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Studien syftar till  att jämföra två institutioner inom frivillig musikundervisning: kulturskola och 
studieförbund. Jämförelsen baseras på sju kvalitativa intervjuer med lärare och cirkelledare från de 
olika organisationerna. Det är pedagogernas syn på sitt arbete som står i fokus genom intervjuer. 
Den grundläggande frågeställningen hur undervisningen på de olika organen är upplagda och utförs 
sammanställs  och  jämförs  genom frågor  om  material  och  repertoar,  elevinflytande,  betyg  och 
utvecklingssamtal samt vilken lärarroll de undervisande anser sig ha. 

Avsikten att jämföra två institutioner med samma förutsättningar vad gäller saknad av kursplaner 
och styrdokument menar till att hitta likheter, skillnader samt tankar om hur de kan lära av varandra. 
Den didaktiska triangelns teoretiska perspektiv återkommer genom frågan huruvida interaktionen 
mellan läraren, eleven och innehållet gagnas i lärosituationen. Studiens resultat visar, trots en stor 
utbildningsskillnad mellan kulturskollärarna och cirkelledarna, på en snarlik undervisning i månget 
faktum enligt respondenternas uttalanden.

Nyckelord:  frivillig  musikundervisning,  studieförbund,  kulturskola,  den  didaktiska  triangeln, 
undervisningsinnehåll, lärarroll 
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Under  mina  år  på  lärarutbildningen  har  jag  flertalet  terminer  kombinerat  mina  studier  med 

instrumentalundervisning på studieförbund. Jag har suttit på ängar med nyblivna kompisar och lärt 

dem gitarrackord när  våren nalkats,  jag har cyklat  i  ur  och skur mot  grundskolor för att  träffa 

smågrupper som vill spela piano och jag har haft många, många ensembleelever med myror i benen. 

Kort sagt är min kvot av elever på studieförbund redan rätt stor, och då jag ser en stor möjlighet att 

fortsätta  inom studieförbund  efter  min  lärarexamen  ville  jag  ha  reda  på  mer  om arbetet:  både 

organisationsmässigt och hur andra cirkelledare ser på sitt yrke. Efter övervägning om hur studien 

skulle  läggas  upp  valde  jag  att  jämföra  studieförbund  med  kulturskolan  då  de  innehar 

grundläggande likheter så som frivilligundervisning och ”saknar nationella styrdokument i form av 

målbeskrivningar,  läroplaner  och  kursplaner”  (Rostvall  &  West  2001:1)  för  att  få  ett  bredare 

perspektiv på frivillig musikundervisning.

Min nyfikenhet  på vad som egentligen skiljer  de olika institutionerna från varandra trots  deras 

likheter ligger till grund för min uppsats. Att studien fokuserar lärarna och lärarnas roll i de olika 

institutionerna är för att kunna beröra många vinklar i arbetet: utbildning, kompetens, undervisning, 

material  och repertoar.  Information  om eleverna  och vilka  förväntningar  de har  kommer också 

beröras, men även det genom lärarperspektivet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Enligt Statens Ungdomsråd (1990 i Rostvall & West 2001:1) är musik ett av svenska barns och 

ungdomars  största  intresse.  Grundskolan har  ansvar  att  undervisa  eleverna i  ämnet  musik,  men 

formerna och gruppstorleken gör att många inte får ut allt de vill av ämnet. Med ”bakgrund av 

1990-talets snabba förändringar av skolan och av musikens ställning i skolan och samhälle, verkar 

det  finnas  nya  argument  för  att  motivera  behovet  av  musikundervisning”  (Rostvall  &  West 

2001:51). Behovet av musikundervisning och intresset för musik gör att många barn och ungdomar 

söker sig utanför skolans väggar för att lära sig mer, till exempel via studieförbund och kulturskola. 

Syftet att belysa två institutioner som erbjuder frivillig musikundervisning är menat till att öppna 

upp  ögon  för  hur  institutionerna  bedrivs  och  fungerar  utifrån  ledare  och  lärares  perspektiv. 

Förhoppningen är att fler kommer att ha nytta av min studie då den är menad till att fylla en lucka i 

litteraturen  om  institutionerna.  Uppsatsens  primära  ändamål  är  att  jämföra  lärarens  roll  i 

kulturskolan  med  cirkelledarens  roll  i  studieförbund,  och  då  de  intervjuade  har  olika 
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yrkesbefattningar  och  -uppfattningar  är  den  vitala  innebörden  i  uppsatsen  att  få  svar  på  mina 

frågeställningar utifrån olika pedagogiska vinklar. Mina frågeställningar som ligger till grund för 

arbetet är:

• Vilken lärarroll har cirkelledarna på studieförbunden gentemot lärarna i kulturskolan?

• Vilka mål ska eleverna uppnå i ett studieförbund gentemot i kulturskolan?

• Vilka skillnader finns det undervisningsmässigt i institutionerna

(och vad kan de lära av varandra)?

Jag vill veta hur man inom de olika institutionerna ser på sin roll som lärare, och hur man bedriver 

sin undervisning. I mitt arbete har jag undersökt vilket material som används samt om/hur eleverna 

examineras. Till grund för studien har det även varit essentiellt om lärarna är utbildade pedagoger 

eller  ej.  Sammanfattningsvis faller  syftena alla  under  kategorin  jämförelse,  vilket  kommer vara 

tydligt  under  analysens  del,  och  med  infallsvinklarna  institutionerna,  lärar-/ledarperspektiv  och 

organisatoriska aspekter. 

2 Tidigare forskning

2.1 Det teoretiska perspektivet

Det teoretiska perspektivet studien utgår ifrån grundas i den didaktiska triangeln. Perspektivet är en 

form där lärare, elev och innehåll samspelar i en lärosituation. Triangelns sidor utgörs av pilar vilket 

tydliggör att alla tre parter i triangeln ständigt påverkas och berörs av varandra. Genom att sidorna 

påverkas och influeras av varandra mynnar detta ut i att de alla är involverade i lärandet. Min studie 

tillhör den del av överassistent Uljens (1997) perspektiv där de didaktiska frågorna vad (innehållet) 

och hur (förmedlingen) redogörs mest grundligt. Alla hörn i den didaktiska triangeln representeras i 

min studie då hela undervisningen ligger i fokus, men lärarperspektivet centreras genom att lärarnas 

åsikter och synpunkter framhävs genom den valda intervjumetoden.

Respondenternas ”sociokulturella bakgrund, dvs. alla sina tidigare uppfattningar och erfarenheter” 

(Hägerfeldt 2004:64) kommer jämföras då grunden för yrkesvalet och vilken utbildning de innehar 

kommer att  jämföras.  Även hur de ser på sin lärarroll  kommer vara viktig för studiens  helhet. 

Genom att elevperspektivet berörs genom förmedling av lärarna kommer de två tillsammans även 

mötas i undervisningsperspektivet, där förutsättningar och föreställningar om det frivilliga lärandet 

kommer mynna ut i vad som till slut blir undervisningen i den didaktiska triangeln.
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2.2 Sammanfattning av referenslitteratur

Inom musikdidaktik och -undervisning finns mycket litteratur skriven men ämnet smalnar genast av 

när man åsyftar den frivilliga sådana. För att kunna nyttja så mycket litteratur som möjligt har jag 

använt mig av uppsatser, avhandlingar, artiklar och böcker som belyser undervisning och didaktik i 

helhet,  musikundervisning  i  skolan  och  folkbildning  i  allmänhet.  Genom  att  kombinera, 

sammanställa och jämföra olika författares infallsvinklar på det studerande ämnet har jag kunnat 

ringa in det som varit essentiellt för mig vilket har resulterat i en bredare uppfattning om ämnet. 

Nedan redovisas en resumé av den litteratur som varit värdefull för mitt arbete.

Rostvall  & Wests  Interaktion  och  kunskapsutveckling.  En  studie  av  frivillig  musikundervisning 

(2001) har varit till stor hjälp faktamässigt. Det har även varit intressant att läsa de observationer 

författarna  gjort  i  gitarr-  och  bleckblåsundervisning  där  jag  sett  likheter  med  mina  intervjuer, 

exempelvis vikten av att förstå det ämnet man forskar i – vilket förenklar förståelsen av specifika 

termer och uttryck. Att samtala om något som båda partner finner intressant underlättar också för att 

hitta en gemenskap med personerna som ingår i studien. En annan av Wests publikationer, skriven i 

samarbete med Claesson och Gustavsson (1996) Musikutbildning i en föränderlig tid. Rapport från 

ett utvecklingsarbete har också varit tacksam för mig att läsa – här mycket på grund av inriktningen 

på traditioner, mål och andra organisatoriska kategorier. I samma anda faller Emanuelssons (1990) 

Musik  i  skola.  Musikämnets  didaktik  i  historisk  belysning  som  även  den  fokuserar  på 

organisatoriska frågor som hjälpt mig i undervisningsavseenden. I likhet med Emanuelsson gäller 

även Lindgrens avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar  

i  samtal  med  lärare  och  skolledare (2006)  som  också  fokuserar  på  undervisning  men  ur 

lärarsynpunkt  genom diskursiva  intervjuer,  vilket  varit  intressant  då  de  kunnat  förstärka  mina 

respondenters  resonemang  eller  svara  för  motsatsen.  I  Brändströms  (1997)  skrift  Vem  är 

musikalisk? Intervjuer med musiklärare och musiklärarutbildare fann jag användbar information 

angående termen musikalitet och på vilka sätt man kan se på den musikaliska kunskapen. 

Prahls  c-uppsats  som  berör  Diskurser  inom  kommunal  och  privat  pianoundervisning (2008) 

fokuserar i likhet med min uppsats, på att jämföra två undervisningstyper i skilda organisationer. Att 

hon fokuserar på diskurser, språkliga skillnader, är en skillnad från min studie men de djupgående, 

kvalitativa intervjuerna har vi gemensamt och därifrån har jag hämtat inspiration till  uppsatsens 

förarbete. Bergmans avhandling Växa upp med musik.  Ungdomars musikanvändande i skolan och 

på fritiden.  (2009) följer en skolklass musikaliska förändringar, utvecklingar och processer under 

tre år. Författaren fokuserar på den mänskliga relationen till musik och hur den förändras på dessa 
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tre  år.  Mest  intressant  och  relevant  för  mitt  arbete  ansåg  jag  kapitlet  om  det  organiserade 

fritidsintresset  vara,  där  författaren  intervjuar  elever  som sysslar  med  musik  på  fritiden  i  kör, 

rockband eller orkester. 

Schencks  (2000)  lättlästa  och  pedagogiska  bok  Spelrum  –  en  metodikbok  för  sång-  och 

instrumentpedagogik har inte bara gett upphov till min uppsats, utan dessutom varit lärorik för mig 

själv som pedagog då den baseras på att jämföra infallsvinklar, synsätt och undervisningsalternativ. 

För  metodiska  frågor  angående kvalitativa  intervjuer  och  dess  former  har  jag utgått  ifrån  Den 

kvalitativa intervjuforskningen (Kvale & Brinkmann 1999) och  Intervju. Konsten att lyssna och 

fråga (Krag Jacobsen 1993) då jag planerat mina intervjuer vad gäller upplägg, omfång, frågornas 

ordningsföljd etcetera.

3 Utgångspunkter

3.1 Avgränsningar och urval

När  jag  bestämde  mig  för  att  jämförande  studera  två  olika  institutioner  ville  jag  fokusera  på 

människorna inom dem för att komma åt de personliga åsikterna och erfarenheterna, vilket ledde till 

att den huvudsakliga metoden för studien är  kvalitativa intervjuer.  Kvale & Brinkmann skriver: 

”Syftet  med  den  kvalitativa  forskningsintervjun  […]  är  att  förstå  ämnen  från  den  levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.” (1999:39) vilket ringar in det faktum att både 

åsikter  och  fakta  är  viktiga  för  studiens  helhet.  Personerna  jag  intervjuat  är  tre  lärare  på 

kulturskolan,  tre  cirkelledare  på  det  utvalda  studieförbundet  samt  musikhandläggaren  på 

studieförbundet.  Intervjuerna  bedrevs  en  och  en  för  att  inte  riskera  att  förlora  viktiga  åsikter, 

synpunkter och information på grund av minskat talutrymme eller grupptryck. För att få så hög 

representativitet som möjligt är både heltids-, deltids- och timanställda representerade i studien. Alla 

personer har anmält sitt intresse och tackat ja till studien.1

Kvale & Brinkmann (1999:34) skriver att kunskapen som en intervju framställer skapas genom 

intervjuarens och respondentens relation. Jag ville dra nytta av den spontanitet som kan uppkomma 

i en intervju genom relationen mellan oss: att plötsligt säga något man inte tidigare formulerat eller 

få upp ögonen för nya saker tack vare följdfrågor. I enhet med tidigare nämnd litteratur har jag även 

tillgodosett  de  överenskommelser  man  bör  ha  mellan  intervjuare  och  respondent2 samt  funnit 

värdefulla  anvisningar  för  intervjuns  utfall  och  smidighet.  Tidsmässigt  kom intervjuerna  att  ta 

1 För mer information om respondenterna se 3:7 De intervjuade.

2  Se bilaga Information om ett medgivande
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mellan 45 minuter och en och en halv timme – detta helt beroende på hur mycket respondenten ville 

säga och berätta. På grund av intervjuernas omfattning är de inspelade med diktafon för att inte 

missa något värdefullt och för att i efterhand kunna citera respondenterna korrekt. Alla inblandande 

har godkänt att bli inspelade.

Den ena institutionen jag valt att sätta mig in i är kulturskolan, vilket i vissa städer benämns som 

musikskola. Jag kommer dock hålla mig till begreppet kulturskola då det i den berörda staden även 

bedrivs  undervisning  i  bild,  drama  och  film  i  samma  byggnad  vilket  är  anledningen  till 

benämningen kulturskola – trots att studien endast konkretiserar musikavdelningen. Majoriteten av 

de  undervisande  lärarna  inom  musik  är  utbildade  på  musikhögskola  och  hyrs  även  ut  till 

grundskolor  som musiklärare.  Ur  olika  aspekter  kommer  kulturskolan  att  jämföras  med  ett  av 

Sverige största  studieförbund,  som förutom sin musikprofilering även har  kurser  i  miljö,  natur, 

kultur och samhälle. Institutionen kommer här beskrivas som ”studieförbundet”. Gemensamt för 

alla  studieförbund  är  att  cirkelledarna  sällan  har  en  lärarutbildning  och  att  den  nämnda 

yrkeskategorin  till  allra  största  del  är  timanställda.3 Jag  har  ingen  personlig  knytning  till  de 

intervjuade varav min kontakt med respondenterna således ej är influerad av en personlig relation, 

utan sträcker sig till intervjusituationen. 

Varken respondenternas undervisningsåldrar eller undervisningsinstrument har varit väsentliga för 

valet av intervjupersoner, främst då jag ansåg att det inte hade någon större betydelse för de frågor 

som ställdes. Om man ser till studieförbund så är det dessutom sällan anställda vid ett studieförbund 

enbart  undervisar  i  ett  instrument,  och  dessutom undervisas  mycket  spridda  åldrar  –  allt  från 

lågstadieålder till  pensionärer. Även på kulturskolan undervisas en bredd åldersgrupp av elever: 

generellt sett är eleverna mellan fyra och 19 år gamla. Dispens kan ge för fortsatta vuxenstudier, 

men  baserat  på  vad  mina  intervjupersoner  uppgett  är  detta  inte  särskilt  vanligt.  Frågan  om 

åldersgrupp och instrument berördes givetvis under intervjun men vikten i analysen kommer ligga i 

att granska helheten, istället för att gå ned på instrumentnivå.

3.2 Plats för intervjun

För att skapa en naturlig stämning med förmånligt inspelningsljud för diktafonen befann vi oss på 

respondenternas arbetsplats under intervjuerna: i studieförbundets lokaler eller på kulturskolan. I 

Hofvander Trulssons studie konstateras platsen betydelse för intervjuns resultat: ”Miljön har alltså 

spelat en roll för hur de kommit igång och pratat.” (2010:83) Detta är något jag tror haft betydelse 

även i min studie då platsen var en lokal där de vistades i stort sett dagligen, och av den anledningen 

3  För mer information kring kulturskola och studieförbund, se 3.8 En introduktion till studieförbund och kulturskola
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skapade en hemtrevlig känsla och ett lugn. En annan fördel var att vi kunde stänga dörren om oss 

för att på så sätt utesluta oönskade ljud. Med en av de intervjuade befann jag mig i personalrummet 

där det ett par gånger hände att annan personal gick in men det var inget som störde nämnvärt. 

Under den lilla stund de två kollegorna började tala om vardagliga saker stängdes diktafonen av. 

3.3 Intervjutyp

Eftersom tyngdpunkten  i  mina  intervjuer  låg  i  det  personliga  hos  respondenterna:  upplevelser, 

åsikter och erfarenheter valde jag att använda mig av halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer där 

respondenten fick prata fritt så länge hen4 ville i ämnena. ”Strukturen är ungefär samma som i ett 

vardagligt  samtal,  men  som  professionell  intervju  för  den  med  sig  ett  angreppssätt  och  en 

frågeteknik” (Kvale & Brinkmann 1999:39) vilket leder till att det varierar från intervju till intervju 

vilka frågor som har belysts extra och tagit störst plats. Detta var ett medvetet val då jag anser att 

det är en jämförelse i sig att se vilka frågor respondenterna har mycket åsikter om, vilka frågor som 

ligger nära hjärtat och vilka frågor vars svar kan liknas vid ett kortfattat enkätsvar. Precis som Kvale 

& Brinkmann skriver är ”tonvikten lagd på intervjupersonens upplevelse av ett ämne.” (1999:39)

Även om jag alltså inte använde enkät som metod har intervjuerna för min studie en likhet med det 

Krag Jacobsen (1993) kallar  enkätintervjuer:  flera personer svarar på samma frågor.  Han kallar 

stilen för en styrd, eller strukturerad, forskningsintervju. Fördelarna med enkäterna ville jag dra 

nytta av – precis som Krag Jacobsen (1993:20) skriver så är det ett snabbt sätt att få ut information 

som  går  smidigt  att  jämföra,  men  jag  valde  att  kombinera  det  tillsammans  med  den 

halvstrukturerade intervju då som sagt  både fakta och åsikter är  viktiga för slutresultatet  i  mitt 

arbete. Krag Jacobsen skriver:

Tillvägagångssättet ger också en viss säkerhet för att man får en uppsättning intervjuer som 

är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra. Sist men inte 

minst gör metoden det möjligt för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp under 

intervjuns gång.

(1993:20)

3.4 Intervjuns genomförande

För att få spontana svar som till stor del var styrda av åsikter är respondenterna endast informerade 

om vilka stora ämnen som skulle komma att beröras under intervjun, och detta då av anledning att 

skapa ett intresse för deltagande i studien. Jag ville få dem att tänka till i stunden för att reducera 

4  Könsneutralt pronomen.
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risken för uttänkta svarskoncept – vilket hade kunnat minimera de personliga betraktelsesätten i 

frågorna som ställdes. Detaljer och specifika frågor är alltså ej redogjorda i förväg. Valet att inte 

förbereda respondenterna för intervjuns frågor bottnade i det personliga perspektivet; eftersom vi 

hela tiden utgick ifrån respondentens undervisning, metoder, elever och dylikt var det inga svar som 

kunde studeras in utan de fick gärna komma spontant. Intervjuernas syfte att förmedla ”kunskap, 

upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och annat från en intervjupersons sida till en 

åskådare med intervjuaren som mellanled” (Krag Jacobsen 1993:10) ansåg jag i detta fall kunna 

förankras bäst genom intuitiva svar. 

Den  halvstrukturerade  intervjuformen  visade  sig  fungera  mycket  bra:  jag  hade  mina  frågor 

uppstolpade i ordningsfölj men kunde utan vidare avvika från den givna ordningen om samtalet 

ledde in på andra vägar eller om det tedde sig logiskt i stunden att ändra den. Detta stöds av Kvale 

och Brinkmann (1999:146) som beskriver en intervjuguide där intervjuaren utgår från en översikt 

av vilka ämnen som skall beröras under samtalet samtidigt som förberedda förslag till följdfrågor är 

uttänkta i förhand, vilket öppnar upp för olika scenarier som kan tänkas uppstå i samtalet.  Den 

halvstrukturerade intervjuformen påminner därför om ett vardagligt samtal, även om en intervju till 

skillnad från samtalet har en fast rollfördelning (Krag Jacobsen 1993:10). Krag Jacobsen nämner 

även att en bra intervju ska uppfattas som verklighetstrogen, vilket jag stödjer fullt ut och vilket 

också  befäster  valet  av  intervjuform.  I  liknelse  med det  vardagliga  samtalet  kan  man ej  heller 

förutse samtalsförloppet. Det skedde upprepade gånger att respondenten själv under ett svar kom in 

på ett nytt ämne, varvid jag fortsatte på det spåret. Jag ansåg det helt fel att inte fortsätta så det frö 

respondenten satt.  Även Bourdieu (2004 i Hofvander Trulsson 2010:86) talar om följdfrågornas 

betydelse, och tillägger att i den här typen av intervju strävar inte intervjuaren efter att vara ständigt 

objektiv, ”utan deltar i samtalet […] genom att fråga och ifrågasätta.” 

Jag kan alltså skriva under på att intervjumetoden varit av öppen art ”med förberedda frågor som 

fungerat som mall för intervjun och som skapat ramen för teman som varit mina landmärken och 

lett samtalet framåt.” (Hofvander Trulsson 2010:87) Målsättningen med intervjuerna var att få fram 

personlig  information  som inte  bara  ska  vara  jämförbar  mellan  respondenterna  utan  även  med 

berörd fakta som hittas i tidigare forskning. 

3.5 Insider och outsider

Hofvander Trulsson (2010:85ff) beskriver Balsnes (2009) begrepp insider och outsider relaterat till 

en forskningssituation. Eftersom jag själv återkommande arbetat som cirkelledare på studieförbund 

känner jag till upplägget väl, vilket gör mig till en insider i kontexten studieförbund. Däremot är 
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kulturskolan tämligen outforskad mark för mig, vilket gör mig till en outsider i det sammanhanget. 

På ett par sätt kan det vara en nackdel att känna till den omgivning man ska forska om. När jag 

formulerade intervjufrågorna visste jag redan svaret på vissa, främst organisations-, frågor och när 

jag skulle ställa dem kände jag mig ibland lite dum eftersom jag förstod att respondenten visste att 

jag kunde känna på mig vad hen skulle svara. Detta kan ha lett till att vi inte lade det största fokus 

på frågor jag redan kände till svaret på, som rent institutionella frågor – men å andra sidan var det 

förutbestämt  att  fokus  skulle  ligga  på  de personliga  erfarenheterna och åsikterna.  Där  kan  inte 

respondentens  svar  förutspås.  Intervjuerna  på  kulturskolan  visade  sig  även bli  längre  än  de  på 

studieförbundet:  saker  som skulle  varit  självklara  för  mig om jag var  insatt  i  samvaron ibland 

förklarades mer djupgående än vad jag tror att  de gjort  om jag varit  insider i  kontexten,  vilket 

stödjer tesen om att jag är en insider i organisationen studieförbund.

De fördelar som finns med att vara en insider i miljön man ska undersöka drog jag nytta av: jag 

kunde  lätt  följa  upp  svaren  med  följdfrågor  och  även  enklare  förstå  undermeningar  och  tolka 

uttryck. Jag tror även att positionen som insider förenklade förarbetet då frågorna skulle arbetas 

fram, vilket kanske hade varit bekymmersamt om miljön varit helt outforskad för mig.  Hofvander 

Trulson (2010:86) skriver att insiderns inblick kan påverka vilka analyser man väljer att lyfta fram, 

men detta ser jag inte som något negativt utan snarare en styrka. Jag vill dock poängtera att även 

samtalen på kulturskolan flöt på utan problematik. Jag kände mig här inte dum för att ställa någon 

fråga  där  svaret  redan  var  självklart  för  jag  hade  inte  samma  kunnighet  själv,  och  det  visste 

intervjupersonerna om. Jag ställer mig alltså bakom Hofvander Trulssons sammantagna intryck som 

anser att  det  finns fördelar  med båda perspektiven:  ”en outsider  kan oskyldigt  ställa 'självklara 

frågor' som kanske är på en common sense-nivå för insidern som är van vid att alla förväntas känna 

till […] koder. För en insider däremot, är det ibland lättare att ställa […] frågor, och följa upp allt 

som sägs eftersom insidern har ett inifrånperspektiv.” (2010:86) 

Under intervjuerna fick jag känslan av att alla de intervjuade tyckte det var skönt att jag studerade 

musik och kunde musikaliska termer då de inte behöva förklara sig runt dem (vilket dock öppnar 

upp för  frågan huruvida  man någonsin  är  en  total  outsider  om man studerar  ett  ämne man är 

intresserad av). Att inneha något gemensam att utgå ifrån kallar Hofvander Trulsson (2010:86) en 

isbrytare, vilket kan vara exempelvis ett intresse – som i vårt fall musik. Detta undertecknas även av 

annan tidigare forskning:

Under arbetets gång bekräftades hur viktig den egna erfarenheten är för hur man uppfattar 
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vad  som  sägs.  Detta  blev  extra  tydligt  när  termer  specifika  för  respektive  instrument 
användes. […] Detta är ett exempel på hur tidigare erfarenheter är nödvändiga för att kunna 
uppfatta och förstå det man hör.

