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Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att jämföra den svenska och den finländska musikskolan i fråga om 
elevurval och progression, och att beskriva musikskolelärares attityder till dessa frågor. Detta 
gjordes genom enkäter till två musikskolor i Sverige och tre i Finland, och genom intervjuer 
av två musiklärare från vardera land. Resultatet visade på skillnader i styrramarna för 
musikskolan, och att de svenska musiklärarna i högre grad lade tyngdpunkten på elevens 
personliga utveckling, medan de finländska betonade musikkunskaper mer. Intervjuerna 
visade trots allt liknande åsikter i de två länderna, det är mer de yttre förutsättningarna som 
skiljer dem åt. 
 
Nyckelord: musikskola, Sverige, Finland, elevurval, progression. 
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Inledning 
 
Jag är född och uppvuxen i Finland. Som liten fick jag en keyboard  av mina föräldrar, jag 
började spela på den och lärde mig noter och ackord på egen hand. Som 7-åring sökte jag in 
till det lokala musikinstitutet, fick genomgå inträdesförhör – och blev inte antagen. Istället tog 
jag pianolektioner på ett medborgarinstitut1 tio minuter i veckan. Efter ett år sökte jag återigen 
in till musikinstitutet. Den här gången blev jag antagen. Åren som följde kantades av 
musikundervisning, terminsuppspelningar och kursexamina. När jag kom till Sverige för att 
studera på musikhögskola blev jag så småningom varse att grunden i musikundervisningen i 
musikskolan här sker på helt andra villkor än i Finland. Denna skillnad ville jag studera 
närmare, vilka fördelar respektive nackdelar som finns och åsikter om dessa. Även om man 
kan studera musik i olika sorters skolor, t.ex. i medborgarinstitut, valde jag att koncentrera 
mig på det som i Finland kallas musikinstitut, och i Sverige kommunal musikskola, eftersom 
det är de som närmast motsvarar varandra i funktion. Dessa kommer att beskrivas i avsnittet 
som följer. 

 
Bakgrund 
 

Musikskolans organisation och finansiering 
 
I Sverige är musikskolan en kommunal eller lokal angelägenhet. I princip har staten ingen 
kontrollerande makt över musik- och kulturskolorna, och det finns heller ingen speciell 
lagstiftning gällande dessa (Heimonen, 2003). Svenska kommunförbundet (1984) skriver: ”De 
mål som finns fastställda för musikskolan är i de flesta kommuner mycket allmänt 
formulerade.” Huvudmännen är i regel kommunen, i några enstaka fall studieförbund, ideell 
förening eller ekonomisk förening. I Sverige finns år 2005 282 musik- eller kulturskolor, 
enligt SMoKs (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) årliga rapport. Totalt finns det bara åtta 
kommuner som saknar musik- eller kulturskola. Reimers (1998) skriver att 60% av alla tio-
åringar i Sverige börjar spela ett instrument i musikskolan.  Det totala antalet elever som nås 
av musik- och kulturskolornas verksamhet är 359 000, enligt SMoKs rapport 2005. Tilläggas 
kan att inte alla av dessa elever sysslar med musik. Många kulturskolor erbjuder en stor bredd 
av verksamheter, t.ex. drama, media, slöjd, cirkus, för att nämna några. Den verksamhet som 
kallas musikskolan är däremot huvudsakligen inriktad på musikundervisning. Verksamheten 
finansieras till största delen med kommunala medel. Varje verksamhet beslutar självständigt 
om eventuella terminsavgifter som eleverna betalar. För närvarande varierar terminsavgiften 
mellan 0 och 1600 kronor, med ett genomsnitt på 591 kronor (ibid.).  Svenska 
kommunförbundet (1984, s.60) skriver dock att ”Som allmän regel bör gälla att ingen elev av 
ekonomiska skäl skall behöva avstå från att delta i musikskolans aktiviteter.” 
 
I Finland finns enligt SML (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry) mer än 60 000 elever som 
studerar i 97 olika musikläroinrättningar.2 Av dessa upprätthålls 55 av kommuner eller 

                                                
1 Medborgarinstitut kännetecknas av att vara öppna för alla oavsett förutsättningar och har inte samma krav på 
framsteg som musikinstituten har. En utförligare beskrivning ges i Bakgrunden under rubriken Elevurval och 
undervisning.  
2 Av dessa är 88 musikinstitut och 9 konservatorier enligt SML. Dessa 97 är de läroinrättningar som är 
medlemmar i SML och som erhåller lagstadgat statligt stöd. Heimonen (2003) skriver att det förutom dessa finns 
ett stort antal musikskolor. Sammanlagt finns det i Finland 140-150 musikläroinrättningar. 
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kommunförbund, en av ett landskapsförbund, två av understödsaktiebolag och 39 av 
musikläroinrättningar privata föreningar. Verksamheterna finansieras såväl av statliga medel 
(49%), kommunala medel (34%) som elevavgifter (17%). Musikläroanstalternas 
läsårsavgifter per år är i genomsnitt 300 euro. Även här finns möjlighet att bli beviljad 
befrielse eller delvis befrielse av terminsavgiften av sociala skäl (SML, 1999). I Finland 
regleras undervisningen av nationella styrdokument fastställda av Utbildningsstyrelsen, som 
ger övergripande mål och grunderna för de lokala läroplanerna. Dessa garanterar en likvärdig 
utbildning i hela landet. Studierna på grundnivån är indelade i kurser. Beroende av 
huvudämnet är de antingen tre eller två till antalet. Förutom instrumentalundervisning ingår 
teori/tonträffning3 samt grundkurs i musikkunskap.  Den beräknade omfattningen av studierna 
på grundnivå är enligt Utbildningsstyrelsen (2002) 665 timmar, där 385 hänförs till 
undervisning i instrumentet och sammusicering, medan 280 timmar hänförs till undervisning i 
musikens grunder. Som grund för den beräknade omfattningen har man utgått från en 
lektionslängd på 45 minuter.  
 

Elevurval och undervisning 
 
Sveriges musik- och kulturskolor kännetecknas av att vara öppna för alla. SMoK 
(www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf) skriver att ”Musik- och kulturskolorna är tillgängliga 
för barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller 
ekonomiska förutsättningar. Inträdesprov finns ej.” Om det inte finns tillräckligt med platser 
för alla sätts eleverna vanligen på en väntelista, där den som stått i kö längst således har 
förtur. Heimonen (2003) kommenterar:  
 

In Sweden, any kind of elitism regarding music education is considered negative. No one is 
turned away, and the child-centered approach adopted emphasizes the right of every child to a 
place in a music or cultural school… The main principle in Sweden is: ”Music for all: let all 
kinds of birds sing, and not only the best ones”. (s. 176)  
 

Undervisning i grupp betonas gärna och den individuella lektionstiden är ofta begränsad till 
20 minuter per vecka. Musik- och kulturskolorna samverkar också med andra skolformer, 
vilket innebär att många elever får sin instrumentalundervisning under ordinarie skoltid i sin 
egen skola.  
 
De finländska musikläroanstalterna tillämpar däremot inträdesprov, där varje läroanstalt 
beslutar självständigt om innehållet i provet. "De sökandes förutsättningar att tillägna sig 
undervisningen kontrol leras (sic) genom test, som hänför sig t.ex. till förmågan att uppfatta 
tonhöjd och -längd, samt musikminne”, enligt SML (1999).  Endast 30% av de barn som 
söker musikskolan blir erbjudna plats, skriver Palonen (1993). Någon nedre åldersgräns för 
inträdesprovet finns inte. Till skillnad från den svenska öppenheten för alla elever skriver 
SML (1999) att ”Musikstudier passar inte alla lika bra. För varje barn bör man finna en 
lämplig hobby. Om inte musik är den rätta, kan man välja någon annan.” Alla elever får i 
inledningsskedet lika mycket undervisning, ”men flit och framsteg kan belönas med förlängd 
undervisningstid” (ibid.). Enligt Heimonen (2003) får eleverna ungefär en timmes 
undervisning i sitt huvudinstrument per vecka, ofta tillåts de även att ha ett biinstrument. 
Undervisningen sker vanligen på kvällar och lördagar, d.v.s. efter ordinarie skoltid.  
 

                                                
3 Ämnet tonträffning motsvaras i Sverige av gehörslära. 

http://www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf
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För de barn, unga och även vuxna som vill lära sig spela ett instrument, men inte får en plats i 
en musikläroanstalt, finns möjlighet att söka sig till ett Medborgarinstitut för att få 
undervisning. Medborgarinstituten är en fri form av folkbildning med ett ofta stort och 
varierande kursutbud med allt från språk-, teknik-, hantverks- och konstkurser till 
motionskurser. Medborgarinstituten är öppna för alla, och närmare 260 institut är verksamma 
på olika håll i Finland. Mer än en halv miljon människor deltar i kurserna, enligt OpinOpas 
(2004). 
 

Mål 
 
De övergripande mål som de båda länderna ställt upp reflekterar i stort sett samma 
värderingar. SmoK (www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf) skriver i ett samlande dokument 
för musik- och kulturskolorna:  
 

Musik- och kulturskolorna har den viktiga uppgiften att ge alla Sveriges barn och ungdomar 
tillgång till kulturen som språk. Barnen skall få upptäcka och utveckla sin skapande förmåga, 
tillägna sig konstnärliga uttrycksmedel, få ett berikande och livslångt intresse – och i några fall 
ett yrke. 
 

