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Abstract 

Musik-lärare eller musik-lärare? Hur några musiklärare ser på sin yrkesroll skildrar 
yrkessocialisationen inom musikläraryrket idag. Syftet är att ta reda på vilka motiv som 
kan ligga till grund att välja musikläraryrket och vilken kompetens som anses viktig i 
rollen som musiklärare. Därför har jag frågat några musiklärare hur de ser på sitt 
yrkesval, sin yrkesroll samt hur de ser på relationen mellan att vara musiklärare och 
musiker. Metoden har varit att genomföra kvalitativa, halvstrukturerade djupintervjuer 
vilket utgör det empiriska materialet i detta arbete. Med en abduktiv ansats som 
vetenskaplig metod har jag låtit min empiri samspela med tidigare forskning, där jag 
utgått från framförallt Christer Bouijs studier om musiklärare. Med hjälp utav Boujis 
tankar om olika lärarkategorier samt den franske kultursociologen Pierre Bourdieus 
utbildningssociologiska begrepp habitus, status och kulturellt kapital har jag analyserat 
min empiri. Resultatet visar att konflikter kan finnas i relationen mellan musiklärarrollen 
och musikerrollen. Det som studeras och diskuteras är orsaken till konflikten samt hur 
musiklärarna i studien löser en eventuell konflikt mellan sina två yrkesroller. 
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1. Inledning 

När jag i skrivande stund gör min sista termin vid musiklärarutbildningen ställer 
jag mig själv frågor som rör mitt yrkesval och det är anledningen till att jag har valt 
att skriva mitt examensarbete om just detta. Jag har valt att göra en kvalitativ studie 
där intervjuer med verksamma musiklärare kommer utgöra det empiriska 
forskningsmaterialet. Jag ser det som ett uppdrag gentemot mig själv att försöka 
besvara dessa frågor under arbetes gång och som en förberedelse inför mitt 
kommande yrkesliv och formande av en läraridentitet.  

Att forma en yrkesmässig ”persona”, alltså en roll som både är naturlig och 
konstruerad, är föga förvånande en lång process och görs inte över en utbildning. 
Att synen på yrkesval och yrkesidentitet kan ändras både under och efter en 
utbildning vid musikhögskolan är något jag själv har upplevt. I mitt fall var jag inte 
intresserad av att söka till musiklärarutbildningen under mina sena tonår, utan sökte 
mig till musikerutbildningen vid en av landets musikhögskolor. Det var först efter 
avslutade studier som jag fick kom i kontakt med läraryrket, då som lärarvikarie 
vid sidan av mitt arbete i det fria musiklivet. Mitt första läraruppdrag var som 
instrumentallärare i kulturskolan och sedan kom jag att vikariera som musiklärare i 
grundskolan. Jag hade då inte bilden av mig själv som pedagog, utan såg mig mer 
likt en ”musiker som undervisar”, men upplevde med tiden att jag trivdes i 
lärarrollen. Mina år ute i arbetslivet gav mig alltså nya insikter där jag fick upp 
ögonen för läraryrket, vilket resulterade i att jag återigen sökte mig till 
musikhögskolan för att bygga på min utbildning med en lärarexamen.  

Under utbildningens gång har jag fått uppleva fler sidor av lärarskapet och hur 
varierande detta yrke kan vara ur både praktisk/metodiska som ämnesteoretiska och 
sociala aspekter. Numera ser jag mig allt mer som en blivande professionell 
pedagog, men det är ändå inte så självklart att hitta min lärarroll som jag hade 
föreställt mig. Jag har funderat kring hur vanligt är detta egentligen är bland 
studenter vid landets musikhögskolor. Under min utbildning har diskussioner kring 
lärarroll förts och jag har talat med både studenter och verksamma musiklärare om 
vad det innebär att vara musiklärare.   

Hur musiklärare ser på sitt val av yrke är alltså en slags utgångspunkt i mitt arbete 
och är ett av de teman jag kommer samtala om med mina informanter. Andra 
teman som tas upp i intervjuerna är informanternas musikaliska bakgrund och 
synen på relationen mellan musikerrollen och lärarrollen. I presentationen av mitt 
val av metod går jag in mer på de teman som utgör grunden för mina intervjuer.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att ta reda på vilka motiv som kan ligga till grund för att välja 
musikläraryrket och vilken kompetens som anses viktig i rollen som musiklärare. 
Detta tror jag kan bidra till en bredare diskussion kring vad det innebär att vara 
musiklärare; något som kan vara relevant särskilt för andra musiklärarstudenter. 
Jag är intresserad av att veta hur andra musiklärare ser på sitt yrkesval och sin 
lärarroll. Anledningen till detta kan härledas till att jag under min lärarutbildning 
har genomgått en slags inre konflikt mellan dessa två roller som jag vilar på 
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yrkesmässigt; musikern och läraren. Genom att samtala med musiklärare som har 
en längre yrkeserfarenhet än jag själv vill jag djupdyka ner i denna frågeställning: 

 

- Upplever några musiklärare att det finns en konflikt i att arbeta som både 
musiklärare och musiker? 

- Vad beror denna konflikt på och hur ser de i så fall att denna konflikt kan 
lösas? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning  

Bakgrunden till min forskningsfråga har sin upprinnelse i mina funderingar kring 
mitt val av yrkesbana. Det var i samband med att jag hörde talas om Christer 
Bouijs (1998) avhandling Musik – mitt liv och kommande levebröd- en studie i 
musiklärares yrkessocialisation som mina frågeställningar klarnade. I sin 
avhandling har Bouij följt musiklärare under flera års tid, från starten av deras 
utbildning och vidare ut i arbetslivet. Genom kvalitativa intervjuer diskuteras bland 
annat de värderingar som kan finnas vid musiklärarutbildningar. Enligt Bouij 
bidrar den höga statusen av musikerrollen vid landets musikhögskolor till att 
läraridentiteten inte utvecklas i samma grad hos studenterna. Konsekvensen av 
detta blir att formandet av läraridentiteten påverkas negativt, vilket i sin tur får 
konsekvenser för hur studenterna ser på sitt yrke när de kommer ut i arbetslivet. Ett 
exempel på detta kan vara att de vetenskapliga kunskaperna underordnas det egna 
musicerandet under utbildningsåren. Jag kommer åter till denna studie men vill 
först gå tillbaka i de svenska musikhögskolornas historia för att kort beskriva de 
reformer som genomfördes under 1970-talet och som kom att förändra 
musiklärarutbildningarna.   