Rostvall & West 2001:98

3.6 Transkribering och etiska överväganden

I transkriberingsarbetet har jag arbetat för att få intervjuerna läsvänliga utan informationsbortfall 

(Bergman 2009:22). Det som inte påverkade materialets fakta, så som ”tonläge, betoningar, pauser, 

snabbare och långsammare tal,  hörbara inandningar, harklingar och hostningar.” (Krag Jacobsen 

1993:65) har uteslutits. Däremot har jag valt att behåller pauser och skratt för att försöka upprätta 

känslan respondenten för tillfället hade. Pauser är betecknade med tre punkter i följd och känslo- 

och röstlägen satta inom hakparanteser. Talar respondenterna om personer, städer eller andra ting 

med  egennamn är  de  avpersonifierade  och  endast  benämnda  som XXX.  Behövs  förtydligande 

information för att förstå sammanhanget eller lägga till bortfallna ord är författarens information 

inom hakparanteser.

En av respondenterna uttryckte nästan uteslutande alltid ett ”ehm” innan hen började tala, vilket 

uteslöts i transkriberingen. Med respekt för respondenten valdes detta bort på grund av att det gav 

ett negativt uttryck i text som såg ut att grundas i okunskap – vilket inte var fallet i tal. Jag har inte 

heller skrivit ut ”ögonkontakt, mimik, rörelsemönster m.m.” (Krag Jacobsen 1993:66) eftersom det 

inte var något som föreföll viktigt för intervjuns innehåll. Hade respondenten rodnat, darrat eller 

svettats av någon fråga hade det noterats men så var inte fallet. Däremot är några harklingar och 

suckar utskrivna då det var så pass tydliga ljud som utstöttes snarare av tanken än av kroppen. 

Intervjustudien är dock inte tänkt att studera diskurser, varvid saker som spelat in om det var det 

språkliga som skulle undersökas valts bort.

 

Under lyssning på inspelningarna från intervjuerna märks det att jag är en aktiv lyssnare med många 

samtalsstödjare. Jag uttrycker ofta småord som nej, ja, jaha, mmm, hmm, okej och jaså. De allra 

flesta har jag valt att bortse ifrån eftersom jag vill att fokus ska ligga på den intervjuade, men då 

samtalet tonats ned eller tystnat helt har jag dock valt att skriva ut mina samtalsstödjare för att visa 

att  respondentens  svar  började  om på  ny kula.  Då och  då  hörs  det  några  sekunders  tystnad  i 

inspelningen och det är för att jag ser att intervjupersonen har mer att berätta så jag inväntar att 

denne själv ska ta ordet och lägga fram sitt svar på ett eget formulerat vis, istället för att jag ska leda 

in svaret på ett visst spår. Min tanke att låta respondenten fortsätta tala utifrån var hens tanke är, 

stöds av Trost som ger ”Ett gott råd: Avbryt aldrig den du intervjuar. […] Låt henne eller honom ta 

sina  pauser  utan  dina  avbrott.  Ha  tålamod  och  vänta.”  (2010:85)  Dessa  pauser  är  också  de 
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betecknade med tre punkter.

Förutom  transkribering  tillhör  även  avpersonifiering  av  intervjupersonerna  den  etiska 

övervägningen.  Jag  har  handlat  i  enhet  med Etikprövningslagen (SFS 2003:460)  som säger  att 

människor  som  deltar  i  forskning  ska  skyddas  ”från  att  skadas  fysiskt,  psykiskt  eller 

integritetsmässigt”  vilket  stödjer  mitt  val  att  ge  respondenterna  pseudonymer.  Att  skydda 

respondenterna  för  att  läsarna  gissar  vilka  de  är  förefaller  dock  omöjligt.  De  intervjuade  är 

informerade  om att  de  under  studiens  gång  kunde  ha  återkommit  med  tillägg,  ändringar  eller 

borttagning av sina svar. Detta har dock inte skett. 

Varje intervju avslutades med att  respondenterna fick veta att  intervjusvaren enbart  kommer att 

användas till mitt examensarbete och även att de när som helst kan höra av sig till mig om de inte 

längre vill vara med i studien. Varje respondent har frivilligt bestämt sitt deltagande.5 Det är deras 

utbildning, åsikter och undervisning som står i fokus, och för det krävs ingen vetskap om vad de 

heter eller i vilken stad de bor i. Det är dock en svår balansgång att gå då respondenternas identitet 

skall vara skyddad, samtidigt som just identiteten i vissa delar är viktig för studiens resultat. För 

ökad anonymitet har jag valt att inte berätta vilket studieförbund cirkelledarna arbetar inom, och 

inte heller i vilken stad studieförbundet och kulturskolan är beläget. Respondenterna har även, som 

sagt, fått pseudonymer. Materialet och inspelningarna förvaras hemma hos författaren.

3.7 De intervjuade

De som blivit intervjuade för studien är:

Isak  ~45  år.  Musikhandläggare  vid  studieförbundet  samt  musiklärare  i  grundskola.  Utbildad 

musiklärare.

Mimmi ~30 år. Cirkelledare. Utbildad journalist.

Simon ~25 år. Cirkelledare. Ej högskoleutbildad.

Ida ~30 år. Cirkelledare. Håller på att sammanställa sin kulturledarutbildning.

Kalle  ~25  år. Kulturpedagog  vid  kulturskolan  samt  uthyrd  musiklärare  i  grundskola.  Utbildad 

musiklärare. 

Stina ~35 år. Fiollärare på kulturskolan. Utbildad lärare på musikhögskolan. 

Jens ~40  år.  Musiklärare  i  grundskola  samt  på  kulturskolan.  Utbildad  musiklärare  på 

musikhögskolan. 

5  För detaljerad information, se bilaga Information gällande medgivande.
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Mitt val att skriva ut så pass mycket information om respondenterna som jag gjort grundar sig i 

skillnaderna  de  uppvisar  på  intervjun.  Dels  språkmässigt,  där  den  yngre  generationen  oftare 

använder grövre ord som förstärkningsord, till exempel svärord, och dels rent erfarenhetsmässigt 

där de äldre ofta innehar mer vana inom läraryrket. 

3.8 En introduktion till studieförbund och kulturskola

I  sin  rapport  om  musikutbildning  i  en  föränderlig  tid  beskriver  Claesson  m.fl  (1996:39)  den 

frivilliga  musikundervisningens  organisation  och  dess  expansion.  Tack  vare  kommunala 

finansieringar började verksamheterna växa på 1940- och 50-talet (a.a) och på 60-talet blommade 

musikskoleverksamheten  ut  ordentligt  (Rostvall  &  West  2001:44).  Instrumentstudier  började 

erbjudas till barn och unga, även till ”ekonomiskt obemedlande musikintresserade” (Claesson m.fl 

1996:39). Musikskolorna konkurrerade ut andra verksamheter så som ”skolmusikkårer, orkestrar 

och  den instrumentalundervisning  som bedrivits  i  folkskolor  och  läroverk”  (Gustavsson 2000 i 

Rostvall & West 2001:44) när det blev populärt att studera musik på fritiden. 

Det  varierar  från  stad  till  stad  vilka  kurser  och  utbildningar  som  erbjuds  i  den  frivilliga 

musikundervisningen men generellt sett finns ett brett spektra av instrument att välja bland. Inom 

kulturskolan ansöker man till en kurs genom ett formulär, och på hemsidan uppges det att i den 

utvalda staden finns ett 50-tal kurser att välja ibland. I skriven stund finns det 26 musikkurser att 

söka, de allra flesta ämneskurser i instrument. Ansökan till studieförbund sker fortlöpande under 

terminens  gång.  Vill  man  söka  via  internet  finns  36  kurser  att  välja  bland,  men  då  är  många 

instrumentkurser upprepade efter var kursen är lokaliserad. 

Ambitionen med min studie är dock att jämföra lärarrollen inom de olika institutionerna och inte 

lägga särskilt stor vikt vid statistik och andra faktabaserade jämförelser av frivilligundervisningen 

inom musik.

4 Analys och resultat

I  det  här  avsnittet  kommer  de  svar  respondenterna  gett  på  utvalda  teman  jämföras  och 

sammanställas. Respondenternas intervjusvar kommer att jämföras dels med varandra och dels med 

vad tidigare forskning och litteratur påvisar i ämnena. Återkopplingen till det teoretiska perspektivet 

kommer vara återkommande under analys och resultat, och sammanställs sedan i slutdiskussionen.

4.1 Utbildning, kompetens, yrkesval och anställning 
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För att skapa en bild av vilka respondenterna är och hur deras grundläggande tankar om sitt yrke ser 

ut föll sig valet att inleda analys- och resultatavsnittet med en genomgång av vilken utbildning och 

anställning  respondenterna  har  på  respektive  institution.  Belysas  kommer  även  huruvida  de 

intervjuade  anser  det  nödvändigt  med utbildning  och  vilka  kompetenser  och  förmågor  som de 

uppskattar vara värdefulla och nödvändiga i sina jobb samt varför de sökt sig till  den frivilliga 

musikundervisningen. Ur den didaktiska triangeln fokuseras här lärarperspektivet.

4.1.1 Yrkesvalet 

Inför  kommande  resonemang  om  utbildningens  betydelse  är  det  intressant  att  se  varför 

intervjupersonerna  hamnat  på  sina  respektive  arbetsplatser.  Något  som  blir  uppenbart  när 

respondenternas yrkesval diskuteras är hur pass många av dem som talar om tillfälligheter angående 

sitt yrke. Särskilt utpekande är detta hos cirkelledarna, där två av dem inte visste vad jobbet, eller 

institution, de sökte innebar:

Jag hade inte alls koll på att det var ett studieförbund eller vad det var för nånting, men det 

var ju att det var lärare i gitarr. […] jag har ju haft så många olika jobb, såhär ströjobb bara 

för att  tjäna pengar, så då kände jag nånstans att nu vill  jag börja jobba med något jag 

tycker är intressant […] Men jag hade ingen koll på studieförbund när jag började här.

Mimmi

jag har väl alltid känt att  jag vill göra nånting med musik och så såg jag en annons på 

arbetsförmedlingens hemsida att  dom sökte ledare.  Då sökte jag det,  jag hade väl  inga 

förhoppningar att jag skulle få det för jag tyckte väl inte att jag var särskilt bra. […] XXX 

frågade när jag ville börja och sen så började jag veckan där på, eller några veckor senare. 

Så  det  var  inte  så  mycket  till  intervju  [skratt].  Jag tror  det  var  det  första  han  frågade 

faktiskt, när jag ville börja.

Simon

jag hade sagt att jag var väl sugen på det men aldrig riktigt tagit tag i det så då blev det  

såhär att ”Ah! Nu har jag pratat med chefen, det är bara att ringa!” [återger Simon, som var 

den som pratade med chefen] så då hade jag inget val än att [skratt] höra av mig.

Ida

Mimmi visste inte vad studieförbund var när hon sökte jobbet, Simon fick jobb efter blivit frågad 

när han vill börja och då Idas kompis pratade med chefen så löste det sig för hennes del. Ingen av 

respondenterna talar nämnvärt om intervjuer eller hur gallringsprocessen gått till när de sökt arbetet. 

Detta bekräftas även av musikhandläggaren Isak som säger att de går via kontakter för att hitta sina 

ledare,  som ofta  är  universitetsstudenter.  Jag frågar Isak om det  görs någon kvalitetssäkring på 
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ledarna, till exempel om det kontrolleras att de kan vad de säger sig kunna på instrumentet de vill 

undervisa i: 

Det  är bara erfarenhet  som gör att  vi  inte  kör uppspelning och annat  sånt.  Här i  XXX 

[staden] gör vi inte så. […] det är ingen som har missbrukat det om man säger så. Det är 

ingen som har kört nån sån bluff, det är väl svaret liksom. Vi har inte blivit utsatta för någon 

stor besvikelse eller känt oss lurade eller så. Det har varit en del som inte hållit måttet, så 

har det varit, men då har det varit lite gränsfall för om det skulle vara acceptabelt eller om 

det inte är acceptabelt […] Men det handlar ju mer om att man inte talar om sin frånvaro 

ordentligt, att man inte sköter kontakten med sina deltagare, där skiljer det betydligt mer 

och den egentligen tycker väl jag är viktigare, den egenskapen hur mycket man månar om 

sina deltagare än om man är fantastiskt duktig eller om man bara är bra. Eller bara duger 

när man spelar. Många av mina ledare som har lyckats, dom är absolut inga virtuoser på 

sina instrument utan dom är bra på att ha bra kontakt med sina deltagare och få dom att 

utvecklas.

Isak

I likhet med sina ledare har även musikhandläggaren Isak fått sitt arbete genom en kontakt som ”sa 

att det fanns läge för att anställa nån inom musiken som skulle ha hand om kurserna. Och då tyckte 

hon att 'vore väl lämpligt om du sökte det jobbet' då och då sökte jag jobbet då.” Skillnaden mot 

kulturskollärarnas uppfattning om hur de hamnat på kulturskola blir uppenbar av den anledning att 

de utbildat sig och vetat om att det är ett pedagogiskt arbete som väntar efter examen, men deras 

anledningar till att de hamnat just på kulturskola ter sig olika: 

Nja jag sökte inte hit. Utan... utan det var XXX som sa att hon ville ha mig tror jag. […] jag 

har haft lite såhär barkvällar, spelat barpiano och såna här grejer och hon vet väl att det har 

funkat ganska bra med eleverna och så. Så sa hon att 'jag kan erbjuda dig en tjänst' och hon 

sa väl att hon tycker om det jag gör, det som jag kan.

Kalle

det var lite grann ett bananskal […]  Sen förstås en jättestor längtan till musik och att jag 

älskar ju att spela fiol. […] det var nåt tillfälle faktiskt när jag gick på gymnasiet som min 

fiollärare, som arbetade på musikskolan i en stråkkvartett, frågade om vi ville följa med på 

ett läger med musikskolans lite yngre barn. Då fick vi följa med gratis och sitta och spela 

stråkkvartett och få lite lektioner mot att vi hjälpte till. Och det var nog liksom.... det jag 

kom jag ihåg att jag reflekterade över det  att  det här,  ”jag var rätt bra på det här, med 

ungarna och fiolen” [skratt] […] jag tror nog att min första fiollärare betydde mycket för att 

jag ansåg att hans jobb var väldigt fint. Det hade hög status och så. […] han kanske såg det 
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annorlunda för  han sa nån gång att  ”bli  inte  fiollärare” [ledsen/uppgiven röst]  och han 

tyckte väl  liksom att  det  är  inte  så glamoröst  och det  liksom...  det  är  tufft.  Och det  är 

jättetufft. […] har provat att undervisa skoltid, och såna saker. Du vet man står i syslöjden, 

och man vet  inte var ungarna är och man har ingen kontakt  med föräldrarna och...  det 

passar inte mig alls.

Stina

jag blev ju musiklärare, och sen tänkte inte jag så mycket på att det var just kulturskola jag 

skulle jobba på så. Jag räknade att det var ju ett alternativ klart. För det är ju det som på nåt 

sätt finns liksom […] och det var ju där jag sökte jobb också,  […] det  var det  jag var 

utbildad för helt enkelt: att ha liksom en dag kör och ha grupper och så. Så det var ju rätt så 

naturligt att det låg i själva utbildningen så.

Jens

Becker-Gruvstedt  skriver  om hur  de  kunskaper  musikhögskolor  lär  ut  måste  grundas  i  en djup 

förståelse för ”hur musikaliskt lärande och instrumentalstudier går till” (2008:11) och menar att de 

som examineras från musikhögskolor måste ha breda kunskaper som sträcker sig utöver många 

kontexter: ”De studenter som musikhögskolorna utbildar måste  […]  ha med sig kunskaper som är 

giltiga  under  många  sorters  tak  och  i  olika  sorters  kollegium.”  (a.a  2008:11).  Detta  stödjer 

kulturskolans krav om rätt utbildade lärare, och går dessutom hand i hand med synpunkten Jens ger 

genom att  säga att  han ”blev ju musiklärare” men sen inte tänkte ”så mycket på att  det  var ju 

kulturskola jag skulle jobba på”. Sammanfattningsvis talar även kulturskollärarna om tillfälligheter 

angående sina  yrken,  men till  skillnad  från cirkelledarna  är  inte  tillfälligheterna  baserad  på  att 

personer i deras närhet tipsat dem om att söka yrkena utan omständigheterna som blivit baseras till 

exempel på att Stina beskriver en förebild hon haft inom yrket. Dessutom talar både hon och Kalle 

om att de tidigare testat på pedagogiskt arbete i andra kontexter. En stor anledning verkar också 

vara vilka arbeten som fanns lediga efter examen, vilket Jens påpekar och som förstärker Becker-

Gruvstedts  (2008) resonemang om att  kunskaperna musiklärarna besitter  måste kunna fungera i 

olika skolformer.

4.1.2 Utbildning 

En stor skillnad mellan de två institutionernas lärare är vilken utbildning de förfogar över, och även 

hur  de  ställer  sig  till  vikten  av  densamma.  Tydligt  blir  att  kulturskolans  respondenter  alla  är 

utbildade pedagoger, och majoriteten av dem har utbildat sig till lärare på musikhögskola. Detta 

gäller, enligt respondenterna, även överlag på kulturskolan. Stina säger att ”på musiken tror jag att 

alla  har  gått  musikhögskolan” och Kalle  fortsätter:  ”här  [på kulturskolan]  är  det  är  ju utbildad 
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personal enbart. Som majoriteten har gått på musikhögskolan, det är jädrigt duktiga människor. […] 

Nu har inte jag gått på musikhögskola men det är inte vem som helst som får jobba här, alltså dom 

vill ha kompetent personal. Som har utbildning. Majoriteten har ju verkligen högre utbildning här.” 

På studieförbundet verkar en utbildning höra till ovanligheterna, och en pedagogisk sådan behövs 

inte för att  bli  anställd  som cirkelledare på ett  studieförbund – även om det ses som en merit. 

(Rostvall & West 2001:105) Att det inte ställs några formella krav på en pedagogisk utbildning på 

ett studieförbund förklaras av Rostvall & West genom att cirkelledaren mer ses som ”en deltagare i 

gruppen snarare än som en lärare i traditionell bemärkning” (2001:105). Simon beskriver vad han 

själv har för utbildning och vad han tycker krävs för sitt arbete:

innan […] läste jag musikkurserna på universitetet. Jag har ingen såhär lärarutbildning utan 
jag har bara läst dom fristående kurserna6. Och det är väl min bakgrund ungefär. […] jag 
tycker  inte  man  behöver  ha  en  lärarutbildning  faktiskt.  Jag  tycker  däremot  att...  vissa 
personer är pedagogisk lagda. […] dom har lätt att lära andra saker och ha en fallenhet för 
att lära är nog en ganska bra början. Många som har jobbat här har inte haft lika lätt för just 
den delen men det lär man sig efter ett tag tror jag, om man inte har det från början.

Ingen av de andra cirkelledarrespondenterna, Ida och Mimmi, har någon lärarutbildning i grunden. 

Ida har även hon läst musikkurser inom produktion, didaktik och ”massa praktiska musikämnen”. 

Mimmi är  utbildad  journalist.  Genom att  jämföra  dessa svar  med vilken  utbildning  lärarna på 

Kulturskolan har blir skillnaden uppenbar:

Läste  musik  på  XXX  universitet,  både  musikalisk  specialisering och 
musiklärarprogrammet. Också läst en del fristående kurser efter detta om piano och teori. 
Tar sånglektioner fortfarande, tagit pianolektioner också privat efteråt för att fördjupa mig 
mer.

Kalle

Jag  har  gått  i  XXX musikhögskola  i  fyra  år  först  som musikpedagog med piano  som 
instrument. Och sen har jag gått två års, jag har musikpedagogik upp till C-nivå ungefär 
kan  man  säga.  Hmm...  60  poäng,  jag  har  byggt  på  lite  där.  I  två  omgångar  på 
musikhögskolan också då. Så jag har lite extra musikpedagogik än grundutbildningen då.

Jens

jag har spelat på musikskola som barn och så. Gått vanligt gymnasium, humanistisk. Sen 
gick jag folkhögskola i XXX i två år på musiklinjen där, på fiol. Och sen sökte jag till 
musikhögskolan och har läst fyra år […]  Jag blev väldigt intresserad av Suzukimetoden. 
Och det var väl lite min önskan att gå en sån utbildning och det tog... jag sökte flera kurser 
men det blev alltid inställt […]  Ville fortfarande bli Suzukilärare och så hade vi ett... vi 
fick  pengar  […]  om  ett  fortbildningsprojekt  på  skolan  och  då  fick  jag  gå  min  först 
Suzikinivå.  […]  Så  att  då  startade  jag  privat  via  min  mans  och  min  firma  och  via 

6  Fristående kurser är ej knutna till något program, utan kan studeras av vem som helst.
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studieförbundet XXX [...] min första Suzukigrupp. Och när jag hade fått igång den och det 
gick bra så hade jag gjort nånting att visa upp också. Och då tyckte jag att min arbetsgivare, 
det var bra att hon såg det och försökte liksom att rikta in möjligheterna för ett samarbetade 
kring det

Stina

4.1.3 Lärarnas kompetens och förmågor 

För att återgå till Simons uttalande om att hans jobb inte kräver en lärarutbildning är det intressant 

att läsa vilken kompetens de övriga i studien anser krävs för arbetet de utför. De har alla blivit 

ställda  frågan ”Vilken  kompetens  tycker  du det  krävs  för  ditt  jobb?” varpå  de  allesammans  är 

snabba med att tala om de musikaliska kunskaperna: att de kan sitt instrument – ”och gärna fler” 

som Jens uttrycker det. Både cirkelledarna och kulturskollärarna talar också i termer som ”social 

kompetens”, ”socialt kunnig” och liknande. 

för det första bör man ju kunna spela. Det är ju oundvikligt men det sållas man ju ut om 
man söker  en utbildning så det  är  ju egentligen inget  problem så att  säga.  Hmm...  sen 
behöver man ju en ha en pedagogisk förmåga, och framför allt ett intresse, för människor 
och  för  barn.  Så jag tror  att  den  sociala  kompetensen  är  ju  liksom en  ganska  stor  bit 
faktiskt, det går inte att komma ifrån. Jag skulle nog säga att den är... ja, det är ju klart att  
jag tycker att det är ju oerhört viktigt att man brinner för sitt ämne och kan sitt ämne, annars 
är det svårt  att  undervisa på det. Men...  har man inte möjligheten, brinner man inte för 
människor  och  tycker  om  barnen  och  ungdomarna  och  att  överhuvudtaget  att  möta 
människor  då  har  man  nog  ännu  svårare  […]  Sen  tycker  jag  att  just  för  den  här 
arbetsplatsen [kulturskolan], det jobbet jag har här, där krävs musikhögskoleutbildning och 
för att vara Suzukilärare så är ju den.... dom särskilda utbildningarna som Suzuki-förbundet 
har är ju märkesskyddade och det tycker jag är bra att dom har det.

