som 
problematiskt när musikhögskolestudenter deltar i amatörorkester eftersom de inte 
bidrar så mycket till att höja nivån på orkestern. Musikhögskolestudenter kan även 
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överskatta sin ensemblespelsförmåga. I en amatörorkester kan musikhögskolestu-
denter få möjlighet att pröva olika roller i orkestern, något som inte alltid finns 
utrymme för inom musikhögskolans verksamhet. En del där amatörorkestern blir 
ett komplement till deltagande i andra sammanhang är utvecklandet av det profes-
sionella lyssnandet som orkestermusiker, eftersom det krävs mycket erfarenhet och 
tillgång till olika miljöer. 

Under utbildningstiden utvecklar studenterna förutom professionell kunskap 
även en professionell identitet. Denna identitet, eller professionella yrkesroll, kan 
de utveckla i mötet med amatörorkestrar eller musiklivet utanför. 
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5 Musikhögskolan i Malmö och orkesterspel

Musikhögskolan i Malmö har samarbete med aktörer utanför musikhögskolan, det 
arbetas också aktivt för att utveckla olika typer av samarbeten. I detta kapitel beskrivs 
hur orkesterspel finns med i de olika musikutbildningarna, om lärares autonomi, 
samt hur samarbete och planer på samarbete med andra aktörer ser ut.

5.1 Musikhögskolan och musiklivet utanför
Administratör 3 beskrev att praktiken, kontakten med det omgivande musiksamhäl-
let, är en viktig grund för utbildningarna på Musikhögskolan i Malmö:

Numera är [alla musiklärar]studenterna ute och jobbar både i grundskolan och i 
gymnasieskolans estetiska program. Där undervisar de ju i hur man spelar - oavsett 
om man jobbar med jazz eller klassiskt eller rock eller folkmusik eller blandande 
genrer. Sen är de ju ute och jobbar och VFUar3 det vill säga gör praktik på kulturskolor 
eller folkhögskolor också för den delen, och sen är de ute och spelar i olika konstel-
lationer. Men det gör de mer på fritiden. (…) Tar man då klassikerna på musiklärar-
utbildningen så vet jag att flera av dom är med i [amatörorkestrar i Malmö och Lund] 
och det vet jag att många musikerstudenter också är, så där träffas man lite cross-over 
när det gäller de klassiska musikerna. Sen om vi tar klassikerna [på musikerutbild-
ningen] så vet jag att det sker en massa samarbeten där, dom gör praktik tillsammans 
med Malmö Symfoniorkester och med andra orkestrar, så det sker samarbeten, or-
ganiserade samarbeten som en typ av praktik i musikerutbildningen. (Administratör 
3)

Inom utbildningarna ingår praktik som lärare på olika typer av skolor för musiklä-
rarstudenterna, och praktik som musiker för musikerstudenterna. Förutom detta är 
både musiker- och musiklärarstudenterna engagerade i utåtriktade projekt som mu-
siker. Administratör 3 var medveten om att många studenter spelar mycket musik 
på sin fritid, bland annat i amatörorkestrarna. Hen ansåg att det är viktigt att Mu-
sikhögskolan i Malmö deltar i musiklivet och inte är en utbildningsinstitution utan 
kontakter med det omgivande samhället.

3 VFU är förkortning för verksamhetsförlagd utbildning
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Men musikhögskolan kan inte leva i ett isolat, vi måste ut och spela så mycket det 
bara går på alla möjliga arenor, och det gör vi ju, vi gör ju 200, mellan 200 och 250 
konserter om året. (Administratör 3)

Administratör 3 ansåg att musikhögskolan som institution ska vara en del av mu-
siklivet, vilket kan bestå av den organiserade verksamheten på musikhögskolan, men 
även att uppmuntra studenter till att spela utanför. Musikhögskolan i Malmö ska 
också vara ett av naven i musiklivet och ha en aktiv roll för att stödja musicerande.

Sen finns det ju också en massa amatörorkestrar eller amatörband som repar här på 
musikhögskolan, alltifrån att man smyger hit och repar på lördagar och söndagar 
tillsammans med någon kompis som går här på musikhögskolan. Där håller vi nu på 
och tittar på ett regelverk för det är så stor verksamhet så att det börjar bli lite väl 
stort. Vi har ett väldigt stort flöde här på kvällar och helger som vi egentligen inte 
riktigt har kontroll över, men som gör att musikhögskolan är en öppen, en halvöppen, 
arena dit man tar sig för att spela. Det är allt ifrån stråkensembler till rockgrupper. 
(Administratör 3)

En viktig del är en öppenhet att hjälpa till med infrastruktur för att stödja musik-
verksamhet, både den verksamhet studenter utövar på sin fritid och annan musika-
lisk och pedagogisk verksamhet. 

Man kan ju säga att vi vill ju ha så stort flöde som det bara går och vara en så öppen 
skola som möjligt både på den frivilliga horisonten men även på den organiserade. 
Men det är mycket som vi inte har koll på, utan folk gör det ändå - spelar. (Admi-
nistratör 3)

Att låna ut lokaler är dock inte helt oproblematiskt. Framförallt är det en ekonomisk 
kostnad att lokaler och utrusning används mycket.

I och med att vi har haft en väldigt generös och öppen inställning, så är det ju också 
så att musikhögskolan har varit en mötesplats och är en mötesplats för väldigt myck-
et folk. Det är ju kul, men det sliter också ner musikhögskolans lokaler och instru-
ment och saker får fötter och lämnar musikhögskolan. (Administratör 3)

En annan aspekt var att studenterna skall få erfarenhet av det professionella musik-
livet som de utbildas till. Det var begränsat hur mycket externt samarbete det går 
att organisera med professionella institutioner så musikhögskolan organiserar även 
orkesterprojektveckorna som skall efterlikna det professionella arbetslivet.

Vi försöker göra nån form av omvärldsanalys; hur ser arbetsmarknaden ut, vilka krav 
ställer den, hur möter vi dom i våra utbildningar? Då är det självklart jätteviktigt att 
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man som utbildare har så många olika kanaler och kontaktytor som möjligt. Tar man 
det konkret: för våra olika orkestermusiker som vi har här på musikerutbildningen 
så har vi ju praktikplatser och det har vi hos MSO, operaorkestern och HSO. Det är 
väl enbart våra masterstudenter som får möjligheten att göra praktik, en kortare 
praktikperiod. Det är ju verkligen att gå in i ett projekt, vara med från start, vara med 
till det slutliga resultatet och vara en del i ett professionellt sammanhang. Det är klart 
att det är ju det som man kanske skulle önska att vi hade än mer. Om man kunde 
hitta den formen av kontaktytor så att inte bara masterstudenterna [får möjlighet] 
utan att [studenterna] kanske fick prova på det här i andra sammanhang tidigare i 
sin utbildning. (Administratör 4)

Möjligheten till samarbete bygger mycket på de kontaktnät som finns inom insti-
tutionen och med andra institutioner, en medvetenhet om hur det är möjligt att 
arbeta inom de institutionella strukturerna och medvetenhet om förändringar i 
arbetslivet.

Administratör 4 menade att Musikhögskolan i Malmö har en möjlighet att ar-
beta med fler samarbeten och okonventionella lösningar, vilket kan lägga en grund 
för framtida kreativt tänkande för studenterna i kommande arbetsliv.

Jag kallar fortfarande det här för ett möjligheternas hus. Jag menar det finns ju verk-
ligen möjligheter, men ibland känner man att det skulle kunna utnyttjas, det skulle 
kunna användas väldigt mycket mer. (…) Det är ju viktigt att hitta [möjligheterna] 
och det också är en bit av verkligheten utanför, oavsett om du hamnar på en kultur-
skola, ett estetiskt program, en folkhögskola eller var det än är, så gäller det ju att hela 
tiden att leta efter kombinationer av både genrer och musiker som kan jobba tillsam-
mans och göra saker ihop. Du har inte en klarinettklass, du har inte en oboeklass och 
så vidare. Det är att hitta mötesplatserna som är det viktiga. (Administratör 4)

Det Administratör 4 visade är att det inte bara är inom utbildningarna och de möj-
ligheter till kontakt med externa samarbetspartners som är viktiga utan också att 
skapa ett tankesätt som studenterna kan ta med sig när de lämnat utbildningen. 
Administratör 3 påpekade att en stark grund för studenterna är längtan efter att 
musicera. Hen ansåg att detta naturligt kommer att ingå i studenternas liv, och att 
allt inte nödvändigtvis måste formaliseras inom en utbildning. Det ska för studen-
terna kunna finnas en frihet att välja.

Jag tror att överhuvudtaget att spela på fritiden i nån organiserad verksamhet, eller 
att sjunga på fritiden, är nog något som många vill göra. Som är en slags - ja det är 
en fritidssyssla men också en längtan att få spela så mycket det bara går. Oavsett om 
man är utanför skolan eller om man har ett jazzband och är här på kvällen och repar 
så vill man ha sin egen ensemble som man håller på och musicerar i. Det tror jag, 
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och det kan man ju se på två sätt. Det ena kan vara att man inte tycker att man får 
egotrippen i sin utbildning, att man tycker att man vill göra något lite mer special-
anpassat, eller också kan det vara så att ”jag vill spela så mycket som det bara går, så 
jag vill vara med i allt möjligt bara jag får spela som ett komplement till min utbild-
ning”, eller så kan det vara så att ”jag har spelat hela mitt liv i denna typ av orkestrar 
så det vill jag fortsätta med” eller ”sjungit hela mitt liv i den här typen av kör” och 
den typen av vokalensemble kanske inte finns på musikhögskolan alltså stannar jag 
kvar i den, den där ensemblen i Svedala eller vad det nu kan vara någonstans. (Ad-
ministratör 3)

Musicerandet för studenterna ska inte enbart reduceras till att handla om utbild-
ning, och alla önskemål och behov som finns hos studenterna kan inte tillgodoses 
inom utbildningarna. Det kan handla om genrer som inte finns inom utbildningen, 
men också om sociala sammanhang och personliga saker eller studenters identitet. 

Administratör 2 ansåg att kontakten med det omgivande samhället är viktig, det 
är för att verka som musiker och som musiklärare som studenterna utbildar sig. 

Det är ju inte så många år man är här trots allt. Även om man är här 4 - 5 år, som 
kan tyckas länge i ett helt liv, så är det ju en begränsad period. Sen ska man vara där 
ute och verka på ett eller annat sätt som musiker eller musiklärare. Jag menar att ju 
fortare man förstår den uppgiften och den rollen och vad man behöver kunna desto 
bättre. Så det känns som en oerhört viktig del och den kan man bara… jag tror man 
kan bara jobba på att alltid förbättra den. Den kan aldrig bli så optimal så att vi kan 
säga att ”nu är vi nöjda”, jag tror att det alltid finns saker att göra, alltid fler initiativ 
att ta. (Administratör 2)

Musikhögskolans roll blir då att förbereda studenterna inför denna framtida roll och 
utbildningarna måste alltid förbättras och vara i fas med vad de utbildar till, de kan 
aldrig stagnera.

5.2 Synen på deltagande i amatörorkestrar
På Musikhögskolan i Malmö har ledningen en god bild av hur musiklivet ser ut 
utanför musikhögskolan. De är även medvetna om vilka studenter som deltar i or-
kesterverksamhet utanför musikhögskolan (se även 5.1). Administratör 1 beskrev 
några av de amatörorkesterverksamheter som hen vet att studenter deltar i som till 
exempel symfoniorkestrar och blåsorkestrar i Malmö, Lund och Helsingborg.

Administratör 1 betonade att det är viktigt att verksamheten utanför musikhög-
skolan inte prioriteras framför studierna, vilket gäller oavsett om arbeten är på pro-
fessionell nivå eller amatörnivå. Men hen såg det även som positivt att studenter 
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deltar i verksamhet utanför.

Sen är det som all verksamhet, det gäller ju också om man har proffsjobb att det får 
ju inte konkurrera med [studierna]. Det får ju inte ligga samtidigt som när vi behö-
ver studenterna här. Men egentligen är det ju ingenting som hindras, det är ingenting 
vi ser negativt på, men det är ju inte heller så att vi har särskilda samarbeten. (Admi-
nistratör 1)

Administratör 1 ansåg att verksamheten utanför musikhögskolan inte skall krocka 
med det som studenter förväntas göra på musikhögskolan och att studenterna inte 
ska vara så engagerade i verksamhet utanför att de inte har tid med sina studier.

Jag tänker att jag har väl aldrig hört nån som tycker att det är dumt att studenterna 
är med i amatörsammanhang så länge det inte inkräktar alltför mycket på studierna. 
För det hör man ju ibland ”åh hon eller han, dom måste begränsa sig för dom hinner 
ju aldrig öva” eller ”dom hinner inte, dom måste koncentrera sig, dom är med över-
allt”. Och det är spexorkestrar i Lund och det är…, och allting utvecklar ju nåt men 
frågan är vad är deras riktning, att man måste hinna med det också. (Administratör 
1)

Även på musiklärarsidan finns det medvetenhet om att många studenter deltar i 
verksamhet utanför musikhögskolan och Administratör 2 trodde att det har bety-
delse för studenternas utbildning.

Jo, jag tycker att det är oerhört viktigt, och vi har ju samarbeten med [en av amatör-
orkestrarna]. Det finns ju många av våra [studenter], framförallt lärarstudenter från 
den klassiska sidan som får sin orkestererfarenhet där. (…) Sen finns det ju andra 
orkestrar också naturligtvis, många av våra studenter spelar ju orkester utanför sko-
lans ramar. (Administratör 2)

Det finns ett stort utbud av möjliga orkestrar att delta i och de håller ofta en relativt 
hög nivå vilket ger studenterna möjligheter att utvecklas. 

Ja det finns många [orkestrar], det är ett väldigt fint utbud tycker jag, och det finns 
ju faktiskt rätt stora möjligheter som jag vet att många av våra studenter faktiskt 
utnyttjar. (Administratör 2)

Även Administratör 2 tyckte att musiklärarstudenter ska uppmuntras att delta i 
musiklivet utanför musikhögskolan så länge det inte får negativa konsekvenser för 
utbildningen. Musiklärarstudenter har inte heller samma möjlighet att delta i orkes-
terverksamhet och därför uppmuntras den typen av verksamhet. Men överhuvud-
taget uppmuntras studenter att spela utanför musikhögskolan eftersom det tillför 
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mycket för studenternas musikaliska utveckling och kunskap om musiklivet.

Ja, det diskuteras inte så mycket, men det är klart det uppmuntras att man tar del, 
det gör vi ju för alla våra studenter, oavsett vad man har för inriktning och genre så 
uppmuntrar vi dom att spela mycket. En del gör det jättemycket och en del andra 
gör det inte alls. (…) Vi uppmuntrar det så länge det inte får negativa konsekvenser 
för det man ska göra i sin utbildning. (Administratör 2)

Administratör 3 menade att närheten mellan de olika institutionerna, musikhögsko-
lan och andra akademiska institutioner som har orkesterverksamhet, gagnar alla. 
Dels för att studenterna kan få erfarenhet och praktik och dels för att musikhögsko-
lestudenterna kan bidra till de andra orkestrarnas verksamhet. Orkesterspelet utan-
för kan därmed ses som ett tillskott till utbildningarna, dock inte som ett formellt 
samarbete. Alla typer av musicerande uppmuntras så länge det inte påverkar studi-
erna negativt.

5.3 Orkesterspel inom olika utbildningar
Orkesterspel finns som ett inslag i musikerprogrammets orkesterinstrumentutbild-
ning. Däremot är det inte självklart för musiklärarstudenter som spelar orkesterin-
strument eller för musikerstudenter som spelar icke-orkesterinstrument att delta i 
orkesterspel.

5.3.1 Musiklärarutbildningen

Administratör 2 beskrev att ensemblespel för musiklärarstudenter oftast är inriktat 
på kammarmusik men att de ibland får möjlighet att delta i musikerutbildningens 
orkesterprojekt.

Det är ju främst där det behövs, det är ju alltid musiklärarstudenter med, på stråk, 
basar om det behövs och andra typer av stråk och så. Men det är ju ändå i det lilla 
formatet så att säga, många som inte kan vara med. (Administratör 2)

För andra orkesterinstrument än stråkinstrument kan det vara svårt att få möjlighet 
att delta i musikerutbildningens orkesterprojekt. En orsak att det inte fungerar med 
samarbeten mellan musiklärar- och musikerutbildningarna är schematekniska svå-
righeter.

Jag tror att det är viktigt att det inte bara blir inte bara kammarmusik utan också blir 
orkester. Vi är väldigt glada när våra studenter kan vara med i orkesterprojekten här 
också, det funkar ju inte alltid schemamässigt, men det är ju bra om det kan ske. 
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(Administratör 2)

Även om det inte ingår orkesterspel i den ordinarie utbildningen på musiklärarlinjen 
och medverkan i musikerlinjens orkesterprojekt är begränsat så kan det finnas möj-
lighet att delta i orkestrar under den praktik som musiklärarstudenterna har.

Under våra VFU-perioder, speciellt dom som är lite längre - när man har fyra veckor 
eller sex veckor och undervisar, då blir det också naturligt att man deltar i 
orkesterverksamhet som finns på den skolan eller kanske i den kommunen eller i den 
staden man är i. Det är ju inte sällan ens handledare och ens skola också är involverad 
i typ amatörmusikliv, musikkår, olika orkestrar och så. (Administratör 2)

Om en student deltar i orkesterverksamhet under VFU-perioderna beror dels på 
miljön och möjligheterna på den skola eller de skolor och på den ort som de gör sin 
praktik, dels på handledarens intressen och egna engagemang. Det kan även vara 
andra handledare eller lärare som kan engagera studenterna i olika typer av verksam-
het.

Ja, vilka handledare man har och vad dom gör så att säga, oftast är det så att man har 
en huvudhandledare. Men det är inte så sällan man också är med på flera andra lä-
rares olika aktiviteter, saker som inte bara rör den egna handledaren. Är det saker som 
händer i laget eller i kollegiet så får man oftast ta del av det också. Men det är ganska 
beroende på handledaren som har det, så blir det naturligt, men det kan också fung-
era om man har en handledare inom en sak men man besöker andra handledare och 
tar del av deras verksamhet. (Administratör 2)

Orkesterverksamhet är dock inte självklart en del av utbildningen eftersom det är så 
liten del av musiklärarverksamheten i skolorna. Målet är främst är att utbilda till 
lärare och Administratör 2 trodde att det är ganska få skolor som har orkesterverk-
samhet som liknar symfoniorkestern.

Däremot är det mycket vanligt att…till exempel [gymnasieskola] som har kammar-
musik, kammarorkester. Till exempel den typen av små saker är betydligt vanligare 
att man har. Det är mindre vanligt att man kan [ha] en större orkester eller en stråk-
orkester. (Administratör 2)

Administratör 2 menade att det också kan skilja sig mycket mellan det professio-
nella arbetet och de orkesterprojekt som studenterna kommer att möta som musik-
lärare.

Kunskap är alltid bra. Oavsett vilken kunskap och erfarenhet man… så det är ju alltid 
bra med extra kunskap och erfarenhet. Tittar man på dom skolformer vi utbildar för, 
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hur mycket orkesterspel är det idag på dom skolor vi har till exempel, hur mycket 
teaterjobb gör man på det sättet att man behöver vara duktig på att läsa noter a vista 
och kunna orientera sig i orkesterutdrag och sånt där - så är det väldigt lite av den 
typen av verksamhet som finns i gymnasieskolor och grundskolor i dag. Därför blir 
det mindre fokus på det tror jag, och mer fokus på det som man faktiskt råkar ut för 
att ha, vilken verksamhet det är man skall jobba i. Jag tror att när man sätter upp 
musikaler och kanske större såna uppsättningar så är det på ett annat sätt på en 
gymnasieskola än den kunskap som man behöver när man ska jobba på stadsteatern 
som basist till exempel, dom skiljer sig rätt så [mycket]. Även om dom ibland kan 
hitta sätt att skapa den där - ”nu gör vi ungefär som man skulle göra en riktig produk-
tion”. (…) Men det är ändå en ganska liten del av en verksamhet. (Administratör 2)

Det är också en fråga om vad en musiklärarutbildning skall inrikta sig på, även om 
många musiklärare arbetar som musiker samtidigt. I många fall ger en musiklärar-
utbildning studenterna kompetens att arbeta som musiker, men det kan inte ses som 
utbildningens huvuduppdrag. 