 

3.1 Musiklärarutbildningarna efter högskolereformen 

När högskolereformen kom 1977 delades musiklärarutbildningen in i två 
inriktningar; GG, som stod för grund- och gymnasielärare och IE, 
Instrumental/Ensemblelärare, som hade sin inriktning gentemot den frivilliga 
musikundervisningen, såsom kommunala musikskolan. Åren innan hade OMUS 
(Organisationskommittén för högre musikutbildning i Sverige) startat en 
försöksverksamhet vid tre av landets musikhögskolor; den s.k. Särskilda 
Ämnesutbildningen i Musik, SÄMUS. Tanken med SÄMUS var att öppna upp för 
nya genrer i musikhögskolevärlden, såsom jazz, rock- och folkmusik (Olsson, 
1993). 

Det rådde brist på behöriga musiklärare i det allmänna skolväsendet och med 1974 
års kulturpolitiska reform gjorde OMUS bedömningen att det behövdes 
åstadkommas en yrkesutbildning anknuten till musiklivets behov. OMUS var med 
och tog fram fyra avgränsade yrkesroller, där den gemensamma nämnaren var en 
basutbildning i musik, men som annars var rollspecifika. Dessa utbildningar var 
musiker, musiklärare, kyrkomusiker samt kulturkommunikation med inriktning på 
musikområdet. Det sades finnas ett samhälleligt behov att göra dessa avgränsningar 
och OMUS tog fram tre kategorier av lärare; instrumentalpedagogen, den breda 
musikpedagogen och läraren i musik (Bladh, 2002). 
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Under 2000-talet har musiklärarutbildningarna förändrats. För att få en 
lärarbehörighet finns ämneslärarprogram som riktar sig mot grundskolans senare år 
och gymnasieskolan, vilka ger behörighet för grundskolans alla åldrar. Det finns 
även tvåämneslärarprogram där studenten läser musik och annat ämne. 
Inriktningen IE (Instrument/ensemble) finns inte kvar i samma form som tidigare, 
utan finns som en inriktning på ämneslärarprogrammet. 

 

3.2 Status och kapital  

Stephan Bladh har skrivit avhandlingen Musiklärare- i utbildning och yrke. En 
longitudinell studie av musiklärare i Sverige (2002) där han också har följt 
musiklärarstudenter från utbildning ut i arbetslivet mellan 1988-1998. Utifrån 
enkätundersökningar där deltagarna fick svara på frågor gällande musikläraryrket 
framgick att synen på yrkets status låg avsevärt lägre än vid exempelvis 
musikerutbildningen.  

I Bladhs första enkät 1988 löd en av frågorna:  

 
Det är troligt att det finns olika åsikter om vilken ’status’ skilda yrken och 
utbildningar har. Försök gradera utbildningslinjerna efter Din åsikt (Bladh, 2002, 
s.182). 

 

Bland svaren hade 62 procent markerat att musiklärarlinjen hade hög status. 
Gällande musikerlinjen hade 90 procent av samma enkätdeltagare angivit denna 
som en utbildning med hög status. Samma studenter ansåg i enkäten att 
konstnärliga yrken, däribland musiker, var lågbetalda, men att statusen vid 
musikerlinjen var högre än andra utbildningar. 

Begreppet status härstammar från latin och betyder tillstånd/ställning och kan 
bland den breda allmänheten ses som synonymt med anseende, t ex socialt 
anseende och gruppers ställning i samhället (Bladh 2002, s.182). För att förstå hur 
statusmarkörer kan spela in i val av utbildning hänvisar Bladh till begreppet 
symboliskt kapital, som använts av den franske sociologen och kulturantropologen 
Pierre Bourdieu. Bourdieus term kapital är synonymt med ord som värden, 
tillgångar eller resurser (Broady, 1998, s. 6). Ett begrepp Bourdieu talar om är fält; 
vilket syftar på en del av den sociala världen som Bourdieu menar är kodad med 
olika värderingar, som gör det möjligt att urskilja en grupp människors sociala 
position. Fält är ett system av relationer mellan positioner som integrerar med 
varandra och är hierarkisk ordnade. Exempel på fält som integrerar med varandra 
är begreppen kapital och habitus. Broady skriver att ett kapital blir symboliskt när 
det tillerkänns värde av andra inom samma grupp. Det finns olika sorters kapital; 
såsom ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital, vilken den sistnämnda Bourdieu är 
känd för sin forskning om.   

 
Cultural capital refers to assets, e.g., competencies, skills, qualifications, which 
enable holders to mobilise cultural authority and can also be a source of 
misrecognition and symbolic violence. For example, working class children can 
come to see the educational success of their middle-class peers as always 
legitimate, seeing what is often class-based inequality as instead the result of 
hard work or even 'natural' ability. A key part of this process is the 
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transformation of people's symbolic or economic inheritance (e.g., accent or 
property) into cultural capital (e.g., university qualifications) (Bourdieu, 1992). 

 

Med kulturellt kapital menas även att vara förtrogen med ”finkultur” och kunna 
uttrycka sig kultiverat i tal och skrift. Att t ex på ett tekniskt plan kunna traktera ett 
musikinstrument väl ger automatiskt inget kulturellt kapital, menar Bourdieu. Även 
om hans forskning är baserad på 1960-talets Frankrike återfinns dessa kopplingar 
till det svenska utbildningsväsendet. Brändström och Wiklund (1993a) står bakom 
studien Vem är musikutbildningen till för? där det konstaterades att det var dubbelt 
så vanligt bland barn till tjänstemän och akademiker att delta i kommunala 
musikskolan jämfört med de barn vars föräldrar var arbetare. Denna studie visade 
att musikhögskolestuderande generellt sett kom från hem med hög utbildningsnivå 
och från högre socioekonomiska miljöer (Brändström & Wiklund, 1993a; 1995).  

 

Våra kontakter med musik är i hög grad ojämlika och en av de viktigaste 
förklaringarna till skillnaderna i musikvanorna ligger i utbildningsklyftorna i vårt 
samhälle. I alla yrkesgrupper är musikaktiviteten högre ju högre utbildning man 
har (Brändström & Wiklund, 1995, s.30). 

 

Bourdieu var intresserad av huruvida begåvning var kopplat till arv och miljö och 
studerade samspelet mellan geografiskt och socialt ursprung och hur kön kunde 
spela in i olika sociala grupper. Ett nyckelbegrepp som Bourdieu talar om är 
habitus som hänger samman med begreppet kapital. Habitus, enligt Bourdieu, kan 
beskrivas som en av kapitalets existensformer; ett system av dispositioner som 
tillåter oss människor att tänka och handla i den sociala världen. Vår habitus har 
formats av det liv vi hittills levt, (sociala erfarenheter, kollektiva minnen) och styr 
våra föreställningar och praktiker, likt ett förkroppsligat kapital (Broady, 1998).  