Stina

just i mitt jobb så tycker jag att det är ganska bred kompetens. Alltså. Jag känner såhär att 
du måste rätt bra koll på ganska mycket. För jag känner inte att jag måste vara Chopin7 på 
piano, det ska jag inte säga, men jag måste behärska nåt av instrumenten så pass bra så jag 
är så bekväm i det så att om jag får ett par noter framför mig […] så ska jag ändå spela det  
hyfsat och kunna förstå vad det är eleverna vill att jag ska göra.  Ska du upp på gymnasiet... 
[...]  då är det musikhögskola som gäller och kanske att man ska specialisera sig på ett 
instrument. Vi har jättemånga duktiga lärare här på kulturskolan som är specialiserade. Vi 
har liksom en trumlärare, blås... och ja, orkester, och dom är väldigt specialiserade. […] Du 
ska vara rätt bra på ganska mycket men du behöver inte vara nån supermänniska. Inte på 
högstadienivå i alla fall. […] du måste ha stor social kompetens och du måste tycka om 
eleverna annars är det helt kört. Du måste tycka om det du gör […]  Olika nationaliteter, då 
krävs det verkligen att du måste veta hur man behandlar eleverna, vad du kan säga till dom, 
vad du får säga till dom alltså egentligen så undrar jag varför nån överhuvudtaget vill bli 
lärare för att alltså shit det är ju ett jädra skityrke på det sättet. Så det är en balansgång det 
där, att veta vad man får säga och vad man inte får säga […] Sen är det i slutändan så att 
eleverna märker på dig om du inte tycker om ditt jobb. Det märks jättetydligt. Och sen finns 
det  också  väldigt  många  som  är  fruktansvärt  duktiga  teoretiskt  och  dom  kan  sitta  i 
skolbänken och sådär, spelar säkert som en gud men dom kan inte förmedla det och det är 
ju det handlar om i det här jobbet. Vi måste kunna förmedla det vi lär oss. […] du måste 
självklart  ha grundkunskaper,  annars är det  kört,  men du behöver inte  vara superbra så 
länge du kan förklara. På deras nivå, det är nog bland dom viktigare kompetenserna.

Kalle

om man pratar om kulturskolan så är det ju mer klart att man ska kunna sitt instrument 

7  Polsk kompositör och pianovirituos.
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liksom och så. Och vara säker på det. Kunna repertoar som hör till instrumentet och både 
populärmusik och klassisk musik och folkmusik […] en sen måste man vara socialt kunnig 
så att säga, tycka om att kunna möta elever. […] Så man får ju vara rätt flexibel på det 
sättet, man kan liksom möta olika sorter,  personligheter och så. Det måste man ju vara 
duktig på så att man kan ta det, eller mer eller mindre i alla fall.  

Jens

Till skillnad från de andra kulturskollärarna pratar inte Jens om utbildning i kompetensfråga. Jag 

frågar honom huruvida han anser att det behövs en musikhögskoleutbildning för yrket:

Ja alltså det... det är klart att man kan ju tillägna sig dom kunskaperna på andra sätt också. 
Som man får där. Men... det är ju en väldigt bra bas liksom. Det krävs ju rätt så mycket om 
man ska kunna ta in dom kunskaperna på egen hand. […] här behöver man ju kanske det 
tycker  jag  nog  ändå.  Behöva  ha  den  nivån  ändå  liksom.  Hmm...  sen  är  ju  inte  alla 
konsertpianister eller musiker eller så, varken dom som jobbar eller ja det är dom ju men 
inte.. inte som dom man ska undervisa kanske inte, ska ju inte bli det liksom. […] Men på 
nåt sätt så är det ju ändå en grund tycker jag musikaliskt att man har... det. Hmm... sen kan 
man ju, det går ju att vara musiker utan att gå där. Självklart. Men det är ju en väldigt bra 
grund.

Jens

Svaren från Ida och Mimmi påminner om Simons – de talar om att vara pedagogisk och tycka det är 

kul att lära ut: 

Man måste ju vara lite pedagogisk gärna, så att dom förstår och sen också att vara lite 
observant på hur det går för dom olika grupperna, vad dom har för behov och vilken nivå 
dom är på. Kunna uttrycka sig och sen planera upp det liksom.

Ida

jag måste kunna mitt instrument. För det första. Och man måste tycka det är kul.... att lära 
ut... till andra. Hmm... och så måste man vara väldigt flexibel tänker jag. […] vi är väldigt 
anpassningsbara så man bemöter ju alltid en kurs ser inte likadan ut som en annan, så man 
kollar av hela tiden vad deltagarna vill få ut av kursen och då får vi anpassa oss efter det. Så 
anpassningsbar och flexibel. Hmm... ordningssam är bra att vara så man har koll på alla.

Mimmi

Ingen av studieförbundets  cirkelledare  talar  alltså  om någon form av utbildning  när  kompetens 

diskuteras, förutom Simon som säger att han inte tycker en lärarutbildning är nödvändig. Intressant 

blir då jag intervjuar studieförbundets musikhandläggare Isak (som är ansvarig för ”kurser, ledare, 

deltagare,  lokaler,  utrustning  och  så”)  och  han  talar  om  vikten  av  en  pedagogisk  utbildning. 

Musikhandläggaren undervisar inte på studieförbudet alls men är den enda av de intervjuade från 

förbundet som har en lärarutbildning och anser detta vara viktigt kompetensmässigt:

jag tror det är viktigt att man är någon form av pedagog, att man är utbildad pedagog i nån 
form. Så att man vet hur man ska förhålla sig till deltagarna, det här med inlärning, vad som 
krävs för att man ska trivas och tillgodoses och utvecklas när man väljer att gå här. Det tror 
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jag är viktigt då för att det är ju det ledarna måste ha koll på och veta betydelsen av också, 
och är man ansvarig för dom så bör man ha pedagogisk bakgrund och ja, intresse för det. 
Det är det viktigaste.

Isak

Sammanfattningsvis anser alltså cirkelledarna att det krävs att man är pedagogiskt lagd för arbetet 

de utför men att en utbildning inom pedagogik inte behövs. Hos kulturskollärarna framkommer det 

att en utbildning är viktig för yrke. Stina säger till och med att utbildningen sållar ut de som inte 

kan spela ”så det är ju egentligen inget problem så att säga”, vilket tyder på att hon tänker sig att 

hennes yrke är helt otänkbart utan en utbildning. Hon jämför även det arbetet hon utför med någon 

som håller kurser på ett studieförbund:

man kan inte jämföra hennes kurser [Stina talar om en som arbetat på studieförbund] […] 
med min yrkeskunskap. Sen finns det dom som jobbar i studieförbund absolut […] som har 
musikhögskoleutbildning och den nivån och så vidare men jag tror att där finns det ju en 
annan öppenhet för att man inte behöver ha det och det kan också ha ett värde. Att det kan 
vara  nån  som  är  duktig  på  nånting  som  kanske  inte...  hmm  har  det  som  sin 
yrkesprofessionalitet på samma sätt, som jag har här. Hmm... men då blir det ju lite att man 
kanske måste försörja sig på nånting annat. Här är det ju ändå så att det här är våra yrken 
och det är det här vi försöker försörja oss på som på vilket annat jobb som helst.

Stina  verkar  inte  se  cirkelledarnas  kurser  som  ett  jobb,  utan  mer  som  ett  intresse  då 

studieförbundets  kurser  inte  kan  jämföras  med  den  yrkeskunskap  hon  studerat  sig  till.  Att 

utbildning  värderas  högt  blir  uppenbar  när  Stina  säger  att  det  finns  de  som  har 

musikhögskoleutbildning på studieförbund också, men att de flesta bara är duktiga på något medan 

hon har det som sin yrkesprofessionalitet och försörjer sig på det till skillnad från cirkelledarna. 

4.1.4 Kompetensutveckling

Respondenter har även fått följdfrågan hur de utvecklas i kompetensen i sin tjänst och de beskriver 

allt från instrumentaltekniska, musikaliska, pedagogiska och sociala utvecklingar de varit med om. 

Mimmi säger att hon i arbetet utvecklas ”på alla plan egentligen”. På studieförbundet är svaren 

överlag vida och mångfacetterade. Det verkar som att de anställda tycker att jobbet berör på många 

olika sätt:

på alla plan egentligen. Med det här jobbet gillar jag att jag fick liksom inga fasta direktiv 
när jag skulle sköta en kurs, så det var liksom bara helt fritt. Så jag har själv kommit på hur 
jag ska göra med mina kurser. Så det tycker jag är väldigt bra och det har ju utvecklat mig 
mycket  på  olika  plan.  Just  att  jag  blivit,  ja  men  just  det  här  med  organisation  och 
ordningssam  och  att  strukturera  upp  saker  och...  att  använda  fantasin.  Så  jag  tycker 
definitivt att det är ett utvecklande jobb. Det är ju kul, det är därför jag jobbar här. Jag gillar 
det!

Mimmi
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Jag utvecklas av kontakten med deltagare och ledare, och även ibland föräldrar som har 
barn  här  då,  när  dom ställer  frågor  och  ifrågasätter  och  dom ger  positiv  eller  negativ 
feedback och så. Då utvecklas jag. Hade jag inte haft den kontakten då hade jag nog stått 
still och så, men dom ser alltid till liksom att föra verksamheten framåt för... det är olika 
saker som efterfrågas och en del vill ha väldigt tydliga strukturer och ramar och en del vill 
att det ska vara en verksamhet där man kan, ja komma och gå och... det behöver inte vara 
målet att man ska vara någon stjärna av något slag eller bli fantastiskt duktig, utan man kan 
bara trivas i att vara här under den tiden liksom.

Isak

utvecklats ganska mycket som musiker bara av att jobba här. Det är nog den största delen 
faktiskt. Sen är man ju mer bekväm i rollen att stå i centrum, att leda en grupp. Det tror jag 
inte att jag var i början faktiskt utan det är nånting som jag har lärt mig. […] Eftersom man 
arbetar så mycket i grupp så märker man ju hur en grupp fungerar och dynamiken inom den 
och då kan man anpassa sig efter det i andra sammanhang

Simon

man lär ju sig dom grejerna, misstagen man gör. Och sen så lär man sig ju att liksom.... man 
får ju arbetsmaterial att jobba med så man behöver ju inte planera allting från scratch […] 
Och jag utvecklas väldigt mycket musikaliskt själv tack vare att jag jobbar med det. 

Ida

En  intressant  skillnad  är  hur  stor  plats  den  musikaliska  utvecklingen  tar  i  svaren  från 

kulturskollärarna:

här känner man ju bara att alla är så grymt bra, så att... när man kommer hem, det är så när 
jag kommer hem att jag övar sång och jag sitter med gitarren och jag övar skalor och övar 
pianokomp. Det är bara för att jag vill bättre hela tiden. Notläsningar... på sommaren när det 
blir ledig tid så brukar jag sitta, läsa avista olika noter varje dag bara för att öva notläsning. 
Till exempel. Så det är mycket eget ansvar.

Kalle

Ja som lärare utvecklas man ju, i och med att man är det så att säga. Och i med att man...  
tänker på vad man gör eller så, försöker man ju att bli bättre. Det är ju naturligt. Och att 
man försöker hitta att man märker att det där gick inte så bra, eller det där var... blev fel, 
eller så så försöker man ju att förbättra det, självklart. Och även naturligtvis att hitta på nya 
sätt eller lite andra vägar eller så, att försöka utveckla sig. Men musikaliskt […], det gör 
man väl mest utanför jobbet kanske sådär. Om man har andra... vid sidan av-grejer eller om 
man spelar  med andra eller nån kör eller liksom...  är ledare just  för det  utanför jobbet 
liksom så är det väl mer musikaliskt man utvecklas utanför jobbet.

Jens

jag tycker man utvecklas lite hela tiden. Jag tycker man blir lite bättre för varje år. […] För 
mig har det betytt mycket att jag har fått gått dom här utbildningarna på senare år. Jag gick 
en till förra året, en Suzuki-utbildning och träffade många kollegor och... jag tycker man lär 
sig mycket utav barnen. Jag lär mig jättemycket utav föräldrarna också för att jag lär ju upp 
föräldrarna  hur  dom ska...  dom går  ju  åtta  veckor  kurs  hos  mig  då  där  vi  pratar  om 
pedagogik och metodik och såna här grundläggande saker, och dom jobbar så fantastiskt 
fint med sin barn så man lär sig så mycket olika från dom och man lär sig jättemycket utav 
sina elever. Om både musik och av människor.

Stina

I Kalles svar kan man nästan utläsa ett uns tävlingsanda, men huruvida han tävlar med sig själv eller 
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de andra lärarna låter jag vara osagt. Han beskriver dock att ”alla är så grymt bra” och att han övar 

mycket skalor, sång, piano och notläsning på sin fritid. Om det ligger det i hans egenintresse att 

vilja bli bättre, om tjänsten kräver det eller om han strävar efter att ligga på samma nivå som sina 

musikhögskoleutbildade kollegor förblir osagt, men man kan tänka sig att det har att göra med alla 

delar. Jens talar egentligen mest om att han utvecklas som lärare av att vara lärare, men trots det 

kommer även han in på den musikaliska utvecklingen. Han säger att han till musikaliskt störst del 

utvecklas i projekt utanför arbetet,  men man kan ändå göra bedömningen att han tycker att den 

musikaliska utvecklingen är viktig för honom eftersom han frivilligt tar upp det. Stina pratar om att 

”man  utvecklas  lite  hela  tiden”  och  att  ”man  blir  lite  bättre  för  varje  år”.  Hon beskriver  inte 

tydligare huruvida hon åsyftar den pedagogiska eller den musikaliska biten av yrket men säger att 

det för henne varit viktigt att få läsa sina steg i Suzukiutbildningen vilket berör bägge delarna i 

musikundervisningen.

Respondenterna  frågas  även  om  de  fått  någon  utbildning  inom sin  institution.  Cirkelledarna 

beskriver alla tre en utbildning de gått men baserat på de yviga svaren där alla har skilda svar på 

vad de lärt sig, att de allihop använder sig av ord som ”tror” och ”kanske” och att de dessutom inte 

minns så mycket av utbildningen gör att det verkar något oklart vad utbildningen egentligen gett:

Jag har ledarutbildning som jag har gått. […] Den är nog mer pedagogisk [än musikalisk], 
hur man ska vara som människa och ta hand om... eller ta hand om men hur man bemöter 
människorna  på  kurserna  så  de  ska  känna  sig  bekväma.  Och  hur  man  kan  vara  med 
kroppsspråk. […] Vet inte... men det kanske den är. [obligatorisk]

Mimmi

fortbildning i olika steg. Så jag har gått igenom dom två första stegen då men det finns nog 
tre eller fyra tror jag. […] lite sådär samarbetsövningar […] Jag minns inte så mycket, nu 
var det ett tag sen men det var väldigt roligt i alla fall för man lär ju känna dom andra man 
jobbar med så det blir ju bättre gemenskap på arbetsplatsen tack vare det. 

Ida

det finns ju ledarutvecklingskurser. Jag tror det finns tre eller fyra steg. […] Nu var det ett 
tag sedan jag var [skratt] så jag kan väl inte säga att jag kommer ihåg exakt men... en sak vi 
gick igenom var dom olika intelligenserna.

Simon

I frågan om kompetensutveckling på jobbet är det tydligt att kulturskollärarna har större erfarenhet 

av  fortbildning,  kurser  och kompetensutveckling.  De talar  varmt om att  chefen uppmuntrar  till 

kompetensutveckling och beskriver vad de själva haft för fortsatt utbildning inom sitt yrke:

hon [chefen] uppmuntrar ju till kompetensutveckling. Är det nånting så säger hon ’ta upp 
det med mig så kan jag säkert bidra med sponsring’ […] Problemet är att när du gått alla 
kurser som finns på universitet här till exempel vad ska du göra då?

Kalle
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Ja vi har ju gått på lite olika såna där... det har ju mest varit såhär konferenser och sådär... 
[…] sen får man ju försöka hitta, det ingår ju i tjänsten att man ska göra det. […] Men det 
är inte alltid man hittar så bra grejer liksom sådär då, det ska ju ge nåt.

Jens

Vi har ju haft dom här satsningarna som har varit som då till exempel när vi hade det här 
EU-projektet och då las det ganska mycket pengar på fortbildning. Men jag skulle vilja 
säga att vi i hög grad styr det själva så det handlar mycket om att du själv gör det och vad 
du vill uppnå. Och våran chef frågar ofta också ’vad vill du göra?’ […] jag önskade att jag 
skulle få ha kammarorkestern med en kollega […] och då sa vi ’ja vi kanske borde fortbilda 
oss  lite  inom  ensembleledning’ [skratt]  så  man  känner  sig  bekväm  i  att  dirigera  och 
fördjupa sig lite mer i det. Så det kan vara såna saker. Jag till exempel har gått... det var, jag 
gick nån sommarkurs i ergonomi. […] sen har jag gjort mycket med Suzukin då framförallt 
för där finns det ju hur mycket som helst att hämta då. Det tycker jag är spännande.

Stina

En intressant differens mellan hur lärarna talar om sin yrkesutveckling är att lärarna på kulturskolan 

verkar ha mycket större koll, och därmed även intresse för hur deras yrkeskunskap utvecklas med 

tiden. Vad som också blir tydligare i intervjuerna med kulturskollärarna än i studieförbundet är 

konflikten mellan två identiteter: lärare och musiker (Lindgren 2006). Talesättet ”those who can’t 

do, teach” kan lätt förknippas med praktiska lärare; man har inte nått upp till musikernivå utan får 

”nöja sig med” att lära ut. Det kan också vara problematiskt för en lärare att arbeta med sin hobby 

eftersom  egenintresset  riskerar  att  slå  ut  pedagogiken.  När  Brändström  (1997:70)  talar  om 

lärare/musiker-konflikten poängteras att en lärares uppgift är att stimulera eleverna istället för att 

musicera själv. Stina beskriver själv hur hon ser på friktionen:

ibland vill man säga att ”ja antingen är man musiker eller pedagog i sitt hjärta” men det 
håller jag inte riktigt med om för jag tycker att man kan vara båda. Och jag känner väldigt 
mycket  att  jag  är  väldigt  stolt  över  att  vara  pedagog.  Hmm...  jag  känner  en  stor 
yrkesstolthet i det också, och det tror jag också är viktigt att man gör för att det finns ju 
tyvärr många musiklärare som inte känner stolthet över det, för att dom inte nådde upp till 
att bli musiker. […] det handlar om ett väldigt stort arbete att man måste lägga ned för att 
bli musiker och det tycker jag att då måste man respektera att jag har inte lagt  ner det 
arbetet, men fortfarande så har jag ju en... en egen musikersjäl och det tycker jag att det är 
viktigt att man känner att man har. 

 

Ida och Simon pratar om en musikalisk utveckling genom arbetet  men talar  i  samma veva om 

arbetsmaterial, gruppkontakt och att ”man lär ju sig dom grejerna, misstagen man gör.” De verkar 

inte heller ha någon större koll på kompetensutveckling och talar inte heller om att någon sådan 

efterfrågas av dem som cirkelledare. Ida beskriver de fortbildningar hon gått som ”väldigt roligt” 

eftersom  ”man  lär  ju  känna  dom  andra  man  jobbar  med  så  det  blir  ju  bättre  gemenskap  på 

arbetsplatsen tack vare det”, vilket blir tydlig jämförelse mot Stinas uttalanden om sommarkurser i 

ergonomi, fortbildning sig inom ensembleledning och att hur det ”finns [...] hur mycket som helst 

att hämta” inom hennes metodpedagogiska inriktning. De verkar inte alls ha samma mål med sin 
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kompetensutveckling. Kalles preciserade uttalande ”när du gått alla kurser som finns på universitet 

här till exempel vad ska du göra då?” tyder på att han hela tiden haft en ständig vilja att utveckla sig 

då han redan läst allt som finns att läsas på stadens universitet. 

Från kulturskolans lärares sida verkar det alltså vara oerhört viktigt att hålla sig á jour musikaliskt 

och att hänga med. Kalle säger att han ”vill bli bättre”, Stina att hon blir ”lite bättre för varje år” och 

Jens ”försöker utveckla sig”. Detta styrks av Emanuelsson (1990:53) som beskriver hur viktigt det 

är för musiklärare att hålla sig à jour, och att det ligger mycket arbete och förberedelser bakom det 

faktum att kunna använda musik som ett kommunikationsmedel. Även Cwejman (1990 i Bergman 

2009:18)  påpekar  hur  viktigt  att  vara  öppen  för  nya  arbetssätt  och  metoder,  i  synnerhet  när 

ungdomar ingår i kontexten. 

En intressant sammanfattning över kapitlet om utbildning, kompetens och kompetensutveckling är 

hur cirkelledarna talar om hur jobbet utvecklar dem medan kulturskollärarna snarare menar att de 

utvecklar sig på fritiden för jobbets skull. 

4.1.5 Anställning, schema och planering

Både studieförbund och kulturskolans undervisning bedrivs till  största del på eftermiddagar och 

kvällar eftersom ”det är ju efter skola eller efter jobb så då hinner man ju inte... man kan ju inte ha 

åtta timmar på en dag med sådana kurser, då får man hitta andra kurser, vara ute på skolorna eller nå 

dom som kanske inte har något jobb eller pensionärer och så.” (Mimmi) En viss skillnad finns i 

Stinas schema, som ibland redan börjar på förmiddagen med hennes elever som antingen inte börjat 

sin  skoldag ännu (om de går  på gymnasiet)  eller  är  hemma med en mamma- eller  pappaledig 

förälder. Även Jens har lektioner på dagen eftersom han har lov ”att ta dom från skolan”, alltså att 

eleverna är berättigade till att gå ifrån lektionen till förmån för kulturskolan. Både Jens och Kalle 

arbetar heltid med musikundervisning och Stina arbetar 75 % baserat på ett personligt aktivt val:

jag  vill  inte  jobba  mera  för  att...  hmm,  en  lärartjänst  är  ju  om  man  har...  inte  har 
semestertjänst så är det ju så att det är egentligen inte åtta timmar per dag men räknar utan 
lite mer eftersom vi har lov. Och då går inte det ihop riktigt med en familjesituation där 
man har småbarn, då skulle jag jobba väldigt långa dagar och var tvungen att jobba fem 
dagar i veckan och eftersom vi ofta jobbar helger också så hade det inte alls varit nån bra 
situation. Då har jag ju, jag har haft det [skratt] som aktivt val att jobba 75% och istället så 
jobbar jag lite på sommaren. Så att man kan säga att jag har ändå normal semester och inte 
ett jättelångt sommarlov och det tycker jag är ett bättre alternativ.

I kulturskolan är alltså lärartjänsterna ursprungligen heltidsarbeten vilket är en stor skillnad mot 

cirkelledarna där det är mycket ovanligt att man har en fast anställning, vilket bekräftas av alla 
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respondenter från studieförbundet. Simon säger att det inte finns någon ”som har kurser som är 

heltidsanställd.” I intervjuerna kommer det fram att det valda studieförbundet för ett par månader 

sedan anställt ett  fåtal  cirkelledare på 50 % vilket Simon och Mimmi är två representanter för. 

Mimmi kompletterar dock med både ett annat arbete och en kurs vid sidan av, medan Simon säger 

att han sedan sin anställning inte arbetat med något annat än undervisning på studieförbundet och 

istället klarar sig på halvtidslön. Ida är dock fortfarande timanställd på ”typ bara kanske 8 timmar i 

veckan. […] Men i och med att förra terminen så jobbade jag bara 45 minuter [skratt] så det är rätt 

stor kontrast.” Studieförbundet verkar på många sätt vara en organisation där troget arbete belönas 

genom mer undervisningstid, och det är något som Ida hoppas på skall hända henne:

jag vill ju jobba mer, mitt mål är ju kanske 15-16 timmar i veckan. Så det dubbla. […]  jag 
är inte så dyr i drift [skratt] så att jag klarar mig rätt bra på det om jag skulle få upp det. 
Men det är ju rätt mycket förberedelsearbete som man inte tänker på. Så det blir ju ändå 
mer timmar. […] Men sen så också att nu när jag börjar få upp det så är det ju rätt kul att 
kunna jobba med det så då vill man gärna inte ta bort det, liksom ’nu har jag perfekt med 
arbetstimmar’ och sen skita i det utan det beror sig ju på lite hur det går nu, det är inte 
säkert att jag får upp dom timmarna som skulle jag skulle vilja. Då är det ju svårt, då går 
det ju inte. Och det kan ju vara det som är det svåra just att man aldrig kan veta hur det är 
per termin liksom, att det varierar vilka som söker och sådär eller hur många som söker.