Här betonas ytterligare att musik- och kulturskolorna är till för alla, men även att de skall 
bedriva yrkesförberedande verksamhet inom musik för de elever som vill satsa på det.  
Ovanstående citat kan ses som en riktlinje för arbetet, dock ingen lag. Den lagstiftning som 
musik- och kulturskolorna står under är samma som för det obligatoriska skolväsendet, 
nämligen Lpo94. Lpo94 ger uttryck åt samma tanke men med andra ord vad gäller skolans 
uppdrag: 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar… Förmåga till eget skapande hör till det 
som eleverna skall tillägna sig. (s. 8) 
 

Läroplanen fokuserar genomgående på eleven, och dess utveckling är det centrala. 
Undervisningen är till för eleverna, inte tvärtom. 
 
Den finländska Utbildningsstyrelsen skriver i den lagstiftning som gäller för fördjupade 
lärokurser i musik (2002):  
 

Undervisningen… skall skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musiken, för ett 
livslångt musikintresse samt för yrkesstudier i musik. Syftet med undervisningen är att stödja 
elevernas andliga tillväxt och stärka personligheten samt utvecklingen av deras kreativa och 
sociala förmåga… Ett annat syfte är att bevara och utveckla den nationella musikkulturen. (s. 7) 

 
Också här betonas elevens utveckling; att genom musiken få ett rikare liv. Men det sätts inte 
lika tveklöst fram som huvudsyftet med undervisningen som i de svenska styrdokumenten. 
Utbildningsstyrelsen framhåller att musiken är till för eleverna, men också tvärtom, att 
eleverna är till för musiken.  

 
 

http://www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf
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Att mäta musikalitet 
 
Tillvägagångssättet med inträdesprov och testning av barns musikaliska förmåga, har varit 
omdebatterat. Grovt indelat kan man se två utgångspunkter. Brändström (1997) beskriver 
dessa som ett absolut eller ett relativistiskt synsätt på musikalitet. Den absoluta synen på 
musikalitet ”utgår från en elitistiskt färgad syn på musikalitet, där ett grundantagande är att 
musikalisk förmåga är biologiskt nedärvd och förbehållet ett fåtal individer.” (ibid., s.13). Det 
relativistiska begreppet däremot utgår från att alla människor har musik inom sig och betonar 
musikupplevelsen snarare än färdighetsaspekten. Av detta kan man dra slutsatsen att de 
svenska musik- och kulturskolorna utgår från ett relativistiskt perspektiv på musikalitet, 
medan de finska musikläroinrättningarna snarare uppvisar ett absolut synsätt på musikalitet.  
 
Vidare kan diskuteras den effekt som stämpeln som musikalisk eller omusikalisk sätter på 
unga barn. Svenska kommunförbundet (1984) skriver angående intagning:  
 

Här måste dock starkt varnas för tester, de är svåra att göra rättvisande, eftersom barn utvecklas 
olika och ett resultat mätt i årskurs 2 kan få till konsekvens att eleven aldrig får en chans att 
spela i musikskolan. (s. 42) 
 

Att mäta musikalitet är en svår uppgift. Även om testerna utformas mångsidigt, kan yttre 
faktorer som nervositet eller helt enkelt en dålig dag göra att barn misslyckas i testerna. Den 
stämpel som barnet då får som mindre musikaliskt kan få förödande konsekvenser på dess 
fortsatta förhållande till musik och på självbilden. Brändström (1997, s. 6) skriver: ”Alltför 
ofta har jag träffat vuxna som säger sig vara totalt omusikaliska och denna självbild visar sig i 
de flesta fall ha etablerats under de tidiga barnaåren och senare bekräftats i skolan.”  Till de 
finska musikläroanstalterna kan man visserligen söka flera gånger om man inte kommer in på 
första försöket, men ett misslyckande är ändock ett misslyckande. SML (1999) menar därför 
att man bör överväga om barnet är redo för det musikaliska testet. SML (ibid.) skriver vidare: 
”Det lilla barnet är inte betjänt av negativt resultat från provet endast för att få erfarenhet.” 
 

Krav på framsteg hos eleverna 
 
Det finländska systemet bygger vidare på kontinuerliga utvärderingar och bedömningar av 
eleverna där dessa betygsätts. Utbildningsstyrelsen (2002) skriver: 
  

Syftet med bedömningen är att handleda eleven att ställa upp mål för studierna och att hjälpa 
honom eller henne att nå målen. Bedömningen skall stödja utvecklingen av en god självkänsla 
hos eleven. I en mångsidig, kontinuerlig bedömning ingår olika former av respons och 
handledning för självvärdering. (s. 13) 
 

Som tidigare nämnts delas undervisningen på grundnivå in i två eller tre kurser, där en 
delexamen avläggs efter varje avklarad kurs. SML (1999) skriver: 
 

För varje kurs finns en egen repertoar och programmet som framförs vid kursexamen skall 
uppfylla vissa normer. För varje kurs som genomgåtts avläggs kursexamen. Där framförs en del 
av kursprogrammet, en obligatorisk del och en valbar del, för att bedömas av en jury bestående 
av flera medlemmar. 
 

Examenssystemet är riksomfattande och garanterar således en likvärdig utbildning i hela 
landet. Utbildningsstyrelsen (2002) säger att eleven skall informeras om bedömningens syften 
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och mål, bedömningskriterier och resultat som krävs för att gå vidare i studierna. Av detta kan 
man dra slutsatsen att det krävs en viss progression i studierna för att eleven skall få studera 
vidare. Reimers (1984) skriver också att man förutsätter att eleverna gör framsteg som kan 
bedömas genom kursexamina. Bedömningsskalan vid kursexamen är 1-5 / underkänd4. 
Förutom ett skriftligt vitsord över prestationen får eleven muntlig respons av 
jurymedlemmarna enligt SML (2005). För ett exempel på hur en kursexamen ser ut, se bilaga 
1 som visar första grundexamen i pianospel (ibid., egen översättning). 
 
Angående krav på framsteg i den svenska musik- och kulturskolan skriver Svenska 
kommunförbundet (1984): 
 

Musikundervisning liksom all annan undervisning måste bygga på elevens intresse och egna 
arbetsinsats. Det faktum att barn har olika intresse och förutsättningar innebär inte att inte alla 
kan hitta sin plats i musikskolan. (s. 28) 
 

Det finns således inga formella krav på framsteg i den svenska musik- och kulturskolan, utan 
det är elevens eget intresse som styr studierna. SMoK (www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf) 
skriver att: 
 

Sveriges musik- och kulturskolor kännetecknas av att erbjuda en för eleverna frivillig 
verksamhet. Musik- och kulturskolorna erbjuder barn och ungdomar undervisning och kulturella 
upplevelser. Skolorna bedriver en undervisning dit eleverna söker sig själva. 
  
 

Än en gång betonas öppenheten för alla, och det relativistiska perspektivet på musikalitet 
kommer åter till uttryck genom att man betonar upplevelser snarare än färdigheter. 
 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva likheter och skillnader mellan den frivilliga 
musikundervisningen (s.k. kommunala musikskolor) i Sverige och i Finland i fråga om 
elevurval och progression, och att undersöka några svenska och finländska musikskolelärares 
åsikter om dessa. 
 

Metod 
 
Jag valde att använda mig av både enkäter och intervjuer för undersökningen; enkäterna för 
att få en bredare bild av musiklärares åsikter i de respektive länderna, intervjuerna för att få en 
mera djupgående förståelse av åsikterna. 
 

Urval 
 
Enkäterna skickades ut under till två musik- eller kulturskolor i respektive land. Deltagandet 
skedde helt på frivillig basis och enkäterna var anonyma. De svenska musikskolorna som 
deltog var båda belägna i den norra delen av landet och kan klassas som medelstora (15-30 
lärare). Sammanlagt fick jag tillbaka 31 enkäter från de svenska musiklärarna; 15 från den ena 
skolan och 16 från den andra.  

                                                
4 Vitsordet 5 motsvarar Utmärkt; 4 Berömlig; 3 God; 2 Nöjaktig; 1 Godkänd. 

http://www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf
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De finska musikskolor eller musikinstitut som deltog återfanns i västra och södra Finland. Av 
språkliga skäl begränsades urvalet till musikskolor i kommuner med enspråkig svensk 
befolkning eller tvåspråkig befolkning. Enkäterna var således skrivna enbart på svenska. Den 
ena musikskolan kan klassas som medelstor och den andra liten. Sammanlagt fick jag tillbaka 
17 enkäter från de båda skolorna; 11 från den första och 6 från den andra. Med en så låg 
svarsfrekvens fann jag mig föranledd att skicka enkäter till ännu ett musikinstitut i Finland. 
Denna gång valde jag en större musikskola (fler än 30 lärare) belägen i södra delen av 
Finland, även denna i en kommun med tvåspråkig befolkning. Från den skolan fick jag 
tillbaka 11 enkäter. Sammanlagt fick jag 28 enkäter från de finska musikskolorna. 
 