 
Varje människa är utrustad med habitus, men somliga medborgares habitus 
värderas som bekant högre än andras, en värdesättning som dessutom kan skifta 
från grupp till grupp (Broady, 1998, s.17 ). 

 

Brändström och Wiklund skriver om hur konsekvenserna av habitus gör att 
människor dras till och föredrar att vistas i miljöer där man känner välbefinnande 
eller känner sig hemma. Detta är en del av den sociala och kulturella 
reproduktionen, som påverkar den sociala världen. Habitus inte är oföränderlig 
eller opåverkbar, men dess grundstruktur är ”trög”, d.v.s. att den tar lång tid att 
förändra. Detta ger utslag på undervisning och utbildning (Brändström & Wiklund, 
1995). Därmed reproduceras och återskapas habitus till kommande generationer. 
Broady (1998) skriver i senare forskning om att det är marknaden som avgör vilka 
ingredienser i habitus som kan fungera som kapital. Detta är ett exempel på hur 
Bourdieus kapitalbegrepp kan appliceras på arbetsmarknaden och exempelvis 
musikutbildningsväsendet.  

Att skolväsendet som organisation tar lång tid att förändra i strukturen är nog 
många ense om. Kombinationen mellan en långsam förändringsstruktur och status 
borde då logiskt sett ge utslag på hur en viss sorts kunskap värderas högre än annan 
och att denna syn reproduceras. Vad har då status och kulturellt kapital för 
koppling till utbildning och hur samverkar dessa? Enligt både Bouji och Bladhs 



 8 

studier hamnar konstnärlig kompetens mer i fokus än den pedagogiska 
kompetensen vid musiklärarutbildningar. Bladh nämner detta i sin avhandling:  

 
Poliser utbildas av poliser, läkare av läkare, lärare av lärare, medan musiklärare 
utbildas av musiker och inte av musiklärare (Bladh, 2002 s. 189). 

 

Forskaren Karl Asp (2011) är också inne på detta i sin licentiauppsats Om att välja 
vad och hur. Han ger exempel på hur svenska gymnasieskolor marknadsför sina 
musikestetiska program:  

 

Rockutbildningen på Fryshusets Gymnasium är en bred musikalisk utbildning 
för dig som älskar att spela tillsammans med andra. I våra replokaler handleds du 
av lärare som har stor passion för ungdomar och musik och som själva är 
yrkesverksamma musiker (Asp, 2011, s.19). 

 

Vad som är önskvärd kompetens hos en musiklärare, blir normbildande när den 
används i reklam och marknadsföring för olika utbildningar. Av ovanstående citat 
att tyda är det statusfyllt att vara yrkesverksam musiker om man är musiklärare vid 
Fryshusets gymnasium. Denna syn på musiklärares uppdrag och kompetensområde 
återfinns alltså i tidigare skolformer än vid högskolan. Asp ger fler exempel på hur 
lärares kompetens formuleras i utbildningsreklam och hänvisar till vad som står i 
skollagen. Asp skriver: 

 

Skollagen (SFS1985:100) beskriver att lärare på gymnasiet förväntas vara 
utbildade för uppgiften och genom att utbildningssystemet i Sverige har en 
musiklärarutbildning förväntas det att skolor anställer examinerade musiklärare. 
Men att vara musiklärare innebär att flera olika kompetenser är viktiga, där 
musikerns ofta omfattande repertoarkännedom, speltekniska förmåga och annan 
typ av yrkeserfarenhet är uppskattat av elever, skolledning och samhälle. Därför 
kan det ibland vara önskvärt att anställa en musiklärare som saknar formella 
pedagogiska meriter (Asp, 2011, s.19). 

 

Musikläraryrket vilar på två sorters kompetenser; pedagogisk kompetens och 
konstnärlig kompetens, men exemplet Karl Asp ger i sin uppsats visar på att det 
kan finnas önskemål ute på skolor att lärare dessutom ska vara yrkesverksamma 
musiker. Här går Asp in på en viktig fråga som rör musiklärarrollen, nämligen; vad 
är dess kärna? Vad ingår i musikläraruppdraget och vilken kompetens är viktigast? 

En annan, men väldigt relevant aspekt av status är också samhällsdebatten kring 
läraryrket och lärarnas status i arbetslivet. De senaste årens debatter om 
lärarbristen, lärares löner och ökade arbetsbördor har fått många att höja rösterna 
kring arbetsförhållandena i skolan. Samtidigt har det de senaste åren varit en 
nedåtgående trend gällande ansökningarna till landets lärarutbildningar, vilket 
resulterat i att behovet av behöriga lärare, i detta fall musiklärare, inte kan 
tillgodoses. Ett tydligt exempel på åtgärder från statligt håll för att höja statusen för 
både lärarkåren och landets lärarutbildningar är lärarlegitimationen, som infördes 
2011.  
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Legitimationssystemet syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare och 
förskollärare samt tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade 
lärare och förskollärare har. (Skolverket, 2015) 

 

Det görs med andra ord stora insatser från statligt och utbildningsmässigt håll för 
att höja lärarnas status. Hur ser då arbetsförhållandena ut för musiker? Idag finns 
det många sätt att arbeta på som musiker; antingen som anställd eller så sker 
arbetet på frilansbasis. En variant kan vara att arbeta som ”kombinatör”, det vill 
säga både som anställd och som företagare. Musiker som arbetar i det fria 
musiklivet arbetar ofta som entreprenörer och fakturerar, exempelvis med egen 
firma. Anställningarna är få och sällan fasta; de återfinns ofta i projektform. Av ett 
besök på arbetsförmedlingens hemsida att bedöma utlyses det inte särskilt många 
musikerjobb. Fria kulturskapare är därmed beroende av att skapa sina jobb själva. 
Till förfogande finns stipendier i form av bl. a rese- och arbetsstipendier, samt 
projektstöd och stöd till fria musikgrupper som kan sökas hos organisationer och 
statliga myndigheter. Enligt Klys, (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsnämnd), som samordnar de konstnärliga medlemsorganisationerna och 
som intervjuas i artikeln, utbildar sig fler och fler inom konstnärliga områden och 
söktrycken på statliga bidrag ökar för varje år. Ulrica Källén Lörelius, 
verksamhetsledare på Klys, intervjuas i Dagens Nyheter 5/5 2015:  

 

Konkurrensen blir hårdare och hårdare och villkoren tuffare. Fler måste frilansa 
och arbeta i projekt. Jättemånga kulturskapare inom våra organisationer tvingas i 
dag försörja sig med kompletteringsjobb, som taxichaufför eller lärare. Och det 
som ofta händer är att kompletteringsjobbet tar mer och mer tid från det 
konstnärliga yrket och att kulturskaparen till slut lämnar branschen helt (Sverker 
Lenas, 2015).  