När  jag  intervjuar  Stina,  som  har  tidigare  erfarenhet  av  arbete  i  studieförbund,  säger  hon  att 

kulturskolan ”är en anställning som ger dig lite mera utöver själva dina timmar.” Hon syftar här på 

att  man  på  studieförbund  bara  avlönas  för  de  undervisningstimmar  man  ger,  medan  man  på 

kulturskolan har en tryggare anställningsform med förmåner som föräldraledighet, vård av sjukt 

barn, sjukersättning och så vidare: ”det kan ju vara såna här saker som när man blir föräldraledig 

och sjuk och sånt så är det ju bättre att man har en sån här anställning än vad man har på ett 

studieförbund.” (Stina) Cirkelledarna stödjer detta när flera av dem talar om ovissheten som det 

sämsta med arbetet: att inte veta hur nästa termin ser ut. Detta ringar in både anställningsform och 

planeringsarbete  bra.  Eftersom  Simon  och  Mimmi  sedan  några  månader  tillbaka  har  en  fast 

anställning på 50 % där mellan 10-20 timmar i veckan består av undervisning har de möjlighet att 

bedriva sitt planeringsarbete på arbetet om de vill. Ida får däremot inte betalt för den tid hon lägger 

ned på planering, vilket verkar uppröra henne under intervjun där hon inser hur mycket hon arbetar 

i obetald tid:

så fort det är att man ska ha nytt material då tar det nog ändå... kanske en halvtimme timme 
att man ska sitta med den låten. Eller om man då ska ändra ackorden eller ta ut en låt8 tar ju 
ännu längre tid. Det var ju nån låt i kören som jag absolut inte kunde få nån ordning och 
försökte få en kompis att hjälpa mig, men så fattade jag inte vad han skrev så det var ju 
ändå så att jag var tvungen att sitta.... det tog sjukt lång tid. Och då blev man så här ’Ah, 

8  Att gehörsmässigt lyssna och spela sig fram till vilka ackord och melodier som låten består av.
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varför har jag sagt att jag ska göra det här?!’ […] jag skulle egentligen behöva sitta tre 
timmar för att förbereda […] XXX [studieförbundet] är så att man får lön för den tiden man 
är där men man får ju inte lön för resten av tiden. Och det är mycket planeringsarbete, jag 
menar till exempel när jag håller en kör. Då måste jag ändå gå igenom noterna och dom 
grejerna jag ska använda så att man... det är ju inte så kul när man spelar fel eller inte kan 
ackorden när  man ska spela nånting och kompa dom, eller  att  man hela tiden har  nytt 
material tillgängligt. Likadant med dom andra grupperna, att man hela tiden har material 
och då blir det liksom att man hela tiden måste tänka lite att... hmm, i förväg och fixa grejer 
i  förväg så det  blir  ju ändå rätt  mycket tid man lägger ner som man inte får betalt  för 
liksom.

Stina fortsätter med sin jämförelse: ”dom timmar man gör, det är dom man gör och det är dom man 

får betalt för. Man styr det väldigt bra själv. Men man har ju inte alls den anställningstryggheten och 

tillhörigheten  känner  jag,  som  man  har  som  kulturskolan  här”.  Detta  leder  oss  in  på  vilket 

planeringsarbete respondenterna på kulturskolan utför, och de didaktiska frågorna hur och var:

många lärare har en sån här plan som dom måste följa slaviskt. Det har inte jag. Jag har 
planering att det här vill jag hinna med den här månaden, men skulle det vara så att inte 
allting  hinns  med  –  det  skiter  jag  i.  […]   så  uppskattar  jag  att  man  har  egen  tid  till 
planering. På det här jobbet på kulturskolan har man rätt mycket egen tid till planering, 
chefen är suverän på det. […] ’okej då kör vi! Ett par timmars konferens och sen får ni egen 
tid  att  planera och göra det  ni  behöver i  era  grupper’.  Det  är  hon helt  fantastisk.  […] 
normalt sett så är det ju, det är ungefär som på en vanlig tjänst att du har 35-10, alltså 35 
timmars undervisning och 10 timmars planeringstid. Hmm... men du har en frihet att lägga 
upp  jobbet  efter  ditt  schema  och  ’det  här  passar  mig’ och  då  kan  jag  lägga  det  bara 
kvällstider och jag kan lägga det bara förmiddagar, jag kan lägga det nätter om jag så skulle 
vilja […] Bara jobbet görs. Hon säger att det viktigaste är att jobbet görs och att det ska 
göras bra sen lägger inte jag mig i om ni gör det då eller då. Och det är skitbra. Så jag kan 
inte riktigt  säga att det är två timmars planeringstid där och två timmar där utan det är 
friheten att lägga upp undervisningen som man vill. Mycket positivt.

Kalle

I tjänsten ligger det ju att man har […] vanlig planeringstid som lärare har liksom. I tjänsten 
eller så. Hmm och den försöker man ju fylla upp liksom. Det är inte alltid man behöver så 
varje dag. Utan om man jobbar i projekt så planerar man ju jättemycket alltså en eller två 
dagar  och  sen  inte  så  mycket  sen.  Sådär.  Så  det  är  ju  lite  olika.  Men...  [Men  det  är 
tillräckligt?] Ja det tycker jag nog.

Jens

Både  Jens  och  Kalle  talar  om  planeringstiden  som  en  självklarhet.  Jens  kallar  det  ”vanligt 

planeringstid  som  lärare  har”  vilket  pekar  på  kulturskolans  likheter  med  den  obligatoriska 

grundskolan.  Att  studieförbundet  nyligen  fastanställt  cirkelledare  gör  att  likheterna  här  ej  blir 

drastiska,  men man ska ha i minnet att de allra flesta cirkelledare på studieförbund har samma 

förutsättningar som Ida: obetald planeringstid som sker i det egna hemmet. Slutligen i kapitlet om 

planering  vill  jag  slå  ett  slag  för  Schencks  visdomsord  som  beskriver  lärarens 

improvisationsförmåga, erfarenhet och vana i varma ordalag:

All planering är positiv, så länge läraren behåller förmågan att vara pedagogisk 
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improvisatör – det vill säga att vid lämpliga tillfällen våga följa elevernas och sina egna 
initiativ och infall, och att, om så behövs, avvika från planläggningen. […] Planera gärna 
mycket. Våga göra mindre.

(2000:215ff)

4. 2 Lärarrollen, undervisningen och ”den typiska eleven”

4.2.1 Lärarrollen

Rostvall  &  West  (2001:52)  problematiserar  musiklärarrollen  i  en  intressant  diskussion  med 

utgångspunkt huruvida musikaliska kunskaper kan vara medfödda. Författarnas erfarenheter är att 

musikaliska förmågor ofta ses som ursprungliga, personliga egenskaper som ”man har eller inte har 

från födseln” (a.a:52). Brändström (1997:16) talar om två sätt att se på musikalitet: absolut eller 

relativistisk. Uppfattningen att musikalitet är medfött faller under den första kategorin absolut syn 

på musikalitet och ord som beskriver betraktelseformen är effektivitet, färdighet och reproduktion. 

Denna syn menar även att musikalitet tillhör vissa utvalda och att musikalitet är mätbart. ”Inom en 

frivillig skolform som kommunala musikskolan tycks båda synsätten existera, men det absoluta 

musikalitetsbegreppet  […]  utövar  dominerande  inflytande”  (Brändström  1997:18).  Det 

absolutmusikaliska synsättet medför att kompetensen blir statisk och ej utvecklingsbar annat än för 

ett fåtal. De som är födda med en musikalisk förmåga kan utveckla den, men innehar man inte 

kunskaperna från början är chanserna att arbeta upp dem små.

 

Uppfattningen att kunskaperna är medfödda får som konsekvens av att lärarnas arbete blir ensamt 

och att erfarenheter inte byts ut, tankar inte bollas runt och undervisningen inte diskuteras mellan 

lärare. Alla använder sina medfödda förmågor till att lära ut på sitt sätt vilket ger en spricka i den 

didaktiska triangeln där lärare, elever och innehåll är tänkt att ständigt vara i ruljans i sin relation till 

varandra. Claesson m.fl: ”På grund av arbetets organisation med mycket ensamarbete har lärare inte 

givits  möjlighet  att  utveckla  ett  gemensamt  yrkesspråk.  De  erfarenheter  och  värderingar  den 

enskilde läraren har, förblir i stor utsträckning privata.” (1996:41) 

Mina respondenter stödjer åsikten om att deras lärararbete är ensamt, men termen de beskriver det i 

är snarare självständigt – vilket är ett mycket mer positivt laddat ord. Mimmi tycker det låter tråkigt 

att beskriva arbetet som enskilt eftersom ”jag är inte så ensam i min lilla bubbla utan man är ju med, 

man  träffar  varandra”.  Mimmi  nekar  min  fråga  om  ledarna  utbyter  tips  och  erfarenheter  och 

tillägger att det är något de kan bli bättre på. Simons säger att ”det är inte som att vi sitter flera 

ledare och bestämmer att ’nu ska vi göra såhär allihopa’ utan alla ledare jobbar olika”. Ida beskriver 
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att ”visst det skulle vara bra om vi hade liksom lite mer gemensamma grejer men som sagt alla 

grupper är så individuella så det är nog svårt ändå.” Detta är en ypperlig prototyp på vad Claesson 

m.fl (1996) kallar en paraplyorganisation: man samlas under ett finansierat tak men utvecklar inte 

uppdrag och arbetsformer tillsammans. (1996:41) Uttalandena stödjer Rostvall & West som menar 

att lärarna saknar en bakre region (2001:294) att diskutera inom:

När man […] saknar en bakre region, där man gemensamt skulle kunna reflektera […] blir 
erfarenheterna inte möjliga att bearbeta språkligt i någon större utsträckning. Man har ingen 
att  prata  om med  upplevelserna  [sic!]  och  vad  dessa  erfarenheter  betyder.  För  lärarna 
betyder detta små möjligheter att utveckla förståelsen av elevers sociala och musikaliska 
behov och förväntningar. […] För eleverna betyder det att de som saknar erfarenheter […] 
har små möjligheter att förstå det som finns implicit i de kortfattade instruktionerna från 
lärare  eller  läroböckerna.  […]  Detta  kan  gälla  även  för  elevernas  förståelse  av 
undervisningen. Möjligheten att bearbeta informationen i en bakre region, skulle sannolikt 
ge bättre förutsättningar för kunskapsutvecklingen.

(2001:295ff)

Alla respondenter har blivit frågade vilken roll de anser de har som lärare, och även om de anser att 

rollen förändrats under yrkesutövningen, och i så fall på vilket sätt. Cirkelledarna svarar:

min roll har nog egentligen varit densamma. Jag är ju fortfarande cirkelledare i gitarr och 
har mina gitarrelever.  Men sen har ju jag förändrats,  jag har blivit mycket mycket mer 
strukturerad.

Mimmi

Jag tycker  att  man måste kolla av läget  lite  i  den gruppen man har  för  tillfället.  Vissa 
grupper, där bara finns jag, jag gör ingenting och dom sköter sig själva. Ibland kanske jag 
kan komma och flika in med en kommentar eller nåt liknande, medan det finns grupper som 
är helt inkapabla att sköta sig själva och då måste man gå in och styra hela tiden. Så, min 
roll  växlar  för  varje  grupp  jag  har.  Ibland  så  är  jag  en  mentor  som  kommer  med 
kommentarer  när  dom känner  att  dom behöver  det,  och  ibland  så  måste  man  vara  en 
diktator och säga att ”nu gör vi såhär, annars blir det ingen verkstad alls.” Så jag brukar 
anpassa mig efter behov. […] jag är nog mer medveten om hur jag behövs i en grupp tror 
jag. I början så hade jag ju i och för sig bara gitarrlektioner, men då fungerade det lite mer 
på... ett sätt. Jag styrde nog mer då själv då bara för att... då hade man ett behov av att 
förbereda sig innan en lektion helt och hållet. Då kom man med ett färdigt koncept och sen 
körde man på det. Nu behöver jag inte göra det utan jag kan kolla läget lite sen så utveckla 
ett koncept då. […] Man märker ganska tidigt vad en grupp behöver och kan anpassa sig 
efter det. 

Simon

Det är ju som pedagog då, men man är väl även som nån sorts förebild eller medmänniska 
eller så för att... man märker ju rätt tydligt ändå på vissa som kanske inte mår så bra eller att  
det är nånting som dom tänker på eller... man måste hela tiden vara lite observant och sen 
gärna att försöka ändå prata lite med dom såhär om andra saker. […] så man får väldigt 
olika roller i det. […] jag har slappnat av mycket mer i det. Mycket friare. Innan var jag 
väldigt såhär stel och ”vad ska man prata om?” men man har ju verkligen fått upp sina 
sociala skills9 faktiskt.

Ida

9  Sociala förmågor.
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Lärarna på kulturskolan:

man har byggt upp en relation och så. Men det är ju inte riktigt så det är tänkt. För att även 
om det har ett egenvärde i sig så tänker jag oftast att det är ju inte riktigt mitt jobb och det 
tycker  jag inte  heller  är  rätt  när  till  stor del  av våran verksamhet  är  subventionerat  av 
skattemedel så kan inte riktigt min roll vara heller att... att jag bara ska vara privatperson 
med dom. Utan jag måste ju vara fiollärare.

Stina

en ledare liksom. Förebild också för många förmodligen, i och med att man kan det som 
dom inte kan som dom vill lära sig liksom så blir det ju det. Hmm... men sen är det ju 
mycket, inspiratör och att man kan liksom inspirera och få dom att tycka det är kul och så. 
Få dom att liksom hitta verktyg själv som dom kan leka vidare med och så. Så det är ju 
mycket av den här moderna lärarrollen som man vill åt då ju att man är mer... handledare 
eller inspiratör eller så än mer säga liksom direkt ’så så så så’ [pekar] utan att man försöker 
liksom locka fram. […] det ligger väl mer i ens utveckling liksom var och en att man är mer 
osäker i början liksom. Man kör väl på lite mer i början och tänker att man vet bäst och man 
har liksom inte riktigt den känslan och vågar kanske liksom just med yngre och så. Men 
just med tiden... alltså det är lite konstig lärarroll på så sätt för det ju mycket tradition av det 
här lärare/elev liksom. Det här en och en att man, nästan lite mästare/gesäll-grejen liksom. 
Att man... en sitter och lyssnar och tittar och sen så gör den likadant och så. Så det är lite 
speciell lärarroll på det sättet där. Därför försöker vi ju oftast mycket kanske bryta det och 
försöka  hitta  kanske  grupplektioner  mer  och  andra  konstellationer,  att  man  spelar 
tillsammans med andra instrument och liksom få... få det. Och det har ju ändrats mycket 
mer. […] Försöker bryta upp den traditionella en och en så. Att man hittar liksom andra 
former så. Spela lite dans eller spela... alltså. Så man får det. Och det har ju ändrats mycket.

Jens

Utvecklingen Jens talar om hittas även i tidigare forskning:  Bergman (2009:126) skriver att man 

måste nyansera diskussionen om vilka sätt det finns att lära ut musik på och Emanuelsson (1990:39) 

talar  om  att  skolan  ska  ge  eleverna  en  personlig  och  social  utveckling,  vilket  han  anser 

musikundervisningen vara särskilt ämnad till. Demokrati skall väga tungt. Jens kommer under en 

annan fråga i intervjun återigen in på samma spår, och säger att ”man måste noga hitta lite nya 

banor och våga tänka lite runt omkring för det är inte alltid sådär att dom stannar kvar bara för att 

det är musik liksom. Utan oftast är det att man måste hitta något som dom nappar på då och då 

kanske det är såna här saker som inte kan vara traditionella eller så.” 

Att  musikläraren  ska  vara  ”en  konstnärlig  förebild”  (Becker-Gruvstedt  2008:11)  verkar  alla 

respondenter  vara  överens  om.  Lärarna  innehar  kunskap  som eleverna  vill  lära  sig,  vilket  ger 

antagandet att eleverna ser upp till sina lärare både musikaliskt och kunskapsmässigt. Detta ger en 

bred och skiftande yrkesroll (Schenck 2000:21). I en tidigare publikation har Schenck (1989:13 i 

2000:22) beskrivit de tre rollerna en musiklärare har: instrumentallärare när grepp och teknik lärs 

ut,  musiklärare i notundervisning och frasering och  pedagog vad gäller de sociala aspekterna av 

yrket.  Författaren  beskriver  även hur  yrkesrollen  kan  sträcka  sig  långt  utanför  det  musikaliska 
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området, när det gäller att vara en vuxen förebild, ett bollplank och en musikauktoritet (a.a:21ff) 

Dessa  roller  påvisar  den  starka  interaktionen  i  den  didaktiska  triangelns  samspel.  Den  av 

respondenterna som tycks  funderat  mest  på vilken roll  en lärare  har är  Kalle,  som för en lång 

diskussion angående interaktionen mellan lärare och elev.  Han berättar inledande om att han är 

väldigt personlig i sin lärarroll och att han bjuder på sig själv genom berättelser och anekdoter:

Själva rollen är väl att  lära ut.  Är inte det  min roll,  det  känns ju som min roll att  lära 

eleverna något. […] om du har en enskild elev på en sån nivå, det blir nästan kanske inte 

som en kompis men lite kompisaktig kan den bli ibland för att man skapar en relation med 

eleven så dom vill lyssna och anförtro sig också. För vissa elever kan ju sitta och prata en 

lektion, ”du jag mår dåligt idag, det här har hänt”. Då lyssnar jag jättegärna. […] jag ger 

dom det förtroendet, jag bjuder på mig, då kan dom också bjuda på sig själva. Sen så kan 

man diskutera om man... man får inte gå över gränsen självklart. Dom berättar det dom vill. 

Och sen så får det vara där. Hmm... men jag tror också att om dom litar på dig så kan du 

också få dom att göra mer saker på instrumentet. För att dom känner att ”det här är en 

schysst lärare, det är roligt att gå till lektionen”. Då övar dom. Jag tror jag har en sån elev 

nu. Hon spelade ingenting förra året och hon ville byta lärare. Det gick inte. Så fick hon 

mig i år och nu är jag såhär jätteglad för mig själv men [skratt] hon... hon övar som sjutton. 

Och jag tror det är för att  hon tycker det är kul att gå till  lektionen. Och vi pratar inte 

jättemycket men vi skojar lite såhär, har roligt och hon övar, till och med hennes mamma 

säger att hon har aldrig övat såhär mycket och det är jätteroligt. Det är ju skitskoj att man 

kan få nån elev att öva liksom. […] jag tycker att det är en rätt delad roll. Alltså, lyssna på 

dom, ser hur dom mår.  Och sen då få dom att försöka göra så mycket som möjligt  på 

instrumentet. 

Med tiden har  dock Kalle  blivit  mer  försiktig  i  sin  interaktion med eleverna.  Han berättar  om 

misstankar från föräldrar när elever varit hemma hos honom och bakat, samt när han åkt iväg på 

resor med eleverna. Det uppskattas heller inte längre att han vill arbeta ideellt på lördagar med 

eleverna (vilket dock främst verkar vara inom grundskolans värld): 

Jag har åkt på hockeyresor med eleverna också, hyrt en minibuss, stuckit iväg nio stycken 
[…] stått och skrikit på hockey. Askul. Vi har varit ute och åkt buss, sjungit på bussen, vart 
och  badat,  grillat  korv,  åkt  vattenskidor.  Alltså  vi  har  haft  skitkul,  tillsammans.  Såhär 
svetsat  samman grupperna.  Och det  är  ju säkert  många,  det  vet  jag föräldrar  […] som 
’vafan...  ska  dom göra  där?’.  Dom har  varit  hemma hos  mig  och  bakat  bullar  till  en 
avslutning, det tyckte... typexempel: killarnas mamma och pappa, eller många killar: ’vad 
roligt!’  tjejernas  pappa:  ’Varför  ska  ni  hem  till  honom  och  baka  bullar  för?’  [med 
misstänksam röst]  ’Ja,  vi  ska ha dom till  avslutningen.’ ’Varför  ska ni  vara där?’ [med 
misstänksam röst]

Kalle, som är en ung nyutbildad lärare, fortsätter tala om att det finns konsekvenser för att vara för 
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social med sina elever. Han ger exemplet att det  på kulturskolan är vanligt  att eleverna skickar 

textmeddelanden på mobilen till sin lärare om de inte kan komma på lektionen:

 dom flesta klarar ju av det där. 95% klarar av det jättebra. Sen finns det kanske fem, eller 
två procent, som inte klarar av det här och kan smsbomba10 en och skriva saker liksom. Det 
är ingen som har skrivit nåt konstigt direkt men dom kanske skriver nånting och så skriver 
dom kram efter. Och jag menar, jag skulle kunna skriva kram tillbaks för jag vet att det inte 
betyder något så. Men det skulle kunna tolkas helt fel.

Det är uppenbart att Kalle begrundat sin lärarroll, och vilka för- och nackdelar som olika typer av 

roller ger. Becker-Gruvstedt menar att en lärarutbildning ska ”utveckla förståelse för olika typer av 

lärarkategorier  samt se förmåga att  se varandras olika kompetenser som en tillgång.” (2008:11) 

Lindgren (2006:134) ser lärarnas olika förmågor som en tillgång med grund i att musikläraren är en 

konstnär  i  sin  yrkesroll.  I  hennes  studie  beskriver  eleverna  sin  musiklärare  med  adjektiv  som 

påhittig,  speciell  och  kreativ,  vilket  kan  ses  som  tämligen  kontextuellt  avstickande  mot  den 

traditionella teoretiska läraren. Med avstamp i elevbeskrivningarna verkar det alltså uppskattat att 

musikläraren har en praktisk roll (Lindgren 2006:127) vilket ofta anses gå hand i hand med sociala 

relationer. För Kalles del kan han acceptera att han måste vara försiktigare med att bli för mycket 

kompis med sina elever, men han varken kan eller vill släppa på sin sociala personlighet. Den är 

enligt honom anledningen till att han är en bra lärare:

det som har förändrats är kanske att man själv har blivit lite försiktigare... med vad man 

säger, tycker, tänker och gör. […] Allt sånt har jag blivit mycket mycket försiktigare med 

vad jag säger tror jag. Och samma sak om man ger nån en klapp på ryggen så vet man ju att 

det är hur lugnt som helst och eleven bryr sig inte ett dugg om det, dom blir bara glada att 

dom får en dunk i ryggen men en annan människa hade kanske ”vafan håller du på att tafsa 

på eleverna?” Alltså som kille alltså också är det... det har jag börjat tänka mycket mycket 

mer på än vad jag gjorde innan. Det är väl det  som har förändrats. Men om jag slutar 

undervisa på mitt sätt, alltså vara glad, trevlig och prata och ha mig då kommer inte jag 

vara en bra lärare. Och... och då får jag köra på det. Men så kanske en annan tycker att ”nä, 

du är för personlig. Du bjuder för mycket på dig själv. Jag ska inte veta det här om dig”. 

Nä, det är mycket möjligt men då är jag inte en bra lärare längre, då får jag sluta. 

Kalle

Att rollen som lärare är social påvisas upprepande gånger under intervjuerna, och det fastställs även 

av tidigare forskning: Bergman (2009:12) skriver att lärande är kopplat till all mänsklig aktivitet 

och  Emanuelsson  (1990)  menar  att  lärande  kräver  förståelse  och  handledning,  inte  bara  i 

10  Skicka konstanta och upprepande textmeddelanden.
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undervisning utan även rörande etiska aspekter. Med bakgrund av detta valde jag att ta reda på hur 

pass  involverad  respondenternas  fritid  är  av  deras  arbete.  Kan  de  lämna  jobbet  på  jobbet  när 

arbetsdagen är slut eller tar de med sig det hem? 

Jag tycker nog jag kan lämna det rätt bra... […] Om jag har gjort min planering. Har jag 
inte gjort den […] tar man ju hem det men så fort jag har gjort allting klart så lämnar jag det 
för... eleverna tänker jag aldrig på.

Mimmi

lite kanske men inte så att jag störs av det. Hmm... det är väl snarare så att jag aldrig sluta 
jobba för träffar man en person som säger ’jag har alltid velat spela gitarr’ när man berättar 
vad man jobbar med, då slår man på autopilot och säger ’ja men det är bara att börja!’ och 
sen så börjar man förklara att det går att ta lektioner. Och ibland när man är på ett fel ställe 
där det finns en gitarr så har det ju hänt att man varit tvungen att visa lite ackord. Men det 
är inte så att jag tänker på att ’det här bandet måste jag fixa det och det med’, det brukar jag 
inte tänka på när jag är hemma. […] det är inte såhär att jag inte kan koppla bort jobbet och 
känner nån slags press över det, det är det inte.

Simon

Nja... inte så än faktiskt för jag... jag har inte stött på så mycket problematik kring det. Jag 
tror det är mer när man har jobbat […] en längre tid.