Intervjuerna genomfördes med två personer i varje land, en från vardera av de fyra 
ursprungligt tänkta musikskolorna som deltog i enkätundersökningen. Det kriterium jag 
främst tog i beaktande vid urvalet av intervjupersonerna var att de skulle ha en relativt lång 
arbetserfarenhet inom musikskolan. Jag valde att intervjua en kvinna och en man i respektive 
land för att få en större bredd och för att minimera eventuella skillnader härrörande till genus. 
Två av de intervjuade undervisar i första hand i soloinstrument (ex. piano, gitarr), och två 
undervisar i orkesterinstrument. Tre av de intervjuade undervisade dessutom i fler än ett 
instrument, vilket gav intervjuerna en ännu större bredd. Alla intervjuade är i huvudsak 
klassiskt skolade instrumentalister. Jag är medveten om att det kan verka begränsande på 
resultatet, men undersökningens omfattning gav inte rum för fler intervjuer. Att alla de 
intervjuade utgör en homogen grupp vad gäller genre har dock fördelen att det är lättare att 
jämföra resultaten. Av de fyra intervjuade var en av lärarna inte behörig, d.v.s. saknade 
pedagogisk utbildning. Jag gjorde dock bedömningen att hans långa arbetslivserfarenhet inom 
yrket, och den bredd i skolor han undervisat på, uppvägde nackdelarna. Intervjupersonerna 
presenteras närmare i resultatdelen. 
 

Material 
 
Enkäten (se bilaga 2) konstruerades med främst fasta svarsalternativ men även några öppna 
frågor. Enkäterna utgör således en kvantitativ datainsamlingsmetod där mitt syfte var att få en 
bredd på undersökningen, som inte kunde ha nåtts enbart genom intervjuerna. Jag valde att 
använda mig av många fasta svarsalternativ för att kunna bearbeta svaren på ett enkelt sätt 
med hjälp av statistik.  En annan fördel med fasta svarsalternativ var att ifyllandet gick relativt 
snabbt, och tog inte mycket av personernas tid i anspråk, och förhoppningsvis inte avskräckte 
dem från att fylla i enkäten. Nackdelen med fasta svarsalternativ är förstås att svaren kanske 
inte blir exakta; personen som svarar på enkäten måste ofta kompromissa i sitt svar, vilket då 
leder till ungefärliga svar. Av denna orsak kompletterade jag med några öppna frågor, där 
personerna kunde skriva fritt och förhoppningsvis förtydliga sin åsikt i de fall de varit tvungna 
att kompromissa i sina svar med de fasta svarsalternativen. Öppna frågor har också sina 
nackdelar, som Trost (1994) beskriver. Många människor tycker det är besvärligt att 
formulera sig skriftligt och kanske underlåter att svara på sådana frågor. Av den orsaken har 
jag med de öppna frågorna som ett komplement till de fasta, inte som helt självständiga 
frågor. 
 
Intervjuerna (se bilaga 3) genomfördes kvalitativt. Enligt Trosts (1997) definition håller den 
kvalitativa intervjun en låg grad av standardisering och en hög grad av strukturering. Således 
hade jag några fasta huvudfrågor men gav även plats åt följdfrågor och andra frågor som 
uppstod under intervjuernas gång, vilket medförde att intervjuerna varierade lite i frågor från 
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person till person. Intervjuerna gav ett djup åt undersökningen som enkäterna inte kunde ha 
gett. 

 

Procedur 
 
Enkäterna skickades ut till musikskolorna i december 2005, förutom till den skola som 
tillkom senare i undersökningen, där enkäterna skickades ut i januari 2006. Med enkäterna 
följde även en kort presentation av mig och syftet med mitt arbete. Enkäterna fylldes i de 
flesta fall i under gemensamma personalmöten. Det är därvid möjligt att personerna som fyllt 
i enkäterna diskuterat frågorna med varandra och påverkats av varandras åsikter. Enkäterna 
var dock anonyma. 
 
Intervjuerna genomfördes en och en. De tre första intervjuerna genomfördes på de 
intervjuades arbetsplats i en lugn och ostörd miljö. Den fjärde intervjun genomfördes på ett 
café, i en inte lika ostörd miljö. De intervjuade försäkrades anonymitet och intervjuerna 
spelades in för att sedan skrivas ut i sin helhet på dator. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 
minuter vardera och utgjorde sammanlagt drygt 16 sidor datautskrivet material. Alla 
intervjuer genomfördes under december månad 2005. Intervjuerna analyserades efter 
utskriften och huvudtankar markerades för att kunna jämföras med de andra intervjuerna. 
 
 

Resultat 
 
I resultatdelen  och framöver kommer termen musikskola för enkelhets skull även att 
användas om kulturskolor, musikinstitut och musikläroanstalter, även om dessa skiljer sig lite 
från varandra, som bakgrunden visar. 

Enkäten 
 
Resultaten av enkätundersökningen kommer att presenteras i procentform. Även om det inte 
är brukligt vid ett material som understiger 100 i antal, så väljer jag att göra det för att bättre 
kunna jämföra resultaten från de båda länderna. Detta får då till följd att en person 
representerar ca 3% av de musiklärare i det egna landet som deltagit i enkäten. Procenttalen 
har avrundats till hela tal. 
 
Av de svenska musiklärarna som svarat på enkäten var 14 kvinnor och 17 män. Alla utom två 
hade utbildat sig till musiklärare i Sverige. En hade utbildning från Finland och den andra från 
ett östeuropeiskt land. Majoriteten (25 st) var utbildade som Instrumental- och 
Ensemblelärare.5 Instrumentfördelningen hos lärarna var relativt jämn. Alla olika 
instrumentgrupper fanns representerade, såsom sång, ackordinstrument, orkesterinstrument 
och afroinstrument. Flertalet av lärarna undervisade dessutom i flera instrument. Av de 
finländska musiklärarna som svarat på enkäten var 14 kvinnor och 14 män. Alla utom två 
hade utbildat sig i Finland. Två hade förutom sin utbildning i Finland även utbildning från 
                                                
5 Förutom de som utbildat sig till Instrumentallärare fanns även de som hade andra musikutbildningar, såsom 
musiker, musiklärare i klass, musiklärare och annat ämne, samt folkhögskoleutbildning. Många hade även en 
kombination av flera av dessa. Jag väljer att redovisa enbart antalet av de med en instrumentallärarutbildning 
eftersom det var den vanligaste utbildningen hos lärarna på musikskolorna.  
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Sverige. Majoriteten (19 st) var utbildade som Instrumentallärare. Även här fanns alla 
instrumentgrupper representerade hos musiklärarna. Många lärare undervisade i flera 
instrument. 
 

 
Figur 1. Åldersfördelningen bland de musiklärare som besvarat enkäten. 
 
Av figur 1 kan man se att åldersfördelningen bland de som svarat på enkäten varit relativt 
jämn. Av de svenska enkäterna saknas enbart svar från kategorin lärare under 26 år.  
 
 
 

Figur 2. Arbetslivserfarenhet 
 
Figur 2 visar att flertalet av de svenska lärarna som svarat på enkäten har arbetat som 
musiklärare i mer än 11 år. Vad gäller de finländska lärarna var arbetslivserfarenheten mera 
jämnt fördelad över de olika kategorierna. 
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Figur 3. Huvudsyfte med musikskolan 

 
Av figuren ovan framstår tre svarsalternativ som klart populärast bland de svenska 
musiklärarna, nämligen; Att stödja elevernas utveckling som personer, Att ge kunskaper och 
färdigheter, och Att förmedla musikupplevelser. Bland de finländska musiklärarna är det ännu 
tydligare; endast två olika alternativ är angivna som huvudsyfte; Att ge kunskaper och 
färdigheter, och Att förmedla musikupplevelser.  
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H.S. = Att förbereda för högre musikstudier. 
Kult. = Att värna om och utveckla kulturarvet 
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Kun.= Att ge kunskaper och färdigheter inom musik. 
Upp. = Att förmedla musikupplevelser. 
H.S. = Att förbereda för högre musikstudier. 
Kult. = Att värna om och utveckla kulturarvet 
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Figur 4. Syftena i prioritetsordning 
 
Figur 4 visar fördelningen i prioritetsordning mellan de olika syftena. Det syfte som har fått 
högsta prioritet har jag gett 5 poäng. Det syfte som fått näst högsta prioritet har jag gett 4 
poäng, o.s.v. ner till det minst viktiga som fått 1 poäng. Sammanlagt har alla då fått  15 poäng 
att fördela mellan de olika syftena. Eftersom alla inte har numrerat alla syften, utan kanske 
bara markerat de två viktigaste syftena för dem, har jag fördelat resterande poäng (i detta fall 
6 poäng) jämt mellan de resterande kategorierna (förutom kategorin Annat). I fallet med de 
svenska musiklärarna är det fortfarande kategorierna Att stödja elevernas utveckling som 
personer (25%), Att ge kunskaper och färdigheter (25%), och Att förmedla musikupplevelser 
(23%) som är de klart populäraste. Däremot visar figuren att lärarna tycker det är viktigt Att 
värna om och utveckla kulturarvet (17%) trots att ingen av dem såg det som ett huvudsyfte 
med musikskolan enligt föregående figur. Av de finländska svaren ser man även nu att 
kategorierna Att ge kunskaper och färdigheter (32%), och Att förmedla musikupplevelser 
(25%), är i topp, men också att lärarna tycker det är viktigt att stödja elevernas utveckling som 
personer (19%).  
 