Det är ju ett annat yrke än att vara musiklärare, men vi brukar ju inte göra ett stort 
väsen av det att ”nu ska ni bara fokusera på det ni behöver som musiklärare”. För är 
du bättre musiker, ju bättre du är på ditt instrument desto bättre blir du också på att 
undervisa - så att det är klart att de ska hänga ihop. Men när man tänker på arbets-
marknaden, så är det ju inte [musikerarbetsmarknaden] primärt som vi utbildar för. 
Därför blir det inte en större sak i vår utbildning. (Administratör 2)

Administratör 3 beskrev att det är problematiskt att få med alla delar som skall in 
på musiklärarutbildningen, det har diskuterats att musiklärarstudenter ska kunna 
vara med på orkesterveckor men det är inte så enkelt att få in det i schemat. Musik-
lärarstudenter får inte heller konkurrera ut musikerstudenter. Administratör 3 visade 
att det fanns svårigheter med att få projektveckorna i de två olika utbildningarna att 
samordnas.

Det bästa hade varit om man hade lagt projektveckorna samtidigt, det vill säga en 
ML-vecka och en musikervecka men då kan inte den här musiklärarstudenten vara 
med i det här förskoleprojektet eller vad det är för projekt. Så det är så himla svårt 
att hitta en balans, det är speciellt dom klassiska musiklärarstudenterna som skulle 
behöva vara med i nåt orkesterprojekt, så nu i förra veckan så pratade vi faktiskt i 
utbildningsledningen att vi skulle kanske skulle försöka ordna så att dom klassiska 
musikerna kunde vara med i ett projekt under ett läsår i alla fall. Men så är det en 
baksida av det också och det är att musikerstudenterna ska ju vara med på så många 
projekt som möjligt och ibland har det inte funnits plats. (Administratör 3)
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De två huvudorsakerna till att inte musiklärarstudenter kan vara med är schematek-
niska orsaker och att det inte finns plats i orkestrarna eftersom de framförallt är 
skapade för att tillgodose de behov som finns inom musikerutbildningarna.

5.3.2 Symfoniorkesterinstrument

Administratör 1 berättade att på musikerutbildningen görs ungefär sex orkesterpro-
jekt per år, sju om blåsarprojektet räknas in. Projekten görs som orkesterveckor och 
liknar det professionella orkesterarbetet. Beroende på projekt, instrument och lära-
res arbetssätt deltar studenterna olika mycket.

Många är med ganska mycket skulle jag vilja säga, sen ibland gör man så att ettorna 
är med lite mindre, det beror väldigt mycket på hur stor klass man har på ett instru-
ment. Nu har vi i år till exempel stora grupper i träblåset. Vi har en ganska liten 
trumpetklass och då kommer det bli så att dom kommer att jobba jättehårt, precis 
som att violinisterna alltid måste vara med på alla projekt. Så det är på sitt sätt lite 
orättvist fördelat. Jag tror ändå i alla fall att de allra flesta får god möjlighet att vara 
med på många projekt, sen väljer dom lite olika i olika instrumentgrupper, vissa 
väljer tillsammans med sin lärare ”nämen det är bättre att det är samma personer som 
sitter och sen får samma personer göra nästa projekt” men de flesta alternerar en hel 
del. (Administratör 1)

Det kan med andra ord vara stor skillnad på hur många projekt en enskild student 
deltar i under sin utbildningstid. Idén med orkesterveckor är att förbereda för pro-
fessionellt musicerande i orkester, därför är verksamheten så lik den professionella 
som möjligt.

Vi gör här på musikhögskolan nånstans mellan fem och sex projektveckor med or-
kesterprojekt varje år. Det är ju där som första skolan in i att kunna bli en del i det 
sammanhanget skapas och görs. Men det är ju fortfarande så att är man i en utbild-
ningsfas, oavsett om man är i början eller i slutet, så är det trots allt en utbildning och 
är inte riktigt samma sak som dom kanske lite tuffare och lite mer [tidsmässigt] 
komprimerade projekt som man gör i professionella sammanhang, även om vi hyr 
in dirigenter, professionella sådana, för att få det att likna ett vanligt konsertprojekt 
i vilken symfoniorkester som helst. (Administratör 4)

På musikerlinjen deltar alla studenter som har orkesterinstrument i orkesterverk-
samheten vilket Administratör 1 menade ger en bra lärandemiljö.

En del musikhögskolor har ju mer av masterorkestrar och så är kandidaterna med 
lite grand, men här har vi ju ettan till femman. Alla är med i samma orkester och det 
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är ju också en sorts lärandemiljö som är speciell. Jag tror jättemycket på [orkestrar] 
där man blandar nivåer för att man får en sån skjuts om man själv är mer av en 
nybörjare där så lyfter man sig flera steg för att man är med dom som har hållit på 
längre. (Administratör 1)

Hen menar att det är en pedagogisk fördel att det finns olika kunskapsnivåer i or-
kestern. Under en fem års utbildning kan det skilja mycket mellan vad studenterna 
kan första året och sista, och samtidigt måste de samarbeta. Administratör 1 arbetar 
mycket för att studenterna skall utveckla ensemblekunskaperna på olika sätt. Admi-
nistratör 1 berättade om att det troligtvis under hösten skall organiseras en ”orkes-
terskola” där studenterna skall spela repertoar, och ha det som utgångspunkt för att 
lära sig mer om hantverket ”hur går det till att spela orkester?”. Det finns även annan 
verksamhet som till exempel repertoarspel.

Sen har vi ju dessutom, förutom orkesterprojekten, så har vi repertoarspel för träblås, 
på brass, slagverket har sitt eget, man kan säga att det är verkligen… Nu har vi ingen 
harpist men det är ju harpisterna som inte omedelbart omfattas av en grupp. (Admi-
nistratör 1)

Administratör 1 ansåg att deras samarbeten främst skall inrikta sig mot den profes-
sionella nivån. Dels för att det är det som utbildningen siktar mot, men även för att 
skapa kontakter för framtiden. 

Vi försöker ju hitta projekten som går mot den professionella nivån och hålla dom 
kontakterna öppna för att det är ju ändå dit som studenterna ska. (Administratör 1)

Administratör 1 berättade att det i handlingsplanen för musikerlinjen är infört att 
studenterna skall göra mock auditions, prov-provspelningar, för att veta hur det fung-
erar med provspelningar eftersom det är ett av verktygen för att få ett arbete.

5.3.3 Icke orkesterinstrument

De musikerstudenter, och musiklärarstudenter, som inte spelar orkesterinstrument 
har inte självklart tillgång till ensemblespel i form av orkester även om dessa instru-
ment ibland kan behövas i orkestern.

Man kan ju säga att dom områden som du nämner, alltså piano, sång, gitarr självklart 
också, dom är ju inte bland dom mest naturliga orkesterinstrumenten, även om 
pianot förekommer rätt ofta. Där gäller det ju att hitta en balans mellan den solis-
tiska ambitionen och övriga ambitioner om jag uttrycker det så. Det man inte får 
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glömma bort är att även om orkestern använder sig en hel del av piano så är det ändå 
så att i kammarmusik är ju pianot kanske ett av fundamenten. Det är en sak som vi 
jobbat väldigt medvetet med [min kollega] och jag sen vi började här - att få igång 
än mer av kammarmusikaktiviteter. (Administratör 4)

Administratör 4 beskrev att orkesterspel inte är en naturlig del av vissa genrer vilket 
gör att det inte har en naturlig plats i utbildningen.

Jag tänker på andra genrer i sig, vi har inte sagt så mycket om jazz och folkmusik, det 
är ju också två delar som är relativt stora på musikerprogrammen trots allt. Samtidigt 
kan man säga att dom… där finns rätt mycket av dom genrerna som står ganska 
mycket på egna ben. Också för att det finns mycket av just den här improvisation-
jamkulturen som inte är lika påtagligt självklar inom den klassiska genren, men 
samtidigt så skulle det också vara intressant att se än mer [där]. (Administratör 4)

Olika utbildningstraditioner formar utbildningarna men det skulle även vara intres-
sant om de påverkade varandra i högre grad.

5.3.4 Studenternas utvärderingar av orkesterprojekt

Studenterna som deltog i orkesterprojekt gjorde utvärderingar av orkesterprojekten 
under läsåret 2015-2016 (Musikhögskolan i Malmö, 2015b; 2016c)4. I dessa utvärde-
ringar visade det sig att många studenter ansåg att spelandet av standardrepertoar 
var en viktig del av orkesterprojekten. Framförallt för att det förberedde inför kom-
mande yrkesliv.

Bra att spela standard (Brahms).

Bartók är bra att ha spelat, för de flesta i orkestern!

Även om Konsert för orkester är lite i det svåraste laget tycker jag att det är bra att få 
känna på de stora verken man kanske kommer få spela i proffssammanhang.

Några studenter kommenterade att repertoaren var relevant inför provspelningar.

Relevant repertoar, iaf för stråket. Värt att ha spelat med tanke på att vissa delar av 
repertoaren är standard-utdrag på provspelningar.

4 Citaten är återgivna som de står i utvärderingen, dock är uppenbara felskrivningar ändrade i de 
fall det varit möjligt.
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Violasterna fick iaf öva sitt kanske vanligaste provspelningsutdrag i symfonin.

För okänd musik, och nutida musik, sågs inte som lika relevant som standardreper-
toaren.

Ganska irrelevant för en ”blivande” orkestermusiker. Sällan spelad repertoar och inte 
särskilt varierande program.

På en av konserterna, en julkonsert, deltog studenter från andra genrer och det 
spelades inte mycket av standardrepertoaren. Studenterna var mestadels negativa till 
repertoaren och konserten. 

Helt ointressant för studenterna och irrelevant om man utgår från att skolan ska 
förbereda studenterna inför den tuffa arbetsmarknaden för klassiska musiker. 

För lång. Varför var jazz och folkmusik med? 

Popkonsert..... Ploj. Gör en riktig julkonsert istället. 

Det är väldig låga ambitioner med repertoaren, när man kunde ha spelat ’Messias’ 
eller något liknande för kör och orkester och fortfarande ha fått fullt hus till konser-
terna. 

Många av kommenterarna gällande orkesterprojekten handlade om att repertoaren 
var för svår och att programmen var för långa. Några av studenterna ansåg att re-
pertoaren möjligtvis var bra för studenter på masternivå, men för svår för kandidat-
nivå. Men generellt var studenterna positiva till repertoarval, med undantag av jul-
konserten. 

Generellt var studenterna mycket positiva till förberedande repetitioner inför 
konsertprojekten. Dock har de mycket kommentarer om hur de organiserades. 
Några studenter ansåg att det var för många repetitioner andra att det var för få. I 
vissa fall har några instrumentgrupper förberedande repetitioner och andra inte. I 
vissa fall ville studenterna ha fler repetitioner i instrumentgrupperna.

Jag tycker vi behöver fler rep med stråket innan. Att varje stämma får spela ihop sig.

Many things were good I think. Additionally we could have had sectionals with each 
section separate. For tricky pieces like Bartok it is necessary.



91

5 MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH ORKESTERSPEL

Flera träblåsstudenter ansåg att träblåset kunde ha haft fler repetitioner.

Vi borde haft fler rep i träblåset.

More rehearsals were needed in the woodwinds 

Några stråkstudenter jämförde hur upplägget var för olika instrumentgrupper, ef-
tersom det inte fanns en separat stråkrepetition.

Väldig dåligt planerat. Varför ha ett blåsrep, men inte ett stråkrep?

Vi hade inget separat stråkrep vilket jag tycker behövs. Vi måste få hitta vår klang. 

The strings didn’t have their own rehearsal, and that was bad in my opinion 

Vissa grupper hade ingen förberedande repetition alls vilket påverkade hur stämman 
lät och hur den spelade ihop.  

Det fanns inget förberedande rep!! 

The brass didn’t have a preparing rehearsal.

The brass desperately needed a rehearsal before. The whole brass felt unstable and 
could burst at any moment. The individual players and sections were well-prepared, 
but together - not so much.

Något som flera studenter kommenterade var att planeringen inför repetitionerna 
inte fungerade.

Det strulade med tider och blev väldigt hastigt genomfört och få hade förberett sig.

Tuttirepet var samma tid som en tenta i satslära, en omtenta i MOS och någon fick 
flytta sin examenskonsert eftersom Rosenbergsalen skulle användes.

Conflicting scheduling and late plannings 

Too late announced and at a very inconvenient time (Wednesday) 
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En konsekvens av planeringen var att de som skulle spela stämmorna på konserten 
inte närvarade utan skickade andra studenter till repetitionerna.

The wind rehearsals were not very good since people couldn’t come to rehearsals and 
had to send other people to play instead. 

Några kommentarer handlade om att studenterna ansåg att andra studenter var 
dåligt förberedda inför repetitionen.

People tend to not be as prepared as they should before the rehearsals.

Strings not prepared enough, as usual.

Folk kan förbereda sig bättre före rep 

Det fanns också studenter som uttryckte att de var nöjda med de förberedande re-
petitionerna.

The best and most efficient rehearsals of the whole year.

Gillar de förberedande repetitionerna, det ger en mycket bra överblick över det som 
ska spelas.

Enkäterna visar att de flesta var nöjda med de förberedande repetitionerna, men 
kommentarerna visar att de var olika organiserade i de olika instrumentgrupperna 
och att det inte alltid var så väl organiserat som studenterna hade önskat. 

På frågorna om hur studenterna skattade sin insats och andra studenters insats, 
”What do you think of your own effort?” och ”What do you think about your col-
leagues effort?”, fanns det relativt många kommentarer om att studenterna inte var 
förberedda. Problemet kunde vara att de inte hann förbereda sig av olika orsaker. 
En av studenterna anger att examenskonserter påverkar förberedelsetiden, andra 
tycks ange tidsbrist och andra uppgifter inom studierna.

For the first period I was terribly badly prepared. I was busy then when the music 
arrived. 

I didn’t have time to prepare.

Bad time to do an orchestral project so hard like this, in between of the examenkon-
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serts. Concentration of musicians should be and os in other important matters, not 
in the orchestra. 

As usually, no time enough to prepare properly 

Några studenter skrev relativt långa kommentarer om hur de hade övat innan pro-
jektveckan. 

I prepared my pieces since the first moment my class decided who would play in 
every piece, like 3 weeks before the project week. I studied it by myself, listening a 
lot of different versions and reading my scores at the same time. Practising the piece 
alone, together with my instrument section, and working a lot on the music. 

I’m quite happy. Very tricky music so I should have studied the music even better... 
I did a lot but with music like this one should be prepared as if playing with profes-
sionals. It’s that hard! The better you know the music the better you enjoy the or-
chestra week. 

I prepared Bartok for more that one month! Because I love the music, because I know 
how difficult it is, and because I wanted to play my best because I considered myself 
super lucky and fortunate to play that amazing music, in the amazing hall of Malmö 
Live. I studied it by myself, listening a lot of different versions and reading my scores 
and the general score at the same time. I learned what almost every instrument 
played. Practising the piece alone, together with my instrument section, and working 
a lot on the music. 

Det fanns också en del kommentarer om studenter som inte förberedde sig alls, i 
synnerhet när de beskriver andra studenter. Denna ojämna förberedelse bland stu-
denter såg som ett problem för det gemensamma resultatet.

Kan folk lära sig sina stämmor hade det varit gött.

Vissa kunde inte sin stämma. 

En del måste öva ner själva!! 

Vissa förbereder sig väldigt bra medan andra inte. Jag tycker det är synd. Vi behöver 
varandras hjälp. 

It is very hard to say good or bad since there are people that are good prepared and 
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some that are very obviously not prepared. Mostly strings and some woodwinds.

Några kommentarer visade att studenter uppfattar att andra studenter saknar in-
tresse både för att förbereda sig inför projektet och att göra ett bra jobb under 
projektet.

Many students work a lot on the music, but others don’t have minimum interest, 
either before the project or during the project. 

It is very sad to arrive to the first rehearsal, or the day before, and meet people that 
ask you or to other students: ”do you know if what we are going to play is difficult/
nice? Because I even have not listened to the music or take a look to the scores”. And 
then the orchestra, of course, does not sound as well as it could, because there is al-
ways people without preparation, interest... And THAT IS A BIG PITY

Att några studenter inte förberett sig inför projektet innebar att repetitionstiden inte 
utnyttjades väl.

I got a feeling that the orchestra didn’t know the music we were playing and a lot of 
the rehearsal time was spent learning the music. So that of course didn it make the 
conductor happy... 

Generellt så ansåg studenterna att de själva var mer förberedda och är mera nöjda 
med sin egen insats än vad de var nöjda med andra studenters insatser. Framförallt 
gällde detta förberedelsearbetet inför repetitionerna.

I en av produktionerna deltog en professionell musiker, detta sågs som positivt 
och inspirerande. 

Nice program! Very happy we had this Strauss where everyone played solo part. And 
really happy Marika played the first violin part in Strauss!

Jätteinspirerande att Marika var med!

Lärandet där studenterna kunde utvecklas genom musikaliskt samarbete sågs som 
särskilt värdefullt. Det blir både ett lärande från en lärare och en kollega. 
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5.4 Samarbetet mellan amatörorkestrar och 
musikhögskolan

Det finns idag inget formellt samarbete mellan amatörorkestrarna och musikhög-
skolan gällande orkesterspel inom utbildningarna. Dock känner alla till varandras 
verksamhet väl och det finns informella och formella samarbeten.

Dirigent 1 berättade att hen under sin studietid, när hen utbildade sig till dirigent, 
hade ett samarbete mellan den amatörorkester hen ledde och Musikhögskolan i 
Malmö i form av valbara kurser i orkesterspel. 

Jag hade en gång, ja det är tio år sen (…), en kurs där jag ledde [en] orkesterförening. 
Det är ännu längre sen 15-20 år sen. Vi hade en kurs som hette Ensemblespelskurs 
för musiker, musiklärare, äsch vad hette den. Då var det i princip att vara med och 
spela i orkesterföreningen och då fick man 5 poäng tror jag att det hette på den tiden. 
Det var ett gäng musiklärarstudenter som gick och så fick man det som ett tillägg, 
men det ingick inte i utbildningen utan kom vid sidan av som nån extrapoäng. Vi 
hade det i två – tre år men sen så slutade jag där och sen tror jag faktiskt att det föll. 
Det var för att jag hade den där kopplingen till musikhögskolan då. (Dirigent 1)

Detta visar på de personliga kontakternas betydelse för hur det är möjligt att under-
visa och samarbeta. Detta tidigare samarbete var inget de nuvarande utbildningsle-
darna på musikhögskolan kände till. 

Under introduktionsveckan för nya studenter på Musikhögskolan i Malmö har 
en av dirigenterna presenterat sin orkesterverksamhet, berättade Administratör 1. 
Dirigent 2 framhöll detta möte som positivt, framförallt för utbildningsledningens 
positiva syn på verksamhet utanför musikhögskolan.