Ida

jag tycker att jag har blivit bättre på det.  […] när jag slutar på torsdagen då lämnar jag min 
tjänstefiol här, bara en sån sak är ganska bra att markera att då är den är här. Sen har jag ju 
förstås min fiol hemma, om jag nu skulle vilja öva eller så, då kan jag göra det. Men jag 
kollar min mejl på torsdagen sen försöker jag undvika att hålla på med min mejl vad det 
gäller mina elever under helgen. Utan då är jag med mina barn och med mig själv och med 
annat [skratt] fredag och lördag och sen söndag kollar jag mejlen igen. […] Och jag har ju 
fått ett litet kvitto på det att när jag tidigare... så hade, jag har ofta, jag lider av migrän och 
jag har det mer sällan nu och jag tror det är lite kvittot på att jag sköter mig liksom [skratt] 
att ha lite balans. […] föräldrarna och eleverna känner att dom kan nå mig och jag har tid 
med dom och jag erbjuder den tiden men också att dom kan respektera mitt privatliv på ett 
bra sätt. […]. Jag vet själv när jag började jobba, då ringde ju folk jämt till mig […] Det är 
mycket mycket sällan nån ringer, jag tror knappt att det... på vår hemtelefon ringer dom 
aldrig [nu för tiden]. Och då är jag ändå... så pass så insyltad i mina elevföräldrar att man 
skulle nästan säga att man har en väldigt personlig relation också! Jag är ju också god vän 
med många av dom men ändå att man försöker skilja lite på det. För att i en sån här liten 
stad kan ju jag inte hålla på att säga att jag inte kan vara vän med mina elevföräldrar för då 
har ju inte jag en enda vän [skratt]!  Så trevligt då... [skratt] så det, ja. Nä men att man kan 
skilja lite grann...

Stina

I Kalles och Jens intervjuer tas tyvärr inte frågan om att lämna jobbet på jobbet upp ordagrant, men 

baserat på främst Kalles tidigare svar om hur han övar enormt mycket hemma – och inte minst den 

precis förda monologen om sin lärarrelation till eleverna (och att han gärna umgås med dem ideellt) 

verkar han ta med sig arbete hem både i tankar och handlingar. Stina har stött på problematik i hur 

kontaktbar man som lärare ska vara för sina elever. Att hon lämnar sitt undervisningsinstrument på 

jobbet inför helgen blir ett tecken på att hon behöver visa för sig själv att arbetsveckan är över, och 

samma sak att hon inte svarar på mejl under helgen. Stinas tidigare problem med migrän utlöstes av 

stressen att alltid vara kontaktbar, men har nu mildrats avsevärt då hon blivit bättre på att inte ta 
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med sig arbetet hem. Hon har, som hon själv säger, fått ett kvitto på att hon skött sig. Dessa problem 

bekommer inte cirkelledarna. Möjligtvis arbetar Mimmi med planering hemma, och Simon är alltid 

redo att göra reklam för studieförbundet men ingen talar om att elever och undervisning är något 

som upptar deras fritid. Engagemang bottnar dock mer i det personliga valet snarare än utbildning, 

vilket är en anledning till att det är svårt att mäta. Ida svarar till exempel att hon inte tänker på sina 

elever hemma, men däremot förbereder Ida sina lektioner hemma, på obetald arbetstid, vilket tyder 

på engagemang. Vad som dock kan sägas om alla respondenter är att de är så pass engagerade att de 

ställer upp självmant att bli intervjuade, vilket pekar på både intresse och engagemang för yrket.

4.2.2 Undervisningen

Rostvall & West (2001:52) menar att mycket finns skrivet om musik som verk men väldigt lite om 

själva utförandet: hur lärandet och undervisningen går till. Detta kan enligt författarna bero på att 

yrket ofta är ensamt om man ser till kollegor.  Arfredsson (1991 i Claesson, Gustavsson och West 

1996:39f) beskriver dock två intressanta huvudspår med olika ursprung och traditioner i lärandet: 

folkskoletraditionen  och  läroverkstraditionen.  Dessa  innehåller  skillnader  inom  bland  annat 

innehåll,  form,  organisation  och  undervisning,  och  kallas  även  finkultur  och  folklig  kultur.  I 

finkulturen  utgår  innehållet  i  den  didaktiska  triangeln  från  den  fullärde  mästarens  kunskaper.11 

Läraren står i centrum vilket gör att elevens roll inskränks och triangelns sidor inte längre speglar 

varandra  didaktiskt.  Rostvall  &  Wests  (2001)  beskrivning  hur  undervisningen  formas  efter 

outbildade  lärare  liknar  istället  den  folkliga  kulturen,  där  tyngdpunkten  ligger  på  social 

kommunikation och samspel (Claesson m.fl 1996). 

I detta avsnitt är den didaktiska triangelns sida  innehåll centralt, och jag har att särskilt valt att 

undersöka  lektionslängd  och  storleken  på  undervisningsgrupperna.  Även  kostnaden  för 

frivilligundervisningen kommer att jämföras. Tanken att beskriva olika undervisningsstilars för- och 

nackdelar faller också det under kapitlet undervisning. Material och repertoar hör också det hemma 

under undervisning men har fått ett eget (nästkommande) kapitel för att kunna bearbeta ytterligare 

underkategorier av ämnet. 

För att få en bild av hur undervisningen bedrivs ska först och främst lektionslängd och gruppstorlek 

förklaras för att bilden av undervisningssituationen skall bli så rättvis som möjligt.  Brandström & 

Wiklund (1995) hävdar att den frivilliga musikundervisningen främst bedrivs ”i små grupper, med 

elever från huvudsak högre socioekonomisk bakgrund” (i  Rostvall  & West  2001:26).  Detta  ska 

enligt författarna ha en historisk förklaring, då adeln avskiljde sina barn från de lägre klassernas 

11  Se Jens svar på frågan som lärarrollen, sid 29.
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barn genom att bedriva hemundervisning i olika ämnen, bland annat i musik (Rostwall & West 

2001:48). Detta kan mycket väl ligga till grund för varför enskild undervisning fortfarande ses som 

något  exklusivt.  Kalle  ger  sken av  synsättet  när  han  jämför  kulturskolan  och  studieförbund på 

följande  sätt:  ”Vi  är  minst  lika  billiga  och  dom  får  mer  enskild  undervisning  här.” 

Privatundervisning  bör  alltså  enligt  Kalle  värderas  högt  när  man  som  elev  väljer 

undervisningsinstitution. Att enskilda lektioner innebär högre undervisningskvalité ställer sig dock 

Rostvall & West (2001) tveksamma till. Visserligen borde det ge goda möjligheter för läraren att 

uppmärksamma den enskilda elevens behov, men enligt författarna negligeras elevernas behov om 

de  inte  stämmer  överens  med  lärarens  och  institutionens  föreställningar  om vilka  de  bör  vara 

(a.a:288).  De  verkliga  behoven  nonchaleras  och  man  arbetar  istället  efter  en  färdig 

undervisningsmall där alla elever som söker sig till den enskilda undervisningen förutsätts ha gjort 

det av samma anledning och för att tillgodose samma behov.

Vad gäller lektionslängd är respondenternas svar relativt lika. Standard på studieförbund uppges 

vara mellan 30 och 45 minuter beroende på gruppstorlek: ”Är man bara en eller två personer så kör 

man en halvtimma, är man tre eller flera så är det 45 minuter” (Mimmi). Simon säger att det är 

uträknat att varje elev ska ha en kvarts undervisning, vilket ibland ger en timmes undervisning när 

han har lektioner i rockgrupp/ensemble. Där finns det även en extra halvtimme för banden att köpa 

till, i paketet som kallas ”Band deluxe”, vilket ger en och en halv timmes undervisning. Simon: ”då 

hinner man med ganska mycket. Men det kan ibland kännas för länge faktiskt.” Ida har det motsatta 

bekymret i sin sångundervisning, där hon tycker att trettio minuter är alldeles för lite: 

Det  går  alldeles  för  snabbt  för  dels  så  blir  det  att  man  får  skynda  sig  igenom 
uppvärmningen  och  sånt,  och  sen  så  blir  det  ’Nu  kör  du!  Och  nu  kör  du!’ 
[sångundervisningen  bedrivs  individuellt  i  grupp]  alltså  det  blir  väldigt  stressigt.  […] 
Personligen tycker jag att 45 minuter är mer idealiskt att ha alltid då om man har två eller 
tre. 

På kulturskolan uppges lektionstiden garanterat vara 20 minuter per elev enligt Kalle och Jens, som 

undervisar i både instrument och sång. Även frågan om gruppundervisningen kommer upp, vilken 

sägs vara 40 minuter lång: ”ibland har man ju kunnat lösa det att man är två på 40 då men man 

kanske har tre på... ja, olika tid hur man klumpar ihop det då. Man har ju den tiden att spela med 

liksom.”  (Jens)  Skillnaden  mot  studieförbund  vad  gäller  respondenternas  svar  i  frågan  om 

lektionslängd yttras på så vis att cirkelledarnas svar går i riktning mot gruppundervisning, medan 

kulturskollärarnas första  tanke är  att  berätta  hur  många minuter  den enskilda eleven får.  Stinas 

lektioners längd varierar i och med att hon har så pass unga elever som fyra- och femåringar: 
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en del av dom orkar bara tio minuter. Men... en del hade nog orkat 20 minuter och mått bra 
av det men dom har 15 minuter var. Och då kommer dom två barn tillsammans med varsin 
förälder och sen spelar ett barn i taget. Då ingår det i lektionen att lyssna på sin kompis. 
[…] Så ser dom lektionerna ut. Sen när dom blir lite större så bygger jag ut det där. Från 30 
till 35, till 40. Tyvärr så kan jag inte ge mer än 40, alltså 20 var, jag vet inte om jag kommer 
klara det i längden heller att ge alla 20.

Ytterligare en intressant  diskurs  som framkommer i  svaren angående lektionslängd är  hur  pass 

utförliga eller kortfattade de är. Cirkelledarna svarar relativt kort och faktabaserat, medan Kalle och 

Jens är mer detaljerade. Kulturskolläraren Stinas svar på frågan ”Hur långa är lektionerna?” är över 

2000 ord – vilket innebär över 10 000 tecken i transkriberingen. Återigen bevisas kulturskollärarnas 

större vilja att tala om sitt yrke och arbetet de utför inom det. 

Emanuelssons  (1990:34)  sätt  att  beskriva  musikundervisningen  som  en  social  gemenskap  där 

kunskaper ska utvecklas i en levande kontext stämmer överens med både den didaktiska triangeln 

och Lindgrens musiklärarintervjuer; en av hennes respondenter talar om musikundervisning som 

”en social grej, alltså att man lär sig att samarbeta och att skapa något tillsammans, att anpassa sig 

till  övriga och så är det ett språk.” (2006:113) Ett sätt att samarbeta sig fram till  ett resultat är 

genom imitation. Schenck (2009:39f) talar om lärarens möjlighet att vara en förebild för imitation i 

positiva ordlag. Han menar att så länge musikglädjen och hänsynen finns bör ”imitation […] utgöra 

en  röd  tråd  i  vår  metodik  som ligger  till  grund för  de  pedagogiska  ställningstagandena”  (a.a). 

Schenck (2009:43) fortsätter lovorda imitation genom att ge exempel på hur imitationsundervisning 

kan bedrivas, till exempel genom härmningslekar.12 Författaren inser dock att för mycket imitation 

utan utrymme för elevens egna initiativ dock kan göra att undervisningen blir statisk. Relaterar inte 

undervisningen  till  elevens  egna  känslor,  åsikter  och  individualitet  skapas  ingen  möjlighet  för 

elevens  eget  skapande.  I  den  ultimata  undervisningen  måste  balansen  av  imitation  och  eget 

upptäckande  finnas  genom att  traditioner/erfarenheter  ibland  avbryts  till  förmån för  tolkningar, 

skapande och förnyelse.

Just bristen på eget skapande står för en del av kritiken som riktas mot Suzuki-metoden, och även 

systemets  repertoar  har  kritiserats  för  att  vara  för  snäv  (Schenck  2009:57f).  Visserligen  är 

grupptillhörighet och förebilder substantiv som beskriver metoden, men att tolkningar och förnyelse 

inte  är  högsta  prioriteter  verkar  tydligt  när  Stina  nämner  ordet  struktur fjorton  gånger  under 

intervjun när hon berättar om sin Suzuki-undervisning. Det tåls att fundera på vilken interaktion 

som råder i lärosituationen om läraren dominerar allt för mycket och vilka konsekvenser detta får 

12  För hela listan, se 2000:42.
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för den didaktiska triangeln: hur lärarna och eleverna samverkar påverkar lektionen och innehåller, 

och  sådana  saker  som  ögonkontakt,  kroppsspråk  och  återkopplingar  säger  mycket  om  hur 

lektionerna bedrivs (Rostvall & West 2001:86).

Vems initiativ  och erfarenheter  som står  i  fokus  (Rostvall  & West  2001:86)  är  något  som kan 

beskrivas med utgångspunkt i diverse lärodimensioner.  Bergman (2009:103-104) beskriver olika 

dimension av lärande  (hämtade  från Frønes  1995:42):  exempelvis  lärandet  genom förstärkning, 

belöning eller bestraffning. Här centreras lärarens erfarenhet och initiativ centreras vilket ger en 

skev  maktfördelning  och  otillfredsställda  interaktionerna  i  det  teoretiska  perspektivet.  Lärande 

genom interaktionskontext är å andra sidan en mer jämn växelverkan. Här samspelar triangelns alla 

didaktiska  sidor  på  ett  helt  annat  sätt.  Didaktikens  samspel  innebär  att  lärare  och  elev  förstår 

varandras situation, något som dock troligtvis är svårt för en elev att göra, speciellt en ung sådan. 

Lärarens  uppgift  att  intressera  sig  för  elevernas  ställning  kan  liknas  vid  lärande  genom 

perspektivbyte (Frønes 1995:42 i Bergman 2009:103–104) och Schencks begrepp identifikation:

Identifikation är konsten att sätta sig in i någon annan situation och förstå dennes attityder, 
handlingar,  tankesätt  eller känslor,  även om de skulle skilja sig från våra egna.  […] Ju 
rikare erfarenhet vi själva har som amatörer innanför eller utanför det musikaliska området, 
och ju fler svårigheter vi själva har övervunnit, desto lättare blir identifikationsprocessen 
för oss. 

(Schenck 2000:31ff)

Schenck beskriver även vidare för hur lärare kan öka sin förståelse för hur en läroprocess fungerar 

för eleverna:

För att öka vår förståelse för elevernas inställning och önskemål kan vi själva sätta oss i 
deras situation genom att ta lektioner i något icke-musikaliskt som amatörer eller nybörjare, 
gärna något som känns spännande och lustfyllt men ändå lite svårt. Med en hälsosam 
distans kan vi känna efter vad vi upplever som inspirerande och roligt, och vad som känns 
trögt och nedslående.”

(a.a)

Författaren menar alltså att det inte alltid räcker med att tänka sig in i en annan individs situation, 

utan  det  krävs  att  lärarna upplever  en fysisk känsla  av att  vara  nybörjare  igen.  Ingen av mina 

respondenter talar dock nämnvärt om något som skulle kunna liknas vid identifikation. Kalle säger 

att han fortfarande ”är fortfarande ung liksom och lite rolig” och att han brukar trolla, dansa och 

jonglera för eleverna – vilket verkar uppskattat. Det är inte identifikation i ordets rätta bemärkelse, 

men utan tvivel ett bevis på att Kalle vill relatera till sina elever genom att skapa isbrytare och 

gemensamma intressen. 
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Avslutningsvis ska undervisningens kostnad analyseras. Frivillig undervisning är tänkt att rikta sig 

till alla men enligt Rostvall & West (2001:29) har en hög procent av eleverna som frivilligstuderar 

föräldrar med god socioekonomisk bakgrund. Detta kan kopplas till den tidigare nämnda fin- och 

folkliga kulturen genom att finkulturen har ett uppifrånperspektiv  där de socialt och ekonomiskt 

privilegierade  delar  med sig  till  de  mindre  privilegierade  medan den  folkliga  kulturens  synsätt 

snarare är det motsatta: nedifrånperspektiv (a.a:42). Becker-Gruvstedt menar att:

Det  handlar  om att  blir  bättre  på att  få  med alla  barn oavsett  ekonomisk och  kulturell 
bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra faktorer som vi  vet  kan utgöra hinder.  Det 
handlar både om att göra musiken nåbar och inkluderande på bred bas och om vår förmåga 
på att ta vara på musiktalangerna.

 (2008:11) 

Det är ett långsiktigt samhällsmål att göra musiken nåbar för den stora massan, vilket skall utmynna 

i  att barn och unga får kvalicifierad frivilligundervisning.  Med bakgrund av detta kan sägas att 

skillnaden rent  prismässigt  mellan  det  valda  studieförbundet  och kulturskolan  är  förhållandevis 

liten, vilket minskar anspelningen på fin- och folkkultur: ”En vanlig gitarrkurs härpå residenset […] 

kostar  1400 kronor  och  det  är  13  träffar”  säger  Mimmi  från  studieförbundet,  och  tillägger  att 

studieförbundet har ett avtal med skolor runt om i länet som gör att de som anmäler sig genom sin 

skola får halva priset för tio lektionstillfällen. Kalle säger att ”generellt sett så kostar det 950 kronor 

[…] Då är det garanterat 14 lektioner per termin” Ett utslag på priset som respondenterna angett på 

antal  träffar  ger  kostnaden  ~107 kronor  per  tillfälle  i  studieförbundet  (70  kronor  om man  har 

skolans  avtal)  och  ~67  kronor  per  lektionstillfälle  på  kulturskolan.  Skillnaden  kan  tyckas 

beaktansvärd, men då ska man även lägga in lektionslängd och gruppstorlek i beräkningen, vilket 

ger ett någorlunda jämt utslag och därmed en reducerad skillnad prismässigt. Kalle, som tidigare 

propagerade för mer enskild undervisning för samma pris fortsätter på samma spår: 

jag tror att en elev som söker sig till studieförbund söker sig dit för att vi har mycket längre 
kö. Det är nog det första som jag tror. Och det andra som jag tror är nog att alla känner inte 
till kulturskolan heller. Om man nämner kulturskolan ”ja vad är det?” liksom såhär. Och 
känner dom till kulturskolan så tror jag att många skulle söka hit istället. Och sen är det 
många som har missuppfattat såhär med studieförbund, dom som sjunger. Dom tror att bara 
för man söker till kulturskolan så måste man sjunga opera. Det är många som tror det men 
så  är  inte  fallet  men  det  är  många  som  har  missuppfattat  det  så.  […]  För  dom 
[studieförbund] marknadsför ju pop/rock-ensemble liksom. Det tror jag är en ganska stor 
skillnad. Nej men som sagt hade man vetat om det här, för att vi är billigare nästan.

Claesson m.fl frågar sig till vilka ska instrumentalundervisningen rikta sig i framtiden. Alla? De 

särskilt begåvade? Ska institutionerna bedriva en uppsökande verksamhet? (1996:42) För att få bukt 
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med ”institutionernas skilda sociala villkor” (Rostvall & West 2001:29) krävs det att verksamheten 

legitimeras  och  att  tankestilar  utvecklas  –  både  utvecklingsmässigt  och  undervisningsmässigt. 

Respondenterna uppger  att  de inte  utbyter  tips och erfarenheter,  vilket  förstärker  bilden av den 

ensamme musikläraren som arbetar efter  sina medfödda förmågor.  Skulle paraplyorganisationen 

försvinna  ökar  chanserna  att  kunna  nå  ”alla  barn  oavsett  ekonomisk  och  kulturell  bakgrund” 

(Becker-Gruvstedt 2008:11) genom motiverade lärare som samarbetar för hela institutionen.  Att 

dessutom missionera för den frivilliga musikundervisningen som ”en resurs i kulturlivet” (Rostvall 

&  West  2001:45-46)  ger  en  positiv  klang  för  institutionerna,  och  risken  att  folk  inte  vet  vad 

kulturskolan (som Kalle befarade) eller studieförbund är minskar. Fylls rätt behov och förvaltas 

kulturella  och  sociala  värden i  den  frivilliga  musikundervisningen (Claesson m.fl  1996:44)  har 

institutionerna  stora  chanser  nå  ut  i  samhället.  Detta  bör  också  tydliggöra  för  vilka 

instrumentalundervisningen bör rikta sig till: alla barn och ungdomar med musikintresse, oavsett 

kulturell, social och ekonomisk bakgrund.

4.2.3  Den  typiska  eleven,  förväntningar  och  varför  så  många  slutar  med  frivillig 

musikundervisning

För att bredda bilden av hur undervisningen fungerar i de olika institutionerna har var och en av 

intervjupersonerna blivit ombedd att beskriva en typisk elev som de uppfattar den. Cirkelledarna 

och musikhandläggaren på studieförbundet svarar:

jag har nog ganska låg medelålder ändå för jag har inte så jättemånga pensionärer om man 
räknar ihop dom. Så kanske dom är, i snitt, framförallt tolv år gamla då. Mellan tolv och 
femton. Eller sexton... mellan tolv och tjugo har jag flest. […] Men mellan tjejer och killar, 
jag vet inte, jag kanske har mer tjejer än killar. Det vet jag faktiskt inte, jag har inte kollat 
det. […] Jag har nog inte tänkt på det, för det är nog ganska blandat. Det är inte så att ’åh 
bara tjejer’ eller ’åh bara killar’ så det är nog rätt blandat. Hmm, dom är...  nyfikna och 
intresserade.

Mimmi

Det är en kille som är i... 7an, 8an på högstadiet som har spelat lite i skolan, lite hemma 
också såhär. Han känner att han vill... lägga lite mer tid och veta lite mer hur man ska spela 
och så vidare så då har han valt att komma till oss då. Han har kompisar som har spelat hos 
oss ett tag, så han vet... han vet lite vad vi håller på med. Så då kommer han till oss. Och så 
kör vi igång då. […] Vi riktar oss från 10 år och upp då till och med nånstans mellan 70 och 
80 år.

Isak

Det vanliga är väl att det är en... elva, tolv, trettonårig kille som vill spela hårdrock. […] 
egentligen kan man väl inte generalisera så mycket. Men... det är väl det vanligaste som 
man ställs inför.

Simon

Det finns nog inga typiska elever. Majoriteten av dom är väldigt ambitiösa. Så att det känns 
som att alla vill vara där liksom, och alla övar. Det har varit kanske nån som inte hinner så 
’Åh! Förlåt!’ såhär, men ’det är lugnt liksom det är upp till dig själv’. […] I och med att jag 
är ute på skolor via XXX [studieförbundet] och sen så är jag på XXX [ett studentcafé] på 
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universitetet och sen så kören. Där är dom kanske trettio till sjuttio liksom, och sen dom 
andra kurserna är också lika så, i en pianogrupp så är en tio och en är femtio typ. Så det är 
väldigt brett och jag tycker det är väldigt kul att man har så breda åldrar, för det är ändå 
samma problem eller samma grejer man ställs inför, det spelar ingen roll vilken ålder för 
det handlar mycket om inställning.

Ida

Kulturskollärarna svarar:

En typisk elev... oj, det finns inga typiska elever tycker inte jag. Jag skulle nog vilja säga så 
här två, tre typer kanske. Vi har ju några som är jätteambitiösa och verkligen övar och kan 
alla läxor och är jättebra på liksom sånt. Sen har vi dom som också känner att dom kanske 
tror att dom är bättre vad dom är. Dom förstår kanske inte att dom måste öva på dom här 
bitarna för att komma hit. Såna finns det ganska många också tyvärr. Hmm... sen är det 
ganska många, särskilt tjejer i sång, som har det här problemet att dom vill inte sjunga med 
sin huvudröst.13 Dom vill sjunga bröströst14 hela tiden. Och det är väl helt okej att sjunga 
med bröströsten, men du ska inte sjunga bröströst för att du inte fixar huvudrösten. Det ska 
du klara av. Sen får du välja sen. Jag försöker alltid skola dom att dom ska klara av att 
sjunga huvudklang, att ta dom höga tonerna. Sen när dom är klara, när dom är 18, 19, 20 år 
säger vi då får dom välja själva hur dom vill göra. Och dom eleverna är väl rätt typiska för 
dom lyssnar för mycket på pop och Idol15 och sånt där, det blir lite tokigt där faktiskt. Men 
nån typisk elev skulle jag inte vilja säga, det tycker jag inte att jag har.