Många lärare har motiverat det alternativ de prioriterat som syfte med musikskolan. Jag 
kommer att redovisa några av svaren.  
 
De lärare (enbart svenska) som anser att syftet med musikskolan är att stödja elevernas 
utveckling som personer motiverar det bl. a. med att musiken är ett bra redskap för att kunna 
stödja elevernas utveckling, den bygger upp självförtroendet och skapar trygga individer. En 
lärare säger att musiken inte är viktig i sig utan är ett medel att nå något större. En annan 
säger att alla ämnen är underordnade värdegrunden; helheten är viktigare än delarna.  
 
De svenska lärare som anser att syftet med musikskolan är att ge kunskaper och färdigheter 
inom musik motiverar det med att det är vad eleverna efterfrågar och det är skolans uppdrag. 
En lärare säger att kunskapen behövs för att kunna delta i musikupplevelser och kulturarvet. 
En annan säger att det är ett kunnande som räcker livet ut och som skapar socialt umgänge 
överallt. De finska lärarna motiverar också sitt val med att eleverna efterfrågar kunskapen och 
det är musikskolans uppgift att förmedla den. Några lärare säger att kunskapen är en 
förutsättning för att utöva musik och några betonar att de vill förmedla vidare den kunskap de 
fått genom sin utbildning. En lärare säger att kunskaper och färdigheter inom musik är källan 
till elevens utveckling inom ramen för verksamheten. 
 
De svenska lärare som anser att syftet med musikskolan är att förmedla musikupplevelser 
motiverar det med att det ger lust till ett fortsatt musicerande. En lärare uttrycker det som så 
att det föder ett eget intresse, och endast ett eget intresse och egen vilja leder till något mer. 
De finska lärarna motiverar sitt val bl. a. med att det är grunden till musicerande att väcka 
intresse för musiken. En lärare säger att musiklärarens uppgift är att öppna och visa på olika 
vägar för eleven. En annan säger att upplevelsen är det viktigaste inom musiken. 
 
Den lärare som ansåg att syftet med musikskolan är att förbereda för högre musikstudier, har 
inte motiverat sin åsikt. Endast en lärare (svensk) skrev ett alternativt syfte med musikskolan, 
nämligen: att hitta lusten till musik hos varje elev. Läraren motiverar det med att det är av den 
anledningen personen själv älskar sitt jobb som musiker och musiklärare. 
 
Lärarna fick också frågan hur väl de anser musikskolan lyckas med att uppnå det syfte de gav 
prioritet 1. Svaret angavs med hjälp av en skala från 1-10 där ett var det lägsta och tio det 
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högsta. Nästan alla har svarat på frågan. Ett par lärare från båda länderna har svarat 1 eller 2 
på frågan. Eftersom medeltalet ligger betydligt högre kan jag inte utesluta att de missförstått 
frågan. Bland de svenska lärarna låg medeltalet över alla kategorier på 6,6.  Alternativet Att 
stödja elevernas utveckling som personer har fått 6,5 i medeltal (11 av 12 lärare som angivit 
alternativet har svarat på frågan). Alternativet Att ge kunskaper och färdigheter inom musik 
har fått 6,9 i medeltal (9 av 10 har svarat på frågan). Alternativet Att förmedla 
musikupplevelser har fått 6,2 i medeltal (5 av 7 har svarat på frågan). Alternativet Att 
förbereda för högre musikstudier har fått 10 i medeltal (1 av 1 har svarat på frågan). Det 
egenkonstruerade alternativet Att hitta lusten till musik hos varje elev har fått 4 i medeltal (1 
av 1 har svarat på frågan). Bland de finländska musiklärarna låg medeltalet över alla 
kategorier på 8,3. De som angivit alternativet Att ge kunskaper och färdigheter inom musik 
har gett 8 i medeltal (21 av 22 har svarat på frågan). Alternativet Att förmedla 
musikupplevelser har fått 9,2 i medeltal (5 av 6 har svarat på frågan). Intressant nog är de 
finländska musiklärarna således signifikant mer nöjda med sin musikskola än vad de svenska 
musiklärarna är.  
 
 

 
Figur 5. Lärares inställning till påståendet Alla är musikaliska. 
 
Av diagrammet kan ses att majoriteten av de svenska lärarna anser att alla är musikaliska. De 
finländska musiklärarna är lite mera splittrade i frågan, men tendensen är att de instämmer i 
påståendet i någon mån. 
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Figur 6. Lärares inställning till påståendet Alla som vill spela i musikskolan skall få spela, 
oavsett förutsättningar. 
 
Av figur 6 kan ses att nästan alla av de svenska lärarna anser att alla elever som vill skall få 
spela i musikskolan. Majoriteten av de finländska musiklärarna instämmer inte i påståendet. 
Det finns också ett bortfall bland de finländska svaren på 3% (1 person). 
 

 

Figur 7. Lärares inställning till påståendet Det är möjligt att bedöma musikalitet. 

 
Av figuren ovan kan ses en viss splittring i åsikter mellan musiklärarna i Sverige. De som 
anser att det är möjligt att bedöma musikalitet är dock i majoritet. Majoriteten av de 
finländska lärarna instämmer i påståendet. 
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Figur 8. Lärares inställning till påståendet Elever som inte gör framsteg bör sluta i 
musikskolan. 
 
Av figur 8 kan ses att en klart övervägande majoritet av de svenska musiklärarna inte 
instämmer i påståendet att elever som inte gör framsteg bör sluta i musikskolan. Majoriteten 
av de finländska musiklärarna har dock motsatt åsikt. 
 

Figur 9. Lärares inställning till påståendet Antagningsprov är ett bra sätt att sålla ut de mer 
begåvade eleverna. 
 
Av figur 9 framgår en viss spridning i åsikter bland de svenska musiklärarna i fråga om 
huruvida antagningsprov är ett bra sätt att sålla ut de mer begåvade eleverna, eller inte. 
Flertalet av de svenska lärarna förhåller sig dock negativa till påståendet. Bland de finländska 
musiklärarna ligger merparten av svaren i kategorin Ja, instämmer delvis. 
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Figur 10. Lärares inställning till påståendet Läraren skall kunna ställa krav på eleven. 
 
Av figuren ovan framgår att en klart övervägande majoritet av musiklärarna i bägge länder 
anser att läraren skall kunna ställa krav på eleven. Denna fråga är den som lärarna är mest 
eniga i. 
 

Figur 11. Lärares inställning till påståendet Eleven bör få bestämma själv vad den vill lära 
sig. 
 
Figur 11 visar att majoriteten av de svenska lärarna delvis anser att eleven själv bör få 
bestämma vad den vill lära sig. Ingen av de svenska lärarna uttrycker bestämda åsikter åt 
någondera hållet. De finländska svaren håller sig också mittemellan vad gäller åsikter; hälften 
överväger positivt och hälften överväger negativt. 
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Figur 12. Lärares inställning till påståendet Alla elever skall få lika mycket undervisningstid. 
 
Av figuren ovan kan ses att flertalet av musiklärarna inom båda länder inte anser att alla 
elever skall få lika mycket undervisningstid. 
 
Avslutningsvis fanns också möjlighet för de som svarat på enkäten att ytterligare kommentera 
musikskolans verksamhet, läraryrket, eller enkäten. Några har lämnat kommentarer och jag 
kommer att redovisa dessa.  
Kommentarer om musikskolans verksamhet från de svenska lärarna var: ”Musikskolan måste 
hänga med i tiden.” De finländska musiklärarnas kommentarer var:  ”I Finland finns öppen 
avdelning som tar emot vem som helst.”, ”Det finns en skillnad mellan musikskolor i Finland 
och i Sverige. I Finland har vi ett mera utbyggt system med nivåprov och konsertverksamhet, 
och framför allt inträdesförhör.”, ”Man kan utveckla sin musikalitet. Musikskolan kunde 
erbjuda alternativa möjligheter åt dem som inte är särskilt musikaliska. Lärarens uppgift är att 
”jobba” med barnen. Man lär sig säkert genom att jobba – några snabbare, några 
långsammare; alla i sin egen takt. Barnen förstår ändå i något skede om musiken är den de 
gillar. Om spelandet inte riktigt lyckas tappar man lusten och avstår från spelandet.” 
 
Kommentarer om läraryrket från de svenska musiklärarna löd: ”Musiker/pedagog identiteten 
bör förstärkas”, ”Vi behövs!”, ”Musiklärare – ett härligt yrke, man får dela med sig av glöd, 
erfarenhet och musikkunskap. Det är viktigt för människans utveckling.” De finländska 
musiklärarnas kommentarer var: ”Läraryrket: lång utbildningstid, dålig lön”, 
”Instrumentläraren är en väldigt viktig människa för barn eller unga vuxna. Det kräver mer än 
bara instrumentkunnandet.”, ”Läraryrket är ett fint yrke. Musikskolorna i Finland bör 
samarbeta mera.”, ”Viktigt yrke! Musikskolor – institut behövs!” 
 