 

Trots att den ekonomiska osäkerheten ett musikeryrke kan innebära, är 
musikeryrket ändå ett statusyrke om man ska tro Bladhs enkätstudie från 1988. För 
att se ifall status och kulturellt kapital påverkat mina informanter i deras yrkesval 
anser jag det viktigt att ta med jämförelsen mellan musikläraryrket och 
musikeryrket i mina intervjuer. 

 

3.3 Förutsättningar till musikundervisning 

Det finns många parametrar som spelar in i vilka förutsättningar som möjliggör att 
bedriva en god musikundervisning. Arbetsmiljön i form av lokaler som lämpar sig 
för musikutövande är en sak, exempelvis hur hårt belastad ljudnivån är. Även 
materiella tillgångar är en avgörande faktor; ekonomiska resurser för att 
tillhandahålla utrustning såsom instrument och instrumenttillbehör, studio- eller 
scenteknikutrusning, litteratur och datorer. Förutom dessa praktiska saker spelar 
även elevernas förkunskaper in. När jag läste Anna Backman Bisters (2014) 
avhandling Spelets regler fick jag mer insyn i forskningen på området och 
därigenom kom jag i kontakt med Ralf Sandbergs (1996) studie 
Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Att förkunskaper och 
förutsättningar för lärande kan se väldigt olika ut i en och samma elevgrupp är en 
svårighet för läraren, enligt Sandberg. Gruppstorleken spelar också in. I vissa 
skolor bedrivs musikundervisningen på halvklass, men långt från alla skolor har 
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möjlighet till detta. I studien framkom bl. a att många musiklärare i grundskolan 
just upplever resurserna som begränsade. Ju högre åldrar, desto bättre materiell 
utrustning. I vissa grundskolors lägre åldrar var tillgången till instrument obefintlig 
och musikundervisningen bedrevs i elevernas klassrum och inte i en musiksal. Att 
följa läroplanen utifrån de hinder och begränsningar som beskrivits är en stor 
utmaning för musikämnet (Sandberg, 1996). Även Skolinspektionens studie Är du 
med på noterna, rektorn? (2011) har gjort liknande iakttagelser efter en granskning 
av 35 grundskolor. De huvudsakliga utmaningarna rörde bristande organisation, 
samverkan och planering, stora skillnader i kvalitet, huruvida musikämnet ses som 
ett kunskapsämne eller rekreationsämne samt att musiklärarna var i behov att få 
diskutera arbetssätt och metoder i större utsträckning. Även skolledningars och 
rektorers ansvar granskades. 

 

Rektorerna förefaller sällan besöka musiklektioner. Många rektorer verkar få sin 
bild av musikundervisningen från framföranden vid olika högtider. 

(Skolinspektionens rapport, 2011:5, s. 8) 

 

Skolinspektionens rapport visar på hur musikundervisningens prioritet skiftar 
mellan skolorna vilket innebär en statusskillnad mellan musikämnet och de andra 
ämnena. Även den enskilde musiklärarens ämnessyn spelar in. Sandberg skriver i 
sin studie hur lärarens pedagogiska intentioner styr musikverksamheten och hittade 
olika kategorier av musiklärare, där alla hade varierande syften med 
musikundervisningen. Det finns olika forskningsstudier som, oberoende av 
varandra, visar på att dessa syften som lärare har för musikämnet, kan liknas vid 
olika kategorier. Sandberg kom fram till fyra s.k. huvudkategorier som han i sin 
avhandling beskriver följande: 

 
Lärare som betonar (A) personlig och social utveckling hos eleverna, dem som 
lägger tonvikt på (B) bestående värden och ideal, dem som lägger tyngdpunkt på 
utveckling av (C) musikaliska kunskaper och färdigheter samt de lärare som 
lägger mer vikt vid (D) musikalisk kommunikation och upplevelse i sin 
musikundervisning (Sandberg, 1996, s. 88). 

 
 
Vilka didaktiska strategier läraren använder sig av påverkar alltså vad som är 
centralt i musikundervisningen. Thorolf Krüger (1998) gjorde fallstudier som 
visade att två musiklärare kunde ha olika kunskapssyn och didaktiska val, där den 
ena ansåg musiken som överordnad eleven, medan den andra såg musiken som ett 
verktyg för kommunikation och där den sociala delen var i fokus. Detta leder in på 
nästa rubrik, där jag ska behandla temat lärarkategorier.  

 

3.3 Rollidentitet, identitet och lärarkategorier  

Relationen mellan musiklärare och musiker är ett genomgående tema i detta arbete 
och det jag intresserar mig för är mina informanters syn på denna relation. (se 
metod, kap. 5) Varför dessa delas upp i två yrkeskategorier är mycket en kulturell 
företeelse; i Sverige ser det ut så, på grund av att musikutbildningarna är uppdelade 
i musiklärare och musiker, vilka ger två skilda yrkesexamina.  
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I detta arbete utgår jag från att olika yrken har olika roller. För att förstå vad som 
karaktäriserar en roll hänvisar jag till begreppet rollidentitet, som utvecklats av 
sociologerna McCall och Simmons (Bouij, 1998) Enligt dem utformas våra roller 
utifrån sociala interaktioner där våra erfarenheter bidrar till att utforma våra 
rollidentiteter individuellt, alltså likt en produkt av relationer till andra. Vi bär alla 
med oss flera rollidentiteter, exempelvis yrkesmässiga eller privata sådana. Vissa 
rollidentiteter är dock mer framträdande än andra; ofta kan det röra sig om roller vi 
investerat i genom tid och pengar. Det är ofta dessa roller som ger oss bekräftelse 
och som får oss att känna oss säkra, vilket i sin tur ger oss framgång. En 
rollidentitet kan beskrivas som att innehålla tre komponenter: 

 

- vad man ska behärska rent faktiskt (kompetensen) 
- vad som sociokulturellt väntas av den som innehar denna position samt 
- vad individen själv av olika skäl anser vara eftersträvansvärt och lämpligt 

(Bouji, 1998, s. 83). 
 