Kalle

Hmm... ja, jag skulle nog säga att dom flesta... Man får ju väldigt fina relationer med dom 
här  eleverna, dom som har man. Dom flesta... jag skulle säga att dom flesta älskar faktiskt 
musik! Det är roligt. Det tänkte jag faktiskt på när jag gick och funderade över mina elever 
som kommit lite längre. Och som är lite oborstade hit och dit och... och... kanske inte alltid 
jättestrukturerade [skratt] med hur dom ska göra och så vidare [skratt] men det är så roligt 
att det brinner en egen liten låga som så gärna vill. Det tycker jag är roligt. Det har inte alla 
från början, ehm... men jag tycker nog att dom som bli kvar sen så är det... jag kan inte 
komma på nån som inte, som inte har det – en egen längtan. Och det är känns väldigt roligt, 
att dom går inte och spelar bara för att det är nånting man ska göra utan... Sen är det lite si 
och så med hur dom jobbar, det är mycket annat dom har att tänka på hit och dit men... och 
sen så en typisk utav våra elever så tror jag, det säger jag att mina kollegors elever också 
att, dom är ju väldigt fästa vid sin lärare. Och det är ju väldigt roligt för vi blir ju så älskade 
[skratt] det är kul! Och det är så roligt för man ser att dom här minsta jag har, dom är ju... 
dom hade ju helst att fick dom sitta i knäet och kramas hela tiden så skulle dom göra det 
men jag håller mig ganska... en distans till det. Jag kramar dom gärna efter lektionen, om 
dom vill kramas, men dom sitter aldrig i knäet eller nånting, och det är ju just det att jag 
jobbar så mycket med föräldrarna och det är inte meningen att jag... jag förstör lite om jag 
går in och blir för mycket fröken. Då kan inte jag ha dom som går i gymnasiet heller. Så 
man får förvalta det där lite grann.

Stina

Ja... den är ju... hmm sugen på att spela, oftast ganska bra socialt sett sådär, ofta ganska 
intresserade föräldrar till exempel och så. Inte alltid så mycket möjlighet att öva hemma 
kanske så, men ändå uppbackad hemifrån i rätt mycket. Hmm... får man ju säga. Och sen 
ofta så vill den ju spela moderna låtar och så, kunna... kunna liksom... ja... spela och tycka 
det är kul och sådär. […] Dom är från... 9 år och uppåt ju. Kan man säga, 8. Ungefär. […] 
Oftast kanske dom börjar lite senare och så, börjar dom redan när dom är åtta år så kanske... 
så brukar det komma en liten svacka sådär när dom kommer upp i högstadiet, sexan eller 
sjuan åttan och sådär. Men, och då slutar ju en del. Och en del kanske inte börjar förrän i 
sexan och då kanske man klarar sig över den tiden. I stort sett kanske. Men det är ju lite 
olika. Men det är ju inte så vanligt att man har dom så hela tiden men det finns ju säkert. 

13 Ett röstläge som i sång karaktäriseras av höga toner. 
14 Ett röstläge där man sjunger i samma läge som man talar.
15    Teveprogram där människor går på audition och tävlar i sång.
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Jag har inte haft... jo kanske nån. Men det är inte så liksom sådär så vanligt.
Jens

Skillnader mellan respondenternas svar är vilka egenskaper som fokuseras hos eleverna. Vissa talar 

om åldrar och kön medan andra omtalar egenskaper och även utseenden (”lite oborstade hit och 

dit”). Ska man fokusera på skillnader mellan studieförbundsrespondenterna och intervjupersonerna 

från  kulturskolan  ser  man  att  cirkelledarna  alla  talar  om åldrar  på  sina  elever.  Isak,  som har 

positionen  att  ta  hand  om kursanmälningar,  ger  ett  så  pass  rakt  och  tydligt  svar  att  det  finns 

anledning att tro att han funderat på frågan tidigare.

Bergman (2009:104ff) beskriver utifrån intervjuer hur det är att vara elev i kulturskolan, och finner 

två inriktningar i musicerandet: processinriktning eller resultatinriktning (Drotner 2006 i Bergman 

2009:104ff). Påstås kan att detta även gäller för studieförbund, då musicerande överlag tenderar att 

antingen skifta mot att ha roligt i ett socialt nätverk (process) eller att arbeta mot och med en hög 

musikalisk nivå (resultat). I Bergmans elevintervjuer framkommer det att undervisningens positiva 

sidor är att det är roligt, socialt och att eleverna trivs när de känner sig duktiga och får visa vad de 

lärt sig (a.a.). Musicerandet är dock, för en stor andel av eleverna, bara ett av flera fritidsintressen 

(Schenck  2000:31)  och  är  inte  eleverna  tillräckligt  stimulerande  eller  nöjda  så  slutar  de.  Jens 

tidigare  förda  resonemang  om  att  våga  tänka  i  nya  banor  för  att  eleverna  ska  stanna  kvar  i 

frivilligundervisningen  tycks  visa  att  han  varit  med  om  vad  Schenck  (2000)  befarar.  Utifrån 

Bergmans intervjuer med elever som slutat med frivillig musikundervisning baseras beslutet bland 

annat på att det var tråkigt, för mycket noter och att lektionerna inte motsvarade förväntningarna. 

De flesta Bergman (2009:99) talat med har haft undervisning ett eller ett par år och sedan slutat. 

Forskning menar att det är sällan det utvärderas varför eleverna slutar: Rostvall & West (2001:26) 

ställer  sig  frågande till  varför organisationerna inte  undersöker  varför  deras elever  slutar.  Kalle 

funderar över frågan:

Ibland så har man nån som bara går ett halvår, ibland nån som går ett år. Sen kan man ha 
nån som går tre år. […] många dom går ju ett år sen slutar dom sen börjar dom på nåt nytt 
och slutar. Sen har vi en grupp som, dom fortsätter liksom stabilt och går många många år. 
Jag har ett par såna pianoelever som har gått ganska många år. Nu har jag ju inte jobbat 
sådär jättelänge men.... man ser, det tycker jag man märker. Typ vilka som tröttnar fort och 
vilka som vill fortsätta. Samma sak då också, det gäller att ha nåt vettigt att göra med dom 
annars så slutar dom ganska fort. [Så dom slutar av tristess?] Ja, om det är tråkigt.

Ytterligare en anledning att elever slutar med musik som fritidsintresse är att de inte känner sig 

duktiga (Bergman 2009:105). Även om undervisningen i berörda institutioner är frivillig är det trots 

allt lärarens uppgift att motivera eleverna. Schenck (2000:59) menar att framgång föder framgång, 
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och slår än en gång ett slag för imitationens undervisningsteknik genom att ge tipset att blanda 

åldrar  och  nivåer  i  samma grupp för  att  på  så  sätt  skapa  förebilder  och  låta  dem imitera  och 

motivera varandra. Han påpekar även att det är viktigt att läraren är öppen för elevers musiksmak, 

vilket stöds av Green (2001 i Bergman 2009) som säger att det är viktigt att elevernas önskemål has 

i åtanke då undervisningen formas. 

I Rostvall & Wests studie (2001:173) märks en skillnad i deras interaktionsobservationer av frivillig 

musikundervisning. De noterar att cirkelledaren på studieförbundet presenterar en plan för arbetet 

som deltagarna får ha åsikter om, medan privatläraren inte inbjuder till diskussion med eleverna 

alls. De menar vidare (a.a:269) att elevernas initiativ till förslag avbryts och att läraren överordnar 

sig kontroll och tolkningsföreträde:

Eleverna har mycket små möjligheter att få någon överblick över undervisningen och att 
placera in de olika övningarna i sin egen läroprocess,  eller att  ge förslag på alternativa 
inriktningar.  De  är  även  hänvisade  till  lärarnas  ofta  fragmatiska  förklaringar  av  olika 
moment,  eftersom  lärarna  mycket  sällan  förevisar  på  instrumenten.  Eleverna  hamnar 
därmed i en starkt underordnad situation, där de endast kan förhålla sig till lärarens initiativ 
i stunden.

(2001:286-287)

Detta förminskar elevernas jag-känsla avsevärt,  och risken att undervisningen ses som ett tvång 

istället för en rolig fritidssysselsättning tilltar. Riskeras detta är det inte underligt att elever hoppar 

av  undervisningen.  Rostvall  &  Wests  (2001:286f)  upptäckt  att  lärarna  inte  fullt  ut  respekterar 

elevens integritet och person är skrämmande och kan leda till isolation (a.a:293): elevernas vardag 

och liv diskuteras inte alls och inga samband finns i interaktionen lärare/elev utanför lektionssalen. 

För att råda bot mot detta krävs ett verkligt intresse hos lärarna att förstärka elevens musikaliska 

självkänsla,  framåtanda  och  ambition.  För  detta  ger  Schenck  (2000:67)  undervisningstips.  Ett 

exempel är att hitta en balans mellan utmaningar och trygghet för att på så sätt stärka känslan av att 

vara  duktig  som elev  då  man  spelar  det  man  redan  kan,  samtidigt  som man  blickar  framåt  i 

utvecklingen.  Att  byta  roller  och  låta  eleven  agera  lärare,  att  blanda  grupper  som inte  träffats 

tidigare, att låta eleverna skapa egen musik och att ”improvisera på enklast möjliga nivå” (a.a) är 

andra tips som ges i metodikboken.16 Stina berättar om Suzuki-metoden och nämner många av de 

tips  Scheck  (2000)  ger  ut  som  rena  exempel  ifrån  sin  undervisning,  vilket  tyder  på  en  bra 

undervisningsbalans. Även Lindgren talar om musikens roll i form av att ge bättre självförtroende 

(2006:114) och att det kan vara en förstärkning till andra ämnen (2006:115).

De typiska eleverna mina respondenter refererar till  verkar vara ”väldigt ambitiösa” (Ida), älska 

16  För hela tipslistan, se Schenck 2000:67
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musik (Stina) och vara ”sugna på att spela” (Jens). Varken cirkelledarna eller kulturskollärarna talar 

om problem i interaktionen. Jag vill poängtera att man ibland ska vara kritisk till vad som sägs 

under intervjuer (Bergman 2009:16) då kompletterande observationer kanske gett andra slutsatser 

eftersom det då blir möjligt att jämföra det informanterna säger med hur de agerar (a.a:21). Men, 

man kan även välja se att mina studieresultats annorlunda utslag mot den forskning gjord för tio år 

sedan  är  ett  steg  mot  ett  mer  jämställd  läroklimat  där  tanken  med  den  didaktiska  triangeln 

praktiseras – och fungerar, i högre grad.

4. 3 Val av material och repertoar 

Utifrån lärarnas intervjusvar visade sig skillnaden mellan kulturskolans användning av material och 

repertoar jämfört med studieförbundets vara relativt liten. Ämnet inleddes i alla intervjuer utifrån 

den öppna frågan ”vad använder du dig av för material?” Det var upp till respondenten om hen ville 

svara öppet eller omgående reducera ned frågan till  typexempel. Att ställa frågan så pass öppet 

motiveras genom att det därmed märks vad respondenten vill framhäva: eventuellt elevinflytande, 

specifika böcker, låtar eller stycken eller om respondenten anser att det räcker att ge ett kortfattat, 

enkätliknande svar på frågan.

4.3.1 Övningsböcker

I fråga om material och repertoar följer här en jämförelse angående lärarnas ställningstagande till att 

använda  sig  övningsböcker.  Anledning  till  valet  av  underrubrik  handlar  om att  övningsböcker 

innehåller ett färdigt koncept i en pedagogiskt uppbyggd form, vilket kan ses som positivt eller 

negativt.  De  på  studieförbundet  nämnde  antingen  inte  böcker  alls  eller  avfärdade  dem  med 

efterföljande kritik:

hmm, jag använder låtar. Så dom får väl oftast önska någon favoritlåt dom gillar och sen 
blandar jag. Ibland så ger jag dom, det är oftast det är papper. Dator och papper.

Mimmi

internet  ganska  mycket  om  det  räknas  som  ett  material.  Jag  brukar  alltid  låta  mina 
kursdeltagare  få  vara  med  och  bestämma  ganska  mycket  själva.  Så  om  dom  har  ett 
önskemål om en låt som dom vill arbeta med så får man gå ut på internet och hitta ackord, 
eller tabulatur. […] Jag använder inte böcker eller så alls faktiskt. […] böcker är väldigt 
styrda. Det är liksom, först är det Blinka lilla stjärna och efter det kommer Köp varm korv 
om man tar såna här gamla klassiska gitarrböcker. Och det är inte kul och det är inte särskilt  
stimulerande och det finns ingen anledning att följa dom. […] det blir för statiskt och […] 
man kan inte påverka nånting som deltagare och det tror jag nog är viktigt, att känna att 
man är delaktig i processen att lära sig. Att bli en passiv person som matas, det är inte 
riktigt så jag vill att det ska vara.

Simon

Från internet, eller så att jag får ta ut det själv om det inte finns. Likadant att man kanske 
måste transponera och såna saker, så det blir ju ändå rätt mycket att man får styra upp det 
själv […] Jag tycker det är viktigt att man får olika delar men som sagt... det är ju mycket 
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att man själv tar ut grejer kanske. […] en termin försökte jag köra efter en [...] gitarrbok. 
Men det funkar inte så bra för det blir så statiskt att följa den boken för det kanske inte 
passar gruppen. […] Jag vet inte, om man skulle tagit kanske skola så skulle det ju vara mer 
naturligt att ta en bok men här är det bättre att blanda upp det för det blir mycket bättre 
undervisning och man kan ge mycket bredare liksom, för vissa grejer kanske dom inte 
förstår ordentligt genom den boken.

Ida

I  intervjun med cirkelledarna blir  det  tydligt  att  det  är  viktigt  för dem att  eleverna är med och 

påverkar  material  och  repertoar  –  till  och  med  har  eleverna  det  största,  eller  ibland  ensamt, 

inflytandet över vad som skall spelas. Simon och Ida uttalar sig kritiskt angående övningsböcker 

och använder sig båda två av ordet  statisk för att  beskriva dem. Att  materialet  är  modernt och 

tilltalande för eleverna är ståndpunkter som lyfts högt. Simon säger till och med att det varken är kul 

eller stimulerande med färdiga böcker och det inte finns någon anledning att följa dem. Mellan 

raderna kan man dessutom utläsa att ingen av ledarna sysslar speciellt mycket, eller ingenting alls, 

med noter. Materialet benämns istället som papper, ackordpapper och tabulatur. Hade noter används 

hade respondenten sannolikt berättat om dem.

Tongångarna i intervjuerna i kulturskolan stack, som sagt, inte ut till någon högre grad:

den erfarenheten jag har haft så har inte Ackorden och jag såna här grejer riktigt.... inte där 
jag har varit i alla fall, att eleverna är på den nivå att dom är på den nivån att du kan ge dom 
den här boken och dom kan spela. Och ger du eleverna Ackorden och jag 1, dom tycker inte 
om dom låtarna. Dom liksom bara ”det här suger ju” säger dom. En högstadieelev vill inte 
spela det. Det kanske finns en eller två bra låtar som dom skulle kunna tänka sig att spela 
därifrån.  Och dom följer inte heller enkla former.  […] du måste börja nånstans med ett 
tydligt mönster. När dom har det, ackorden och det, dom vet hur dom ska ta det. Då skulle 
man kanske kunna börja med nån Vispop-bok eller Ackorden och jag eller något sånt för då 
är dom så bekväma. Men du kan inte slänga på dom en bok innan dom behärskar ackorden 
för då blir dom jätteröriga i huvudet.  

Kalle

jag räknade ut att att mina äldsta Suzuki-elever, dom har ju en repertoar på ungefär ja minst 
hundra stycken utantill som dom kan. Och det kan dom så pass bra att dom behöver inte 
repetera det så jättemycket för att minnas det, annars måste ha en struktur för att repetera 
och så, hålla igång all repertoar. Och därför så är dom ju otroligt fria att välja låtar. […] 
Men det är ju mycket jag som väljer och leder för att dom inte känner till det helt enkelt. 
Men skulle dom komma och önska nåt stycke som dom har hört nån spela konsert, det 
frågar jag ofta om när vi har haft konserter […] Det betyder så mycket att dom vill själva. 
Så då går jag på det om det inte är rakt åt skogen. 

Stina

Ja det är ju både och. Det är ju både färdiga böcker och det kanske oftast är yngre då som 
man har färdiga böcker då... […] såna läroböcker i musik, eller i instrument då. Sen är det 
ju att man kompletterar oftast med annat material liksom, som man hittar andra stycken 
eller  låtar  som man, som dom vill  spela eller  som dom kommer på eller  sådär  och så 
upplever vi ja... ja, man plankar ju en del själv också och sådär, och försöker få ner nåt. […] 
dom bestämmer ju ganska mycket faktiskt. […]  Det beror lite på vilken nivå men i början 
om man är helt nybörjare så brukar dom ju oftast tycka det är kul bara att spela. Då bryr 
dom sig inte jättemycket om... vilken låt eller så. Det är ju mest också då för att dom inte 
kan [skratt]. Att dom förstår väl det att dom inte kan spela alla låtar. Då om man väljer en 
bok så följer man kanske den mer eller mindre liksom. Hmm... men sen så, ju äldre dom 
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blir så brukar ju dom få vara med rätt så mycket och bestämma själv. Och... blandat med 
saker som man tror liksom är viktigt.

Jens

Anledningen att skillnaden mellan institutionerna inte var så stor kan bero på vilka personer som 

intervjuades men faktum kvarstår att även de på kulturskolan talar varmt om elevinflytande. Böcker 

nämns av en respondent. När jag frågar de andra två får jag inga kritiska åsikter vilket dock är en 

skillnad från cirkelledarnas avståndstagande. Den respondent som inte använder dem pratar om fel 

uppbyggnad, fel nivå och tråkiga låtar men tillägger även att man kan börja med böcker då eleverna 

blivit bekväma med ackorden. 

Vad  som  skiljer  mina  respondenters  svar  mot  vad  som  framkommit  i  Rostvall  &  Wests 

undersökning är hjälpmedlen: ”Tänkbara hjälpmedel som kassettspelare, cd-spelare […], dator eller 

annan  utrustning  för  inspelning,  lyssning,  eller  spel  till  förinspelade  eller  datorgenererade 

ackompanjemang saknas.” (2001:208) skriver författarna, vilket är en tydlig och ansenlig skillnad 

då mina intervjupersoner berättar om datorprogram, Internet och färdiginspelad musik när de frågas 

om material för undervisningen de praktiserar. Stina Suzuki-metod bygger till stor del på inspelat 

material17. Även detta pekar på en utveckling mot en modern undervisning.

4.3.2 Noter och tabulatur 

Till  skillnad  från  cirkelledarna  talar  däremot  alla  tre  kulturskollärare  om noter,  notläsning  och 

notinlärning, vilket också är en del av min jämförelse av material och repertoar:

Notläsning är jättebra men jag kör inte stenhårt med notläsning, det skulle jag inte vilja 
säga. Utan jag nämner noter: helnot, halvnot, åttondelar... och visar var tonerna är. Och sen 
kommer dom även i åttan och nian få en del notrebusar såhär att jobba med. Men det är 
ingenting som vi... nu har jag ju mest haft högstadiet som sagt, och dom när dom går i sjuan 
då finns det ganska mycket annat jag har prioriterat att ta upp innan notläsning så att säga. 
Men jag tycker absolut att man ska använda noter.

Kalle

Internet är ju bra också med ackord och det här, det finns så mycket. Noter med om man... 
om man vill köpa noter så finns det ju möjligheter där också.[...] Och då får man ju utgå 
mycket från dom och sådär. Men sen försöker man ju peta in såna saker som man tycker är 
bra.

Jens

I svaren från studieförbundet nämns inte noter, utan materialet kallas i stort sett bara låtar. Stina 

pratar  om  stycken,  vilket  lätt  associeras  med  klassisk  musik  och  notspel.  Ordet  låtar 

sammankopplas snarare med populärmusik. Kalle prioriterar inte notinlärning men påpekar att han 

absolut tycker att man ska använda noter. Jens säger egentligen inte rakt ut i vilken mån hans elever 
17  Se citat från Stina, sid 46.
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spelar efter noter, men då han säger att han utgår från eleverna, men dessutom ”försöker man ju peta 

in  såna  saker  som man  tycker  är  bra”  så  kan  man  tolka  det  som  det  förekommer  notspel  i 

undervisningen. Eftersom Stina arbetar med Suzuki-metoden har hon en speciell mall att följa där 

grunden till inlärningen ligger i gehörsspel:

vi spelar bara på gehör. […] Ja med dom små, bara på gehör. Dom har ju förinspelad musik 
som dom lyssnar på. Dom lär sig ju, det är ju det som är förmånen med just det metodiska 
sättet att dom lär sig ju att studera in repertoar på gehör, både på ett klassiskt sätt som när 
man spelar klassisk musik och så ett mer bara lyssnade sätt som man gör i folkmusik. Så 
dom studerar ju in rätt, ehm, rätt stråk- och fingersättning och så, så dom har ju en otrolig 
förmån av det. 

Stina

Suzuki-metod utgår alltså från gehörsspel men kombineras med noter. Stina berättar om att hon 

leker med noter med de unga fioleleverna. Själva notinlärningen sker när eleverna är vad hon kallar 

symbolmogna:

Och sen lär vi in noter när dom blir symbolmogna, då tar jag det skiljt ifrån spelet för då är 
deras spelnivå ganska mycket högre än förmågan att läsa noter. Och det är lite olika när 
dom är intresserade men vi leker med noter ungefär från en sex års ålder. I gruppen, och har 
notkort på golvet och sånt här då. Dom får vara olika noter och har också rytm och tonhöjd 
skiljt från varandra.

Att åtskiljt arbeta med instrumentalt spel och noter är något som positivt styrks av Rostvall & West 

(2001). De anser att i ett arbete med flera delar måste en av komponenterna vara så pass inlärd att 

den styrs av automatik – annars blir uppmärksamheten splittrad. Rostvall & Wests studie visar ett 

exempel där eleverna under en lektion får ”lära sig spela ett instrument samtidigt som de lär sig 

noter. De behöver då behandla en stor mängd information kognitivt, och samtidigt koordinera en 

mängd rörelser […] för att kunna producera rätt ton i rätt ögonblick.” (2001:291) För detta krävs 

oerhörd fokus och koncentration, vilket de flesta barn och unga ännu inte utvecklat. I samma studie 

visar det sig förekomma didaktiska skillnader i jämförelse med min: där talar ”Läraren [...] om 

noter och om att spela, men eleven väntas på något sätt själv sätta ihop kunskapsfragmenten till en 

användbar  helhet  under  hemövningen,  utan att  detta  behandlas” (Rostvall  & West  2001:271).  I 

Stinas pedagogiska metod är det viktigt  med en grundlig förståelse av både noter och spel;  till 

exempel ingår det en obligatorisk föräldrautbildning där föräldrarna invigs i den didaktiska konsten 

så  att  även  hemövningarna  blir  en  viktig  del  i  läroprocessen  som utvecklas  barnets  kunskaper 

(jämför Schenck 2000:57-58).

Att gehörsträning underlättar inlärningen av noter är något som stöds av forskning: Azzara (1993) 
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hävdar att både gehör och improvisation förbättrar elevernas notläsning (i Rostvall & West) och Mc 

Pherson (1993) tar det hela ett steg längre genom att mena att ”Alltför tidig fokusering på spel efter 

noter har t.ex. visat sig hämma utvecklingen av musikaliskt tänkande [...] och förmågan att spela 

efter gehör, medan det omvända, d.v.s. tidigt gehörsmusicerande, visat sig gynnsamt för att senare 

kunna utveckla  förmågan att  läsa och spela  efter  noter”  (i  Rostvall  & West  2001:68).  Schenck 

(2000:239) tycker att notinlärning gärna får vara starkt förknippade med hörbara upplevelser och att 

”Lust och motivation är en förutsättning för all sund inlärning" (a.a:240)18, vilket överensstämmer 

bra med Stinas tankar om att hennes elever ska vara symbolmogna. Kalle förenklar det hela genom 

att säga att eleverna blir jätteröriga i huvudet av spel från böcker, och menar att eleverna då måste 

hålla koll på en ologisk ackordföljd (istället för en rundgång på fyra ackord) samtidigt som de lär 

sig ackorden. Stinas Suzuki-metod där gehör blandas med notspel på ett uppdelat vis, får alltså 

stående ovationer från forskningen.

En skillnad som slutligen måste poängteras är att ingen av kulturskollärarna talar om inlärning via 

tabulatur, vilket är ett återkommande ord hos cirkelledarna angående material och repertoar. Stina 

ställer sig starkt kritisk till att använda sig ”nån slags mellanväg” och man kan anta i hennes sätt att 

formulera sig att hon syftar på den tabulatur som talas om bland cirkelledarna:

jag  tycker det är viktigt att man kan läsa noter när man börjar […] än att komma in i något 
sånt hära... det är synd att förstöra något som man har byggt upp så bra med gehörsspel och 
då tycker jag att det är bättre att lära sig noter på riktigt än att hamna i nån situation där man 
sitter och läser siffror på lappar som nån slags mellanväg.