Kommentarer från de svenska lärarna angående enkäten löd: ”Påståendet Alla som vill spela i 
musikskolan skall få spela, oavsett förutsättningar, beror på om det finns andra alternativ, t.ex. 
studieförbund, församlingars musikskolor m.m.” , ”Intressant! Skulle gärna ta del av 
resultatet.” De finländska musiklärarnas kommentarer var: ”Ganska allmänna frågor”, 
”Enkäten är rätt ytligt formulerad, men med rätt attityd – barn och unga kan ha åsikter om 
sina studier, men de kan inte styra utvecklingen – det är därför pedagoger finns!”, ”De här 
svaren ger kanske inte en helt riktig bild av vad som är problematiken i undervisningen.” 
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Intervjun 
 
Jag kommer i resultatdelen och hädanefter att kalla intervjupersonerna för Anders, Stina, 
Tarja och Pekka. Intervjuerna har analyserats och de viktigast huvudtankarna som jag ser det 
har plockats fram. Resultaten kommer att redovisas huvudtanke för huvudtanke, och inte 
enligt frågorna i intervjun (som finns som bilaga 3). En del frågor som t.ex. frågan Känner du 
till musikskolornas verksamhet i grannlandet? kommer således inte att redovisas under en 
egen underrubrik, utan i den mån jag har fått svar på frågan kommer det fram under andra 
rubriker. 

Presentation av intervjupersonerna 
 
Anders 
 
Anders är i 60-årsåldern och arbetar som musiklärare på en musikskola i norra Sverige. Han 
undervisar i ett stråkinstrument och ett träblåsinstrument och har även orkesterundervisning. 
Han har själv inte gått i musikskola som barn, utan det var föräldrarna som sporrade honom 
och hans syskon att spela instrument. Även en amatörorkester som fanns på orten bidrog till 
att hålla spelandet vid liv. Sedan har han utbildat sig till musikpedagog och har nu arbetat som 
musiklärare på olika musikskolor i mer än 30 år.  
 
Stina 
 
Stina är i 40-årsåldern och arbetar som musiklärare på en kulturskola i norra Sverige. Hon 
undervisar i såväl ett ackordinstrument som i ett träblåsinstrument och har också musik i 
klasser och leder körer i grundskolan. Hon har gått i musikskola som barn, en skola som hon 
själv tyckte var väldigt bra, sedan har hon gått folkhögskola och högskola där hon utbildat sig 
till Instrumental- och Ensemblelärare. Hon har arbetat som musiklärare i mer än 10 år nu. 
 
Tarja 
 
Tarja är i 45-årsåldern och arbetar som musiklärare på ett musikinstitut i västra Finland. Hon 
undervisar eller har undervisat på två olika ackordinstrument och på ett stråkinstrument och 
leder även stråkgrupper. Hon började spela i tidig ålder och influerades i hög grad av 
folkmusiken. Hon har gått i musikinstitut som barn och utbildat sig till musikpedagog och 
musikmagister på en högskola i landet. Hon har arbetat som musiklärare i mer än 15 år nu. 
 
Pekka 
 
Pekka är i 50-årsåldern och arbetar som musiklärare på ett musikinstitut i västra Finland. Han 
undervisar i ett stråkinstrument och började själv inte spela förrän i de sena tonåren. Han har 
inte genomgått någon musikskola, utan tagit lektioner privat. Från det att han började spela 
tog det åtta år innan han var anställd i en stadsorkester. Han är inte behörig som lärare men 
har undervisat inom musikinstitut och medborgarinstitutens musikundervisning i 30 år. 
 

Syftet med musikskolan 
 
På frågan vad huvudsyftet med musikskolan är lyfter Anders fram musikskolans roll i att ge 
en grundläggande musikutbildning som är så bra att den ger en bra grund för att fortsätta för 
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dem som vill satsa på musiken som yrke. Anders betonar också den fostrande delen av 
undervisningen och vikten av att läraren är en bra förebild.  
 

Det handlar ju väldigt mycket om socialt samspel… om du spelar i orkester eller i ensemble 
tillsammans, att du anpassar dig och att du tar hänsyn. Det är ju en massa saker som ingår i den 
där sociala rollen som man har. Och det tycker jag är viktigt att man förmedlar. 

 
Anders tycker också att musikundervisningen ger barn och ungdomar möjlighet till en bra 
fritidssysselsättning, såväl till den elev som tänker satsa på musiken som till den elev som inte 
har samma ambitioner. 
 
På samma fråga svarar Stina att huvudsyftet med musikskolan är att erbjuda estetiska 
uttrycksformer till barnen. Begreppet estetiska uttrycksformer är ganska brett, och Stina ser 
ingen nackdel i det, utan snarare tvärtom. Hon säger att hon vill inspirera eleverna och få dem 
att upptäcka annan slags musik än de är vana vid att lyssna på. Målet för henne är att föda ett 
musikintresse som eleverna kan ha glädje av i vuxen ålder. Stina anser också att musikskolan 
har en viktig roll i att bevara orkesterinstrumenten så de inte dör ut, men det är inte det 
främsta syftet med musikskolan. Det viktigaste är att kunna erbjuda kulturella och estetiska 
uttryckssätt i skolan. 
 
Tarja uttrycker det så att huvudsyftet med musikskolan är att väcka kärlek till musiken hos 
eleverna. Hon utgår från att spelandet är en hobbyverksamhet och vill att eleverna ska få 
glädje ut av sitt spelande och upptäcka ny musik.  
 

Det utgår från att det är en hobby för alla de här barnen… Man kan inte tänka sig att man kan 
drilla nån att bli en musiker, utan det väljer de själv sen. Men de som vill satsa mer sen… eller 
de man anser skulle ha kapacitet kan det hända att man borde uppmuntra betydligt mer än man 
gör idag. 

 
Tarja tycker också att duktiga elever borde uppmuntras mer att göra framsteg. 
 
På frågan vad huvudsyftet med musikskolan är svarar Pekka med en formulering som ett av 
de musikinstitut han arbetat på hade som huvudsyfte, och som han instämmer med. Han säger 
att en del av eleverna skulle sträva efter att kunna ha musiken som yrke, och en annan del 
skulle ha musiken som hobby. Pekka betonar den första gruppen under samtalet och pratar i 
termer som att lyckas eller misslyckas med att bli yrkesmusiker, men tycker samtidigt att de 
som har musiken enbart som hobby är lika viktiga.  
 

För inte kan ju alla bli yrkesmusiker… och en som är amatörmusiker…nog har ju han också lika 
stor glädje av musiken… kanske ännu mer. Det vet man ju som yrkesmusiker… man blir ju så 
jättetrött på musicerande. 

 
Pekka tycker också att musikundervisningen ger ungdomarna en vettig hobby, nånting att 
syssla med. 
 

Vilka elever skall få spela? 
 
Anders ser både för- och nackdelar med att ha en gallring till musikskolan. Han tror att 
fördelen är att man får fram fler duktiga musiker, men han vill inte heller förbise de elever 
som inte har lika höga ambitioner. 
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Givetvis så ger det lite grand större utslagning tror jag… alltså det här är kanske fördomar… 
men det är kanske så att man tappar några på vägen som skulle kunna ha stor glädje av det dom 
kan…fast det är mindre än andra kan. 

 
Anders vill se musikskolans roll på lång sikt, där intresset för musik inte slutar när eleven gått 
ut musikskolan, utan kanske i vuxen ålder tar fram instrumentet på nytt, eller byter instrument 
och förkovrar sig vidare, eller som förälder uppmuntrar sina barn att spela. 
 
Stina tror att de som använder sig av gallring till musikskolan kanske har fler elever på en 
högre nivå, men det är inte på det sättet hon skulle vilja jobba. Stina tycker att alla skall få 
spela i musikskolan. 
 

Jag tycker ju som sagt att man ska erbjuda det till alla som vill… även om man så bara vill spela 
en termin, och sen slutar… så har man i alla fall fått prova. Kanske att man… ja jag tror i såna 
fall inte att den terminen är bortkastad… för att man har glädje av den. 

 
Tarja tycker i princip att alla som vill borde få spela, att det är en demokratisk rättighet. Men 
hon hänvisar till medborgar- och arbetarinstituten som bedriver mera kravlös undervisning, 
dit vem som helst kan söka sig för att få musikundervisning. Tarja tror också att det är en 
ekonomisk fråga; att kommunerna inte skulle vilja betala för alla barn som ville spela i 
musikskolan. 
 
På frågan om alla skall få spela i musikskolan hänvisar även Pekka till medborgarinstituten, 
där alla har rätt att vara med oberoende av talang och det saknas inträdesprov. Däremot tycker 
Pekka att antagningsproven som hålls i musikskolorna inte alltid är så riktgivande, då 
eleverna lätt blir nervösa och inte kan prestera sitt bästa i den situationen. Han nämner att det 
finns skolor som använder sig av ett provår, en försökstermin, och det tycker Pekka är en 
bättre modell än den med inträdesförhör. 
 

Progression hos eleverna 
 
Anders tycker att man även i den svenska musikskolan kan sätta upp mål för eleverna, även 
om de inte blir så klart uttalade som i Finland.  
 