Men det upplever jag faktiskt, jag var en gång på skolan och introducerade vår verk-
samhet inför ettorna. Då säger utbildningsledaren ”det här är en jättetrevlig sak om 
man vill engagera sig utanför skolan, vilket jag varmt kan rekommendera till alla att 
ni gör. Sjunga i kör, spela orkester, hitta andra musikaliska sammanhang att finnas i 
är mycket utvecklande och bra”. Jag tycker att det är en jätteviktig signal från utbild-
ningsledningen på en sån utbildning som när [utbildningsledaren], i det här fallet, 
säger så. Man gör sig inte till en sluten institution utan man tänker att musicera: ”vi 
lär er saker här, hur ni hittar applikationer för det, hur ni omsätter det i musikaliska 
möten - det är ert ansvar inte bara vårt ansvar, vi sitter inte på hela [lösningen]”. 
(Dirigent 2)

För orkestern var det positivt för verksamheten att få den sanktionerad från utbild-
ningsledningen på musikhögskolan. En annan typ av möjligt samarbete som Admi-
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nistratör 1 påpekade är att det finns universitetskurser i orkesterspel som är öppna 
för alla studenter, och som kan sökas av musikhögskolestudenter. Denna verksamhet 
är lik de kurser som Dirigent 1 drev under sin utbildning, men inte specifikt riktat 
till musikhögskolestudenter.

Administratör 3 menade att det finns en annan typ av informella kontakter med 
amatörverksamhet och studenternas musicerande utanför det formella lärandet, till 
exempel genom att musikhögskolan bidrar med ekonomisk hjälp i form av lokalut-
låning. 

Sen har vi en sån där ensemble som har repat här i hundra år (…) som har varit här 
på tisdagar och som då ”hoppsan då, vi behöver vara där en onsdag och en lördag 
också” det vill säga varit här flera gånger i veckan och som vi också då håller på att 
titta på ”hur stor frekvens ska vi ha av ensembler som kommer hit och repar för att 
vi vill stödja den goda saken”. (Administratör 3)

De regler som finns för att utnyttja lokalerna är inte helt fasta eftersom det finns 
många olika typer av samarbeten mellan musikhögskolan och de olika ensemblerna 
som använder musikhögskolans lokaler. 

En av dom många saker vi pratade om förra veckan när vi satt och gjorde en karta, 
det är ju en meter med folk som är här mer eller mindre regelbundet och som har 
varit här sen länge. Vi har ingen riktig koll på hur många det är som är berörda och 
egentligen har vi haft en regel sen innan att det ska vara minst hälften som är studen-
ter här för att man ska få vara här och bedriva verksamhet utan att vi ställer några 
större krav. Men om det bara är två-tre studenter i en ensemble på 15 då är det tvek-
samt, men å andra sidan så spelar [orkestern] också verk som arrkomparna gör i en 
del av sin repertoar. Men vi måste ju ta nån typ av hyra för den typen av organisatio-
ner för vi måste ha extrastädning och extra vaktmästeri för det mesta. (Administratör 
3)

Även Dirigent 4 framhöll samarbetet med arrangering- och kompositionsstuden-
terna som värdefullt för både orkestern och för studenterna.

Det finns ju ett samarbete som jag tycker är jättefint, vi spelar ju varje år tonsätt-
ningar av arrangering- och kompositionsstudenter och det är ju jätteuppskattat. 
Många av dom har ju det som sitt förstaårsprojekt till exempel och det är ju jättekul. 
Dels för att dom får träna för att skriva för en specifik ensemble och dom kan se 
innan vilka musiker som det är [de skriver för], och för orkestern också. Vi har en 
ganska vanlig orkestersättning, alltså som en vanlig symfoniorkester, så man kan 
träna på alla instrumentationsaspekter och sånt där. Även om det finns väldigt myck-
et fina professionella samarbeten för studenterna så är det ju inte jättemycket av dom 
som är för en vanlig symfoniorkester och mycket av jobben som kan komma sen är 



97

5 MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH ORKESTERSPEL

ju för symfoniorkester. Det är jättekul för orkestern också dom gillar det. Dom 
tycker att det är ett kul projekt. (Dirigent 4)

Detta samarbete visar att det kan finnas många olika dimensioner av samarbete där 
kompetens och resurser kan utnyttjas på många olika sätt. Det finns en annan typ 
av samarbete där musikhögskolestudenterna är solister med amatörorkestrarna (se 
4.1.2). Samarbete med någon av lärarna på musikhögskolan kan vara ett sätt att ha 
ett informellt samarbete mellan musikhögskolor och amatörorkestrar.

Tidigare hade vi ett samarbete med slagverksgruppen via [lärare]. Han tog bollen, så 
utsåg vi en stämledare i slagverksklassen som var pukslagaren och så kom vi överens 
om ett visst antal närvarotillfällen, plus att den här personen fick i uppgift att enga-
gera fler av studenterna i slagverksstämmorna, och att dom repeterade stämmorna 
på skolan och så kom dom in sista veckan. Men pukslagaren skulle komma innan, 
kanske två veckor innan eller så. Och då var det igen så där lite halvt lokal förankring 
med en elev som då kom härifrån och spelade. Han tog ju detta på blodigt allvar och 
det var jättebra tills han sa att ”nu hinner jag inte det eller nu ska jag göra något an-
nat” och åkte till [ett annat uppdrag], så skulle det in någon annan. (Dirigent 3)

Denna typ av samarbete kräver tid, vilja och möjligheter från lärarnas sida. Det 
kräver även intresse och möjlighet från studenternas sida.

5.5 Lärares ansvar – lärares frihet
Något som framkom i samtalen med utbildningsledarna var att lärarna hade stor 
betydelse för, och frihet att välja, innehållet i undervisningen. Administratör 1 be-
skrev till exempel hur utbildningen i kontrabas ändrades genom en lärares initiativ.

Jag tror att det började med att vi jobbade med [en av lärarna som också är orkester-
musiker]. [Hen] sa att det är skillnad på hur man gör med kontrabasutbildning här 
och i USA. I USA är det fokuserat på orkesterutdrag och så sa vi att ”ja, men det är 
väl bra” och det fanns ett önskemål om mer orkesterutdrag här också. Så då gjorde 
vi så att [hen] har en kurs i repertoarspel för kontrabas som dom gör i grupp. (Ad-
ministratör 1)

Studenter som har olika lärare, eller tillhör olika instrumentgrupper, kan ha olika 
inriktning beroende på lärarnas kompetensområden och intressen men även på 
studenternas intressen. Administratör 2 menade att det finns mycket kompetens 
inom musikhögskolan om studenterna är intresserade.
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Det är ju så när det gäller instrumentalundervisningen, jag tror att det är generellt 
på den här skolan, så är det ju lärarens domän. Det är upp till den läraren och den 
studenten att bestämma vad [undervisningen] ska innehålla. Det är mycket upp till 
läraren, det är ingenting som vi styr, vi är väldigt lite inne och styr vad det skall vara 
för olika moment inne i instrumentalundervisningen. En del får [orkesterspel], och 
en del får det för att man är intresserad av det. Förhoppningsvis så styrs det av elev-
ernas egna funderingar och att de vill ha det där. Så jag tror mycket på det, att dom 
studenter som är intresserade av det… till exempel om man tar [de lärare och impro-
visationsmusiker som även jobbar som orkestermusiker] att dom i sin undervisning 
[visar] att det här är också en arbetsmarknad som man kan jobba i. (Administratör 
2)

Många av lärarna inom musiklärarutbildningen arbetar också som musiker. Sen är 
det en fråga hur mycket som det inom musiklärarutbildningen ska skiljas mellan 
musikeruppdraget och musikläraruppdraget. 

Det är bakgrunden till att det ser ut som det gör på den här utbildningen, att man 
inte styr åt det hållet. Men jag tror att det finns en del av lärarna som tar upp det här 
i sin instrumentala undervisning här på musikhögskolan för de tycker att det är en 
viktig kunskap att ha, att kunna det också. Så är det kanske mer med snegling på 
musikeryrket än på musikläraryrket, om man ska vara ärlig. (Administratör 2)

Det blir därmed ett val som den enskilde läraren kan ta, även om utbildningen 
främst är som musiklärare. Men eftersom många lärare inom musiklärarutbildningen 
även arbetar som musiker, och att det finns inte heller någon tydlig gräns för vad 
som tillhör musikerrollen och vad som tillhör musiklärarrollen, så har läraren denna 
frihet.

Dirigent 2 ansåg att lärares och studenters attityder till orkesterspel är viktiga. Det 
handlar även om studenternas attityd till sin egen kompetens, och lärarnas attityd 
till studenternas kompetens. 

Det är också otroligt viktigt på skolan vilken kultur man rent generellt odlar kring 
spelet, men också det de olika ämneslärarna odlar. Ibland kan det finnas attityder 
kring sitt spel som man inte har täckning för. I vissa instrumentgrupper i vissa pe-
rioder har man upplevt att dom tycker att dom är för bra för att spela orkester, den 
attityden liksom, och dels så stämmer ju inte det och så riskerar dom ju att missa 
värdefull erfarenhet genom att inte finnas med i mer ensemblespel än vad dom gör. 
(Dirigent 2)

Det kan innebära att studenterna överskattar sin nivå som ensemblemusiker. Diri-
gent 1 anser att lärarna har ett ansvar för studenternas engagemang utanför musik-
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högskolan, även om studenterna i många fall väljer själva att engagera sig. 

Vad man skulle kunna säja, säkerligen så att med en högre grad av styrning… om det 
är så att musikhögskolans lärare på flöjt, och allt vad det är, vill att de ska spela i 
många orkestrar och få orkesterrutin då borde man styra det i större riktning (Diri-
gent 1)

Hen ansåg att det inte enbart är en fråga för den individuelle studenten utan att det 
är en större fråga där lärare och ledning för musikhögskolan har ett ansvar. Lärarna 
kan också uppmärksamma den musikaliska utvecklingen som sker i musicerandet 
utanför musikhögskolan.

…att påpeka saker för dem som ”försök att uppmärksamma” och ”tänk nu på hur 
fungerar det nu i [amatörorkestern], hur fungerar det med detta och det här” och då 
”aha” och ytterligare öka medvetenheten. (Dirigent 1)

Administratör 4 menade att det inom musikhögskolan kan finnas en stor frihet för 
lärarna och att ledningen kan bidra till att skapa en miljö där det är möjligt att ha 
denna frihet. 

När vi sitter i utvecklingssamtal med våra olika lärare och pratar om till exempel såna 
här saker så är det klart att vi kan framföra önskemål ”du skulle kunna göra det eller 
titta på det och det” men det är ju ändå så att det finns en oerhört stor kreativitet, 
jättemånga som har idéer också. Vi sa det senast idag [en kollega] och jag när vi satt 
här och pratade för en stund sen att ”tänk så mycket vi inte vet” ibland så upptäcker 
man att ”det och det har ju hänt, visste du det?” ”nä jag visste inte det” och det be-
höver man inte veta heller. Det är inte alls det som vi är ute efter men just det här - att 
det händer oändligt många saker. Men ibland kan man i nån slags ledande funktion 
också hjälpa till, att se till att det och det strålar samman och får än större genomslag, 
och ibland kanske hjälpa till och skapa lite resurser och så som kanske kan behövas, 
absolut. (Administratör 4)

Lärarnas frihet är grundläggande för utbildningarna. Men det krävs även arbete för 
att utveckla och förändra och detta ses som ett arbete för utbildningsledningen som 
kan stödja verksamheten på olika sätt.

5.6 Tankar och visioner om framtiden 
Under intervjuerna framkom att ledningen på musikhögskolan funderade på hur 
de kunde utveckla utbildningarna och olika typer av samarbeten. De berättade om 
de projekt som redan var på gång och de diskussioner som finns. Men det uppkom 
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även nya idéer i intervjusituationerna där de dels relaterade till tidigare erfarenheter, 
dels till undersökningen i sig.

Och det är klart att när man sitter och spånar så här som vi gör nu och när man gör 
det normalt sett [med kollegor], då är det klart att man hela tiden letar efter dom 
olika mötesplatserna. Och man kan självklart önska sig och man kan också säga ”det 
där skulle man göra mer” eller sätta fokus på vissa saker under vissa perioder, som 
också kan ge effekter och som kan bli till bra saker. (Administratör 4)

5.6.1 Musiker på orkesterutbildningen

Administratör 1 beskrev att ett arbete ständigt pågår om hur utbildningen kan för-
ändras till det bättre, men att de måste vara medvetna om att det är ett livslångt 
lärande som studenterna ska förberedas för.

Det är intressant vad man ska göra för att stärka en orkesterutbildning på bästa sätt. 
Det är verkligen ett expert[arbete], ett oerhört specialiserat arbete. Och det tar sån 
tid med hantverket, så de här fem åren är ju bara början (Administratör 1)

Det kanske därmed inte ska finnas en intention att studenternas utbildning täcker 
allt, men att den ger en bra grund för fortsatt utveckling. Administratör 1 ansåg att 
amatörorkestrarna är en viktig lärandemiljö och att det ska finnas möjligheter att 
delta, men att det ändå är den professionella nivån och miljön som är målet för 
musikerstudenterna.

Men jag tänker så här, nu när du säger det, om man skulle öppna för fler möjligheter 
för studenterna att delta i amatörorkestrar. Det beror lite på vad det finns för orkest-
rar att vara med i. Det finns ju ändå en del som vi vet att en hel del är med i, en hel 
del är säkert inte med, en del är ju med i Danmark där de kommer ifrån, ja det finns 
ju allt möjligt. Men, jag tänker ändå att det som är nytt för dom och det som är det 
som vi verkligen ska bidra med, det är ju vägen upp till den professionella nivån. 
(Administratör 1)

Vart studenterna skall nå med sin utbildning är ett klart mål, och det är viktigt för 
musikhögskolan att kunna bidra till att studenterna får erfarenhet främst av den 
professionella miljön.
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5.6.2 Musiklärare som spelar orkesterinstrument

Administratör 3 ansåg att profileringen för de musiklärare som spelar orkesterinstru-
ment kan bli mer tydlig, för studenternas skull.

För ML-studenterna handlar det om att dom måste få en tydlig identitet. Och dom 
är så få inom det klassiska skrået nu och det har ju långsamt decimerats. Från början 
var det ju 35-40 personer, men jag vet inte exakt hur många dom är just nu. Dom 
är ju inte så jättefå, men det tenderar att bli färre. Nu finns det också det som heter 
blandad genre och det finns klassiker i det skrået också, vilket är väldigt bra. Men det 
är viktigt att dom klassiker som finns, att dom verkligen får en tydlig identitet, att 
dom står upp för det. Så det är nog ingen dum idé att slå ett slag för det. (Adminis-
tratör 3)

De studenter som spelar orkesterinstrument, eller andra instrument inom klassisk 
musik, inom musiklärarutbildningen är relativt få. Administratör 3 menade att det 
är möjligt att göra en medveten satsning på denna krympande del av musiklärarut-
bildningen vilket skulle kunna stärka studenterna.

5.6.3 Pianister och improvisationsmusiker

De musikerstudenter och musiklärarstudenter som inte spelar orkesterinstrument 
har begränsad möjlighet att delta i orkesterprojekt. Beroende på vilket instrument 
studenterna spelar och vilken genre studenterna studerar inom är utbildningarna 
olika. 

När det gäller musikerpianisterna, nu har inte jag hela bilden där, men jag tycker att 
musikerutbildningens pianister skulle få en något breddad utbildning så att dom 
också blir duktiga på att jobba som instuderare. Inte bara som solister för dom 
behöver lära sig att sam-musicera både med sångare, körer, andra typer av ensembler 
– för det är den typen av jobb dom får. Och dom måste bli jäkligt bra på att spela a 
prima vista och träna på det i utbildningen. Så dom två sakerna: sam-musicerande 
och a prima vista spelande, partiturspel. (Administratör 3)

Administratör 3 relaterade här utbildningen till hur arbetsmarknaden ser ut för 
pianister, på arbetsmarknaden krävs ofta andra kunskaper än vad som prioriteras 
inom utbildningen. En förändrad utbildning skulle göra att pianisterna blev mer 
flexibla arbetsmässigt. Administratör 3 såg en möjlighet att pianistutbildningen 
skulle kunna breddas för att ge möjlighet till kunskap som behövs för andra typer 
av jobb.



5 MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH ORKESTERSPEL

102

Administratör 3: Så det är en sak som man skulle behöva förändra faktiskt. Det 
kanske är till och med så att man skulle kunna gå i två olika spår på musikerutbild-
ningen; en solistisk utbildning och en som är mer instuderare eller en som har lite 
bredare plattform.

LL: På masternivån?

Administratör 3: Jag vet inte. Det är bara en sån där tanke jag har haft ganska länge 
faktiskt. Jag har ju sett när jag har varit ute och jobbat i andra länder som [musiker 
och musiklärare]. Det är många av pianisterna som går dom utbildningarna som är 
jäkligt duktiga på att ackompanjera och det tror jag att våra pianister här skulle vara 
betjänta av.

Framförallt ansåg Administratör 3 att mer kunskaper i att kunna ackompanjera 
borde kunna integreras i musikerutbildningen.
Administratör 4 har noterat att det inte finns så många samarbeten mellan och inom 
de olika musikutbildningarna som det skulle kunna finnas.

Det är ganska få samarbeten som finns. [En av lärarna], som är kursledare på 
improvisationsutbildningen, är ju en oerhört öppen person och det är ju [hen] som 
håller i improvisationskurserna för klassiska musiker. Det beror ju inte alls [på] att 
det där finns en låsning utan jag tror mer att det inte finns dom traditionerna här att 
jobba på det sättet. (Administratör 4)

Invanda strukturer kan därmed hindra möjliga samarbeten även om det egentligen 
finns både vilja och intresse för att samarbeta. Administratör 4 trodde att det är svårt 
att få tid och möjlighet till att improvisationsstudenterna kan vara en del av orkes-
terprojekt. Det skulle kräva ett nytänkande, och strukturer som skulle kunna göra 
det möjligt. Det kan också vara problematiskt att få plats med alla delmoment som 
är nödvändiga inom utbildningarna och att samtidigt vara framåtblickande och 
nyskapande.

Vi förstår att när orkesterrepertoaren läggs för orkesterprojekten så vill man gärna få 
spela Beethovens den och den och så vidare. (…) Men självklart skulle man också 
kunna se över dom projekten och det skulle vara jättespännande att till exempel föra 
in ett improvisationsmoment i en sån konsert. Det skulle vara någon jätteduktig som 
skulle hålla i det. Det vore väldigt intressant. (…) Så man vet inte – en vacker dag så 
kanske det finns nåt sånt under en orkesterprojektvecka. Ingen omöjlighet, jag är 
ingen motståndare. Men samtidigt ska man tajma det med en dirigent som också vill 
göra det och som också kan göra mer än en sak. Men absolut skulle man kunna göra 
det och det behöver inte vara hela orkestern det kan vara en mindre del. Vi har ju 
hundra studenter som har orkesterinstrument som sitt huvudfack, alla behövs inte 
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under ett orkesterprojekt, man skulle kunna göra nånting annat med en annan 
grupp. (Administratör 4)

Det Administratör 4 förde fram var att inte bara improvisationsstudenter skulle lära 
sig genom att vara del av orkesterprojekt utan även att de skulle kunna tillföra något 
nytt genom att delta i orkesterprojekt.

5.6.4 Barn och unga

Administratör 4 ansåg att musikhögskolan har ett ansvar, även om de inte har ett 
uppdrag, för att främja barn och ungas musiklärande och musicerande. Det handlar 
om att kunna planera framtida rekrytering till musikutbildningar, men även att 
främja icke-professionellt musikutövande på alla nivåer.