4.3.3 Maktutövning

I Rostvall & Wests studie stod det klart att det ”som sker innanför lektionsdörren är till största delen 

en fråga mellan varje lärare och dennes elever.” (2001:1) Detta stödjer även mina respondenters 

svar: sammanfattningsvis har lärarna ett personligt ansvar för studieupplägget och väljer egentligen 

själv hur pass involverade eleverna skall vara i material och repertoar. Det verkar dock som om alla 

är  överens  om att  det  fria  musicerandet  och  viljan  att  spela  väger  tungt  för  att  hålla  elevens 

intresselåga brinnande. Detta blir extra tydligt genom att fem av de sex lärarrespondenterna alla 

talar om att ge eleverna fria val men samtidigt ger sig själva tillåtelsen att säga ifrån om låten eller 

stycket är för svårt:

Det är ju klart, om det är någon som kommer och vill spela Sibelius julkonsert så kanske 
jag avstyr det liksom [skratt]  lite diskret men det kan man få prova lite också om man 
känner för det men vi kanske inte gör det konsertfärdigt då.

Stina

18  För principer och strategier för notläsning, se Schenck 2000:240ff
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Och man kan ju inte genomföra allt, men man får ju plocka... och kanske förenkla.
Mimmi

Det har ju hänt att nybörjare har kommit och velat spela låtar som är jättesvåra. Då måste 
jag ju gå in och säga att ’det där fixar inte du, utan det är för svårt’. […] men det är ganska 
sällan  som jag behöver gå  in  och styra.  Och ibland  så  gör  jag inte  det  och låter  dom 
upptäcka själva att ’okej, det där var för svårt’. För vissa, dom har inte den självinsikten alls 
utan då måste man låta dom upptäcka det själva. Så det har hänt att många har valt för svåra 
låtar hela tiden och då säger jag ’okej, kör det här’ och sen efter en vecka så har man bytt  
för dom har inte fixat det.

Simon

Alltså jag är nog rätt så tydlig med att dom får bestämma [...] jag plockar fram material och 
oftast är dom ’åh, ja den!’ men sen så får dom såklart önska dom också. Och nästan alla gör 
det. Men däremot så kan det bli rätt tokigt ibland för nybörjare som kanske vill ha Nothing 
else matters19  liksom och ska spela såhär brutet plock, det kanske inte är det bästa att göra 
det första man gör. […] men om dom vill göra det så ska man väl ge dom den utmaningen 
eller det valet att veta att såhär gör man men det är inte säkert att det kommer funka nu men 
sen har dom det i bagaget. Men det är en svår balansgång det där för dom väljer ju sällan 
låtar som är på den nivå som dom är på. […] när det är jättemånga ackordbyten och kanske 
om det skulle vara något barréackord20, det går ju liksom inte att slänga in det första man 
gör. Det har jag upptäckt, att det kan vara lite dumt att jag är lite för fri men å andra sidan 
så är dom ju mycket gladare och det är ändå det som det handlar om. Att man ska tycka det 
är kul […] Man försöker liksom, man hör ibland att dom såhär spelar på nån rocklåt eller 
nåt riff, då märker man att okej, dom vill kanske inte bara sitta och spela ackord utan dom 
vill faktiskt lära sig lite melodier och sånt också, så då försöker jag ju få in lite tabs  i det. 
Så man hela tiden, ja som sagt är lyhörd på vad dom vill.

Ida

Jo men vad vi spelar får dom vara med och bestämma i den mån som det finns möjlighet. 
Nu, vissa elever bara ’kan vi inte spela den typ’ och man bara ’tjoho, det är tjugo ackord i 
den låten och bara barréackord på gitarrerna och svarta tangenter’ liksom då.... alla har ju 
inte den kompetensen att dom... dom kan säga en bra låt, absolut, men dom kan inte spela 
den. Så jag brukar komma med lite förslag. […] bland kanske dom ’kan vi inte testa det här 
nästa vecka?’ Javisst, då kör vi på det. Funkar det så är det absolut att man ska göra det. Jag 
är... där kanske jag är lite slapp nästan... många lärare har en sån här plan som dom måste 
följa slaviskt. Det har inte jag.

Kalle

Den maktutövning Rostvall & West (2001) talar om finns alltså, eftersom lärarna har sista ordet 

men däremot stärks inte deras studieerfarenhet som säger att lärarna har litet intresse för elevernas 

upplevelser och initiativ; mina intervjuer visar istället på motsatsen. Även här hade kompletterande 

observationer kunnat ge ytterligare kunskap ”eftersom deltagande observation och intervjuer kan ge 

upphov till olika slags information, ibland dessutom motsägelsefull sådan” (Bergman 2009:179). 

Jag anser dock att det inte finns något som tyder på att respondenterna förstärkt, reducerat, ändrat 

eller ljugit om sin undervisningsmetod i intervjuerna. 

4.4 Mål, examinationer, betyg och utvecklingssamtal

19  Ballad av hårdrocksbandet Metallica
20  En typ av gitarrackord där vänster pekfinger används för att hålla ned alla strängar vertikalt
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4.4.1 Mål och krav 

I en undervisningsform som drivs av vilja istället för kursdokument är frågan om vilka mål och krav 

som eleverna ställs inför något komplicerad. Respondenterna har blivit frågade vilka mål eleverna 

ska  uppnå  efter  en  kurs,  vilka  krav  som ställs  på  eleven  samt  om dessa  frågor  är  något  som 

diskuteras tillsammans. Så här svarar studieförbundets respondenter:

Att dom ska vara intresserade liksom [...] Men jag ställer ju inte kraven heller att om man 
försöker få dom att göra en läxa då och sen är det inte alltid dom hinner göra den så blir ju 
inte jag arg eller så. Då får dom ju hålla på och traggla den låten tills dom kan lite väl och 
så. […] Jag hade faktiskt en, var det förra... ja, det var någon termin i alla fall, då jag lät alla 
i en viss ålder – inte dom allra äldsta, det kändes lite barnsligt men det kanske det inte hade 
varit. Jag testade i alla fall en grej att dom fick måla eller rita en teckning där dom fick 
beskriva sina mål med att spela gitarr. Så fick dom själva bestämma sin personliga mål och 
så fick dom färglägga den och sen hade vi uppe dom på väggen i gitarrummet där vi var. 
Och så fick man gå tillbaka och titta på den. […] så det blir nog deras egna personliga mål. 
Det är inte så att jag har målen för alla, utan det blir individuellt.

Mimmi

Jag måste säga att det är väldigt få som har några mål egentligen. Dom vet inte riktigt vad 
dom vill  med sin musik.  Det  tar  ett  tag när  dom har  varit  här,  det  är  en del  som kan 
formulera lite vart dom vill med musiken. Men dom flesta, dom vill komma hit och bli, ja 
bli lite bättre, känna en viss säkerhet när dom ska spela och såhär. Och att vi väcka kanske 
en nyfikenhet snart.

Isak

Efter några terminer så brukar jag fråga dom vart dom vill komma med det dom gör men i 
början så brukar jag alltid satsa på att det först och främst ska vara roligt, speciellt om dom 
är unga. Då är det skitsamma... så länge dom tycker det är roligt att spela gitarr, det räcker. I 
början. Är det roligt så anstränger dom sig extra mycket och då övar dom extra mycket, och 
då  blir  dom  extra  bra.  Hmm...  då  behöver  man  inte  ställa  massa  krav  eller  vissa 
förväntningar eller säga att ’vi satsar på det här den här terminen’ utan helt kravlöst tycker 
jag att det ska vara i början. [Hur länge tycker du är ’i början’?] Hmm... det är också väldigt 
olika. I början kan vara flera år för vissa, och vissa märker man ju efter två, tre gånger att  
’okej, dom här personerna vill verkligen satsa’.

Simon

Vi har ju inte haft nån sån målgrej innan, men nu har vi börjat med såna papper, eller ska 
börja med det till hösten21 är det nog. Att när vi har grupper om minst tre så ska vi använda, 
skriva ut en sån målgrej, eller fråga dom vad dom vill och sen fråga om dom uppnått det i 
slutet av terminen. Men man har inte jobbat så mycket efter det nu, utan man har ju... man 
ser ju alltid framsteg från när dom började till slutet av terminen men man vet ju aldrig hur 
mycket framsteg man kommer att göra […] Det kanske borde vara tydligare egentligen vad 
man vill uppnå.  [Så då tycker du såna målpapper är bra då?] Alltså det kan nog vara bra, 
men man frågar ju i och för sig eleverna vad dom vill och sen så också så märker man ju 
under terminens gång, så det blir ju nån slags löpande målbild eller sådär. Men visst, det 
kanske skulle vara bra att ha det lite tydligare. Eller att man inte tappar fokus eller såhär 
hamnar, fastnar på samma ställe. Men jag tycker inte det brukar bli så heller... jag vet inte. 
[…] det är skönt att slippa all den här byråkratin med papper och så.

Ida

Här följer kulturskollärarnas svar på frågorna om mål och krav:

21 Cirka ett halvår efter intervjun.
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Jag jobbar inte riktigt så att ’nu ska vi ha ett nytt mål och ett nytt mål’. Så att vi har inte 
samma läroplaner på det sättet som grundskolan har, även om vi sätter ju upp mål... hmm 
som eleverna... vi har ett, pianolaget här har ju liksom arbetat fram kriterier. Men det är 
omöjligt att säga att ’dom här målen ska du uppnå i den här och den här kursen’ för dom är 
på så olika nivå. Så kan inte säga att nu jobbar vi med kurs två eller kurs fyra. Så att... näe. 
Så näe, inga såna mål. Däremot kan det vara så att ’målet i höst är att du ska kunna spela 
upp Rivers flows in you22 två händer. Du ska fixa alla fyra ackord och det ska liksom låta 
bra, det ska flyta på.’ Det kan vara ett mål i sig till exempel, att du ska behärska sex ackord 
i tre olika tonarter. Det kan också vara ett mål i sig. Men det är inte såhär: ’eleven ska efter 
avslutad kurs kunna bla bla bla bla’. […] Inte på den liksom grundläggande nivån känns det 
inte  som.  Det  är  inte  som  i  grundskolan  typ  ’eleven  ska  kunna  delta  i  unison  och 
flerstämmig sång’ som det står nu till exempel i femte skolåret liksom och i nionde ska dom 
fixa bla bla bla, nä. Så upplever jag inte att det är. Det är ingen som har sagt till mig, jag 
kanske är missinformerad, men jag har inte hört någon lärare komma här för en trettonårig, 
’du vilka mål jobbar du med på pianoundervisningen?’ Det har jag inte hört. […] dom säger 
aldrig såhär typ ’jag har ett mål.’ Men dom kan säga ’åh den här låten skulle jag vilja lära 
mig, kan du inte försöka se till så att jag kan spela den på julavslutningen?’ Och det ju ett 
mål för dom. 

Kalle

jag har ju ganska tydliga mål med eleverna, både med dom äldre och med dom yngre. Med 
Suzuki-eleverna jobbar jag ju så att det finns ju en röd tråd genom hela litteraturen och 
repertoaren där man bygger sten för sten så huset ska stå stadigt. Och hoppar man över nån 
sten så blir det svårt längre fram för då har man missat ett moment [...] Och där är det 
återigen så att vi, jag följer en tydlig struktur där och eleverna blir målmedvetna, det är ju 
så att dom har du så att dom får ju märken på vissa när dom har klarat sina stycken när jag 
så att säga har lärt färdigt dom. Och då är det också att då brukar vi prata om det märken får 
vi för då ser vi att XXX [respondenten själv] har gjort sitt jobb! Då har jag lyckats förklara, 
visa och jobba med dom så att dom kan det så pass bra att dom känner att dom kan gå in 
och spela det i gruppen, istället för att vända på det och säga ’du har inte övat tillräckligt’ 
eller ’du är inte så bra så du kan inte det nu’ utan det handlar om att jag ska, det är jag som 
lär dom. […] Men det handlar mycket om tilltalet också, att om det är så att jag vill göra 
nånting så har jag ofta liksom alternativ. ’Ska vi ta den eller den?’ ’Ska vi göra det eller det 
först?’ [glad röst] Och det handlar ju också om så att när jag och föräldrarna har övning 
också att det är liksom ingen diskussion, om man ska kunna spela när man är så liten så 
måste man öva för annars är det faktiskt orätt mot barnet tycker jag. Då är det bättre att gå 
musiklek. För man går alltså nästan bakåt annars. […] Då är det faktiskt bättre att man får 
sjunga och leka och bara när man är liten och så få man vänta tills barnet är lite större. […] 
Men med mina små där har vi ju ändå som mål att dom ska helst öva fem minuter om 
dagen, men det ska vara väldigt lekfullt. För sen är det ju också att dom ska uppleva det 
som en lek där dom är delaktiga och så ska min undervisning vara också; dom ska uppleva 
det som en lek där dom är delaktiga men jag ska ändå ansvara för att dom här små stegen 
ska byggas på.

Stina

Kulturskolan  har  ju  ett  övergripande  mål  men  det  säger  ju  inget  direkt  om  själva 
undervisningens roll. Det är ju mest en vision, sådär. Sen finns det ju inga styrdokument på 
det sättet som det finns i skolan, att det ska innehålla vissa moment eller att det ska vara så 
utan det är väldigt upp till läraren. Och på ett sätt så är det ju givet liksom vad man ska göra 
här, [skratt] för jag menar man, har man valt piano då så är det piano som man ska lära sig 
spela. Sen är det upp till läraren hur man gör det helt enkelt och vad det innehåller och så. 
[…] Men det övergripande målet är väl att barnen ska komma hit och utvecklas och tycka 
att det är kul helt enkelt. Och... och lära sig spela naturligtvis och sådär. Men det finns ju 
inga såna liksom nationella mål eller så i Sverige. Och vi har ju inte det heller på denna 
skolan så på så det sättet att man går in och styr vad det ska vara, eller vilken repertoar det 
ska vara eller så utan det är ju läraren som bestämmer det. 

Jens

22 Populärt pianostycke av Yiruma från filmen Twilight (2008)
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Bortsett från Stina är det ingen av respondenterna som talar om något som skulle kunna liknas vid 

grundskolans uppnåendemål. Elevernas egen strävan kombinerat med lärarens val av undervisning 

resulterar i  vad som lärs ut  istället för ”kursplaner och måldokument” (Claesson m.fl 1996:41). 

Precis  som  i  Rostvall  &  Wests  studie  (2001:105)  tillskrivs  kursernas  elever  en  aktiv  roll  i 

läroprocessen, vilket även syntes i tidigare kapitel om val av material och repertoar. Detta kan ha 

både  för-  och  nackdelar  enligt  forskningen.  Visserligen  ges  eleverna  en  chans  att  precisera  sin 

undervisning  till  vad  de  är  intresserade  av  eftersom det  inte  finns  några  fastställda  regler  för 

institutionens kunskapsförmedling (a.a:167) men samtidigt har inte lärarna någon plan att knyta an 

till eller någon förutbestämd målsättning att sträva efter. Detta gör att det är svårt att överblick över 

undervisningens  struktur  (a.a:286-287). Musiklärarna  frambringar  en  läroplan  byggd  på  det 

läromedel och undervisning som passar just dem (Emanuelsson 1990:34), vilket återigen pekar på 

den ensamarbetande sång- eller instrumentalpedagogen som arbetar efter sina förmågor.23 

Överlag  är  både  cirkelledarnas  och  kulturskollärarnas  svar  starkt  kopplade till  elevens  intresse. 

Mimmi  pratar  om personliga  elevmål,  Simon  tycker  att  det  bara  ska  vara  roligt  att  spela  på 

nybörjarnivå och även musikhandläggaren Isak skriver under på att de flesta som studerar musik på 

studieförbundet helt enkelt bara vill ”bli lite bättre, känna en viss säkerhet när dom ska spela och 

såhär.” Ida säger rakt på sak att ”det är skönt att slippa all den här byråkratin med papper och så.” 

Liknelserna med kulturskollärarnas svar är stora så länge man ser till två av dem: Kalle menar att 

det är omöjligt att ha övergripande mål eftersom alla är på så olika nivå i sitt spel och Jens säger att 

”har  man  valt  piano  då  så  är  det  piano  som man  ska  lära  sig  spela”  vilket  ånyo  accentuerar 

musiklärarnas  eget  val  till  hur  undervisningen  skall  bedrivas  (Emanuelsson  1990:34).  Schenck 

(2000:36) anser att varje elev ska bli tillfrågad varför de spelar. Han menar att elevernas mål, fastän 

de är  omedvetna och/eller  outtalade,  är  av avgörande betydelse för  undervisningen och oerhört 

viktiga  för  läraren  då  elevernas  mål  med  skall  vara  undervisningens  utgångspunkt.  Schenck 

(2000:36) påstående att detta kan göras även med unga elever bevisar Mimmi, som lät sina yngsta 

gitarrelever måla en teckning som skulle symbolisera vad de ville uppnå med kursen.

Stinas Suzuki-metod visar än en gång på en egen utgångspunkt då hon inleder frågan med att säga 

att hon har ”ganska tydliga mål med eleverna”. Hennes metod är uppbyggande i olika delar och 

hoppar man över en del innan den är avklarad är målet med undervisningen inte uppnått.24 Hon 

poängterar dessutom starkt att det inte finns någon mening med sin undervisning om inte eleverna 

övar (”om man ska kunna spela när man är så liten så måste man öva för annars är det faktiskt orätt 

23  Schenck ger förslag på allmänna mål i sång- och instrumentalundervisning. Se 1989:12 i 2000:29 
24  Diskussionen med detta kommer dock låta sig vänta till avsnittet om betyg och omdömen, då Stina använder sig av 

”märken” för att visa att eleven har klarat ett stycke.
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mot barnet tycker jag. Då är det bättre att gå musiklek. För man går alltså nästan bakåt annars.”) 

vilket står  i kontrast gentemot Mimmi, som säger ”jag ställer ju inte kraven heller att  om man 

försöker få dom att göra en läxa då och sen är det inte alltid dom hinner göra den så blir ju inte jag 

arg eller så.” Stinas läxor påminner starkt om grundskolans, medan Mimmis avslappande attityd 

visar på att hon anser att studieförbundet inte alls ska liknas vid en skola med tvång. 

4.4.2 Examinationer 

Schenck  (2000:156)  frågar  sig  om examinationer  och  uppspel  är  en  sporre  eller  en  plåga  för 

eleverna. Är det en chans att visa upp sig och tänka ”nu gäller det” eller en fråga om att ha roligt? 

Ska läraren sporra med svårare stycken eller är examinationen ett tillfälle att stärka jag-känslan?25 

Balansgången mellan allvar och lek kan vara svår i ett uppspel eftersom eleverna blir nervösa och 

rädda  att  misslyckas  (a.a).  Trots  det  är  uppspel  en  vanlig  avslutning  inom musikundervisning 

eftersom  de  ”skapar  en  naturlig  avslutning  på  ett  temaarbete  eller  en  undervisningsperiod” 

(a.a:163): alla cirkelledare talar om en stor avslutningskonsert efter en avslutad termin där alla ”som 

klarar av att spela en låt” (Mimmi) får vara med och spela. Avslutningen är helt frivillig: ”det är ju 

också valfritt om man vill eller inte för att alla kanske inte vill uppträda utan vill mer att bara lära 

sig  för egen del.”  (Ida).  Simon säger  att  han alltid  brukar  försöka pusha eleverna till  att  vilja, 

eftersom hans erfarenhet säger att de flesta vill det innerst inne. Mimmi fortsätter: ”Det är ju inte 

något prov, men dom får visa upp sig och alla föräldrar är där och kompisar. Så det blir ju lite som 

ett prov.” 

Kulturskollärarna talar inte speciellt mycket om examinationer. Jens säger att vissa spelar konserter 

och ”lite grann sådär, ’det här har du gjort bra och det här kan du spela upp’. Om den vill spela upp 

något så jobbar man ju med det […] som en avslutning mer än en examination. För det är ju igen 

det här att det finns inte nånting att examinera liksom för det finns inget steg att ’nu är du klar’ 

liksom,  utan  det  är  hela  tiden  den  här  utvecklingen.”.  Schenck  (2000:159)  frågar  sig  om 

prestationen eller  framstegen skall  stå  i  centrum, och  det  verkar  som att  både cirkelledare och 

kulturskollärare är överens om att prestationen på uppspelet inte skall vägra tyngre än framstegen 

eleven gjort. Att göra uppspelen till en positiv upplevelse och att låta eleverna visa att det är okej att 

begå misstag genom att föregå med gott exempel är det viktigaste enligt Schenck som skriver:

Positiva erfarenheter av att spela inför andra kan minska barnens rädsla att misslyckas, en 
av de största källorna, oavsett ålder, till nervositet och så kallad scenskräck. […] Ett av de 
viktigaste kännetecknena hos läraren i egenskap av förebildare är därför att själv vara 
tillfreds med sina egna så kallade misslyckanden. Vår attityd till att själva göra misstag är i 
alla sammanhang, och i synnerhet i samband med uppspelningar, avgörande för elevernas 

25  Se tidigare diskussion om jag-känsla på sidan 40.
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utveckling av en sund inställning att spela för andra och till sitt musicerande 
överhuvudtaget. […] En lärare som vågar visa en sådan mångfacetterad bild av sig själv 
belönas med lika öppna och naturliga elever.

(2000:160-161)

Det finns anledning att tro att kulturskollärarna inte lägger lika stor vikt vid examinationer då de 

ofta undervisar eleverna i flera år. Stina säger att det är väldigt vanligt att hon har elever så länge de 

får läsa på kulturskolan (från fyra-fem år till 19 år) och att Jens svar på frågan vad man gör sista 

lektionen är ”den sista lektionen vet man inte riktigt... det ska väl i så fall vara sista lektionen på 

vårterminen när dom slutar gymnasiet då. Det är i så fall sista lektionen.” visar på att han också 

undervisar elever under en lång tid.

4.4.3 Betyg, omdömen och utvecklingssamtal

För  att  slutföra  jämförelsen  av  institutionens  undervisning  följer  en  redovisning  av  hur 

cirkelledarna, musikhandläggaren och kulturskollärarna ställer sig till betyg och utvecklingssamtal 

–  saker  som förknippas  med  grundskolan.  Här  behandlas  alltså  alla  tre  sidor  i  den  didaktiska 

triangeln:  ska  lärarna sätta  betyg  på  elevernas tillgodogörelse  av  undervisningens  innehåll? 

Respondenterna har blivit tillfrågade om de använder sig av betyg eller omdömen, och i så fall 

varför eller varför inte:

Nej det tycker jag inte alls är nödvändigt. Dom är ju här för att vill utveckla sig och då ska 
inte jag komma och säga vem som är bra och vem som är dålig. Jag är ju liksom ingen 
lärare så, utan jag vill ju bara få dom att fortsätta med det som tycker är roligt. Så det tror 
jag bara skulle utveckla någon slags tävlingsanda här som skulle få folk att må dåligt.

Mimmi

Jag tycker väl att man kan överväga det om nån har det önskemålet, ungefär som en del vill 
ha referenspersoner eller vitsord eller nåt så kan det vara absolut helt okej. Och då får ju 
den ledaren som har haft den personen i så fall skriva det, det skulle jag kunna tänka mig. 
En del vill ju kanske gå vidare till högre studier eller kanske någon praktikplats på något 
speciellt ställe och då kan det ju vara läge att ha nåt på papper. Då skulle det kunna funka, 
men inte som att det skulle vara något positivt för vår verksamhet eller för våra deltagare att 
vi generellt skulle införa det. Nej det ser jag inte.

Isak

Näe. Det finns ingen anledning och ha såna saker. Dom är här av sin egen fria vilja och 
dom gör det  för att  dom tycker det är roligt. Och...  att  lägga in ett sånt moment skulle 
antagligen leda till att dom kan börja känna prestationskrav eller känna att det blir jobbigt. 
För det mesta i skolan är jobbigt av den anledningen. Finns absolut ingen anledning att ha 
betyg överhuvudtaget tycker jag, jag tycker det borde avskaffas från skolan också. För... 
poängen med att lära sig saker måste ju vara att lära sig saker, inte att få ett bra betyg. Och 
här behöver man inte ens lära sig saker, hit kan man komma bara för att  ha roligt. Det 
behövs inget betyg för att ha roligt heller.