Våra rollidentiter är en del av den egna identiteten. Nationalencyklopedin 
sammanfattar ordet identitet vid självbild och en medvetenhet om sitt jag och sig 
som en unik individ. En viktig egenskap i begreppet identitet är kontinuitet, där 
vissa drag framträder regelbundet över tid, trots förändringar som inträffar i livet 
(Nationalencyklopedin, 2015, ”identitet”).  

Jag har utgått från Christer Bouijs lärarkategorier, som baseras på hans 
intervjustudier. Bouijs lärarkategorier påminner mycket om de som Ralf Sandberg 
hittade i sin studie. I sin första intervjuundersökning bland IE-musiklärarstudenter 
1987 där Bouji genomförde svagt strukturerade intervjuer, tyckte han sig av 
analysen kunna urskilja tre olika grupper av lärare; han valde att kalla dem för 
”musikläraren”, ”musikern” och den ”musikintresserade”. Frågorna hade bland 
annat berört social bakgrund, tidigare utbildning, varför man sökt till IE-
utbildningen, antagningsproven, musikpedagogisk syn och tankar om framtiden. 
Senare tillkom kategorin ”innehållscentrerade läraren”. 

Här ska jag kort beskriva dessa kategorier:  

 

- Musikläraren vill arbeta med barn och ungdom och musik och kan 
beskrivas som elevcentrerad. Musikläraren betonar undervisning som en 
process som formas i ögonblicket i mötet mellan lärare och elever. Tänkta 
framtida problem i yrket har med inspiration och förmågan att räcka till för 
alla barn, att göra. Problem som att tekniskt inte räcka till på ett 
huvudinstrument har denna grupp inte tänkt sig finnas. Enligt Bouij är 
denna grupp studenter den som har bäst förutsättningar att förstå 
musiklärarutbildningen som en samverkande helhet. 

 

- Musikern har sitt intresse fångat i huvudinstrumentet och framhåller vikten 
av att kunna förebilda korrekt för sina framtida elever. Det är viktigt att 
behärska allt som eleverna eventuellt kommer spela och som lärare bör 
man vara spelmässigt bättre än sin elev. Dessa studenter är mer inställda på 
en pedagogisk och musikalisk reproduktionsmodell, där musikupplevelsen 
kan ersätta det pedagogiska tänkandet.  
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- Den musikintresserade har fångats av musiken på ett brett plan, där målet 
är att genom studier vid Musikhögskolan bli bättre på musik. Att bli lärare 
är mera av en följd av den utbildning som personen valt. Snarare kan fokus 
ligga på att få en bred musikalisk kompetens, såsom att spela i band eller 
att arrangera. Denna kategori är den som är minst målinriktad. 

 

- Den innehållscentrerade läraren betonar vikten av att kunna spela så att 
man kan förebilda och inspirera sina elever. Det är mindre viktigt att 
utveckla eleverna utöver musiken. Istället ligger fokus på att vara en 
positiv förebild genom att kunna spela på en nivå som är högre än 
elevernas. Dessa studenter verkar trivas med att arbete på ett högre 
stadium.  

 

Att jag använt mig främst utav Christer Bouijs och Stephan Bladhs avhandlingar 
som forskningsbakgrund har att göra med att de teman och frågeställningar de 
fokuserar på ligger nära mina för detta arbete. De problematiserar 
musiklärarutbildningarna och musiklärarstudenters syn på musikämnet och sin 
yrkesroll. Att jag finner deras forskning intressant har också med att göra att de 
båda avhandlingarna är longitudinella, vilket menas med att forskningen har pågått 
under många års tid, samt att de är metastudier där hundratals musiklärarstudenter 
från olika lärarutbildningar över hela Sverige har deltagit, vilket jag anser ger 
studierna en vetenskaplig trovärdighet. Baksidan är den att både Bouijs och Bladhs 
studier inte är purfärska. De startades båda omkring 1987 och avslutades 1998 
respektive 2002. Därefter har såväl skolan, lärarutbildningarna som samhället i 
stort förändrats ganska mycket. Sedan Bouijs och Bladhs studier startade har 
skolan gått igenom två läroplaner och de olika lärarutbildningar som Bouij och 
Bladh studerar finns inte längre kvar i samma form. Ändå tycker jag att dessa 
frågeställningar som rör yrkessocialisation inom musikläraryrket är ett relevant och 
fortfarande aktuellt ämne. Bouijs teori med de olika lärarkategorierna är ett av de 
analysverktyg jag har använt mig av när jag har analyserat mina intervjuer.  

 

4. Vetenskaplig utgångspunkt 

Inom forskning talar man ofta om två inriktningar; kvantitativ och kvalitativ 
forskning, som handlar om hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 
information som samlats in (Patel & Davidsson, 2011). Kvantitativt inriktad 
forskning syftar på den forskning som innebär mätningar av datainsamling och 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Exempelvis vid enkätundersökningar 
och stora datainsamlingar kan denna metod lämpa sig bra.  Kvalitativt inriktad 
forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuk data”, där 
exempelvis kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar med öppna svar ingår. 
Det kan handla om att tolka analyser, ofta verbala analysmetoder av textmaterial. 
Metoden är därmed lägre strukturerad, men textkritisk. För att dra skillnaden till sin 
spets kan man, enligt Patel och Davidsson, beskriva kvantitativ forskning som 
statistiska analyser och kvalitativ forskning som verbala analyser.  
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I mitt arbete växlar jag mellan empiri och teori och har därför valt en abduktiv 
ansats som vetenskaplig utgångspunkt. För att förstå vad abduktion är, är det 
enklast att först förklara de närbesläktade metoderna induktion och deduktion.  

Induktion är en slags slutledning från det individuella till det allmänna. I induktion 
görs en hypotes utifrån observationer. Observationerna är det empiriska underlaget; 
det kan exempelvis röra sig om intervjuer. Slutsatsen blir en slags teori som 
rättfärdigas via de observationer som gjorts. Här har det alltså skett en växling från 
empiri till teori, men slutsatsen följer inte logiskt (Föllesdal et. al., 1990). Här 
kommer vi in på det s.k. induktionsproblemet. På basis av mina tidigare 
erfarenheter kan jag inte veta att alla gånger jag gör samma en studie, får jag 
samma resultat. Ett klassiskt exempel kring induktionsproblemet är exemplet om 
svanarna. Man trodde sig veta att alla svanar är vita, utifrån de enskilda 
observationer man gjort. Men det visade sig senare att det fanns en svart svan i 
Australien. Av ett begränsat antal observationer kan vi alltså inte veta om detta är 
en universell sanning. Slutsatsen följder därmed inte logiskt (Lübcke et. al., 1998, 
”induktionsproblemet”). 