Vi samarbetar ju till exempel med ett El Sistema-projekt med kulturskolan här i stan. 
Vi har drömmar, visioner, om att vi här på musikhögskolan skulle kunna ha nån form 
utav centra för unga. För dom som är på väg in och kanske till och med innan man 
har börjat på en musikhögskola. Vi vet ju när vi tittar på helheten av utövare och hur 
många som spelar dom olika klassiska instrumenten så har det ju minskat drastiskt 
de senare åren. Då är det ju alltid fråga om vem som har ansvar och vem som ska ta 
ansvaret. Det är klart att vi har ju inget direkt uppdrag som musikhögskola att vi ska 
vara en utbildare för dom som är på mellanstadienivå eller högstadienivå eller var 
dom nu finns. Något sånt uppdrag finns ju inte. Men samtidigt så kan man vända 
på det och säga att vi känner ett ansvar och det är väl ett uppdrag i sig att känna det. 
Där jobbar vi aktivt just nu för att se och skapa möjligheter för just unga musiker att 
få en väg in. Allting ska ju självklart inte leda till att alla blir professionella musiker. 
Vi vet ju att det finns så väldigt många andra sammanhang som man också kan 
skapa och göra musik i. Och det behöver ju inte heller vara det stora sammanhanget 
där vi tittar på det symfoniska formatet, det finns ju väldigt många andra format 
också: kammarmusik, ensembler, jazz eller vad vi nu tittar på. Så att jag tycker även 
om man självklart alltid kan göra allting så väldigt mycket bättre, så tycker jag ändå 
att det finns en ambition och det finns en aktiv önskan att jobba med dom här bi-
tarna in i våra musikerutbildningar. (Administratör 4)

Viktigt i detta sammanhang är att skapa samarbeten och strukturer där barn och 
ungas musicerande och musikskapande kan utvecklas. Administratör 4 beskrev även 
att det ska vara en öppenhet för olika former och genrer, och att det på Musikhög-
skolan i Malmö finns kompetens och intresse för verksamhet med barn och unga. 
Administratör 4 menade att det pedagogiska uppdraget också är att skapa förebilder 
för unga musiker, eftersom hen är medvetenheten om att de personliga kontakterna 
är oerhört viktiga.
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Sen just det pedagogiska uppdraget, som sagt vi har ju inget uppdrag att vara peda-
goger, men samtidigt så vet vi ju… jag menar man kan ju gå till sig själv. Vad var det 
som gjorde att man en gång började spela det eller det instrumentet? Ofta är det att 
man hade kanske någon inspirationskälla, man hade någon förebild, man hade något 
sammanhang som man kom in i. Där tror jag också att mötet mellan dom som finns 
i utbildningen på andra ställen än musikhögskolan och våra studenter är jätteviktigt. 
Likaväl som det är viktigt mot det professionella området så är det viktigt för hela 
spektrat, och det är klart att där tror jag också att vi skulle kunna bli bättre, vi skulle 
säkert kunna göra mer riktade saker, mer riktade produktioner mot exempelvis unga. 
(Administratör 4)

Musikhögskolan i Malmö kan därmed hjälpa till med att skapa de strukturer inom 
vilka personliga möten kan ske. Förebilderna kan då både vara lärarna och studen-
terna.

Musikhögskolan i Malmö fick en förfrågan från Malmö Kulturskola gällande om 
de ville delta i El Sistema-projektet, och några studenter var med både från musik-
lärarutbildningen och från musikerutbildningen. 

Jag kan säga en sak som vi gör i en annan roll. Det var när El Sistema, som har startat 
i Malmö för några år sen, förra året gjorde en förfrågan till musikhögskolan: ”ska ni 
vara med här på något sätt?”. Då kom en förfrågan till ML, men vi hade också 
några från musiker, några studenter som var med för jag tror att den rollen är väldigt 
viktig. Jag tycker att den [rollen], alltså våra studenter som instruktörer och lärare, 
det tror jag är jättenyttigt både för den enskilda studentens utveckling men också för 
barnen och ungdomarnas del. Att våra studenter kan vara med och förmedla, det har 
musiker gjort i alla tider, förmedlat vidare oavsett om dom är lärare eller musiker så 
har dom gjort det. Sen var det inte så många av våra studenter som i slutänden var 
med och vi hade behövt lägga mer krut på det då. Men den delen då dom är med 
som lärare och instruktörer, det är ett samarbete på en annan nivå som jag tror är 
utvecklande. (Administratör 1)

Administratör 1 visade här att musikerrollen även innehåller andra roller som ofta 
utvecklas efter utbildningen. De pedagogiska uppdragen kan utveckla studenternas 
kunnande men även förbereda inför olika typer av arbete. Hen såg gärna att den 
typen av samarbeten utvecklas mer, både för studenternas skull och för barnen och 
ungdomarnas skull.

Om vi skulle göra amatörsamarbeten som är en del av utbildningen så skulle jag nog 
ha lättare att se att det är att man jobbar tillsammans med barn och unga. Att man 
satte ihop en orkester med barn och unga och studenter, det skulle jag gärna se. 
(Administratör 1)
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Administratör 1 ansåg det vara betydelsefullt att främja barn- och ungdomsverksam-
het. Även om deltagande i amatörverksamhet skulle kunna tillföra kunnande för 
studenterna kan barn- och ungdomsverksamhet tillföra mer för framtiden både för 
studenterna och för de barn och ungdomar som deltar. Även Administratör 4 fram-
hävde barn- och ungdomsverksamhet som utvecklingsbara områden.

[en verksamhet] där våra studenter skulle komma in och vad dom nu ska vara, om 
dom ska vara en förebild eller om dom bara ska vara som nånting extra som kommer 
in vid vissa konserter och så vidare. Där finns ett fält som vi skulle kunna jobba mer 
med, absolut är det så, och kanske det jag nämnde om en ambition vi har att starta 
någon form av orkester för yngre åldrar som normalt inte finns på musikhögskolan. 
(Administratör 4)

Musikerstudenterna skulle i dessa samarbeten kunna öva möjliga framtida roller 
som pedagoger, ledare, instruktörer och förebilder. Administratör 1 berättade om de 
arbeten med ”community orchestras” och annan typ av verksamhet utanför orkest-
rarna som engelska orkestermusiker ofta deltar i, och hur de olika rollerna kan vara 
utvecklande både för de enskilda musikerna och för musiklivet i området. 

5.6.5 Samarbete musikhögskolan och amatörorkestrar
Det finns en öppenhet om att ha mer samarbete och fler kontaktytor både från 
amatörorkesterdirigenternas sida och från musikhögskolans ledning. Det kan bestå 
av att ha kanaler för information och kontakter med lärare. Dessa kanaler behöver 
inte bara vara intressanta för att öka deltagandet utan även för att få publik och 
intresse för musicerande i många andra sammanhang ansåg Dirigent 3.

… också åt andra hållet med marknadsföring och sånt, tycker jag. (…) Hade jag 
varit metodiklärare i Malmö och hade jag spelat i orkestern så hade jag satt upp af-
fischer och pratat med folk för att få publik och intresse. Vi gör samma sak, vi kan 
jobba ihop. (Dirigent 3)

Dirigent 3 försökte få samarbete med dirigentutbildningar vilket hen har tänkt varit 
viktigt för de dirigenter som är under utbildning för att få praktik. Dock har det 
visat sig att den typen av samarbete är svårt att organisera. 

Vi har också försökt, bland annat ett försök till samarbete med musikhögskolor [som 
har dirigentutbildning]. Dom skulle få praktik à la Finland i [vår] orkester. Jormas 
elever dom är ute i orkestrarna och jobbar hela tiden, dom får det här i sin utbildning 
[i Finland]. (…) Det är jättesvårt, vi har haft en elev som skulle komma och det blev 
inte speciellt bra. Det blev inte så utvecklande. Han skulle göra sin examenskonsert 
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med Radioorkestern i Stockholm tror jag, och förutsättningen var att han skulle göra 
samma program med [oss]. Så veckan innan så gjorde han det med oss och sen 
gjorde han det i Stockholm. Men det var ju liksom inget samarbete, det blev ju mer 
utnyttjande. (Dirigent 3)

Men det kan ibland vara problematiskt för nya studenter att hitta bra sammanhang 
att spela i menade Administratör 2. Där kan den typer av kurser som Dirigent 1 hade 
tidigare på musikhögskolan vara en hjälp.

Men det är nog en god idé att ha [några] såna här kurser som ett komplement för 
det finns säkert nån som inte hittar till de här sammanhangen, dom amatörorkestrar 
som finns och till [olika akademiska orkestrar], så det kan väl finnas… Det är bra att 
man kan ha olika vägar. (Administratör 2)

Däremot är frågan om hur mycket ett sådant samarbete skall formaliseras, det är 
inte självklart att det gynnar någon av intressenterna. Dirigent 2 framhävde att det 
är viktigt med olika kontaktytor mellan institutionerna men att det inte nödvän-
digtvis måste vara ett samarbete även om hen är öppen för att ha ett närmare sam-
arbete.

Man jag vet ju inte hur pass… vi är ju där [på musikhögskolan] från terminsstarten 
och berättar om vår verksamhet och det sker en slags rekrytering. Men jag vet inte 
hur man hittar vägar in och ut och hur mycket man kan ha samverkan kring den här 
typen av verksamhet. (Dirigent 2)

Ett samarbete mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna skulle kunna inbe-
gripa en annorlunda pedagogisk roll för dirigenterna. De skulle kunna se det som 
ett pedagogiskt uppdrag att främja lärandet. 

Jag ser det inte som min direkta uppgift att lära musikhögskolestudenter någonting 
om orkesterspel när dom är här och spelar. Utan det är liksom om jag kan få till det 
så det blir gynnsamt för dom som gör det så gör jag det mer än gärna. (…) Hade det 
varit något som musikhögskolan hade önskat och man hade gjort ett avtal kring de 
här sakerna då hade det varit skillnad, då hade det varit en av mina arbetsuppgifter 
att främja detta och så, men det är det ju inte. (Dirigent 1)

Även Dirigent 4 beskrev att en amatörorkesterdirigent kan ge feedback på ett annat 
sätt än en dirigent i en professionell orkester för att gynna studenters utveckling som 
musiker (se 4.2.6).
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5.6.6 Samarbete inom musikhögskolan och konstnärliga 
fakulteten

Under intervjuerna med utbildningsledarna framkommer en del tankar om hur 
verksamheten inom musikhögskolan och inom konstnärliga fakulteten kan utveck-
las just för de studenter som spelar orkesterinstrument både inom utbildningarna 
och utanför utbildningarna.

Ibland kan jag också sakna… när jag jobbade på folkhögskola kunde man ju lätt 
samarbeta med - om det var en teaterutbildning eller det var en konstutbildning som 
fanns så gjorde vi ju jättemånga roliga saker tillsammans. Här görs det jättelite på 
fakulteten, i princip ingenting alls kan man säga. Och det kan man också fundera 
över vad det beror på. Jag vet ju att det görs försök. Nu vidgar jag perspektivet, men 
om vi stannar kvar här så är det lika förunderligt att det inte görs mer även om vi 
uppmanar hela tiden, tycker jag, till att göra saker över genregränser, men det händer 
inte så mycket. (Administratör 4)

Även om Administratör 4 skulle vilja att det fanns fler samarbeten på fakultetsnivå 
så menade hen att det redan finns många fungerande samarbeten inom musikhög-
skolan. Det sker samarbeten mellan olika instrumentgrupper och mellan lärare och 
studenter på olika sätt.

Vi har haft något vi kallar för kammarmusikfestival som har legat under två eller tre 
dagar. Under förra mars-april så var det över hundra studenter som var aktiva i olika 
kombinationer i kammarmusiksammanhang, det tycker vi är fantastiskt bra. I några 
av ensemblerna så var det också några av våra pedagoger med. Att få jobba ihop 
[lärare och studenter] - det är ju ganska vanligt i jazz och improvisationsmusik att 
man jammar tillsammans men inte lika vanligt att man jammar i en stråkkvartett 
tillsammans. Men det var det som vi också hade som en ambition att försöka hitta 
några såna kontaktytor och det blev faktiskt så. Vi gjorde konserter på Rådhuset och 
på Palladium under två dagar. Det var intensiva dagar med mycket konserter. Om 
man läser utvärderingar så finns det alltid dom som ropar efter någonting och vill ha 
mer. Men man märker också att nöjdhetsgraden [ökat] av att det har blivit mer kam-
marmusik. Då kommer ju också dom här instrumentgrupperna, sång självklart och 
gitarr, piano som då inte kanske alltid har den plats i dom orkesterproduktioner som 
vi gör, det inte varje gång som klaveret används. Och även våra kompositionsstuden-
ter får ju en naturlig plats här där dom också kan skriva, där dom kan göra musik 
som då spelas. (Administratör 4)

Det Administratör 4 visade är hur samarbete kan ske genom att lärare och studenter 
arbetar tillsammans som musiker för att skapa en lärande miljö som också är en 
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kollegial miljö. Det visar även hur ett aktivt arbete sker för att olika grupper skall 
delta, mötas och samarbeta. 

Sen görs det mycket mer under ett läsår än just den här kammarmusikfestivalen. Vi 
har också väldigt medvetet under olika lärardagar uppmanat våra olika [lärare], om 
vi har en gitarrklass - samarbeta med någon grupp, samarbeta med sångare, samar-
beta med dom. Det händer rätt mycket där och det tror jag är jätteviktigt. (…) Men 
just det här med att då är det en lunchkonsert med sångklassen, då är det en lunch-
konsert med klarinettklassen, det är jättefint, jättetrevligt men tänk - slå ihop det där. 
Låt det bli en kombination av ett par olika, till och med tre olika klangfärger som får 
presentera sig. Dels [är det] intressant för publiken men också för studenterna tror 
jag. Det är också det som var en av ambitionerna och är ambitionen med kammar-
musikfestivalen. Det ska vara lite över gränser, däremot kanske inte så mycket över 
genregränser i den bemärkelsen att vi har jazzmusiker och så med utan det håller sig 
inom den klassiska [genren] men att man kombinerar ihop instrumentgrupper som 
inte alltid spelar tillsammans. (Administratör 4)

Olika typer av samarbeten kan i denna beskrivning ses som samarbete mellan olika 
grupper, eller olika lärare, och är mycket lärarbaserat eftersom lärarna har en hög 
grad av självständighet. Men skapandet av strukturerna och möjligheterna för 
samarbete ses inte som lärarnas individuella ansvar. 

5.6.7 Lärande av orkesterspel

Administratör 1 har planer på att ha en temadag där musikerstudenterna lär sig om 
orkesterspel på ett mer systematiskt sätt. Hen anser att det finns mycket kunskap 
som kan läras på annat sätt än att endast spela. Liknande tankegångar har Dirigent 
1.

Det finns nog inget forum där det undervisas [om orkesterspel] på musikhögskolan. 
Man har sina orkesterprojekt och sen är man mer eller mindre livrädd för dom pro-
jekten och att klara sig undan, ja inte klara sig undan men ”ja, jag klarade det då” 
men ”vad var det jag lärde mig då?” vad var det för systematisk kunskap som bygger 
på att nästa gång förstå lite mer av vad orkestern är, [att kunna] jämföra olika 
orkestrar, orkesterkultur, alla de här sakerna. (Dirigent 1)

Dirigent 1 menade att det går att medvetet lära sig mer om orkesterspel än att endast 
lära sig genom att spela mycket även om det är en viktig del att få erfarenhet.

Jag kan tänka mig att en del musikerstudenter skulle kunna lära sig lite mer om de 
lärde sig - om de visste vad de skulle leta efter. (…) Dom får med sig en tyst kunskap, 
erfarenheter, de är inte medvetna om vad det är som händer egentligen men de blir 
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lite mer garvade och de lär sig lite mer repertoar och dom får spela fler konserter och 
kanske blir mindre nervösa och anpassar sig till förutsättningarna och träffar lite fler 
olika dirigenter och så. Men det finns nog en hel del annat på det gruppsociala planet 
som du skulle kunna ha glädje av men då krävs det att man har dom begreppen. 
(Dirigent 1)

Något som kan utvecklas är studenternas kunskap om andra stämmor i orkestern 
vilket skulle utveckla både spelet och de sociala relationerna. Administratör 1 ansåg 
till exempel att de problem de olika sektionerna har ofta inte är förstådda i andra 
sektioner.

Det är ju precis som all den här kunskapen som man kan önska att alla andra sektio-
ner hade i orkestern. Till exempel att blåsare kan förstå att det kan vara väldigt be-
tungande att sitta i en grupp som skall göra exakt samma sak hela tiden för jag tror 
att blåsare ibland tror att ”ja men dom hörs inte individuellt så det är ju inte så 
jobbigt”. Medan stråket inte förstår ”men ni har ju så lite att spela, har ni sett våra 
stämmor, böckerna som vi till varje vecka ska sätta i oss”. (Administratör 1)

Okunskap om svårigheter i andra sektioner kan orsaka konflikter menade Adminis-
tratör 1. Mer kunskaper om hur orkestern fungerar skulle därför vara en fördel. 
Dirigent 1 ansåg att okunskap ofta finns hos både dirigentstudenter och musikstu-
denter.

När jag har haft mina dirigentstudenter, antingen på musikhögskolan eller här [i 
amatörorkestern] när dom har spelat för dirigentstudenter. Då pratar jag utifrån 
dirigentens perspektiv, utifrån det som jag har skrivit om som jag menar är vederta-
get då, och det är inte så sällan ”jaha, det har jag ingen aning om, varför har inte vi 
fått veta om dukning i orkestern”. Olika typer av dukning, för och nackdelar att man 
sitter placerad på olika sätt, stråkmusiker som inte vet träblås-sektionens sammansätt-
ning och var dom sitter placerade i förhållande till vilka uppgifter man har, och 
konsertmästarens och stämledarens roller och sådana här saker. (Dirigent 1)

Det både Administratör 1 och Dirigent 1 beskrev är att det finns moment i lärandet 
av orkesterspel som inte nödvändigtvis handlar om att suga upp kunskap genom att 
spela. Vissa delar kan förstås lättare genom att medvetet tala om dem eller reflek-
tera över dem.
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5.7 Sammanfattning

Ledningen vid Musikhögskolan i Malmö ser det som viktigt att institutionen är 
aktiv i musiklivet. En del av detta är en öppenhet för studenter att delta i extern 
musikverksamhet, i viss mån främjas studenternas musicerande genom att de får 
använda lokaler och utrustning. Det ses inte som relevant att allt musicerande skall 
ingå i utbildningen utan det ska finnas stor frihet för studenterna att välja. Generellt 
är ledningen för Musikhögskolan i Malmö positiv till deltagande i amatörorkestrar 
och de ser det som en viktig läromiljö. Men ingen extern verksamhet bör ha nega-
tiva konsekvenser för utbildningen, det vill säga att studenterna medverkar i så 
många olika projekt att de inte hinner med sina studier. 

Musiklärarstudenterna har begränsat med möjligheter att delta i orkesterverksam-
het inom Musikhögskolan i Malmö, endast stråkstudenter kan få möjlighet att 
delta i projektveckor. Det kan dock ibland finnas möjlighet att delta i orkesterverk-
samhet under praktikperioder. På musikerutbildningen organiseras 6 till 7 orkester-
projekt per år. Om studenter deltar i dessa projekt beror på vilka instrument de 
spelar, vilken utbildningsnivå de har samt hur lärares fördelar studenternas medver-
kan. Studenterna har även praktik, vanligtvis en produktion, i professionella orkest-
rar. Studenter som spelar andra instrument än orkesterinstrument har vanligtvis inte 
tillgång till deltagande i orkester. På Musikhögskolan i Malmö har instrumentallä-
rarna stor frihet att välja undervisningsinnehåll i samråd med studenter. Dock kan 
utbildningsledningen stödja och uppmuntra olika typer av verksamhet. Det finns 
informella, eller semi-formella, samarbeten mellan Musikhögskolan i Malmö och 
amatörorkestrarna. Det finns samarbeten i form av praktiska saker, som lokalutlå-
ning, musikaliska saker, samt information om verksamhet.