Simon

Nej det har vi inte. Och det är väl som sagt att det går inte att... eller det är svårt att värdera 
kunskap liksom. Och också att det är så himla mycket olika människor som går där. Så det 
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skulle vara svårt att använda nån sorts samma riktlinje för allihopa liksom. För det är ju rätt 
stor skillnad om man går i trean eller om man är vuxen, då lär man sig på ett annat sätt 
kanske. Så att jag tror inte det skulle funka. Och sen känns det som att varför ska man ha 
det? Det finns redan så mycket krav och press. Orsaken till att det här funkar är ju för att 
människor vill något själva, i sig själva och det är upp till sig själva dom ska bevisa eller 
visa att dom kan. Och det tycker jag ska räcka, man ska inte behöva att nån annan ska sätta 
betyg på dom också.

Ida

En negativ sak jag måste säga är alla jävla omdömen man ska skriva. Det är värdelöst. Men 
det  är  mest  i  skolans  värld,  vi  som hyrs  ut  till  grundskolan.  [Det  är  inget  sånt  här  på 
kulturskolan?] Nä nä, det är jätteskönt. […] Nej usch, jobbigt. […] Jag tycker att man ska 
dokumentera en utveckling hos eleven och kunna säga att det här kunde den då, det här 
kunde  den  inte  så  bra.  Men  det  gör  en  vettig  lärare  ändå  utan  att  det  heter  skriftligt 
omdöme, du måste ha med det här, det här och det här ska skickas hem till föräldrarna och 
bla bla bla bla. Det är så värsta... åh, det är som att skriva en uppsats. Så att det är lite... och 
då kan man lägga mindre tid på att undervisa som man kanske vill göra så måste man lägga 
tid på det istället.

Kalle

Inte på det sättet. Vi har ju inget betygssystem eller så utan det är ju... och det är ju för att 
det  inte  finns  några  liksom...  sådär  där  ’i  år  ska  du  nå  dit’ utan  det  är  ju  så  otroligt 
individuellt.  Och det  finns  ju  inte  det  utan det  ser  vi  ju  från  elev till  elev  att  den ska 
utvecklas, så vi har ju inga såna mål sådär. Men sen ger man ju omdömen och så liksom, 
det gör man ju omedvetet säkert men också medvetet naturligtvis också, hur det går liksom. 
Och så. Och föräldrakontakt och så kan man har ibland och man kanske spelar på konsert 
och då blir ju det som en sorts... ja, ett omdöme eller vad man ska säga.

Jens

Sex av de sju svar som respondenterna ger är relativt lika varandra: de anser att eleverna spelar efter 

eget intresse på sin egen nivå och det blir därför svårt att sätta betyg på dem. Simon klassar det 

dessutom som onödigt och Ida tycker det räcker att eleverna bevisar för sig själva vad de vill och 

kan. En intressant skiljaktighet som uppstår mellan Mimmi och Kalle är hur de kopplar betyg och 

omdömen till lärarrollen. Mimmi säger att hon inte någon lärare utan bara vill få eleverna att tycka 

det är roligt medan Kalle säger att en vettig lärare dokumenterar elevernas utveckling även om det 

kallas skriftligt omdöme eller inte. På så vis kopplar de båda samman lärarollen med att sätta betyg 

men med differensen att Mimmi inte ser sig själv som en lärare till skillnad från Kalle.

I den pedagogiska metod Stina undervisar i används en form av betyg, även att de inte benämns 

som det. Stina pratar istället om märken för att visa att en elev nått upp till en ny nivå och klarat av 

ett nytt stycke:

Hmm nej det  skulle jag egentligen inte vilja  göra.  Vi sätter ju betyg på våra elever på 
gymnasiet som går musiktillägget men faktiskt [tystare tal] är det så att vi ger inte dom 
betyg om vi inte kan ge dom VG eller MVG26 för då är det inte lönt, men dom är oftast så 
pass duktiga att dom är inne på det faktiskt redan från början. […] Men våra elever här, det 
ser jag ingen anledning till. Det är det som är så spännande med när jag har mina Suzuki-
elever för där kan man ju verkligen se att nu har du märke på det stycket i den boken, du 
har kommit dit helt enkelt. […] Det finns så mycket annat i deras spel för det där med 

26 Väl godkänt eller Mycket väl godkänt.
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märken,  det  handlar  ju  om att  jag  ska  kunna  gå  vidare  med nåt  tekniskt.  Hmm,  med 
styckena. Ja musikaliskt också, men det finns så många andra saker som, som har liksom 
musikalisk förståelse, förmåga att spela tillsammans med andra, hållningen, notläsningen. 
En del kan ju vara väldigt väldigt fyrkantiga och komma ganska långt i sitt spel men har 
liksom inte,  dom har liksom inte den musikaliska förmågan. Det finns ju andra väldigt 
ostrukturerade typer och det slafsar hit och dit [skratt] trots en fin musikalisk förmåga och 
det är så olika. Det skulle vara otroligt svårt att betygsätta det. Och det, jag ser inget värde i 
det heller. Det gör jag inte. Så det är tur att vi inte är en sån verksamhet. Men däremot är 
det ju viktigt att kunna gruppera på ett bra sätt och kunna se vad olika elever behöver så 
att... en form av bedömning gör man ju. Men den är ju inte värderande på det sättet. 

Jag frågar vidare om märkena: ”Men dom här märkena, det är mer... skulle man kunna säga att det 

blir en godkändnivå även att det inte är nån värdering i det? Det blir ju ändå godkänt på så sätt.” 

Stina svarar:

Ja det är det, för det betyder ju att dom... det betyder helt enkelt att vi kan gå vidare på nästa 
stycke. Att vi har godkänt ett moment kan man säga. För att kunna bygga på med en annan 
bit men det handlar inte om hur bra du är på att spela fiol egentligen. Utan det handlar om 
att man kan gå vidare med nästa moment. 

Stinas svar kan ses motsättande genom att hon inte vill använda sig av betyg men samtidigt pratar 

om att  godkänna ett  spelmoment.  Hennes förklaring att  det  inte handlar om hur bra fiolspelare 

eleven är utan att det handlar om att ”gå vidare med nästa moment” är ambivalent genom att eleven 

faktiskt måste vara tillräckligt bra för att kunna gå vidare med nästa, svårare moment. ”Konflikten 

mellan musik som ett upplevelseämne och kravet att bedöma” (Brändström 1997:104) märks hos 

Stina, som liksom sin kollega Kalle, ser sig själv som lärare på ett annat sätt än vad Mimmi från 

studieförbundet gör. Hur respondenterna ser på sin yrkesroll överensstämmer med Rostvall & Wests 

studieresultat om att cirkelledaren i studieförbund mer ses ”som en deltagare i gruppen snarare än 

som en lärare i traditionell bemärkning.”  (2001:105) och att ”läraren betecknas som 'studieledare' 

eller 'cirkelledare'.” (2001:106) istället för lärare.

Sammanfattningsvis verkar åsikten överlag vara att det är upp till eleven om betyg och omdömen 

skall  ges.  Isak  säger  att  det  inte  är  något  som  karaktäriserar  verksamheten  men  om en  elev 

efterfrågar omdömen ses detta med serviceinriktade ögon. Detta är något som stärker bilden av den 

didaktiska  triangeln  där  sidorna  skall  samspela  med  varandra.  Undersökts  har  även  frågan  om 

utvecklingssamtal. Respondenterna har blivit tillfrågade om de använder sig av utvecklingssamtal i 

sin undervisning, och i likhet med betyg: varför eller varför inte.

Jag vet att XXX har haft något slags föräldramöte med några så du får prata med han om 
det, men jag har inte något... inget sådan, inte sån med betygssättning, syfte eller så men 
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man frågar ju dom vad dom tycker om kursen.
Mimmi

Några som har några band, eller rockskola då, dom har ganska mycket samtal då. Det finns 
dom som har köpt till sig extratid, istället för att köra 60 minuter så kör dom 90 minuter då 
och då har dom mycket mer tid att lägga ned på prat och sådär, och då blir det ju en form av 
utveckling, ett bands utveckling.

Isak

Det känner jag väl inget behov av heller, men man har väl alltid en dialog med föräldrar. 
Dom märker själva om en utveckling sker eller inte. Men det är inte så att en utveckling är 
nånting man måste ha med, vissa utvecklas inte och jag kan liksom inte tvinga nån till att 
öva hemma eller så. Så... det är väl inte så att jag träffar alla föräldrar en gång per termin 
och säger ’det här och det här har hänt’ för det känner jag ingen anledning till att göra. […] 
Det finns ju dom som bara vill komma dit för att det är roligt att komma dit, eller komma 
hit. Som faktiskt inte bryr sig om att lära sig nånting utan det är roligt att köra en låt tills 
man kan den och sen byter man. Men det händer ju inte så mycket då. Jag tycker det är 
roligare  om  man  märker  en  utveckling  och  dom  upplever  den  själva.  Det  är  väldigt 
stimulerande att märka att man är bättre. Så på det sättet så strävar jag ju gärna efter att 
dom utvecklas men... jag håller inga samtal om att ’det här och det här…’, det känns också 
som ett sätt att påvisa att man måste prestera. Och det finns inga krav på att prestera. Så det 
finns  av den anledningen inga krav att  ha ett  sånt  samtal.  Däremot har  det  ju hänt  att 
föräldrar har ringt och undrat hur det gått, och då säger man ju som det är. Men... det är inte 
så att det finns något behov av det eller så.

Simon

Nja det har vi inte [Skulle du kunna tänka dig att använda det?] Absolut ja, om det skulle... 
ibland frågar ju föräldrar ’hur går det?’ och ’är hon duktig?’ eller la la la och det är ju klart 
man svarar på det men... jag tycker ju som sagt alla... jag vet inte, alla skärper ju sig liksom. 
Alla försöker ju ändå, det är ju det. Så länge dom försöker så. [Så behövs det inte?] Näe.

Ida

Ja  jag  kan  säga  såhär  att  innan  jag  började  med  Suzuki  så  hade  jag  faktiskt 
utvecklingssamtal. Med föräldrar och elev men nu har jag inget behov av det eftersom vi 
har det kontinuerligt hela tiden kan  man säga. […] Men dom ska känna såhär att det finns 
en del elever som lite grann, dom tycker ju helst att  vi ska ju helst trolla. Det finns ju 
föräldrar också som tycker det men dom små. Att det är fantastiskt bara dom kommer hit, 
men det kan vi ju inte. Dom gör jobbet själva.

Stina

Inte så formaliserat ’nu klockan 16.30 på måndag ska du träffa mig där’ men man har ju 
föräldrakontakten och så ibland då och då man har ju det informellt sådär att man pratar om 
hur det går och så. Jag har tänkt på det faktiskt, att man skulle ha det lite mer kanske... men 
sen man vet ju hur det är liksom. Det är mycket ändå sådär. För alla. Man vet ju hur det är 
som förälder. På nåt sätt […] så ger man ju den feedbacken ändå fast det är inte är i den 
formen.  [Att  det  inte  är  så  strikt?]  Nej  det  behöver  inte  vara  det,  dom planerna  dom 
frågorna. […] Man kan ju säkert göra det på ett bra sätt men det får också bli... det kan 
också lätt bli lite onaturligt. Att man ska trycka fram ett sånt samtal. När det inte behövs, 
barnet mår bra och den lär sig och spela hemma och jobbar och föräldrarna är glada.

Jens

Vad gäller utvecklingssamtal inom den frivilliga musikundervisningen verkar åsikten överlag vara 

att behovet inte finns. Både från studieförbundet och från kulturskolan yttrar respondenterna att det 

inte finns något att diskutera på ett utvecklingssamtal så länge alla trivs och det går framåt, vilket 

känns som logiska tankegångar – speciellt hos cirkelledarna då de har alla tre på olika sätt avsagts 

sig vara en traditionell lärare (vilket innebär att de också avsagt sig det som traditionellt förknippas 
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med en lärare: betyg, styrdokument och utvecklingssamtal). Detta har dock inte respondenterna från 

kulturskolan, och på så vis torde det vara en större skillnad på deras svar. Gustavssons (2000 i 

Rostvall  &  West  2001:45)  beskrivning  av  hur  musiklärare  som  är  negativt  inställda  till 

styrdokument  istället  söker  sig  till  musik-  och  kulturskolor  kan  sätta  fingret  på  varför  även 

kulturskollärarna  sänker  betyg  och  utvecklingssamtal  betydelse:  ”Musiklärare  är  inte  sällan 

avståndstagare till styrdokument.” I många av svaren kan utläsas att sådant som liknar grundskolan 

bara utförs efter förfrågan, vilket inringar konceptet med frivilligundervisning bra.

5 Slutdiskussion

I följande kapitel sammanfattas analys- och resultatdelen utifrån den didaktiska triangelns teoretiska 

perspektiv. 

5.1 Diskussion av analys och resultat

Att frivilligundervisning bedrivs i en komplex institution påvisas upprepade gånger under analysens 

gång. Både deltagare, innehåll och lärare påverkas av både inre och yttre faktorer i lärosituationen 

som både kan förenkla och försvåra arbetet. Elevernas olika mål, förutsättningar, motivation, ålder 

och engagemang kräver en anpassningsbar och flexibel lärare,  och att  organisationerna inte har 

några  styrdokument  att  arbeta  utifrån  definierar  det  faktum att  lärandet  ständigt  är  föränderligt 

utifrån vad som sker just den här terminen med just dessa elever. Att både kulturskollärarna och 

cirkelledarna har flexibiliteten som gemensam utgångspunkt visas under analysen – inte minst då 

majoritetens svar på hur en typisk elev kan beskrivas är att det inte finns någon typisk elev. Alla 

elever kommer in till undervisningen med olika förutsättningar, viljor och uppfattningar och det är 

upp till läraren eller cirkelledaren att förankra deras musikintresse.

Den flexibla lärarrollen går hand i hand med det teoretiska perspektivet då triangelns sidor är tänkta 

att oupphörligt interagera och influeras av varandra. Frågan om material och repertoar visade det 

stora elevinflytandet, vilket är positivt utifrån den didaktiska triangelns villkor. I förutsättningarna 

mellan eleven, läraren och innehållet beskriver Brousseau (1997 i Brandell 2005:3ff  27) tre olika 

axlar för den didaktiska triangelns relationer:  social,  didaktisk och adidaktisk. Dessa axlar ersätter 

inte elev, lärare och innehåll utan är tre exempel på hur interaktionen mellan dem styrs. Den sociala 

axeln  syftar  på  kommunikationen då  lärare  och  elev  skapar  en  överenskommelse  om 

undervisningens  mål.  Under  den  didaktiska  axeln  utvecklar  läraren ämnet  för  att  göra  det 

27   Ur en föreläsnings-PDF i matematikdidaktik för högskolan: 
http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/gerd/didaktikkurs/MadidkursF%F6rel2.PDF 2011-06-08
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sammanhängande, och i den adidaktiska är det istället eleven som skapar sin egen uppfattning och 

förståelse av ämnet. Jag vill påstå att alla tre axlar förekommer i den frivilliga musikundervisningen 

som studerats; genom att en elev söker sig till den undervisningsform som pågår i studieförbund 

och  kulturskola  utgörs  lärandet  från  den adidaktiska  axeln,  elevens  uppfattning,  men utvecklas 

sedan  till  den  didaktiska  och  så  småningom  även  den  sociala.  Elevens åsikter  (exempelvis 

repertoarval)  skapar  innehållet  från  lärarens bedömning  (exempelvis  genom  begränsningar  då 

repertoarvalet  är  för svårt)  och utvecklas sedan i  samråd (då resultatet  grundas i  bägge parters 

inflytande). Hävdas kan därför att alla axlar, relationer och sidor i den didaktiska triangeln kommer 

väl till pass inom frivillig musikundervisning – särskilt med bakgrund av att alla respondenter talar 

om det humanitära, sociala och medmänskliga som en viktig del i yrket.

5.2 Besvarande av studiens frågeställningar 

En  av  huvudfrågorna  för  studien  var  att  ta  reda  på  vilken  lärarroll  som råder  på  de  berörda 

institutionerna. Frågan ställdes till  respondenterna som alla sju talade om både musikaliska och 

sociala förmågor. Den sammanfattande bedömningen av vilken lärarroll som gäller anser jag Simon 

bekräfta i sitt uttalande om att ”rollen växlar för varje grupp”. Att vara flexibel och anpassningsbar 

samt att ansvara ”för undervisningens utfall  […] på ett individuellt  elevplan” (Rostvall  & West 

2001:52) väger mycket tyngre än att specificera lärarrollen som handledare, förebild eller magister. 

Skillnaden mellan respondenterna från de olika organisationerna är dock att cirkelledarna alla på 

något sätt avsagts sig en lärarstämpel, vilket inte kulturskollärarna har. Anledningen till detta finns 

troligen mer i respondenternas utbildningsbakgrund än i fråga om organisation då alla respondenter 

från kulturskolan innehar en lärarexamen. 

I frågan om vilka mål eleverna ska uppnå i ett studieförbund gentemot i kulturskolan kan svaret 

hittas i den sociala axeln på den didaktiska triangeln. Brandell (2005:4) skriver att elev och lärare 

tillsammans skapar en uppfattning om vad som är målet med undervisningen, vilket kan vara ett 

uppspel,  en  examination  eller  att  helt  enkelt  bara  att  ”bli  lite  bättre”  som Isak  uttrycker  det. 

Framsteg ter sig viktigare än prestation, och återigen samspelar triangelns sidor då interaktionen står 

i fokus. Samspelet mellan läraren, eleven och innehållet utgår ej från ett färdigt koncept utan är en 

fråga som behandlas med varje ny elev. Undantaget här är Stina, vars undervisning följer en tydlig 

mallstruktur. Hennes elever är dock medvetna om den pedagogiska inriktningen Stina lär ut och har 

accepterat målen för undervisningen i och med ansökan till undervisningsformen.

Den slutliga frågeställningen är vilka undervisningsskillnader som råder i institutionerna. Baserat på 
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respondenternas  intervjusvar  finns  fler  likheter  än  skillnader  i  undervisningens  form:  alla 

respondenter talar varmt om elevinflytande, det förekommer inga utvecklingssamtal och bortsett 

från  Stinas  Suzuki-märken  förekommer  inga  betyg.  Kulturskolans  lärare  talar  till  skillnad  från 

cirkelledarna om noter i positiva meningar, medan cirkelledarna hänvisar till låtar och tabulatur som 

materialet de använder. Den största skillnaden mellan respondenterna är dock hur de talar om sitt 

yrke:  kulturskollärarna  har  inga  problem  med  att  ge  detaljrika,  långa  svar  som  tyder  på  en 

pedagogisk insikt och ett stort intresse för arbetet de lägger ned. Cirkelledarna å andra sidan avsäger 

sig som sagt epitetet lärare, vilket som sagt stödjer Rostvall & Wests yttrande att cirkelledaren ses 

som en gruppdeltagare mer än en traditionell lärare (2001:105). Cirkelledarnas intervjuer var alla 

kortare än de alla som hölls på kulturskolan. Om differensen beror på skillnader i utbildning och 

kompetens kan spekuleras i, men det sammantagna intrycket är att en pedagogisk utbildning gagnar 

ett större intresse för att tala om sitt pedagogiska yrke.

Min förhoppning var att genom studien kunna redogöra vad de olika institutionerna kan lära av 

varandra. Nyfikenheten vad som skiljer organisationerna från varandra trots sina likheter har stillats, 

men frågan om vad de kan lära av varandra är svår att svara på. Man kan tro att studieförbund och 

kulturskola  skulle  kunna konkurrera  ut  varandra eftersom de arbetar  efter  samma förutsättning: 

barns och ungdomars fria vilja att lära sig musik, men efter att ha talat med respondenterna och satt 

mig in hur de arbetar betvivlar jag att konkurrensen mellan dem skulle få konsekvensen att bara en 

av institutionerna behövs. Det tidigare konstaterandet om att  det  inte finns några typiska elever 

banar väg för att det inte finns någon typisk undervisning som skulle kunna tillgodose alla elevers 

behov.  Vad  institutionerna  skulle  kunna  lära  av  varandra  är  inte  undervisningsmässigt  eller 

kunskapsmässigt. Istället hävdar jag att lärdomen är att sluta konkurrera, eller att inte börja. Istället 

för  att  rivalisera  borde  organisationerna  kunna  bistå  varandra  hjälp,  till  exempel  med 

elevrekrytering: anser cirkelledarna att en elev behöver en musikhögskoleutbildad lärare så hälsas 

denna istället välkommen till kulturskolan, samtidigt som lärarna på kulturskolan kan tipsa sina 19-

åriga elever om fortsatt studerande på studieförbund. 

För att den didaktiska triangeln ska kunna verka funktionellt är samspel den gyllene regeln. Ett 

samspel  inom hela  den  frivilliga  musikundervisningens  omgivning  skulle  bredda  triangeln  rent 

geografiskt, men även kompetens- och skicklighetsmässigt i olika genrer, instrument och nivåer. 

Först  då,  i  interaktionen  och  samspelet,  kan  organisationernas  didaktiska  trianglar  lära  sig  av 

varandra.

5.3 Förslag på fortsatt forskning
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Allt inom frivillig musikundervisning kan inte sägas genom att studera den utifrån den didaktiska 

triangelns principer. Genom att studera kulturskola, studieförbund och andra bildningsverk utifrån 

ekonomiska förutsättningar, policydokument, utbud, administration och geografiska lägen kan en 

större bild av organisationerna ges. Som tidigare nämnt skulle observationer vara ett annat sätt att 

forska som skulle kunna komplettera mina resultat. Även elevintervjuer och/eller intervjuer med 

lärare och elev samtidigt är vägar att gå om fortsatt forskning är av intresse.
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Bilaga 1

Nedan följer det frågeformulär som använts som mall under intervjuerna. Som tidigare påpekats har 

har inte mallen följts till punkt och pricka, utan lagt grunden för de olika kategorierna och haft 

exempel på frågor och följdfrågor. 

Mall för intervjufrågor
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Yrkestitel, utbildning, utveckling, kompetens, kunskap

• Berätta lite om dig själv! (Ålder, tidigare arbeten)
• Vad har du för utbildning?
• Vad har du för yrkestitel? Vad/vilka instrument undervisar du i?
• I hur stor mån utvecklas du i din kompetens, och på vilket sätt? Hur stora möjligheter finns 

det att utvecklas? Vad tycker du om detta? 
• Vilka kunskaper, mer än den rent musikaliska, tycker du är viktig i ditt arbete? Varför?

Material, repertoar, elevernas förväntningar

• Vad använder du dig av för material i din undervisning? CD, mp3, dator, internet, papper 
och penna osv?

• Vilken, och hur stor, repertoar har du? Vad återkommer du till?
• I hur stor mån får eleverna vara med och bestämma över material och repetoar, och vad tror 

du de själva har för förväntningar på att få göra det?

Eleverna: förväntningar, motivation, elevinflytande

• Hur skulle du beskriva en typisk elev hos ditt studieförbund?
• Vad tror du eleverna kommer med för förväntningar?
• Hur motiverar du dina elever? Kan du ge något exempel?
• Hur stort inflytande har eleverna på sina lektioner? 
• Vilka mål ska eleverna uppnå efter en kurs? Är detta något man pratar med eleven om?

Läraren, roll

• Vilken roll anser du dig ha som lärare? Exempel.
• Har din roll förändrats under de år du arbetat som ledare/lärare?
• Vad är det bästa med ditt arbete? Vad är det sämsta?
• Arbetar ni ledare tillsammans något eller är det mesta självständigt?
• Hur mycket påverkas du i ditt arbete? Kan du lämna det på jobbet efter en arbetsdag, eller 

tar du med dig mycket hem?

Institutionen, schema, ämnesintegrering, lektionslängd, planering, lön

• Hur trivs du på ditt studieförbund? Fördelar/nackdelar?
• Hur trivs du med ditt schema? Hur mycket kan du styra det själv?
• Hur långa är lektionerna? Är det lagom?
• Hur mycket planerar du inför en lektion?
• Vad har du för arbetstider? 

Krav, examinationer, betyg, utvecklingssamtal

• Hur fungerar det med att examineras? Vad gör man sista lektionen i en avslutad kurs?
• Använder ni er av betyg/omdömen? Varför, varför inte?
• Använder ni er av utvecklingssamtal? Varför, varför inte?
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• Förekommer avslutningskonserter? Hur ofta och på vilket sätt?
• Berätta om vilka mål som finns med undervisningen.
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