I en deduktiv modell används hypoteser som utgångspunkt. Utifrån dessa hypoteser 
dras sedan konsekvenser på logiskt vis. Induktion har dock en viss roll i ett 
deduktivt system, för hypotesen som läggs fram rättfärdigas med hjälp av just 
induktion (Föllesdal et. al., 1990). När en hypotes rättfärdigats, har vi goda skäl att 
tro på de premisser som leder fram till slutsatsen, och därmed kan vi tala om att det 
är ett deduktivt starkt argument (Feldman, 1999). Styrkan på ett deduktivt 
argument har alltså att göra med den aktuella forskarens tidigare information.  

Även i en abduktiv modell sker ett samspel mellan teori och empiri. Abduktion 
brukar ofta beskrivas som ”slutledningen till den bästa förklaringen” vilket är 
hämtat ur Harmans artikel Inference to the Best Explanation (1965), då Harman 
använder samma slutledningsform som Charles Sanders Peirce (1958) använde om 
begreppet abduktion (Carlshamre, 2014). Om hypotesen om att ”alla svanar är 
vita” vore sann, skulle det då bäst förklara att jag bara sett vita svanar? Om svaret 
är ja, så har vi skäl att tro på hypotesen. Till skillnad från deduktion dras inte 
slutsatsen på logiska grunder. Istället väljer man en hypotes som man tänker sig 
bäst förklarar observationerna. Ett välkänt problem i abduktion är diskussionen 
kring vad som kan tänkas vara den bästa förklaringen. En idé är att det är den 
förklaring som vilar på sådana teorier som kan tänkas vara sannolikt sanna, det vill 
säga att den är konsistent med trovärdig forskning. Dessutom brukar ett krav vara 
att den enklaste förklaringen också är den bästa (Föllesdal et. al., 1990; Douven, 
2011). Carlshamre tydliggör även de positiva aspekterna med abduktion. Han 
beskriver abduktion som ett metodologiskt verktyg som lägger vikt på alternativa 
förklaringar, vilket innebär att man undersöker vilken hypotes som bäst förklarar 
det empiriska materialet. Carlshamre menar dessutom att abduktion är ett bra 
verktyg då det hjälper forskaren att behålla ett kritiskt förhållningssätt, även i de 
fall som forskaren har en hypotes som förklarar den evidens hen har framför sig 
(Carlshamre, 2014).  

I min analys av intervjuerna tar jag hjälp av abduktion, då jag går fram och tillbaka 
mellan observationerna jag gör i intervjuerna och tidigare forskning, som Bouijs 
lärarkategorier och Bourdieus begrepp status, habitus och kulturellt kapital. 
Genom detta kan jag laborera mellan alternativa förklaringar till de observationer 
jag gjort och eventuellt finna nya svar på mina frågeställningar.  
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5. Metod  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie och tänker genomföra halvstrukturerade 
djupintervjuer med tre musiklärare. Enligt Steinar Kvale (1997) i boken Den 
Kvalitativa forskningsintervjun, syftar kvalitet på arten och beskaffenheten av 
något och precis som kvantitativa metoder, är kvalitativa metoder ett verktyg vars 
användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Kvalitativ forskning 
handlar, enligt Kvale, om att tolka meningsfulla relationer och snarare än att enbart 
kvantifiera objektiva data.  

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

 

Intervjuerna genomfördes under våren 2015 på platser informanterna har fått välja 
själva; i personernas hem, på ett café samt på musikhögskolan och jag hade i 
förväg meddelat dem om intervjuns upplägg och frågeställningar. Varje intervju 
tog ca 80 minuter, vilket gjorde att jag missbedömt/felberäknat tiden. Min tanke 
var att varje intervju hade en maxtid på 60 minuter, men denna gräns överskreds 
varje gång, oftast på grund av att svaren blev längre än vad jag förväntat mig, men 
också för att det dök upp intressanta perspektiv som jag inte förberett mig på att 
höra. Att formen på intervjuerna var halvstrukturerad menar jag med att de hölls i 
dialogsamtal där jag lät informanterna tala fritt och att jag ställde följdfrågor när 
jag ansåg att det relevant att fördjupa eller utveckla svaren. Min styrning var att 
hålla samtalen till mina fasta teman, men att också möjliggöra att svaren kunde 
utvidgas. Intervjuerna spelades in, transkriberades och därefter analyserade jag 
svaren jag fick av mina informanter. Analysverktyg presenterar jag senare i detta 
kapitel.  

Gällande urval av informanter har jag haft som målsättning att hitta personer med 
olika bakgrund. För att hitta olika informanter har jag medvetet sökt en spridning i 
ålder, kön, geografisk hemvist, antal år i yrket, musikalisk bakgrund och 
genretillhörighet. Den gemensamma nämnaren är att samtliga intervjupersoner har 
studerat vid någon av landets musikhögskolor.  

Kvale (1997) beskriver etiska frågor som intervjuaren bör tänka på innan 
intervjuerna genomförs; det rör sig om konfidentialitet, informanternas samtycke, 
vilka konsekvenser en undersökning kan få för de som deltar samt forskarens roll.  
Dessa aspekter har jag haft som målsättning att följa. Gällande informanternas 
integritet vill jag inte lämna ut deras namn och har därför valt att fingera deras 
dessa. Informanterna har fått möjlighet att läsa genom intervjumaterialet 
dessförinnan att det publicerats.   

I rollen som intervjuare är jag medveten om att mina erfarenheter och bakgrund 
kan färga tolkningen av mina informanters svar, utifrån min förförståelse för 
ämnet. Därmed finns en hermeneutisk, dvs. tolkande färgning, som jag bär med 
mig. Kvale beskriver två begrepp som är vanligt inom forskning; reliabilitet och 
validitet. Det förstnämnda, reliabilitet, betyder pålitlighet, där exempelvis en 
mätmetod är okänslig för slumpens inverkan. Validitet betyder giltighet och 
begreppet används för att visa på att en studie måste undersöka det som var tänkt 
att undersökas för att kunna ses som giltig. Jag är medveten om att antalet 
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intervjuer är för få för att kunna se samband, generalisera och dra allmänna 
slutsatser. Dock har studien en hög reliabilitet då resultaten kopplas samman till 
tidigare trovärdig forskning och därmed blir tillförlitlig. 