Det finns idéer om utvecklig av verksamhet och undervisning inom musikhög-
skolan. Bland dessa idéer ses utbyggnad av verksamhet för barn och unga som ett 
prioriterat område. Detta inte bara för framtida rekrytering utan för att främja 
musicerande i alla former. Verksamhet med barn och unga skulle även kunna gynna 
studenternas personliga och pedagogiska utveckling. 

Utbildningarna skall kunna utbilda för den verklighet som väntar studenterna 
vilket kan betyda att stärka deras musikaliska identitet inom utbildningen, men även 
att utbilda för framtida yrkesroller. Till exempel kan den musikaliska identiteten för 
de som spelar klassiska instrument inom musiklärarutbildningen stärkas, eftersom 
studenterna tenderar att bli färre. Ett annat exempel är möjligheten att bredda 
pianoutbildningen så att pianisterna är mer förberedda att arbeta som 
ackompanjatörer. 

Det finns idéer om hur orkesterspelet kan utvecklas. En av idéerna är fokus på 
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orkesterspel, där saker som inte alltid naturligt sugs upp genom deltagande kan 
diskuteras och reflekteras över. Det finns även olika idéer om hur studenterna kan 
få möjlighet att utveckla sin erfarenhet av orkesterspel, för musikerstudenterna fram-
för allt genom deltagande i fler professionella sammanhang, för musiklärarstudenter 
genom deltagande i orkesterverksamhet. Några idéer om okonventionella samarbe-
ten med andra genrer och med andra konstarter framkommer även. 
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6 Diskussion

Denna studie kan betraktas som en fallstudie där lärandet är beroende på förutsätt-
ningarna för lärande. I första delen i detta kapitel fokuseras på lärandet, särskilt på 
lärandet i amatörorkestrarna och vad som blir speciellt i denna miljö. Den andra 
delen fokuserar på miljön, vilket kan ses som varför studenterna lär i denna miljö 
och om utveckling och samarbeten.

6.1 Om lärande i amatörorkester
I följande avsnitt diskuteras om skillnaderna mellan amatörorkestrar och musikhög-
skoleorkestrar har möjlig betydelse för lärande, om erfarenhetens betydelse för lä-
rande, vad orkestermusiker har för specifik kunskap samt musikhögskolestudenters 
skapande av en professionell identitet.

6.1.1 Skillnadernas möjliga betydelse för lärandet

Något som kan noteras är att amatörverksamhet inte alltid i första hand är organi-
serat för att främja ett systematiskt lärande. Dock visar Coffman (2013), Folkestad 
(2006), Gullberg (2002) och Veblen (2012) att musikaliskt lärande sker även i mu-
sikmiljöer utanför utbildningsinstitutionerna. Något som också kan framhävas, och 
som framkommer i studien, är att det finns skillnader mellan orkestrar inom mu-
sikhögskolor och amatörorkestrar. De tydligaste skillnaderna är förutsättningarna 
för repetitionsarbete, nivån, dirigentens roll, den sociala miljön och de svårigheter 
musikhögskolestudenterna möter. De olika miljöerna som studenterna möter kan 
betraktas som olika kommunikationsarenor, med Wittgensteins (1953/1978; 
1969/1981) terminologi får studenterna hantera olika språkspel i olika miljöer. De 
olika miljöerna kan också betraktas som olika praxisgemenskaper (Kvale & Nielsen, 
2000; Lave, 2000). 

Formen där amatörorkestrarna repeterar en gång i veckan innebär en annorlunda 
situation mot musikhögskoleprojektens repetitioner (Musikhögskolan i Malmö, 
2015b) som har de professionella orkestrarnas verksamhet som modell. Betraktas 
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dessa olika miljöer som olika praxisgemenskaper eller kommunikationsarenor (Kva-
le & Nielsen, 2000; Lave, 2000; Pehrsson 2000/2002; Wittgenstein, 1953/1978; 
1969/1981) med olika regler eller förutsättningar för deltagande så går det att se att 
olika typer av lärande kan ske. I studien påpekar informanterna att det ofta är svå-
rare att minnas och repetera det som spelats för en vecka sedan jämfört med det som 
spelats föregående dag, men att det också finns fördelar eftersom möjligheten att öva 
och förändra sitt spel fram till nästa repetition en vecka senare är större än om repe-
titionen är nästa dag. Detta gör att det finns en potential för teknisk och musikalisk 
utveckling. Amatörorkestrar kombinerar också ibland de olika formerna genom att 
arbeta med repetitionshelger för att kunna arbeta koncentrerat. Det kan även finnas 
fördelar med arbete i projektform, eftersom det finns ett tydligt kortsiktigt mål som 
till exempel en konsert inom en vecka, enligt de erfarenheter som en av informan-
terna beskrev när hen jämförde hur ett projekt fungerade på de två olika sätten inom 
Musikhögskolan i Malmös verksamhet. Framförallt är det studenternas motivation 
och möjlighet till fördjupat arbete under en sammanhängande period som främjas 
av projektbaserat arbete. De olika repetitionssätten kan även ses i ljuset av Johnsson 
och Hagers (2008) syn på utveckling av den professionella musikerrollen där stu-
denten ska utveckla sin sociala kompetens i form av ansvarstagande och professio-
nalitet vilket möjligtvis kan vara lättare med projektformen eftersom målet är tyd-
ligare definierat. Däremot kan de relativt korta repetitionstiderna för amatörorkest-
rarna kan göra att studenterna orkar, och har tid, att delta i verksamheten utan att 
det påverkar alltför mycket av deras ordinarie studier. Dock kan det utifrån musik-
högskoleperspektiv finnas en farhåga att studenter som deltar i mycket verksamhet 
utanför inte hinner med sina studier, även om deltagande i alla typer av extern 
verksamhet generellt uppmuntras. Deltagande i extern verksamhet ses som viktig 
för att studenterna ska kunna utveckla personliga musikaliska intressen som det 
kanske inte finns utrymme för inom verksamheten. 

Även om många amatörorkestrar håller hög musikalisk nivå, så kan det skilja 
mycket mellan orkestrarna och inom orkestrarna (Heiling, 2000; Andersson, 2015). 
Dock finns det ofta ambitioner hos amatörorkestrarna att ha en hög lägsta nivå, 
vilket säkras av till exempel provspelningar vilket vissa av dirigenterna i studien 
praktiserar. En särställning har dock en av orkestrarna som har ett tydligt pedago-
giskt uppdrag vilket gör att den önskade nivån kan komma i konflikt med uppdra-
get. Här prioriteras delvis det pedagogiska värdet framför den musikaliska nivån. 
Det påpekas även av informanterna att en amatörorkester inte heller har samma krav 
på närvaro, som deltagande vid alla repetitioner, och professionellt beteende, till 
exempel på hur väl en medlem kan sin stämma, som en musikhögskoleorkester. I 
studien visas att även om amatörorkestern har motsvarande nivå som en musikhög-
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skoleorkester kan vissa krav inte ställas på samma sätt. Det kan till exempel inte 
krävas formellt av en amatörmusiker att öva på sin stämma. Dessa skillnader kan 
betyda att det krävs mer repetitioner för amatörorkestrar för att nå likvärdigt resul-
tat. Men även om det inte finns formella krav kan det finnas ett informellt kollegi-
alt tryck på amatörmusiker till exempel att hålla en hög nivå eller att kunna sin 
stämma. Liknande typ av kollegialt tryck finns också hos professionella musiker 
(Gillinson & Vaughan, 2003; Liljeholm Johansson, 2010). Heiling (2000) visar att 
ojämn nivå och olika ambitionsnivå är konfliktområden inom amatörorkestrar. 
Detta är även fallet inom orkesterprojekten på Musikhögskolan i Malmö vilket visas 
av studentenkäterna (Musikhögskolan i Malmö, 2016c).

I studien är det vanligt att det är samma dirigent under längre tid vilket kan 
jämföras med det professionella musiklivets och musikhögskoleorkestrarnas projekt-
anställda dirigenter (Musikhögskolan i Malmö, 2015b). Den enda amatörorkestern 
som hade projektanställda dirigenter hade en ledare-dirigent som hade ansvar för 
vissa projekt samt repetitionsarbete innan gästdirigenten kom. I studien visas att 
dirigenter för amatörorkestrar kan ha ett längre perspektiv på hela orkesterns utveck-
ling. I studien av Harrison et al. (2013) visades att dirigenterna inom ramen för 
ensembler på musikutbildningar ofta ville kunna utveckla studenternas lärande un-
der längre tid än vad som var möjligt inom utbildningarna. Här visas en svårighet 
mellan dirigentens pedagogiska uppdrag inom ramen för musikutbildningen och 
de förutsättningar som ges för att utveckla detta uppdrag. Resultatet av denna studie 
visar att amatörorkesterdirigenterna anser att de har en potential för att utveckla ett 
mer individualiserat lärande, genom att de kan ge en personlig feedback till en-
skilda musiker under längre tid. Dock ansåg dirigenterna i studien inte att de hade 
detta pedagogiska uppdrag gällande musikhögskolestudenterna, men indikerade att 
de gärna skulle vilja ha det. När väl en student arbetar som professionell musiker 
finns det inte möjlighet att få feedback på samma sätt även om de i många fall 
skulle kunna ha nytta av det för att utveckla sitt spel. Lärandet som musiker kan ses 
som ett livslångt lärande (Smilde, 2009a; Smilde, 2009b), vilket gör att alla olika 
typer av musikaliska miljöer kan betraktas som potentiella lärandemiljöer.

Förmågan till hanterande av olika sociala sammanhang är en viktig del av ensem-
blemusicerandet (Cottrell, 2004; Dobson & Gaunt, 2013; Hager & Johnsson, 2009; 
Johnsson & Hager, 2008). Amatörorkestrarna i studien visade sig vara mycket he-
terogena miljöer jämfört med musikhögskoleorkestrarna. Den musikaliska nivån 
kunde vara mycket mer differentierad eftersom det i amatörorkestrarna regelbundet 
kunde delta både professionella musiker och amatörmusiker vilket stämmer väl 
överens med Heilings (2000) studie. Nivån i en av orkestrarna var den som kunde 
skilja mest eftersom den dels hade kulturskolans lärare som deltagare och dels hade 
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ett pedagogiskt uppdrag för eleverna på kulturskolan samt vill engagera amatörer i 
regionen. På liknande sätt var den sociala miljön i alla orkestrar mer differentierad 
eftersom det i orkestrarna kunde ingå deltagare i olika åldrar och från olika yrkes-
grupper. Denna typ av heterogenitet sågs i intervjuerna som en styrka ur pedagogisk 
synvinkel, eftersom musikhögskolestudenterna kunde lära sig mer om social flexi-
bilitet. 

Luff och Lebler (2013), Hager och Johansson (2009), Dobson och Gaunt (2013) 
och Lonnert (2015) framhåller att snabbt och lämpligt beslutsfattande är centralt för 
hög orkesterkompetens. Något som en av informanterna i studien beskriver är att 
det kan vara betydligt svårare att spela med en amatörorkester än med en professio-
nell orkester eftersom musikerna, och ibland dirigenten, inte har samma kompetens 
och det därmed är svårare för den enskilde musikern att fatta bra beslut. Dobson 
och Gaunt (2013) och Fischer och Jackson (1997) beskriver att praktiken i en orkes-
ter är en förhandling mellan olika musiker samt musiker och dirigent, och Frimodt-
Möller (2010) beskriver hur hierarkin i en orkester ibland sätt ur spel genom hand-
lingar av olika individer och grupper. Detta gör att det kan vara problematiskt för 
musikhögskolestudenter att spela i en amatörorkestermiljö. Det är inte säkert att 
studenterna har den stabilitet som behövs för att kunna hålla en hög nivå när orkes-
tern omkring är instabil, de kanske inte heller litar på sin förmåga. Men, som en av 
informanterna hävdar, är en amatörmiljö även en plats där studenter kan öva sin 
stabilitet. Ett annat problem som framkommer i intervjuerna är att studenterna inte 
alltid har förmåga att bete sig professionellt när de har en mellanställning mellan 
amatör och professionell musiker, de kan därmed spela sämre än de skulle gjort i en 
professionell orkester. 

6.1.2 Erfarenhetens betydelse för lärande

Det som i första hand beskrevs som viktigt för studenterna var att de skulle få mer 
erfarenhet genom deltagande i amatörorkestrarna. Erfarenheten var inte specifikt 
kopplat just till deltagandet i amatörverksamhet utan mer till studenternas samlade 
mängd erfarenhet där amatörorkestrarnas verksamhet kunde bidra. I denna utveck-
ling kunde alla typer av musicerande ingå. Framförallt beskrevs erfarenhet av reper-
toar, samspel, prövande av olika roller och socialt spel som viktigt. Erfarenheten 
hade framförallt betydelse för olika typer av problemlösning.

Davis (2004) framhäver erfarenhet av mycket repertoar som viktigt för 
orkestermusiker. I denna studie beskrivs att det kan det vara möjligt att få erfarenhet 
av repertoar genom att spela orkesterutdrag förutom projektorkesterverksamheten 
inom musikutbildningen. Amatörorkestrarnas bidrag kan vara att de ofta spelar 
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standardrepertoar, det vill säga kompositörer och verk som ofta återkommer i profes-
sionella sammanhang och som musiker bör känna till. Studentenkäten (Musikhög-
skolan i Malmö, 2016c) visade att studenterna ofta är mer positiva till att spela 
standardrepertoar inom sin utbildning än att spela mer ovanlig repertoar. Kunskap 
om denna typ av repertoar ses som väsentlig för studenternas framtida yrkeskun-
nande. Informanterna i studien bekräftar Davis (2004) betoning av repertoarkän-
nedom som grundläggande orkesterkunskap. Erfarenhet av repertoar kan ses som 
grundläggande i musikutbildning, genom sin möjlighet att överföra kunskap till 
liknande situationer (Johannessen, 1999/2002; Lonnert, 2015). Genom deltagande i 
verksamhet utanför läroinstitutionerna kan studenterna få erfarenhet av fler verk, 
standardverk och specifika kompositörer. Mängden erfarenhet, och tiden som den 
enskilde studenten lägger ned på att skaffa denna erfarenhet, kan ses som 
grundläggande för att ha möjlighet att nå en hög kompetensnivå (Ericsson et al., 
1993). Ensemblekunskaper skiljer sig i hög grad från solistiska kunskaper (Luff & 
Lebler, 2013) vilket gör att separerat repertoarspel eller spelade av orkesterutdrag inte 
helt kan ersätta repertoarspel i orkester.

En grund för högre musikutbildning har varit mästarläran som form och relatio-
nen mellan student och lärare (Gaunt, 2011). Nielsen och Kvales (2000) beskrivning 
av mästarlära är främst applicerbart inom denna typ av undervisning, även om en-
semblespel som lärandeform kan dock uppvisa drag av mästarlära. Inom musikut-
bildning läggs idag större fokus på ensemblespel och det finns en medvetenhet om 
att ensemblespel och solistiskt spel skiljer sig åt (Channing, 2003; Christophersen, 
2013; Hager & Johnsson, 2009; Harrison et al., 2013; Luff & Lebler, 2013; Parasura-
man & Purohit; 2000). Denna studie visar att studenternas möjligheter att kunna 
få erfarenhet av orkesterspel inom sin utbildning var mycket ojämnt fördelade ef-
tersom vissa studenter, företrädesvis stråkmusiker, deltog i många fler projekt än 
andra musiker. Andra studenter, som till exempel pianister, hade begränsat med 
möjligheter. Denna aspekt av utbildningar för de instrument som inte definieras 
som orkesterinstrument men som kan ingå i orkester har uppmärksammats i Göte-
borg, och pianister kan nu studera inom masterutbildningen med orkesterinriktning 
(Göteborgs universitet, 2016b). En annan aspekt av att skaffa erfarenhet var studen-
ternas möjlighet att upprepa och förbättra sitt spel. Amatörorkestern kunde ses som 
en mer förlåtande miljö än en professionell orkester vilket kunde göra att studen-
terna kunde få möjlighet att förbättra sitt spel. Det kunde också vara en socialt 
stödjande miljö. I amatörorkestern kunder det också finnas utrymme för att pröva 
olika musikaliska lösningar, något som det inte finns utrymme för i en professionell 
orkester eftersom den har ett bestämt mål som skall nås inom en kort tid. 

Genom att delta i olika sammanhang fick studenter erfarenhet av olika situatio-
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ner, och möta olika orkestrar och dirigenter. Informanterna menade att dessa olika 
erfarenheter gynnade studenternas utveckling. Erfarenheten var då inte endast 
kopplad till musikalisk utveckling utan även till förmåga att hantera olika sociala 
och pedagogiska situationer, detta kan inte endast ses som relaterat till tiden som 
student utan också till en framtid med många möjliga yrkesroller inom musik. 
Musikerrollen innebär att kunna arbeta inom många olika roller både som musiker 
och pedagog vilket Smilde (2009a; 2009b) visar i sin studie. Men musikerrollen är 
också i förändring och andra typer av erfarenhet av olika roller kan också vara bety-
delsefullt för framtida yrkesverksamhet (Cole, 2011; Cottrell, 2003; Hallam & 
Gaunt, 2012). En möjlighet för studenterna var att kunna pröva olika roller i orkes-
tern, det handlade inte enbart om olika positioner i orkestern, även om dessa roller 
kan var mycket olika kunskapsmässigt (Liljeholm Johansson, 2010; Lonnert, 2015). 
Det kunde även handla om att hantera arbetsledning för en sektion, eller pedago-
giska roller. 

Luff och Lebler (2013) visar positionens betydelse i ensemblespel och -lärande, det 
är skillnad mellan att följa en sektionsledare och att leda en sektion. Detta visas 
genom en av informanterna i studien som ansåg att musikhögskolestudenternas 
lärande i orkestern var olika beroende på position. De som redan hade god erfaren-
het, som till exempel stråk, lärde sig inte så mycket som de som fick pröva och ut-
veckla nya roller, som träblåset. Hen menade att de inte tillförde så mycket i orkes-
tern heller. Detta kan bero på ansvar och utsatthet, en soloinsats hörs och bedöms 
på ett annat sätt än ett deltagande i en tuttistämma, men även bero på de möjlighe-
ter som de enskilda studenterna har. Studenter som inte har så många möjligheter 
att utveckla sitt orkesterspel inom institutionerna beroende på utbildningsinriktning 
eller instrument har en större utvecklingspotential. 