Man kan ju även här införa lite grand av det… att man själv inför sin elev gör en typ av 
målsättning som ska uppfyllas inför varje läsår… t.ex. att man bestämmer att den här terminen 
ska vi jobba med det här och nästa termin jobbar vi med det här… så att man gemensamt 
kommer fram till en typ av mål, som kan motsvara en nivågradering. 

 
Anders säger också att man på ett eller annat sätt skall redovisa sitt kunnande, t.ex. genom att 
spela på konserter eller dylikt. 
 
Stina tycker inte om tanken att eleverna skall behöva sluta spela p.g.a. bristande begåvning. I 
Stinas undervisning finns det också elever som får sluta – men inte för att de är dåliga, utan 
för att de inte är tillräckligt intresserade. Hon tycker att undervisningen är för värdefull för att 
kastas bort på någon som inte övar eller kommer på lektionerna.  
 

Man måste ju tänka själv… att jag kan inte hålla på vecka ut och vecka in och ha plats av en elev 
som inte bryr sig… Det är ju slöseri med min tid. Och då är det upp till mitt ansvar att göra mig 
av med den eleven… Inte på grund av att den är dålig, utan bara för intresset… Det tycker jag 
faktiskt är viktigt att man gör för det är väldigt vanligt att det förekommer det där… att veckorna 
går, man inte kommer, man inte övar… men man upptar en plats. Och det är ju slöseri. 
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Stina brukar i såna fall  på ett fint sätt – utan att säga att eleven är dålig – säga till den att göra 
ett uppehåll och komma tillbaka när den känner att den vill lägga ner lite mera tid på 
spelandet.  
 
Tarja tycker att det behövs krav på progression för att undervisningen inte skall bli för slapp. 
Men hon tycker inte nödvändigtvis att kraven behöver komma till uttryck genom nivåprov, 
utan att det även kunde vara genom nåt stort uppträdande, nån resa eller nåt annat projekt. 
Hon är övertygad om att eleverna går framåt då också. Tarja berättar om det finska systemet 
att i de fall eleven inte gör framsteg, diskuterar läraren då med eleven och dess föräldrar 
varför den inte gör framsteg; om den kunde öva lite mer eller om den kanske ska byta 
instrument eller fortsätta i medborgarinstitutet där de inte har lika stora krav.  
 

Vi har ju någon slags krav här i vårt system… Förstås… man kan ju tänja ut på kraven… men 
förr eller senare så ska de genom ett visst nålsöga. 

 
Pekka anser att nivåproven behövs för de elever som tänker satsa på musiken som yrke. För 
de som har spelandet som hobby tycker han inte det skulle vara lika nödvändigt med 
nivåprov. 
 

Såvida man ska ha musiken som yrke, tycker jag att det är lika viktigt som för en som går i 
skolan att få betyg… Om man jämför hur det är att gå i skola så får man ju betyg och blir 
betygsatt… Jag tycker nog att det är viktigt att det finns betyg… annars blir det ju så slappt 
allting. 

 

Undervisningstid 
 
Anders berättar att på hans arbetsplats har lärarna ganska stor frihet att disponera tiden som de 
vill mellan eleverna. De har ett visst antal elever och ett visst antal timmar, sen får de fördela 
det på bästa sätt. Den genomsnittliga tiden landar på 17 ½ minuter. 
 

Vill jag spela 40 minuter med en elev så gör jag det, men då blir det på bekostnad av andra. Men 
om jag har en liten grupp på två eller tre så kan jag spara in den tiden. 

 
Anders säger också att han personligen inte är så noga med tiden, så han misstänker att han 
kanske undervisar mer än han får betalt för. Men han vill hellre vara nöjd med det han uträttar 
än att titta på klockan hela tiden. 
 
Stina kan också hon fördela undervisningstiden mellan eleverna som hon vill. Vissa elever 
som är väldigt intresserade kan hon ha en halvtimme, medan för någon annan kan det räcka 
med en kvart.  
 

Om jag känner att jag vill ge Lisa mycket och hon är intresserad, så antingen får jag ju ta in färre 
elever eller så får några andra lite mindre… Jag har bara min tid. 

 
Tarja berättar att på hennes musikskola är undervisningstiden bestämd utifrån vilken nivå 
eleven är på. Tills eleven har avklarat den första grundnivån (1/3) så får den 30 minuter i 
veckan. Efter det är undervisningstiden 45 minuter per vecka. Det är också möjligt att i 
särskilda fall begära mer undervisningstid för eleverna. När det gäller riktigt små barn tycker 
Tarja att man kanske inte behöver använda hela tiden. 
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För de här riktigt små kan det ju hända att det räcker med 20 minuter. Jag har en 6-åring nu och 
hon spelar fiol, så det tar ju mycket tid att stämma fiolen, men hon orkar 30 minuter, inga 
problem. 

 

Skulle du vilja förändra något inom musikskolan? 
 
Anders känner sig rätt nöjd med hur musikskolan där han jobbar fungerar. Han skulle dock 
vilja ha lite längre lektionstid till vissa elever. 
 
Stina önskar att musikundervisningen var gratis överallt. I vissa kommuner är det väldigt dyrt, 
och resultatet är att bara vissa får chansen att spela. Hon skulle också vilja att det fanns fler 
musiklärare för att täcka de stora behoven. 
 
Tarja vill att undervisningen utgår mer från elevens önskemål. Samtidigt säger hon att man 
kan lära sig tycka om annan musik också. 
 
Pekka skulle gärna förändra formen för antagningsproven. Istället för systemet med 
musikalisk testning skulle han vilja införa en försökstermin . 
 

Splittrade elever 
 
Något som nästan alla intervjuade nämner utan att jag frågat om det är elevernas attityder till 
musiken och hobbyer i allmänhet. 
 
Anders tror att barnen i Finland är mer disciplinerade än de i Sverige och nämner utbudet av 
olika fritidssysselsättningar som konkurrerar om barnens uppmärksamhet. 
 

Men det finns som en annan inställning till saker och ting i Sverige än i Finland. Här skall alla 
prova på allting, och så slutar man efter tre veckor med simningen… eller ridningen provar man 
kanske ett tag. Spelningen gör man likadant med, man provar på ett tag och var det inget kul så 
slutar man. 

 
Stina berättar att det är svårt att få barnen att fortsätta spela eftersom det finns ett sånt stort 
utbud av olika ting för barnen att göra. Hon menar att det finns mycket mer nu än när hon var 
ung. 
 
Tarja tycker inte det är bra att barnen har för många hobbyer, hon vill att barnen ska få ha en 
barndom med egen tid att leka på. Hon utgår från att musiken är en hobby bland andra. 
 

Ungarna hädanefter är inte lättare att undervisa. De är kanske mer okoncentrerade än förr, och 
de har mer sysselsättningar; det är hästar och gympa och allt möjligt. 

 

Resultatsammanfattning 
 
Resultaten visar på både likheter och skillnader mellan musikskolorna i Sverige och i Finland. 
Lärarna har i stort sett samma åsikter om vad som är syftet med musikskolan, förutom att de 
svenska lärarna lägger större tonvikt på elevens utveckling som personer. Resultaten visar på 
skillnader i de olika systemen vad gäller vilka elever som skall få spela i musikskolan, och 
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tyder också på att de flesta lärare instämmer med det sätt man väljer (eller inte väljer) elever 
till musikskolan i det egna landet. Dock tycker de finländska lärarna i högre grad att 
musikskolan svarar mot sitt syfte, än vad de svenska lärarna gör. Intervjuerna visar att lärarna 
i de olika länderna trots allt tänker ganska lika, skillnaden ligger till största delen i de yttre 
förutsättningarna - ramarna för verksamheten - och lärarna anpassar sin undervisning till dem. 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Med mitt arbete har jag nått 59 musiklärare på 5 olika musikskolor genom enkät, och fyra 
musiklärare på fyra musikskolor genom intervju. Det är naturligtvis svårt att av ett sådant 
begränsat material dra långtgående slutsatser utifrån mitt resultat. Dock tror jag att resultatet 
ändå speglar en ganska riktig bild av musiklärarnas åsikter över hela landet, i synnerhet i 
Finland.  De 31 enkätsvar och två intervjuer som gjordes i Sverige representerar två 
musikskolor, bägge belägna i norra Sverige (i hela landet finns 282 musik- och kulturskolor). 
För att ge undersökningen större validitet borde jag kanske ha kontaktat en musikskola i en 
annan del av landet också. Eftersom den svenska kommunala musikskolan är väldigt 
fristående från andra kommunala musikskolor, kan sättet att arbeta på se väldigt olika ut på 
olika ställen i landet. Jag tycker ändå att undersökningen gav en viss bredd eftersom den ena 
skolan var en musikskola och den andra en kulturskola. Vad gäller urvalet av de finländska 
svaren representerar enkäten 28 musiklärare från tre olika musikinstitut och intervjuerna två 
lärare från två av dessa skolor (i hela landet finns 97 musikläroinrättningar). Även om 
materialet är mycket begränsat tror jag eftersom de finska musikskolorna har en egen läroplan 
och ser relativt likadana ut i hela landet, att jag hade fått i stort sett samma resultat med ett 
större urval. De tre skolor som enkäterna nådde ligger dessutom inte i samma del av landet, 
och varierar mycket i storlek. De fyra intervjuerna genomfördes bara med klassiskt skolade 
instrumentalister, för att lättare kunna jämföra resultatet. Det är dock möjligt att svaren hade 
sett annorlunda ut om jag hade intervjuat afroinstrumentalister, eftersom arbetssätten ibland 
kan se annorlunda hos dem jämfört med klassiska musiker. 
 