 

5.1 Intervjufrågor 

Dessa tre teman har legat till grund för intervjusamtalen: 

 

Musikalisk bakgrund och utbildning 

 

Jag frågar informanterna om deras musikaliska bakgrund. Anledningen till detta är 
att den musikaliska skolningen oftast börjar långt tidigare än vid påbörjad 
utbildning vid en musikhögskola. Huruvida det musicerades i hemmet, den 
musikaliska skolningen såg ut under uppväxten och vilka tidigare utbildningar 
(estetiskt gymnasieprogram, folkhögskola etc.) personen i fråga har gått, är viktigt 
att få ta del av för att förstå personens senare val av studier och yrke. Detta är 
faktorer som får en viktig funktion i studentens musikaliska skolning och identitet 
och vid påbörjad utbildning har studenten i stora drag en klar uppfattning om vem 
hen är på ett musikaliskt plan och vilka instrument och genrer hen behärskar. 
Andra perspektiv som jag har valt att inte gå in så djupt på i denna studie, men som 
också har en inverkan kring både val och förutsättningar till musikutbildning är 
social klasstillhörighet, kön samt utbildningstradition i familjen.  

 

Att välja läraryrket 

 

Hur mina informanter ser på sitt yrkesval, både idag och under studietiden vid 
musikhögskolorna. Jag vill också få en inblick i huruvida förväntningarna på 
läraryrket har uppfyllts och ifall synen på yrket och den egna lärarrollen har 
förändrats med åren och i så fall hur. 

 

Relationen mellan lärarroll respektive musikerroll 

 

Huruvida det egna musicerandet och musikskapandet är viktigt hos mina 
informanter och hur detta samspelar med rollen som musiklärare. Jag intresserar 
mig för att ta reda på hur mina informanter ser på dessa rollindentiteter; musikern-
läraren och relationen dem emellan. Min personliga erfarenhet är att många 
musiklärare också musicerar utanför sin tjänst; antingen som frilansande musiker 
eller genom föreningslivet, kyrkan och privat. Därför är jag nyfiken att höra hur 
detta samspelar med det pedagogiska arbetet. Min definition av begreppet 
”musiker” innefattar inte bara ett musikerskap i offentligheten, såsom sceniskt 
arbete, utan omfattas av all form av musikaliskt arbete som görs utanför skolans 
ramar. Denna definition av rollindentiteten musiker, innefattar att den är mer eller 
mindre framträdande i personens identitet. Det finns alltså en kontinuitet i 
musicerandet; alltså något som görs regelbundet, antingen arvoderat eller ideellt.  
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5.2 Analysverktyg 

Som analysverktyg har jag valt att ta hjälp av Bourdieus begrepp status, habitus 
och kulturellt kapital samt Boujis teori om de olika lärarkategorierna. För att förstå 
en människas val av studier och yrke är det relevant att se till personens bakgrund 
och här finner jag Bourdieus tankar viktiga eftersom de berör alla parametrar som 
kan spela in i våra förutsättningar att leva det liv vi önskar. Habitus är det vi alla 
bär med oss och som påverkar vilken status vi har i olika sammanhang och som 
styr mycket av våra handlingar i den sociala världen. Precis som habitus är status 
något som kan skifta beroende på sammanhang, där exempelvis ett yrke kan ses 
som statusfyllt inom vissa grupper och i vissa avseenden. Kulturellt kapital är 
statusfyllt i vårt samhälle och därmed kan konstnärliga högskolor och lärosäten 
vara statusfyllda och hos den breda allmänheten ses som exklusiva.  Bouijs tankar 
om de olika lärarkategorierna visar på lärarskapets komplexitet och att vissa sidor 
kan vara mer framträdande än andra hos den enskilde läraren. Vad fokus läggs på i 
undervisningen kan därmed skifta från lärare till lärare. Bouij menar bl. a att en 
elevcentrerad lärare, den kategorin han kallar Musikläraren, har bäst 
förutsättningar att förstå musiklärarutbildningen som en samverkande helhet. Om 
detta stämmer med min empiri kommer jag diskutera kring i kapitel 7. Genom att 
ta med dessa begrepp i mitt tolkande av intervjumaterialet har jag ett abduktivt 
förhållningssätt och låter min empiri samspela med olika teoretiska 
utgångspunkter.  

 

5.3 Presentation av studiens informanter 

Namn: Eva  

Utbildning: Musiklärarexamen. Gick ettämneslärarutbildningen (GG), under sena 
1970-talet och tidigt 1980-tal. 

Yrkesbakgrund: Eva har arbetat inom alla skolformer, från lågstadiet till Komvux 
samt vid en barnskötarutbildning. Arbetar för närvarande vid estetiska programmet 
på en kommunal gymnasieskola. Undervisar i kurserna musikteori, estetisk 
kommunikation, ensemble, delar av kursen kulturhistoria, rytmik samt sång och 
piano. Parallellt med arbetet vid estetiska programmet arbetar Eva även med 
grundsärskolan, där några elever läser grundskolans musik och några andra 
gymnasieskolans musik, sedan en mellanstadiekör på en annan skola i kommunen, 
(för åk 4-6.) Utöver detta undervisar Eva även i musikämnet för 
språkintroduktionsklasser.  
 

Namn: Magnus 

Utbildning: Studerade musik- och medieproduktion under 2000-talets mitt. 
Studerar för närvarande sista terminen vid Kompletterande pedagogisk utbildning.  

Yrkesbakgrund: Musiklärare i grundskolans lägre åldrar under 3 års tid. Frilansar 
som artist och låtskrivare sedan ett antal år tillbaka.  

 

Namn: Sandra 
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Utbildning: Studerade musikerprogrammet med individuell inriktning under 2000-
talets mitt med sång som huvudinstrument. Studerar för närvarande sista terminen 
vid Kompletterande pedagogisk utbildning. 

Yrkesbakgrund: Tidigare musiklärare i grundskolan, årskurs 1-6. Arbetar för 
närvarande i en kommunal grundskola och undervisar i musik i årskurserna 6-9.  
Sandra är sångerska och skriver egen musik. Har frilansat som musiker och artist 
sedan tidiga tonår, främst med sceniskt arbete. Sandra har även haft 
privatundervisning i sång samt arbetat som förskoleassistent i svenska skolan i 
utlandet.  

 

6. Genomförande, analys och resultat 

I detta kapitel går jag igenom varje tema var för sig och analyserar svaren med 
hjälp utav Bourdieus utbildningssociologiska begrepp status, habitus och kulturellt 
kapital. Sedan analyserar jag mina informanter utifrån Christer Boujis teori om de 
olika lärarkategorierna. Därmed tolkar jag svaren löpande med hjälp av dessa 
analysverktyg och sammanställer sedan svaren som resultat.  

6.1 Musikalisk bakgrund 

Gemensamt för mina informanter är att de alla har haft ett rikt musicerande med sig 
under lång tid och som jag uppfattar det har musiken en framträdande roll i deras 
liv, som är starkt förknippade med deras identiteter. När jag träffar Eva ber jag 
henne att börja med att berätta om sin bakgrund.  