Erfarenhetens betydelse kan relateras till möjligheter att införskaffa kunskap och 
att kunna använda en bred kunskapsbas i yrkesverksamheten. Detta kan ses som 
relaterat till det analogiska tänkandet som Johannessen (1999/2002) beskriver, möj-
ligheten till att överföra kunskap till nya områden. Johannessens (1999; 1999/2002) 
syn är att människor lägger grund för praktisk kunskap genom erfarenhet, i synnerhet 
genom förtrogenhetskunskap men även genom omdöme. Genom erfarenhet kan 
studenterna få förmåga att kunna lösa situationer som uppkommer i stunden. Det 
kan relateras till den skillnad Davidson och King (2004) beskriver mellan kunskap 
som är en förutsättning för musicerande, till exempel att kunna läsa noter, och 
kunskap som har med musicerandet i realtid att göra. Realtidsmusicerandets kun-
skap blir delvis specifik för orkesterspelet.
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6.1.3 Orkestermusikers specifika kunskap

Det finns kunskaper som måste fås i den miljö där de skall användas, och lärs genom 
deltagande (Janik, 1996; Johannessen, 1999; Kvale & Nielsen, 2000; Lave, 2000; 
2.4.1). I orkestermiljön kan den som musicerar få specifika kunskaper som inte kan 
fås på lektioner eller i andra sammanhang (Luff & Lebler, 2013). Medvetenheten om 
detta har förändrat musikutbildningarna, möjligt är dock att orkestrar tidigare tog 
ett större ansvar för nyutbildade musiker medan det idag ställs högre krav på de 
nyutbildades ensemblespelskunskaper. Mycket fokus i musikutbildningar har tidi-
gare varit på det individuella solistiska lärandet men idag finns ett medvetet fokus 
på lärandet av ensemblespel (Channing, 2003; Christophersen, 2013; Hager & 
Johnsson, 2009; Harrison et al., 2013; Luff & Lebler, 2013; Parasuraman & Purohit, 
2000). Möjligtvis kan idén om att lärande av orkesterspel sker i orkestern i många 
sammanhang ses som självklar, men dock visar det sig att det krävs en medvetenhet 
om kontextuellt lärande både från lärare och musikutbildningsinstitutioner (Chan-
ning, 2003; Luff & Lebler, 2013). Det finns i intervjuerna i studien en medvetenhet 
om att de fem åren på en musikhögskola, även om förutbildningarna kan adderas, 
inte kan ge alla kunskaper som behövs som orkestermusiker. Musicerande kan be-
traktas som ett livslångt lärande (Smilde, 2009a; Smilde 2009b), och lärandet av 
orkesterspel sker även efter att utbildningen är avslutad (Lonnert, 2015). Som spe-
cifik kunskap inom orkesterspel måste flera olika förmågor utvecklas, den musika-
liska, sociala och kontextuella flexibiliteten (Luff & Lebler, 2013). Dels finns då 
kunskapen som är förutsättningar för orkesterspel, och dels kunskaperna som mås-
te användas i stunden (Davidson & King, 2004). En orkestermusiker måste kunna 
lita på sitt eget kunnande, vara övertygande, fatta lämpliga beslut, kunna passa in 
samtidigt som den ska vara musikaliskt personlig och kunna ta initiativ vid behov. 
Det specifika orkesterkunnandet måste gestaltas, det vill säga höras och förstås av 
den som lyssnar. Gestaltandet kan ses som att det är en del av kroppen som kun-
skapsbärare och kunskapen som förkroppsligad (Bowman & Powell, 2007; Merleau-
Ponty, 1945/1997). Att detta är en utveckling som kan ske under studietiden visas av 
kravskillnaderna mellan kandidat och masternivå inom orkesterspel där kandidater 
förväntas tolka medan masterstudenter förväntas förstå och gestalta (Musikhögsko-
lan i Malmö, 2007e; Musikhögskolan i Malmö, 2008f ). 

Centralt som specifik kunskap för orkesterspel är det professionella lyssnandet 
och handling kopplat till detta lyssnande. I intervjuerna framkom det att det profes-
sionella lyssnandet har en särställning. Informanterna beskrev lyssnandet som en 
förmåga som måste övas upp i sammanhanget och som en professionell yrkeskun-
skap. I en av intervjuerna beskrevs det som lyssnande i ett tredimensionellt rum, 
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möjligtvis kan det kallas för ett tredimensionellt lyssnande, det vill säga ett lyssnande 
i en specifik musikalisk situation, placering och rum. Detta kan ses som relaterat till 
det Knight (2006) kallar listening lines, det en enskild musiker måste lyssna efter i 
en specifik situation. En av informanterna beskrev också lyssnandets roll i förhål-
lande till dirigenten, att för en professionell musiker kommer lyssnandet först och 
dirigentens arbete relateras till lyssnandet. Det är därmed inte möjligt att betrakta 
dirigentens roll som enbart styrande, däremot som en ledande roll. Hen menade att 
det professionella lyssnandets roll och funktion är något som utvecklas, eller bör 
utvecklas, under studietiden. ”Att följa en dirigent” kan därmed ha olika betydelser 
för en amatör eller student och för en professionell musiker. Den forskning som 
Fagius (2001/2015) presenterar samt Lotze et al. (2003) visar att det är skillnader i 
hjärnaktivitet på lyssnande och ”inre hörande” hos professionella musiker och ama-
törmusiker. Det professionella lyssnandet kan då betraktas som en professionell 
kunskap vilken övas under utbildningen.

Relaterat till lyssnandet är den musikaliska handlingen som baseras på lyssnandet 
vilket Luff och Lebler (2013) beskriver som ”the ability to listen and respond appro-
priately to the needs of a section” (s. 174). Detta behöver inte nödvändigtvis begrän-
sas till sektionen, som de gör, utan kan sättas i samband med hela orkestern och dess 
spel. Lonnert (2015) visar att den musikaliska flexibiliteten och reaktionsförmågan 
är en stor del av professionella musikers yrkeskunnande. Mycket av det som studen-
terna måste lära kan de bara lära sig i orkestern, till exempel hur deras eget spel 
förhåller sig till alla andras spel vilket visas av det informanterna säger i intervjuerna 
om hur studenter lär sig vara flexibla. Det kan ses som ett dubbelt lyssnande, hur 
studenterna lyssnar på sig själva och på omgivningen och hur relationen mellan det 
egna spelet och omgivningen fungerar. Detta kan betraktas som det Dobson och 
Gaunt (2013) kallar att ha en ”radar” eller det Hager och Johnsson (2009) beskriver 
som kontextberoende bedömningar (context-sensitive judgements). 

Med mängden erfarenhet har studenterna möjlighet att kunna tillägna sig flexi-
bilitet som musiker. Att kunna få flexibilitet som orkestermusiker innebar att ha 
möjlighet till en situationsbaserad handlingsrepertoar byggd på erfarenhet (Dreyfus 
& Dreyfus, 1988; Johannessen, 1999). Flexibiliteten kan byggas på att kunna rea-
gera på lämpligt sätt i en kontext. Här menar informanterna att möten med olika 
typer av orkestermiljöer och sammanhang gynnar studenternas utveckling av flexi-
bilitet, något de måste kunna som professionella musiker. Ett exempel som en av de 
intervjuade dirigenterna beskriver är hur flexibilitet i intonation kan gynnas av att 
spela i amatörorkester, eftersom intonationen ofta inte är lika bra som i professio-
nella orkestrar, men att studenter ofta är omedvetna om att de kan lära utan endast 
ser bristande intonation som ett problem. Men informanten framhäver att den in-
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dividuella musikern kan stödja och förändra intonationen i en orkester genom sin 
kunskap. Denna typ av erfarenhetsbaserade kunskap kan liknas vid Larssons (1912; 
1892/1997) definition av begreppet intuition som innebär en uppövad förståelse- och 
kombinationsförmåga.

Heiling (2000) anser att förmågan till problemlösning är en av kompetenserna 
som skiljer sig mellan en amatör och en professionell musiker. Denna studie visar 
att Heilings resonemang kan utvidgas, att problemlösning också är en förmåga som 
är kopplad till kontexten. Det visar sig i studien att problemlösning kan vara svå-
rare när studenterna spelar med en amatörorkester eftersom de inte alltid kan lita 
på att musikerna omkring fattar bra beslut. Detta gör att studenterna måste lita på 
sig själva i hög utsträckning. De måste även ha en hög grad av flexibilitet för ovän-
tade situationer. För att kunna fatta lämpliga beslut i sammanhanget krävs det att 
musiker har förtroende till sin egen förmåga. Det kan vara att kunna spela något 
som de vet är rätt även om musikerna omkring inte gör det. De ska kunna ta ini-
tiativ och samtidigt kunna passa ihop med de andra i stämman och övriga musiker 
i orkestern. Detta självförtroende kan ses som en gestaltad förmåga, det är hur den 
fungerar i sammanhanget som är det viktiga. Det handlar om att kunna spela över-
tygande även om inte situationen är optimal. Med hjälp av erfarenhet av liknande 
situationer är det möjligt att kunna fatta beslut i nya situationer eller då situationen 
inte är optimal (Dreyfus & Dreyfus, 1988; Nussbaum, 1993). Viktigt i detta sam-
manhang är även hastigheten på bedömningsförmågan (Dobson & Gaunt, 2013) 
vilket kan likna Schöns (1983/1991) och Molanders (1993) syn på reflektion och 
handling som sammanlänkande där reflektionen sker i handlingen. 

Flera av informanterna beskrev att studenter inte alltid har förmågan och själv-
förtroendet att kunna spela bra i en amatörorkester. De kan ibland spela sämre med 
en amatörorkester än de skulle gjort med en professionell orkester. Där en profes-
sionell musiker har förmågan att behålla sin nivå även då inte allt fungerar omkring, 
och ofta hjälpa till med att lyfta den gemensamma nivån, kan en student istället 
spela betydligt sämre än den har förmåga till. Det kan bero på motsättningen att 
behålla sin egen nivå och att passa in i orkesterns spel (Lonnert, 2019). Dirigenterna 
i studien kunde därför välja att använda professionella musiker istället för musik-
högskolestudenter. Det kan ses som en kunskap hos professionella musiker att de 
kan hantera att spela tillsammans med musiker som inte är professionella och be-
hålla sin nivå, och stabiliteten och den musikaliska och praktiska ledningsförmågan 
blir viktig.
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6.1.4 Att skapa en professionell identitet

Under utbildningstiden skapar de studerande en professionell identitet (Nielsen & 
Kvale, 2000). I synnerhet de som studerar orkesterinstrument på musikerutbild-
ningen har en professionell orkestermusikeridentitet att utveckla, detta sker inte i 
och med examen utan är en gradvis förändring. Men även inom denna musikeri-
dentitet kan även andra tangerande yrkesroller ingå som till exempel pedagogiska 
roller och musicerande inom andra roller (Hallam & Gaunt, 2012; Smilde 2009a; 
Smilde 2009b). Det visar sig i studien att studerande inom musiklärarutbildningen 
även kan utveckla liknande yrkesidentiteter eftersom gränserna inom musikutbild-
ningarna är flytande. Detta liknar det Nielsen (2000) beskriver, att inom högre 
musikutbildning finns många olika praxisgemenskaper förutom den övergripande. 
Tillägnelse av yrkesidentitet (Nielsen & Kvale, 2000), som en orkestermusikeriden-
titet, kan vara i denna delpraxisgemenskap. 

Det kan vara en motsättning mellan att betrakta sig som professionell och att 
betraktas som professionell. Definitionen av en professionell musiker är i många fall 
inte entydig (Finnegan, 1989/2007). I studien visas att när studenterna väl började 
arbeta professionellt så förväntades de att ha orkesterrutin som professionella musi-
ker. En av informanterna menade att de få orkesterprojekt som studenterna deltog 
i under sin studietid inte räckte för att få rutin så att det räckte till professionell 
verksamhet. Det framkom i studien att dirigenterna ofta upplevde att studenterna 
trodde sig ha ett större kunnande än de egentligen hade. Detta tog sig uttryck på 
olika sätt, till exempel om det behövdes en musiker snabbt till orkestern valde diri-
genterna ofta att fråga en professionell musiker vilken ofta, men inte alltid, kostade 
mer pengar. En av dirigenterna valde att ha med studenter som inte var för nära sin 
examen eftersom dessa ofta hade svårt att hantera skillnaden mellan att vara solist 
och ensemblemusiker både musikaliskt och socialt. Denna konflikt mellan solistiskt 
spel och ensemblespel kan ses som ett resultat av utbildningstraditioner på 
musikutbildningsinstitutioner (Harrison et al., 2013; Parasuraman & Purohit, 
2000). För studenterna kom den professionella identiteten som musiker därmed 
före den professionella kompetensen som musiker. Det vill säga den professionella 
kompetensen att kunna vara flexibel i orkesterspelet, att kunna fatta lämpliga beslut, 
att kunna hantera en kontext och hålla en hög nivå, samt att lyfta den gemensamma 
nivån även om musikerna man spelade med inte hade samma kompetensnivå.

Musikhögskolestudenter som inte deltog på regelbunden basis i en amatörorkes-
ter ville oftast ha betalt när de blev tillfrågade om att delta tillfälligt, vilket kunde 
vara problematiskt eftersom dirigenterna som inte alltid tyckte att de höll en till-
räckligt hög nivå. En av informanterna beskrev att professionella musiker ibland tog 
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mindre betalt än studenterna vilket kunde ha många olika orsaker. De professio-
nella kunde betrakta sig som att de hade en pedagogisk roll som liknar de möjlig-
heter till personlig utveckling genom deltagande i amatörverksamhet, eller com-
munity music, som Knussen (2003) beskriver. Det kan också vara ett uttryck för 
musicerande som livsval, musiker som vill musicera i många olika sammanhang 
vilket även kan relateras till studenters engagemang att musicera i många olika sam-
manhang som en av informanterna beskriver. Men eftersom betalning också är en 
personlig förhandling kan det bero på de överenskommelser orkesterledning och 
musiker gör samt hur betalning diskuteras i olika grupper. 

Studenter som deltar i professionell verksamhet får ofta betalt som om de är pro-
fessionella eftersom det är den roll de har i orkestern (Cottrell, 2004). Musikstuden-
ter som tar betalt för att delta i ett amatörsammanhang när de blir tillfrågade att 
delta kan ses som att de övar sig inför en framtida yrkesroll som musiker. Studenter 
kan därmed ha olika roller i olika sammanhang där de utför samma arbetsuppgifter. 
Spelar de med en projektorkester på en musikhögskola är de i första hand studenter. 
Spelar de med en professionell orkester är de professionella, eftersom de utför ett 
arbete på professionell nivå och får betalt för det. Däremot om de spelar med en 
amatörorkester kan det finnas en glidning mellan om de är amatörer, studenter eller 
professionella. I många musiksammanhang kan det vara vanligt med otydliga roller 
beroende på att amatör och professionell kan definieras på flera olika sätt (se Fin-
negan, 1989/2007). En professionell musiker har lättare att kunna distansera sig från 
rollen som amatör eller student och kan därmed lättare adaptera andra roller, till 
exempel som förebild eller pedagog.

I amatörorkestrarna finns möjlighet att kunna öva olika positioner i orkestern 
(Heiling, 2000). Till exempel kunde träblåsare få fler tillfällen att ha solopositioner 
än vad de skulle ha om de endast spelade i projektorkestrarna på musikhögskolan. 
En stämledarroll kan innebära att ha en möjlighet till mer musikalisk frihet än en 
tuttiroll (Frith, 2012). Men att vara stämledare innebär inte endast att ha en solistisk 
stämma utan handlar även om ansvar och arbetsledning i orkestern. I solorollerna, 
och stämledarrollerna, ingår ett ledaransvar (Liljeholm Johansson, 2010). Det är inte 
självklart att förmågan att leda har med musikhögskoleutbildning att göra anser en 
av informanterna, det kan även bygga på personlig lämplighet. Dock är det en av 
de professionella kunskaperna att kunna variera sin position i orkestern. Eftersom 
de olika positionerna har olika krav på hur samspelet fungerar (Lonnert, 2015) mås-
te olika typer av roller läras. En del är att lära sig att spela de solistiska stämmorna 
för instrumenten i rätt sammanhang, och inte bara som orkesterutdrag. Informan-
terna betonade även upprepningen, att få möjlighet att spela samma solostämma 
många gånger, vilket kunde ge fördjupad kunskap och ökad säkerhet. Säkerhet i 
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olika roller kunde förbereda för det professionella livet, inte bara att kunna de solis-
tiska delarna men att övertygande kunna spela tuttistämmor och andra positioner 
än solostämmorna. 

Studien visar att det i rollen som professionell musiker krävs ett beteende som är 
annorlunda än det som studenter eller de som ännu inte börjat musikhögskola har. 
Brist på professionellt beteende inom musikhögskoleprojekten visas av studenten-
käterna där studenterna påpekar bristande förberedelse inför projekten vilket påver-
kar det gemensamma resultatet och arbetsmiljön (Musikhögskolan i Malmö, 2016c). 
Dels handlar det om ansvarstagande och dels om social kompetens (Cottrell, 2004; 
Johnsson & Hager, 2008; Dobson & Gaunt 2013). Den professionella identiteten 
behöver inte enbart vara som orkestermusiker, det finns många roller inom detta 
fält. Ett exempel är den konstruktion som en av orkestrarna i studien har där mu-
siklärare är orkestermusiker och pedagoger kombinerat i samma roll. Detta liknar 
den utveckling som sker inom institutioner och inom musikerkarriärer där profes-
sionella musiker kan inneha pedagogiska roller (Channing, 2003; Hallam & Gaunt, 
2012; Knussen, 2003; Smilde, 2009a; Smilde 2009b).

6.2 Om utveckling och samarbete
I följande avsnitt diskuteras utvecklingsarbete och samarbeten, i dessa ingår studen-
ters orsaker och val att delta i musikverksamhet utanför utbildningen, frågor om 
autonomi och styrning, hur Musikhögskolan i Malmö relaterar till samhället om-
kring och arbetsmarknadens förändringar samt hur orkesterspelet på Musikhögsko-
lan i Malmö förändras.

6.2.1 Orsaker till deltagande och studenternas val

Det finns framförallt två typer av deltagande i amatörorkestrar: studenter kan delta 
som ordinarie medlemmar eller extramusiker i enskilda projekt. Orsakerna till dessa 
olika typer av deltagande kan variera.

Studenternas val att delta i amatörorkester som ordinarie medlemmar kan bero 
på att de saknar delar i sin utbildning vilket de kompenserar med att vara med i 
extern verksamhet. Främst kan detta representeras av studenter som spelar orkester-
instrument på ämneslärarutbildningen GY och GR, musiklärarutbildningen, som 
inte explicit har orkester i sin utbildning (Musikhögskolan i Malmö, 2015d; Musik-
högskolan i Malmö, 2012). De får vara med på musikhögskolans orkesterprojekt i 
mån av behov vilket innebär att det är mest stråkinstrumentstudenter som deltar. 
Detta har konsekvensen att de som spelar andra orkesterinstrument ofta söker sig 
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utanför musikhögskolan. Det visar sig i studien att musiklärarstudenter som spelar 
träblås ofta önskar delta i amatörorkesterverksamheten. 

Studien visar att det finns studenter som ofta är med i många projekt, och som 
gärna engagerar sig i projekt utanför musikhögskolan. Musicerande med andra är 
för dessa studenter ett stort intresse, och de spelar gärna i många sammanhang. 
Dessa studenter har ofta en svår balansgång mellan att engagera sig utanför och att 
sköta sina studier då utbildningarna ofta är krävande. Det finns även aspekten av 
deltagande som social miljö, studenterna är med för att deras vänner är med. Här 
kan till exempel intressanta turnéer och utmanande orkesterprojekt spela en stor 
roll. Detta kan visa amatörmusicerandets, community music, fokus på det kollabo-
rativa, en lekfull inställning till musicerande och fokus på sociala faktorer (Coffman, 
2013).

En annan orsak till deltagande är att studenterna blir tillfrågade för att delta i 
enskilda projekt och att de i många fall får betalt för att delta. Studien visar att det 
ofta bygger på personliga kontakter mellan dirigent och student, eller mellan diri-
gent och studentens lärare. Det kan också vara lärare på musikhögskolan som arbetar 
med en hel sektion i amatörorkestern när studenterna deltar. Dirigenternas och lä-
rarnas kontaktnät är viktiga för studenternas deltagande. Något som framhävs i 
studien är även lärarnas och studenternas attityder till deltagande utanför utbild-
ningen. Eftersom lärarna i hög grad väljer utbildningsinnehåll är det troligt att lä-
rare som själva är utövande orkestermusiker undervisar och främjar orkestermusice-
rande. Användandet av kontaktnät visar de samspel som finns mellan amatörarenor, 
professionella arenor och utbildningsinstitutioner vilket även Finnegan (1989/2007) 
och Higgins (2012) beskriver.