Enkäten och intervjuns utformning tycker jag har fungerat relativt bra, då svaren 
överensstämmer med varandra i hög grad. Det visar att frågorna var lätta att förstå och 
svarsalternativen lämpliga. Fråga 6c (På en skala från 1-10 (1 för det lägsta, 10 för det 
högsta), hur väl anser Du musikskolan (allmänt sett) lyckas med att uppnå det syfte som du 
gav prioritet 1?) kan ha missförståtts eftersom några gett väldigt låga poäng (1 och 2). Det är 
möjligt att det var med avsikt, men eftersom fråga 6a gick ut på att numrera olika alternativ i 
prioritetsordning (där 1 således var det bästa), kan några ha fyllt i fråga 6c på samma sätt. Jag 
kunde kanske ha formulerat fråga 6a på samma sätt som fråga 6c, så att istället för att numrera 
alternativen i prioritetsordning, kunde respondenterna ha gett poäng till alternativen, beroende 
på hur viktiga de var. Fråga 6a kunde således ha lytt: ”Vad anser Du är syftet med 
musikskolan? Fördela 15 poäng mellan de olika alternativen så att det som du anser är 
viktigast får mest poäng.” Personligen tycker jag det hade varit krångligare att fylla i, 
dessutom hade antagligen många gett lika höga poäng till flera alternativ och jag hade inte fått 
veta vilket alternativ de värderat högst. Dessutom tycker jag fråga 6c var tillräckligt tydligt 
ställd för att inte missförstås, och de allra flesta tror jag har förstått frågan, om än kanske inte 
alla.  
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Fråga 7 som gick ut på att ta ställning till olika påståenden kan tänkas ha innehållit väl många 
påståenden att ta ställning till. Trost (1994) skriver om frågor som dessa att de tröttar ut dem 
som skall svara, och risken finns att man bara svarar på måfå eller glömmer bort vad 
svarsalternativen handlar om. Eftersom min enkät inte var så lång, tror jag ändå att jag lyckats 
hålla kvar svarandenas uppmärksamhet ända till slutet. Av resultaten ser jag heller inga 
tendenser till ett slentrianmässigt ifyllande av samma alternativ.  
 
Av intervjuerna genomfördes tre i en liknande miljö medan den fjärde avvek i fråga om detta. 
Att intervjua någon på ett café, som fallet var i den fjärde intervjun, är kanske inte optimalt, 
och troligt är att det inverkat negativt på undersökningen. Den intervjun blev i alla fall den 
kortaste av dem alla. Förutom att andra personer vid cafét kan ha stört den intervjuades fokus, 
så var jag av rent praktiska skäl tvungen att hålla bandspelaren - med vilken jag spelade in 
intervjun - väldigt nära den som pratade för att få en bra ljudkvalitet. Detta påminde 
naturligtvis den intervjuade hela tiden om att han spelades in på band. Trost (1997) anser att 
man skall få den intervjuade att glömma att han spelas in på band, genom att inte dra 
uppmärksamheten till bandspelaren. För att ge undersökningen större reliabilitet borde 
naturligtvis alla intervjuerna ha skett i en liknande miljö.  
 
En del av frågorna i intervjun kan ha varit luddigt formulerade. Antagligen hade jag en färdig 
bild av vilka svar jag skulle få när jag formulerade frågorna, och det som var självklart för 
mig kanske inte var lika självklart för de intervjuade. För att undvika missförstånd borde jag 
ha genomfört en provintervju, för att se vilka frågor som gick att använda. Intervjuerna blev 
lite olika nu, till viss del beroende på att en del formuleringar och tankar var oklara hos mig. 
Även om frågorna inte var likadana, var frågeområdena de samma. Genom att analysera 
intervjuerna har jag ändå kunnat dra ut huvudtankarna. 
 
Syftet med mitt arbete var  att beskriva likheter och skillnader mellan musikskolan i Sverige 
och i Finland i fråga om elevurval och progression samt undersöka några svenska och 
finländska musikskolelärares uppfattning om dessa. Jag tycker att jag till stor del har fått svar 
på mina frågor, och att de frågeställningar jag haft varit relevanta för undersökningens syfte. 

Resultatdiskussion 
 
Svaren från enkäten visar sig stämma överens med de styrdokument som musikskolorna lyder 
under. Betoningen på elevens utveckling som de svenska lärarna i enkäten gav uttryck åt kan 
man anta är en direkt återspegling av Lpo94. De finländska lärarna däremot har ju ett eget 
styrdokument direkt riktat till musikskolan, och det är kanske inte så förvånande att de i sin 
tur betonade kunskaper mer. Den finska musikskolan har inte samma direkta koppling till 
grundskolan som den svenska har, utan är mer av en fristående institution. Eleverna som 
kommer dit är en liten utvald grupp där de allra flesta är motiverade att lära sig musik. Mitt 
antagande är att lärarna främst ser som sin uppgift att lära barnen musik. En biprodukt av det 
kan vara en positiv utveckling för eleven som person, men inte själva huvudsyftet, vilket 
också stöds av sammanställningen av syften i prioritetsordning i resultatdelen, där elevens 
utveckling sågs som viktig, medan ingen av lärarna ansåg att det var huvudsyftet med 
musikskolan.   
 
Enkäten visade också att de finländska lärarna i högre grad tycker att musikskolan når upp till 
sitt syfte än vad de svenska lärarna gör. Är de svenska lärarna blygsammare eller är det något 
annat som ligger bakom det för mig oväntade resultatet? Jag tänker mig att orsaken är den 
svenska musikskolans breda och vagt formulerade mål. När jag letade efter material till 
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bakgrunden om hur musikskolorna i de två länderna fungerar slogs jag av den skillnad i 
tydlighet som fanns i informationen om musikskolorna. Informationen om de finländska 
musikläroanstalterna och dess mål var mycket saklig och preciserande, medan jag upplevde 
informationen om den svenska musikskolan mycket knapphändig och diffus. De finländska 
musikskolorna har ett riksomfattande styrdokument medan de svenska skapar sina riktlinjer 
vid varje enskild musikskola, så naturligtvis blir det skillnad i vilken samlande information 
man kan hitta om musikskolan i Sverige. West, Claesson och Gustafsson (1995) skriver att 
musikskolans brist på gemensamma formulerade mål är något som skiljer den från andra 
organisationer (t.ex. grundskolan), och har lett till att den diskussion som behövs bland 
arbetstagarna om arbetets mål och medel till stor del uteblivit. ”När problem uppkommer har 
man inte kunnat härleda dessa till brister i organisationen, eller hur detta haft konsekvenser 
för lärarnas tolkning av målen. Orsakerna till problemet har i stället lagts på en annan nivå, på 
det stadium som föregick anställningen, d.v.s. på lärarnas utbildning eller brist på utbildning” 
(ibid., s. 14). Lärarna har i sin tur skyllt på sin utbildning, att de inte fått tillräcklig kunskap 
om ”verkligheten där ute”. Sådan kunskap har varit svår att få tag i eftersom inga 
dokumenterade målbeskrivningar eller kursplaner har kunnat studeras eller kritiserats i 
utbildningen. Författarna anser också att musikskolan för att hävda sin roll i samhället skulle 
ha nytta av att dokumentera sin verksamhet, och sätta ord på vad som uppnås. I och med att 
målen är så breda och vagt formulerade blir det också svårt att mäta hur väl musikskolan når 
upp till sitt syfte, som detta arbete visar. 
 
Påståendet Alla är musikaliska, gav ingen större skillnad i åsikter mellan de båda länderna, 
utan mer än 50% från såväl Sverige som Finland, instämde delvis i påståendet. Det intressanta 
i sammanhanget är att 64% av de finländska lärarna förhöll sig positiva till påståendet Alla är 
musikaliska, ändå var det bara 36% som ansåg att alla ska få spela i musikskolan, oavsett 
förutsättningar. På liknande sätt höll 23% av de svenska lärarna inte med om att alla är 
musikaliska, med bara 3% ansåg att alla inte skulle få spela i musikskolan. Det verkar således 
som att bägge länderna uppvisar ett relativistiskt perspektiv på musikalitet, enligt 
Brändströms (1997) definition. Man kan således anta att alla musikaliska barn i Finland inte 
får spela i musikskolan, utan det beror på hur stor musikalitet barnet har. De svenska barnen 
däremot får en plats i musikskolan oavsett om de är musikaliska eller inte. 
 
Majoriteten av lärarna i såväl Sverige som i Finland anser att det är möjligt att bedöma 
musikalitet, däremot går åsikterna isär huruvida antagningsprov är en bra metod att bedöma 
musikalitet. Majoriteten av de finländska lärarna är positiva till antagningsprov, medan 
majoriteten av de svenska förhåller sig negativa till påståendet. En orsak till att resultaten 
skiljer sig åt kan vara att flertalet musikskolor i Finland alltid har tillämpat antagningsprov, 
medan de svenska skolorna inte brukar använda sig av antagningsprov. För de svenska lärarna 
kan det vara svårt att ta ställning till påståendet eftersom man inte har erfarenheter av 
tillvägagångssättet. De finska lärarna å andra sidan kan vara så vana vid systemet att de har 
svårt att tänka sig någon annan möjlighet. 
 
Åsikter om påståendet Elever som inte gör framsteg bör sluta i musikskolan skiljer sig stort 
mellan de båda länderna. Det finländska systemet bygger på kontinuerliga utvärderingar, 
enligt läroplanen som är aktuell för de finländska musikskolorna, och således vill majoriteten 
av de finländska lärarna se elever som gör framsteg i musikskolan. Majoriteten av de svenska 
lärarna motsätter sig tanken att eleverna bör sluta i musikskolan för att de inte gör framsteg. 
Detta stämmer med vad SMoK (www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf) skriver om den 
svenska musik- och kulturskolans öppenhet för alla. 
 

http://www.smok.se/arkiv/div/plattform.pdf
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Påståendena Läraren skall kunna ställa krav på eleven, och Eleven bör få bestämma själv vad 
den vill lära sig, visade på en stor likhet i åsikter mellan de två länderna. Så gott som alla 
lärare anser att läraren kan ställa krav på eleven. Det visar att den svenska musikskolan har 
krav även om de inte är lika tydligt formulerade som i den finländska. Detta framkom även i 
intervjun med Anders. De svenska lärarna kan sätta kraven individuellt för varje elev, medan 
de finska lärarnas krav blir mer stelbenta, där eleven får anpassa sig till kraven.  
 
Att alla elever inte behöver få lika mycket undervisningstid, ansåg de flesta lärarna. Den 
finländska läroplanen garanterar mer undervisningstid ju högre nivå eleven kommer på. Även 
om något sådant inte finns i den svenska musikskolan, visar intervjuerna att lärarna i mångt är 
flexibla att ge mer undervisningstid till de elever de anser förtjänar det.  
 
Sammanfattningsvis kan jag se att det finns både för- och nackdelar med de två ländernas 
olika system. Det finländska systemet är stelare, och kanske inte så anpassat till individen, 
men samtidigt garanterar det en likvärdig utbildning i hela landet. Det svenska systemet 
hänger mycket på den enskilde läraren, han eller hon har möjlighet att anpassa undervisningen 
till eleverna, samtidigt finns alltid risken att kvaliteten på undervisningen ser mycket olika ut 
över landet. Den finländska musikskolan når en väldigt begränsad mängd barn och unga, men 
de kan samtidigt erbjuda dessa en hög kvalitet på utbildningen. Den svenska musikskolan å 
andra sidan når ut till så många fler, och helt säkert kan barn ha glädje av sina kunskaper de 
fått i musikskolan även om de slutar efter två år. Vilket system är bäst? Det beror helt på 
vilket syfte man ser hos musikskolan.  
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Det talas ofta i Sverige om bristen på sökande till musikhögskolor, särskilt på klassiska 
instrument. Hur ser det ut i Finland? Har det finländska systemet med musikskolan lyckats 
frambringa fler musiker och musiklärare? Eller är slutresultatet det samma oavsett i vilket 
land eleverna gått i musikskola? 
 
Detta arbete har presenterats utifrån lärarnas synvinkel, men det skulle vara intressant att höra 
elevernas åsikter om musikskolan också. 
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Bilaga 1 Nivåkrav 
 

Grundnivå 1 Piano 
 
ALLMÄNNA MÅL 
 
Eleven: 
- hittar ett naturligt spelsätt 
- lär sig läsa enkla notbilder 
- lär sig grundelementen i övning: bl.a. regelbundenhet, mångsidighet och självständighet 
- har färdigheter i frasering samt tekniska och konstnärliga grundfärdigheter 
- kan gestalta styckets karaktär och stämning 
- har färdigheter i att lära sig nya musikstycken 
- har färdigheter i spel utantill 
- har färdigheter i att uppfatta enkla musikaliska uppbyggnader 
- får ledning i att uppträda offentligt 
- får erfarenhet av att uppträda offentligt 
- har färdigheter i sammucisering 
- uppmuntras att improvisera och komponera 
- är intresserad av att lyssna till musik 
- kan ta god vård om sitt instrument 
- genomför grundkursen i fritt ackompanjemang under första och andra grundkursen i 

pianospel 
- målet med fritt ackompanjemang är att eleven behärskar grundpulsen, kan 

ackompanjera med grundstegen (I-IV-V7) i realackord och stegbeteckningar, och 
bekantar sig med musikens gehörsbaserade repertoar 

 
INNEHÅLL 
- Dur- och mollskalor med brutna treklanger och kadenser. Skalorna spelas på det sätt som 

läroanstalten bestämt så att de stöder elevens utveckling och tar hänsyn till instrumentets 
egenskaper 

- Etyder eller etydliknande stycken där teknikens olika grundelement övas 
- Lätta stycken, som representerar olika stilar och epoker samt är olika till tempo och 

karaktär 
- Finsk musik 
- Prima vista-spel 
- Sammusicering 
- Introduktion i fritt ackompanjemang ges när elevens färdigheter når den nivån att det är 

möjligt. I repertoaren används folk- och barnvisor såväl som annan lämplig repertoar. 
- Skapande, improvisation och komposition av musik enligt överenskommelse mellan elev 

och lärare. 
 
UTFÖRANDE 
- Två små stycken med olika karaktär och i olika tonarter. 
- Etyd eller etydliknande stycke 
- Förberedda skalor med brutna treklanger och kadenser enligt nämndens val. 
- Lätt prima vista-uppgift. 
- Det är att föredra att programmet också innehåller sammusicering. 
- Eleven har också möjlighet att improvisera eller framföra en egen komposition. 
- Till nivåprovet rekommenderas att man ger betyget godkänt eller underkänt. 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
 
 
1. Kön        Man    Kvinna  
 
 
2. Ålder      Under 26        26-35        36-45        46-55        över 55  
 
 
3. a) Utbildning      Folkhögskola (musik) 
          Folkhögskola (allmän) 
          Musiklärare i klass 
          Musiklärare och annat ämne 
          Instrumentlärare  
          Musiker 
          Annan musikutbildning: ______________________________________ 
     
 
    b) Utbildningen skedde    i Sverige        i Finland        i annat land: ______________ 
 
 
4. Antal år du arbetat som musiklärare i musikskolan           
                      
     0-3 år        4-7 år        8-11 år        mer än 11 år 
 
 
5. Vilket/vilka instrument undervisar Du i?_________________________________________ 
 
 
6. a) Vad anser Du är syftet med musikskolan? Numrera i prioritetsordning, 1 för det  
    viktigaste. 
 
    __ Att stödja elevernas utveckling som personer 
    __ Att ge kunskaper och färdigheter inom musik 
    __ Att förmedla musikupplevelser 
    __ Att förbereda för högre musikstudier 
    __ Att värna om och utveckla kulturarvet 
    __ Annat:_________________________________________________________________ 
 
 
    b) Motivera det som Du gav högsta prioritet: _____________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
 
 
c) På en skala från 1-10 (1 för det lägsta, 10 för det högsta), hur väl anser Du musikskolan 
(allmänt sett) lyckas med att uppnå det syfte som du gav prioritet 1? _______  
 

VÄND! 
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7. Ta ställning till följande påståenden: 
 
                                          Ja, instämmer    Ja, instämmer    Nej, instämmer    Nej, instämmer 

                                               helt                   delvis              inte riktigt             inte alls 
     

Alla är musikaliska.                                      
 
 

Alla som vill spela i  
musikskolan skall få  
spela, oavsett förut- 
sättningar.                                                                       

  
 

Det är möjligt att be- 
döma musikalitet.                                         

 
 

Elever som inte gör  
framsteg bör sluta i  
musikskolan.                                                 

  
 

Antagningsprov är ett  
bra sätt att sålla ut de  
mer begåvade eleverna.                                

 
 

Läraren skall kunna  
ställa krav på eleven.                                    
 
 
Eleven bör få bestämma  
själv vad den vill lära sig                                                 
 
 
Alla elever skall få lika  
mycket undervisningstid                               
 
 
 

8. Övriga kommentarer angående musikskolans verksamhet, läraryrket eller denna enkät:     
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 
 
Bakgrund (ålder, antal år som lärare i musikskolan, utbildning, instrument)? 
 
Musikalisk bakgrund (genre, inlärningssätt, m.m.)? 
 
Undervisningssätt (ex. grupp- eller individuell undervisning)? 
 
 
Vad är huvudsyftet med musikskolan enligt din uppfattning? 
 
Hur tar det sig uttryck i din undervisning? 
 
För- och nackdelar? 
 
 
Finns det underordnade syften? 
 
Är ditt huvudsyfte samma som verksamhetens? 
 
Vad får det för konsekvenser för eleverna att verksamheten valt det som huvudsyfte? 
 
 
Känner du till musikskolornas verksamhet i grannlandet? 
 
Vad tycker du om det systemet? 
 
Skulle det fungera här? 
 
 
Är det nånting i egna landets system du skulle vilja förändra? 
 