6.2.2 Autonomi och styrning

Eftersom deltagande i extern verksamhet är frivillig men har kontaktytor med den 
institutionella verksamheten går det att undersöka hur frivilligheten och styrningen 
fungerar från student-, lärar- och organisationshåll. Amatörverksamhet, eller com-
munity music, har generellt ett komplext samspel mellan olika institutioner och 
intressenter (Finnegan, 1989/2007; Higgins, 2012). Inom instrumentalundervis-
ningen på musikhögskolan i studien lämnas relativt stor frihet till lärarna att själva 
utforma sin undervisning. Undervisning inom musikutbildning baseras ofta på en-
till-en undervisning (Gaunt, 2011). I studien visas att det finns en öppenhet för 
studenterna att forma sin musikaliska identitet och kompetens både inom musik-
högskolan och utanför. Dock finns det mål inom utbildningarna som skall nås vilket 
styrs av till exempel kursplaner (2.2.1; 2.2.2), men det finns också interna överens-
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kommelser. Inom musikerutbildningen är det i hög grad lärarna som organiserar 
vilka studenter som spelar i olika orkesterprojekt och vilka stycken de spelar. Det 
kan även organiseras på olika sätt beroende på instrumentgrupp och hur många 
studenter som finns i dessa. Ett exempel är förändringen av kontrabasutbildningen 
med en kurs i repertoarspel på lärarens initiativ. De studenter från musiklärarutbild-
ningen som deltar i projektorkestrarna gör det främst utifrån orkesterprojektets 
behov. Lärarna undervisar också i orkesterspel utifrån egen kunskap, intresse och 
erfarenhet. De lärare som betraktar orkesterspel som en framtida kompetens för 
studenter kan välja att ha det som undervisningsinnehåll eller stödja studenters 
medverkande i extern verksamhet.

Den tydliga skillnad mellan orkesterpraktiken för olika instrumentalister på mu-
siklärarutbildningen är ledningen medveten om, men eftersom musiklärarutbild-
ningen inte är en orkesterutbildning är det inget som är problematiskt i sig. Musik-
lärarstudenter med orkesterinstrument spelar i projekt inom musikhögskolans verk-
samhet om de spelar ett instrument som behövs i orkesterprojekt, företrädesvis 
stråkinstrument, eller om det finns orkester som ingår i deras VFU, verksamhets-
förlagda utbildning. Det kan dock vara problematiskt för enskilda framtida musik-
lärare som kan sakna kontextuellt kunnande om orkesterspel från sin utbildning, 
om de ska undervisa elever i orkesterspel (se Dobson & Gaunt, 2013; Harrison et 
al., 2013; Hager & Johnsson, 2009; Luff & Lebler, 2013).

Det framkommer att utbildningsledningen anser att det är viktigt att studenterna 
får möjlighet att musicera på sina egna villkor, musicerandet ska inte enbart vara 
styrt av utbildningen. I viss mån finns det valmöjligheter inom utbildningarna, i 
synnerhet musiklärarutbildningen GY (Musikhögskolan i Malmö, 2012; Musikhög-
skolan i Malmö, 2015c), men det som åsyftas är framförallt det icke institutionella 
musicerandet. Mycket av detta musicerande är verksamhet som organiseras av andra 
institutioner utanför Musikhögskolan i Malmö och annat är verksamhet som stu-
denterna ordnar själva. I den verksamhet som organiseras av studenterna, eller av 
andra med koppling till musikhögskolan, kan musikhögskolan stödja till exempel 
med lokaler och utrustning. Musicerandet ses som en del i studenternas liv och 
livsval, och inte som begränsat till utbildningen. Det finns en ödmjukhet och med-
vetenhet från ledningen på musikhögskolan att de inte kan, eller heller inte ska, 
fylla alla musikaliska behov och önskemål hos studenterna. Studenternas kontakter 
med musiklivet utanför betraktas som viktiga för de enskilda studenterna, för 
institutionen i samhället, och för samhällets musicerande.

Det finns olika kurser i orkesterspel som delvis är samarbeten med Musikhögsko-
lan i Malmö (2.2.3). I en av intervjuerna visade det sig att det också tidigare funnits 
en extrakurs i orkesterspel som riktade sig särskilt till musikhögskolestudenter. Di-
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rigenterna fann idén om att ha den typen av koppling till musikhögskolan intres-
sant, framförallt eftersom de inte såg att de nu hade ett pedagogiskt uppdrag gent-
emot studenterna. Detta var en roll de gärna skulle åta sig. Det liknar det Hager och 
Johnsson (2009) beskriver att dirigenter inom musikhögskoleutbildningar gärna vill 
ha mer långsiktiga planer för undervisning än vad som är möjligt inom utbildnings-
formen. En annan typ av samarbete som både en av dirigenterna och en av utbild-
ningsledarna lyfter fram är presentationen av en av amatörorkestrarnas verksamhet 
för förstaårsstudenterna. Detta bidrog till att sanktionera deltagande utanför mu-
sikhögskolans verksamhet för studenterna samt att skapa kontaktytor. Samarbete 
kan även ske på andra sätt, en annan av dirigenterna och en från musikhögskolans 
ledning beskrev samarbetet mellan en av orkestrarna och arrangering- och kompo-
sitionsstudenterna som positivt för alla parter. Andra samarbeten som fungerar in-
formellt genom personliga kontakter är till exempel användningen av Musikhög-
skolan i Malmös studenter som solister eller när hela sektioner från Musikhögskolan 
i Malmö, stödda av sin lärare, spelar med i en extern orkester. 

Ledningen vid Musikhögskolan i Malmö är medveten om att det finns studenter 
som deltar i amatörorkesterverksamhet och är generellt mycket positiva till att de 
deltar. Framförallt för att de får mycket orkestererfarenhet genom att delta. För 
några få studenter finns dock farhågorna att de deltar i så många olika saker externt 
så att de inte får tid med eller missköter sina studier. Det finns också risk för att de 
som behöver mer erfarenhet inte är med i externa sammanhang som skulle främja 
deras utveckling. Även om det i många fall blir studenternas ansvar att skaffa sig 
orkestererfarenhet, om de tycker att de behöver det, så visar det sig att studenterna 
kan överskatta sin förmåga. Detta kan också skönjas i studentenkäten (Musikhög-
skolan i Malmö, 2016c) där det finns mycket kommentarer om oprofessionellt be-
teende och för låg nivå hos andra studenter. Det kan då betraktas som ett lednings-
ansvar, eller läraransvar, om studenterna ska skaffa kompetens.

6.2.3 Musikhögskolan i samhället och arbetsmarknadens 
förändring

En musikutbildningsinstitution kan inte vara statisk då samhället kring den ständigt 
förändras. Ett exempel är att musiklärarutbildningen ska förändras beroende på 
gällande skollag och läroplan. Hur en musikhögskola hanterar sin roll som musik-
institution är också beroende på de val som görs i relation till det omgivande samhäl-
let. På Musikhögskolan i Malmö har val gjorts gällande hur interagerande med 
andra institutioner sker, hur den publika verksamheten fungerar och hur studenters 
fritidsmusicerande betraktas. Ledningen för Musikhögskolan i Malmö är medveten 
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om att musiklivet utanför musikhögskolan, och arbetsmarknaden för musiker och 
musiklärare, ständigt är i förändring. Dels visar utbildningsledarna att de måste 
hålla sig à jour med denna utveckling och hålla sina kontaktnät med olika intres-
senter levande, dels som en av informanterna beskriver det vill musikhögskolan även 
vara ett av naven i musiklivet och därmed befinna sig i denna förändring. Kontakten 
med yrkeslivet, att studenterna gör olika typer av praktik, är en central del av alla 
utbildningar. Orkestermusicerandet är endast en viktig del av yrkesutbildningen för 
musikerstudenterna som spelar orkesterinstrument och de har normalt en veckas 
praktik i en professionell orkester, men de har också projektveckor modellerade på 
hur yrkeslivet fungerar. Samarbeten med professionella musikinstitutioner är också 
ett vanligt sätt att arbeta både nationellt och internationellt (Channing, 2003; Johns-
son & Hager, 2008; Musikhögskolan i Malmö 2016b; Luleå tekniska universitet, 
2016a; 2016b). Det bedrivs också omfattande konsertverksamhet för alla utbildningar. 
För musiklärarstudenter kan det ingå både orkesterspel och orkesterledning under 
praktikperioderna, VFU, och då ofta utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Verksam-
heten på den nordiska musik- och kulturskolorna kan ses som en del av commu-
nity music ur ett internationellt perspektiv (Higgins, 2012). Det finns också samar-
beten mellan community music och högre musikutbildningsinstitutioner interna-
tionellt (Cole, 2011; Lane, 2012; Grosse, 2016). I Sverige det är det få gymnasieskolor 
och grundskolor, som har orkesterverksamhet och musiklärarutbildningen idag 
utbildar inte musiklärare direkt till kommunala kultur- och musikskolor. Det finns 
dock en medvetenhet att många som är utbildade till musiklärare arbetar som mu-
siker och som lärare på kultur- och musikskolor, vilket inte är utbildningens pri-
mära uppdrag.

Studien visar att konsertverksamhet är en stor del av det publika arbetet som till 
exempel orkesterprojektens konserter (Musikhögskolan i Malmö, 2015b), men även 
konserter som riktar sig till barn och unga och andra typer av offentliga konserter. 
Det görs cirka 200-250 konserter på år vilket gör att Musikhögskolan i Malmö är en 
betydande kulturaktör. En del i det publika arbetet är öppenheten inför de externa 
projekt som inte tillhör musikhögskolan där studenter deltar. Detta visar sig till 
exempel genom stöd som användandet av musikhögskolans lokaler och annan hjälp 
med resurser. En annan del är att utveckla verksamheten inom musikhögskolan, 
med olika typer av samarbeten både internt och externt samt utvecklingen av ut-
bildningarna. En av informanterna, som har erfarenhet av samarbeten över både 
musikaliska genregränser och med andra konstformer, ser potential i musikhögsko-
lans inre verksamhet och i konstnärliga fakultetens verksamhet. Dessa samarbeten 
är idag sparsamt förkommande inom både musikhögskolan och inom fakulteten. 
Dock kan olika typer av samarbeten vara viktigt för professionella musikinstitutio-
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ners framtida verksamhet (Cottrell, 2003; Knussen, 2003).
Musikerroller, musiklärarroller och musikinstitutionernas roller är i förändring 

och musikhögskolor måste därmed både kunna hantera förändringarna inom sina 
utbildningar och ta aktiv del i förändringsarbetet. En aspekt av vad som kan ses som 
anställningsbarhet, eller breddad yrkesmässig kompetens, är idéerna om hur pianis-
ter ska ha möjlighet att lära sig mer om kammarmusik, instudering och ackompan-
jemang. Detta är mer utvecklat vid pianistutbildningen i Göteborg (Göteborgs 
universitet, 2016b).

6.2.4 Musikhögskolans orkesterspel i utveckling

Under tiden denna studie har pågått har antalet orkesterspelskurser i samarbete 
mellan Musikhögskolan i Malmö och externa aktörer ökat (2.2.3; 2.2.4). Detta speg-
las också i flera utbildningar i Sverige (2.2.4). Många av dessa utbildningar har den 
professionella orkesterverksamheten som modell, en av dem har basen i professionell 
yrkesverksamhet. På Musikhögskolan i Malmö är det främst orkesterspel inom in-
stitutionen i projektform som skall efterlikna den professionella verksamheten som 
är modellen, även om det i intervjuerna även framkom andra idéer. 

En idé som planeras genomföras på musikerutbildningen är att ha en ”orkester-
skola” eller ”orkesterdag” där studenterna kan lära sig mer om hantverket på ett 
annat sätt än genom osmos-processen. Detta liknar det som en av informanterna 
beskriver som att lära sig ”systematisk kunskap” inom orkesterspel. Det vill säga om 
studenterna visste mer om vad de skulle lära så lär de sig troligtvis mer. Informanten 
hävdade att det kunde vara viktigt för studenterna att kunna mer om praktiska saker. 
En annan av informanterna menade att kunskap om andra saker än spelande, till 
exempel placering eller olika svårigheter för olika instrumentgrupper, kunde mot-
verka konflikter i orkestern. Den kunskap som traditionellt fås genom osmosproces-
sen (Harrison et al., 2013) kan då kompletteras med annan typ av kunskap för att 
öka lärandet och förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöproblem är vanliga inom profes-
sionellt orkesterspel (Liljeholm Johansson, 2010). I studien visas ett ökat arbete med 
ensemblespel med en satsning på förberedande repetitioner, repertoarspel i olika 
grupper och stämrepetitioner. Det finns även en satsning på att pröva på provspel-
ningar för att förbereda studenterna inför kommande provspelningar. Provspelning-
ar är ett av de vanligaste verktygen för anställningar i orkester och studenterna bör 
vara förberedda på denna situation (Davis, 2004). Det som framkommer i studien 
är att all kunskap om orkesterspel är inte direkt relaterat till spelande i orkester. 
Detta kan anknytas till olika kunskaper som behövs för att delta i en praxisgemen-
skap vilket inte nödvändigtvis handlar om deltagandet i sig utan om praxisgemen-
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skapens koder och roller (Dreyfus & Dreyfus, 2000).
För utbildning till musiklärare är inte denna typ av ensemblespel prioriterat ef-

tersom studenterna i första hand utbildas till lärare inom grund- och gymnasie-
skola, även delar av utbildningen kan inriktas på arbete inom kultur- och musik-
skola (Musikhögskolan i Malmö, 2014b; Lärarförbundet, 2016). Spelande i orkester 
ses delvis som inriktat mot en musikerroll och inte mot en lärarkompetens. Men det 
finns en medvetenhet om att många lärare inom musiklärarutbildningen även arbe-
tar som musiker, och att många studenter kommer att göra det. Gränserna mellan 
musiker- och musiklärarutbildningarna och musiker- och musiklärarrollerna är fly-
tande. En viktig orsak till att studenter inte deltar i orkesterspel är att musiklärarut-
bildningen är mycket omfattande och det är svårt att få tid för ytterligare moment. 
Dock framfördes det att de som spelar orkesterinstrument inom musiklärarutbild-
ningen möjligtvis ska få möjlighet att delta i orkesterspel för att stärka deras musi-
kaliska identitet som klassiska musiker.

Framförallt inriktar sig musikerutbildningen mot den professionella nivån av 
orkesterspel, därför är den professionella praktiken en viktig del. Samarbete med 
amatörverksamhet ska därför inte prioriteras utan främst ska den professionella 
verksamheten utvecklas. Dock är musikerrollen i förändring och i andra länder 
engageras orkestermusiker bredare i samhället bland annat inom det som kallas 
community music (Higgins, 2012). För musiker som inte spelar orkesterinstrument 
och improvisationsmusiker så finns det en arbetsmarknad och också kompetens 
inom musikhögskolan som kan utnyttjas.

En av informanterna delgav idéer om okonventionella samarbeten där musiker 
som går utbildningar inom andra genrer kan arbeta med symfoniorkesterformen 
men utifrån förutsättningar som improvisationsmusiker. Möjligheten var att de 
kunde tillföra något och inte endast ingå i en fast form. Detta är i linje med de 
idéer som finns om orkestrarnas framtid som mer musikaliskt flexibla än vad de 
traditionellt varit och visar också på tendenser i professionella orkestrars verksamhet 
(Cottrell, 2003; Malmö Symfoniorkester, 2016). Denna typ av samarbete skulle dock 
kräva nya typer av samarbeten inom musikhögskolan eftersom utbildningarna för 
orkestermusiker och improvisationsmusiker struktureras olika (2.2.2). En del i det-
ta skulle också kunna vara samarbeten med konstnärliga uttryck inom andra delar 
av fakulteten. Här finns det möjligheter för musikhögskolan att vara i konstnärlig 
framkant istället för att vara en modell av de professionella orkestrarnas verksamhet 
i dess äldre form.

Inom ledningen på musikhögskolan var intresset för satsningar på att utveckla 
verksamhet för och i samarbete med barn och unga starkt. Ett exempel är samarbe-
tet med El Sistema på Malmö Kulturskola som skulle kunna utvecklas. Inom denna 
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typ av projekt kan studenterna utveckla olika pedagogiska och sociala roller, de kan 
även vara mentorer och förebilder för unga musiker. I detta projekt ingår även 
Malmö Symfoniorkester (2016) och kan ses som en del av deras pedagogiska pro-
gram (Knussen, 2003) vilket ligger i linje med utveckling av symfoniorkestrars verk-
samhet. Arbetet med barn och unga kunde ses ur flera aspekter, som en läromiljö 
för studenterna, som rekrytering för framtida studenter och för att främja barn och 
ungas musicerande oavsett nivå. Denna typ av olika typer av samarbeten med andra 
institutionella aktörer och community music blir en allt viktigare del av musiker-
roller (Cottrell, 2003; Hallam & Gaunt 2012; Knussen, 2003). Särskilda satsningar 
på verksamhet för barn och unga kan idag ses som en etablerad del av orkesterverk-
samhet (Knussen, 2003; Malmö Symfoniorkester, 2016). Inom musikerutbildning-
en ligger i första hand fokus på att utveckla praktiken i professionella sammanhang, 
vilket naturligtvis inte måste vara en motsättning.

Det finns inom ledningen för musikhögskolan en öppenhet för att ha mer sam-
arbete med amatörorkestrarna förutom de som redan finns. En aspekt är det som 
framfördes att medlemmar i amatörorkestrar också är en publik, och att de arbetar 
med publikarbete. Något som även professionella institutioner kan dra nytta av att 
det utvecklas.

6.3 Konklusion
Den övergripande forskningsfrågan handlade om vad musikhögskolestudenter lär 
sig genom att delta i amatörorkesterverksamhet och vad detta kan tillföra utbild-
ningen. Det går inte att särskilja vad studenter lär sig om det inte har diskuterat 
varför de lär sig, det vill säga vad förutsättningarna för lärande är. Genom att denna 
studie hade som ambition att studera en miljö så tydliggjordes dessa förutsättning-
ar. Framförallt lär sig studenterna utanför den institutionella miljön därför att det 
finns sådant de inte kan lära sig inom. Det kan vara delar de saknar i sin utbildning 
av olika orsaker, det kan bero på strukturella brister men också på personliga musi-
kaliska intressen. Lärandet är olika för olika instrumentalister, det kan bero på per-
sonlig kunskap men också på instrument eller utbildningsinriktning.

Mycket av det som kan läras i en amatörorkester kan läras inom institutionen 
eller på andra sätt, men inte alltid till lika hög grad. En del av det som lärs i ama-
törorkester blir ett komplement, till exempel gällande mängden erfarenhet, specifikt 
orkesterkunnande och repertoarkännedom. Däremot kan mycket av det som lärs 
om pedagogiska roller, formandet av en professionell yrkesroll och kunskap om 
olika sociala kontexter inte läras på samma sätt inom en musikutbildningsinstitu-
tion. Här visar det sig att amatörorkestern ger professionell kunskap på ett annat 



6 DISKUSSION

132

sätt än utbildningsinstitutionen.
Generellt är ledningen på Musikhögskolan i Malmö mycket positiv till alla typer 

av musicerande utanför musikhögskolans verksamhet och stöder den på olika sätt. 
Flera typer av samarbeten gällande orkesterverksamhet, framförallt genom person-
liga kontakter och av tradition, pågår. Dessa personliga kontakter är mellan dirigen-
ter, studerande, ledning och lärare. Dirigenterna för amatörorkestrarna skulle gärna 
se fler kontaktytor mellan institutionerna, och skulle gärna ha ett pedagogiskt upp-
drag gentemot musikhögskolestudenterna. 

Eftersom ledningen för musikhögskolan ser musicerande som ett livsval för stu-
denter kan, och ska, alla typer av musicerande inte ingå i utbildningen. Det finns 
en stor frihet för studerande att kunna välja vad de vill inrikta sig på och alla typer 
av musicerande kan ses som att de tillför både de enskilda studenterna och utbild-
ningarna mycket. Det finns både frihet och ansvar för studenter och lärare. Dock 
visar det sig att studenter inte alltid har förmåga att bedöma sin kompetens, i viss 
mån blir det då ett institutionellt ansvar att se till att studenter får den kompetens 
de behöver för sin utbildning.

I ett internationellt och nationellt perspektiv på en föränderlig arbetsmarknad och 
ett föränderligt samhälle kan kontaktytorna mellan alla typer av musicerande på 
olika nivåer utvecklas. Studenter på musikutbildningar måste då ha beredskap för 
olika typer av roller. Kunskap om olika typer av roller inom community music kan 
vara en del i denna föränderliga musikerarbetsmarknad. Detta behöver inte betyda 
att den professionella nivån behöver förändras.
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I detta kapitel presenteras några av de idéer och förslag som uppkommit dels i dis-
kussionerna med informanterna och dels från analys av intervjuerna utifrån det 
valda perspektivet. Denna möjliga användbarhet liknar Dobson och Gaunts (2013) 
idéer om forskning och utbildning som sammanlänkade. Det liknar även Miles och 
Hubermans (1994) syn på den möjliga tillämpningen av forskning som en kvalitet. 
Dock behöver denna utveckling och förändring inte ligga i linje med resultatet för 
studien utan studien kan även bidra till att fokus sätts på vissa frågor. Kapitlet av-
slutas med några idéer om fortsatt forskning.

7.1 Möjligheter utifrån forskningsprojektet
De möjligheter utifrån studien som kan framhävas är att kunna skapa en likvärdig 
utbildning, ge fler möjligheter att individualisera utbildningen, ge nya möjligheter 
att skapa nya kontaktytor både individuellt och institutionellt och att förbereda 
studenter för en föränderlig musikerroll. I detta avsnitt diskuteras samarbetets for-
mer, fördelar med amatörorkestrar som lärandemiljö men även de möjliga proble-
men.

7.1.1 Samarbetets former

Det har funnits och finns informella eller semi-formaliserade samarbeten mellan 
amatörorkestrarna och Musikhögskolan i Malmö (5.4). Det visar sig i studien att ett 
formellt samarbete kanske inte är nödvändigt, eller ens önskvärt. Inom musikut-
bildningarna är det tradition att lärarna och studenterna har stor autonomi att 
forma sin utbildning (5.5; 6.2.2). Men en utbildning ska också innehålla de moment 
som är nödvändiga för utbildningen. Dessa delar, autonomin och läromomenten, 
behöver inte vara en motsättning eller en källa till konflikt, men det skall finnas en 
medvetenhet om att det kan vara ett spänningsfält.

Det är möjligt att samarbeten mellan musikhögskolor och de omgivande orkest-
rarna inte bör formaliseras utan att allt samarbete skall ske på frivillig basis och i 
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dialog. Ett första steg kan vara att klargöra musikhögskolornas policy gentemot 
deltagande i amatörorkestrar och att tillgängliggöra information för studenterna. De 
informella samarbeten som visats i denna studie mellan musikhögskolor och ama-
törorkestrar kan utökas på ett enkelt sätt genom att inkludera fler orkestrar och 
annan typ av extern verksamhet, om det ses som en fördel att studenter deltar i 
verksamhet utanför musikhögskolan. Alla intervjuade i denna studie var intresse-
rade av utökade samarbeten där alla kan vinna på samarbetet. Det visar kontaktytor 
mellan utbildningsinstitutionen och det omgivande samhället där alla tar ett ansvar 
för utveckling av kulturlivet. Ansvaret handlar inte enbart om det professionella 
musiklivet utan även om amatörmusicerandet och om pedagogiska uppdrag.

Ett andra steg kan vara att identifiera de behov som finns. Förslaget som fram-
kommer i denna studie om ”orkesterdag” där orkesterspel ska läras ut mer formali-
serat än osmos-lärandet är ett sätt att ta tillvara den kunskap som finns inom mu-
sikhögskolan. Det är även möjligt att utnyttja den kompetens som finns i den sam-
lade lärarkåren, om de enskilda lärarna inte har intresse eller kompetens för orkes-
terspel. Ett samlat grepp kan tas kring den systematiska kunskapen oavsett genre och 
utbildningsinriktning.

Det tredje kan vara att skapa individuella lösningar för varje student, vilket kräver 
att alla är överens: lärare, studenter, dirigenter och utbildningsledning. En student 
som har behov av att skaffa sig mer erfarenhet inom orkesterspel ska kunna få det 
främst inom sin utbildning, och det måste kunna vara möjligt att göra individuella 
lösningar. Kartläggning av kunskaper och behov kan göras under utbildningen, lä-
rares kunskaper och bedömning kan tas till vara, studenters önskemål och kapacitet 
kan utnyttjas. En aspekt av detta är att studenter inte alltid kan identifiera sina be-
hov. 

Därmed bör ett samarbete vara frivilligt, även om det är till viss del kan vara 
formaliserat, det ska vara baserat på studenters behov, det ska ske i dialog där stu-
denters och lärares önskemål, behov och kompetens ska tas till vara och det ska 
tillgodose utbildningarnas mål av anställningsbarhet och kompetensbreddning.

7.1.2 Fördelar med amatörorkestrar som lärandemiljö

Denna studie har visat att det kan finnas fördelar med att se och använda amatör-
orkestrar som lärandemiljö. I viss mån kan de redan ses om en informell lärande-
miljö. Fördelarna för musikhögskolor kan vara: att göra utbildningen mer individu-
aliserad, att utnyttja befintliga strukturer, att det kan ligga i alla parters intresse, låg 
kostnad eftersom det går att använda redan färdiga strukturer, pedagogisk potential, 
konkurrerar inte med det professionella yrkeslivet samt utökat samarbete med mu-
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siklivet kring musikhögskolan.
Det kan finnas många fördelar för studenter. De kan få möjlighet att spela mer 

repertoar och att få professionell kunskap, de kan kontinuerligt skolas in i och 
pröva nya roller, ex stämledare, solistiska roller, att utveckla pedagogiska roller i 
orkestern. Studenter kan få möjlighet att musicera i en relativt avspänd och förlå-
tande miljö jämfört med professionellt arbete. De kan också få möjlighet att skapa 
en professionell identitet, kunna utveckla sin sociala kompetens, få personlig och 
kontinuerlig feedback, samt att få mer kontakt med en möjlig framtida arbetsmark-
nad och annorlunda musikerroller. Musikerstudenter kan tidigare i utbildningen få 
fler möjligheter och musiklärarstudenter kan få orkester som en del av utbildningen. 
Alla dessa delar kan finnas inom musikhögskolornas verksamhet, men troligtvis i 
olika hög grad beroende på instrument och utbildningsinriktning. I 7.1.3 och 7.2 
visas möjliga problem och andra alternativ för utbildning.

I denna studie framkommer att musikerstudenter har olika behov av att delta i 
extern verksamhet beroende på vad de har för tidigare erfarenheter, vad de spelar för 
instrument och vilka möjligheter de har att delta i orkesterverksamhet. I en utbild-
ning bör studenterna i första hand erbjudas möjligheter inom sina studier. De stu-
denter som saknar erfarenhet genom brister i tidigare utbildning eller möjlighet 
inom akademin, bör kunna erbjudas möjligheter att kompensera inom utbildning-
en. Möjligtvis skulle studenternas erfarenheter kunna kartläggas i början på utbild-
ningen och en plan för hur mycket orkestererfarenhet de behöver få under sin 
utbildning göras. Studenter kan då få erfarenhet av repertoar och olika positioner i 
orkester. Detta kan tillgodoses inom utbildningen, men de amatörorkestrar som 
finns i omgivningen kan även ses som ett möjligt komplement. Detta bör dock 
alltid ske i samråd mellan alla parter. Det bör inte ersätta inriktningen mot det 
professionella musiklivet mot slutet av utbildningen.

I denna studie framkommer att musiklärarstudenter som spelar orkesterinstru-
ment inte självklart har orkesterspel i sin utbildning. Det är mest stråkmusiker som 
får möjlighet att delta i orkesterprojekten på musikhögskolan. För musiklärare på 
orkesterinstrument kan det vara viktigt för yrkesrollen att kunna undervisa i orkes-
terspel, men även att delta i amatörverksamhet som en del av den pedagogiska rol-
len. Detta gör att musiklärarstudenter möjligtvis skulle kunna gynnas av att kunna 
spela orkester som valbar del av utbildningen. Allt deltagande bör ske i samråd 
mellan utbildningsledare, lärare, studenter och ledning för amatörorkestrar. Om det 
är problematiskt för en student att få erfarenhet på grund av repertoar och instru-
ment så kan till exempel deltagande i flera olika orkestrar ge erfarenhet.

I denna studie framkommer att de studenter som spelar instrument som inte är 
orkesterinstrument men som ingår i orkester, till exempel piano, elgitarr, elbas, 
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saxofon med flera, inte självklart har orkesterspel i sin utbildning. Pianostudenter 
som är intresserade av orkesterspel skulle kunna gynnas av att få möjlighet att 
utveckla detta under sin utbildning. Om det inte finns möjlighet inom ramen för 
orkesterveckor kan det vara en möjlighet att få praktik genom att delta i flera ex-
terna orkestrar. Inom en musikerutbildning vore det i så fall önskvärt att dessa 
studenter även får professionell praktik liksom de musikerstudenter som spelar or-
kesterinstrument. I de fall då huvudläraren inte har tillräckligt med erfarenhet, eller 
intresse, av orkesterspel finns många andra lärare som är kompetenta orkestermusi-
ker. Studenter som spelar andra icke-orkesterinstrument, både på musikerutbild-
ningen och musiklärarutbildningen, kan vara intresserade av att få orkesterkompe-
tens. Har de detta intresse så finns lärarkompetens som kan tas tillvara. Möjligtvis 
kan något orkesterprojekt göras då dessa studenter kan delta som till exempel film-
musik, spelmusik eller musikaler. I denna typ av projekt skulle det kunna finnas en 
naturlig plats för studenter från andra utbildningsgrenar. Till dessa projekt kan 
också eventuellt kompositionsstudenter och arrangörsstudenter kopplas. Andra in-
tressanta idéer som framkommer i denna studie är improvisationsmoment inom 
orkesterspelet och samarbeten med andra konstformer. Många professionella orkest-
rar arbetar på att utveckla konsertformen, kanske finns det möjlighet för musikhög-
skolor att arbeta med denna typ av konstnärligt utvecklingsarbete. Detta kan både 
utveckla studenters framtida möjligheter, och musikhögskolornas konstnärliga 
spetskompetens.

7.1.3 Möjliga problem

Amatörorkestrar har ofta ett större behov av att få många tuttistråkmusiker som 
deltagare än vad de har behov av andra deltagare. Men stråkmusiker har ofta dels 
mycket erfarenhet sedan tidigare och dels får många möjligheter inom utbildningen 
vilket gör att de oftast inte är lika intresserade av, eller har behov av, att delta i verk-
samhet utanför utbildningen. Om deltagande i amatörorkestrar skall kunna använ-
das som en del av utbildningen så skall i första hand studenternas behov beaktas och 
inte amatörorkestrarnas behov. Dock är det inte självklart att musikhögskolestuden-
ter skall ha företräde framför andra deltagare. En dialog bör alltid ske mellan olika 
intressenter.

Det kommer att vara deltagare i orkestrarna som deltar på olika villkor vilket 
måste kunna diskuteras. Dock är detta fallet även idag eftersom vissa får betalt som 
kommer in sent i produktioner och vissa är med kontinuerligt. Detta måste öppet 
diskuteras. Det kan finnas praktiska problem för deltagande vilket eventuellt kan 
underlättas. Möjliga praktiska problem kan till exempel vara ekonomiska hinder 
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eller problem med transport av eller tillgång till instrument. Dessa möjliga prak-
tiska problem kan diskuteras. 

En del av projektet skall vara återkopplingen till studenterna som deltar så att de 
befinner sig i en medveten lärandemiljö. Strukturer för hur detta skall organiseras 
måste byggas upp. För att amatörorkestrar skall kunna betraktas som en lärande-
miljö är det viktigt att det är tydligt med vad för slags lärandemiljö det är. Den skall 
inte ersätta professionell praktik eller undervisning inom musikhögskolorna. Den 
skall inte bli en praktik som rankas lågt av studenterna utan som en möjlighet för 
studenterna att utveckla sitt musicerande och sina olika musikerroller.

Deltagare från musikhögskolan skall inte heller ersätta amatörer i verksamheten 
för att höja den generella nivån. Det är också viktigt att behålla och utveckla det 
amatörmusicerande som finns i enlighet med de diskussioner som finns om publik-
underlag, att nå nya målgrupper och en pedagogisk musikerroll i det omgivande 
samhället förutom att främja musicerande på alla nivåer.

7.2 Andra alternativ
Det finns naturligtvis alternativ till att använda amatörorkesterverksamhet som lä-
randemiljö. Om en likvärdig utbildning gällande möjligheter till orkesterspel ska 
initieras så är det till exempel möjligt att använda de orkestrar som olika högskolor 
organiserar i projektform. Det är möjligt att strukturera om orkesterverksamheten 
inom musikhögskolorna eller att göra samarbeten mellan olika högskolor. Det val 
som Luleå tekniska universitet (2016a; 2016b) gjort, att lägga orkesterutbildningen 
i en professionell orkester, har setts med oro från fackförbundet SYMFs sida (Dick-
felt, 2015). De misstänker att det är ett utnyttjande, eller kan bli ett utnyttjande, av 
studenter som billig arbetskraft medan professionella musiker står utan arbete. Dock 
finns det naturligtvis utrymme för att utveckla denna typ av verksamhet i samar-
bete med det professionella musiklivet.

Ett alternativ är att anse att den utbildning som finns idag räcker och att inget 
behöver göras; det är studenternas eget ansvar att se till att skaffa sig erfarenhet för 
att kunna vara förberedda för sitt framtida yrke både som musiker och som 
musiklärare. Till exempel de som då spelar stråkinstrument kommer ofta att ha ett 
försprång framför de som spelar andra instrument eftersom de möjliga ojämlikhe-
terna inte kommer att utjämnas under utbildningen. De som går musiklärarutbild-
ning har själva ansvar för sin orkestererfarenhet. Utbildningen speglar då efterfrågan, 
de som har flest tjänster att söka får mest erfarenhet inom utbildningssystemet. De 
som spelar instrument där konkurrensen är hårdare konkurrerar även inom utbild-
ningen för att få erfarenhet och är sämre förberedda, om de inte själva tar ansvar för 
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sin utbildning. Dock visar denna studie att det inte är säkert att studenterna själva 
kan identifiera sina brister.

Intervjuerna med ledningen i denna studie visar att det finns idéer om att ut-
veckla och ta tillvara kompetens. Ett exempel är den orkesterdag som är på förslag 
för att kunna lära ut orkesterspel medvetet och inte enbart genom osmosprocessen. 
Denna skulle kunna utvecklas så att lärares kompetens kan tas till vara, och inte 
enbart rikta sig till musikerstudenterna utan för alla studenter som önskar lära sig 
orkesterspel. Men i ljuset av att det är färre studenter som spelar orkesterinstrument 
på musiklärarutbildningen, kanske också ett val kan göras att inte prioritera denna 
typ av ensemblespel. Det är inte heller ett primärt mål att utbilda musiklärarstuden-
terna till musiker eller lärare i kultur- och musikskola.

I studien visar det sig att utbildningar i Sverige satsar på att ge ensemblemusice-
randet mer plats i undervisningen (2.2). Detta speglas även i internationell forskning 
(2.1.3; 2.3.3). Dock kan det vara ett alternativ, som visade sig i Lonnerts (2015) studie, 
att orkesterspel kan läras efter utbildningen. Men om det utvecklas i den riktningen 
så bör orkesterinstitutioner ha ett ansvar för kompetensutveckling. 

Det visar sig i studien att orkestermusicerandet skall ses brett, dels gällande för-
ändrade musikerroller där även samhällsförändringar och ekonomiska förändringar 
är viktiga delar, dels gällande musikhögskolornas syn på sin roll och sin potential. 
Arbetet med barn och ungas musicerande, och arbetet med hur man stärker ama-
törmusicerandet är både publikarbete och arbete med rekrytering men gäller även 
musikens plats och roll i människors liv. Där kan i synnerhet arbetet med barn och 
ungas musicerande vara den viktigaste prioriteringen. Även i sådana samarbeten kan 
studenternas kunskaper utvecklas.

7.3 Fortsatt forskning
Det är inte självklart att detta projekt kan överföras till andra miljöer eftersom det 
är en studie av en miljö under en begränsad tid. Varje musikhögskolas miljö och 
utbildning bör ses för sig. Undersökningens miljö är inte heller statisk utan utveck-
las ständigt både genom medvetna förändringar och genom yttre påverkan från t ex 
samhällsförändringar och ekonomiska förutsättningar. Då denna studie är begrän-
sad till en miljö, vore det naturligtvis intressant att vidga undersökningen till flera 
andra miljöer i Sverige och internationellt.

Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att göra en liknande 
undersökning om några år för att undersöka förändringar som skett. Det är även 
möjligt att utöka studien till de inte kommit till tals i denna studie: studenter som 
deltar i extern orkesterverksamhet och lärare.
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Denna studie har undersökt lärande under utbildningstiden och inte lärandet i 
professionell verksamhet. Det vore även intressant med att undersöka hur nyutbil-
dande musiker lär sig utifrån ett professionellt perspektiv. I en sådan studie skulle 
det kollegiala lärandet och inskolningen stå i centrum, men även hur dirigenter och 
kollegor uppfattar lärande hos nyutbildande musiker. Dessa perspektiv skulle kunna 
vara av intresse för såväl utbildningsinstitutioner som professionell verksamhet.
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Amatörorkestrar som lärandemiljö 
för musikhögskolestudenter
Orkesterspel ingår som en vanlig ensembleform inom musikhögskolors utbild-
ningar, och vissa utbildningar är till och med specifikt inriktade på symfoni-
orkesterspel. Dock visar det sig att studenter ibland spelar i amatörorkestrar 
samtidigt som de studerar på musikhögskola. Lärare på musikhögskolor 
rekommenderar ibland studenter att delta i amatörverksamhet eftersom de 
anser att studenterna inte får tillräckligt med erfarenhet av, eller kunskaper 
om, orkesterspel inom utbildningen. Detta gör att det skapas en parallell ut-
bildning för musikhögskolestudenterna vid sidan av den formella utbildningen. 
Denna studie fokuserar på vad musikhögskolestudenter lär sig genom att delta 
i amatörorkesterverksamhet och vad det tillför det utbildningen. 

Studien är en fallstudie över en läromiljö: Musikhögskolan i Malmö och fyra 
amatörsymfoniorkestrar där musikhögskolestudenter ingår. I studien har åtta 
intervjuer utförts, fyra med amatörorkesterdirigenter och fyra med ledning 
för musikhögskolan. 

Studien visar att deltagandet och lärandet i amatörorkestrarna beror på delar 
som musikhögskolestudenterna saknar i sin utbildning, samt personliga kon-
takter mellan dirigenter, lärare och studenter. Amatörorkesterverksamheten 
kan i hög grad betraktas som ett komplement till musikhögskolans verksamhet, 
även om det finns aspekter som inte kan tillgodoses i lika hög grad inom 
musikhögskolorna som kunskaper om pedagogiska roller, formandet av en 
professionell yrkesroll och kunskap om olika sociala kontexter. Relationen 
mellan musikhögskolan och amatörorkestrarna kännetecknas av informella 
kontakter och informella samarbeten av tradition, där autonomi är en viktig 
aspekt. En annan aspekt är öppenheten inför en föränderlig arbetsmarknad och 
kulturscen där nya former av samarbeten är möjliga och önskvärda.
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