 
Början är ju det att jag är född i ett hem med en far som var musikdirektör och 
kantor, som har gjort musik, skapat musik och som också fått den utgiven på 
förlag. Så jag har hört musik jämt; det har alltid varit körer, det har alltid varit 
musicerande.  Det har varit musikskolan när den byggdes upp, pappa var ju med 
och byggde upp musikskolor på 60-talet på ett par ställen. Det var ju då de växte 
fram. Och sen var han i kyrkan, det var kyrkokörer, så man har dragits från den 
ena konserten till den andra, så man har ju haft det här plinket hemma med 
arrangemang men sedan det här att ”spela det ska man göra”. Det ingår när man 
växer upp att ”Ja det är klart att du ska ha ett instrument”. Så när jag var liten, ca 
6- 7 år, började jag spela piano, sen när jag kom till mellanstadiet började jag spela 
fiol, men på högstadiet började jag spela gitarr och sjunga också. Jag har liksom 
bytt instrument genom åren…och det är litegrann så jag är, att jag gillar att göra 
olika saker. Så att det gör att jag aldrig bestämt mig. 

 

Magnus har haft en inkörsport in i musiken som skiljer ganska mycket från Evas. 
Han berättar: 

 

Ingen i min släkt har någonsin varit musiker. Noll musikfamilj, jag lärde mig spela 
gitarr själv när jag var 12. Fick låna en gitarr av en kompis farsa. Köpte en 
Beatlesbok med ackordanalys och lärde mig efter den. Min pappa föreslog att jag 
skulle gå i musikskolan och ta lektioner, men jag vägrade göra det. Jag började ta 
lektioner i musik vid 22 års ålder, på en eftergymnasial 
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musikproduktionsutbildning på ett år. Sedan sökte jag in på Musikhögskolan. Men 
dessförinnan hade jag lärt mig allting själv. Det tror jag har en stor betydelse för 
min syn på musik. Det är väldigt viktigt för mig att musik är någonting privat på 
något sätt, eftersom jag har lärt mig det själv. Jag gillar inte tanken på att musik 
ska vara något jag lär mig av någon annan… vilket i och för sig är väldigt 
motstridigt med mitt jobb som musiklärare. När jag gick i skolan blev jag utslängd 
från musiken, för jag bråkade så mycket på musiklektionerna. Jag tyckte aldrig om 
musiken i skolan. Men i 13-årsåldern kom komponerandet in i bilden då jag 
började skriva låtar. Det blev det viktigaste för mig.  

 

Sandra är den tredje personen jag intervjuade och precis som de föregående 
intervjuerna lät jag henna tala fritt om sitt musikaliska liv före musikhögskolan, 
vilket visade sig vara omfattande. 

 

Jag började sjunga när jag var 2-3 år gammal och har fått mycket stöd hemifrån. 
Min farmor var musiklärare, pianolärare och rektor på en musikskola och min far 
har alltid sjungit. Till skillnad från många andra som undrar vad de ska göra och 
plugga så var valet självklart för mig, för jag började tjäna pengar i 
musikbranschen redan när jag var 11 år. Jag slog igenom när jag var 17 år, fick 
mycket kunskap kring det sceniska och var ute och spelade varje helg under en 
femårsperiod. I mitt hemland finns ingen musikhögskola eller något liknande och 
jag kände att ska jag fortsätta med det här vill jag ha en högskoleutbildning och 
fördjupa mina kunskaper i musiklära, jag hade noll koll på det, läste inte noter. Så 
jag bestämde mig för att söka musikhögskolan, kom in på tre olika program och 
valde individuell musiker/jazzlinje. 

 

6.2 Att välja läraryrket 

Något som framkommer i mina samtal med Eva, Magnus och Sandra är att valet 
både kan vara självklart och samtidigt en aning konfliktfyllt. De har alla har olika 
musikalisk bakgrund och olika utbildningar i bagaget när de står i valet att bli 
musiklärare; Magnus och Sandra har dessförinnan studerat vid andra 
utbildningsprogram vid musikhögskolor, medan Eva inte har det. Eva har, å andra 
sidan, en musikalisk skolning som började tidigt; med element som musikteori, 
notläsning, körsång och att traktera olika instrument. Detta ger ett slags kulturellt 
kapital, som ger fördelar inom högre musikstudier. Sandra kommer visserligen 
också från en musicerande familj men hon har verkat i genrer som inte funnits så 
länge vid musikhögskolan, såsom pop och rock, vilka var genrerna hon började i 
som artist. För att gå en högre musikutbildning valde hon att flytta tillbaks Sverige, 
där hon också växte upp. Väl vid musikhögskolan kom hon i kontakt med andra 
musikaliska uttryck, vilka har en längre tradition vid dessa musikinstitutioner.  Jag 
skulle ändå påstå att Eva och Sandra har en gemensam nämnare när det gäller 
bakgrund och kopplat till habitus har de skaffat sig värderingar och erfarenheter 
som gör att de genomgående har haft en positiv syn på musikundervisning. Att ha 
en bakgrund som Magnus verkar vara mindre vanlig vid musikhögskolans 
utbildningsprogram. Eftersom den första kontakten med musik ofta verkar komma 
från hemmet är det därmed inte så konstigt att, som Magnus, vara självlärd om ens 
familj eller släktingar inte musicerar.  

Att arbeta som musiklärare verkar inte ha varit den första prioriteringen hos mina 
informanter då de sökte musikhögskolan första gången. Eva berättar om sina 
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tankebanor hon hade efter gymnasieåren och hur hon upplevde att hennes 
omgivning såg på hennes planer att bli musiklärare.  

 
Och sen..ja vad skulle man göra sen? Sen vart det väl det här att ”när man inte vet 
vad man ska göra då fortsätter man med det man tycker är roligt”. Studerade musik 
två år på folkhögskola, sökte vidare andra året…och då sökte jag bara en 
utbildning, nämligen sångpedagog. Och det är ju ganska intressant, för jag har inte 
så här att ”yes, jag ska bli musiklärare”, utan jag ville hålla på med musik.  Folk 
pratade som att ”du kan ju inte bli musiklärare, det är ju den lägsta klassens 
musiklärare man kan bli” om man ska vara pedagog. Helst ska man ju bli 
musiker..det är längst upp..eller så ska du bli musikpedagog, sen kan du bli 
musiklärare. En del började på musiklärarlinjen som ett avstamp för att senare 
kunna söka vidare till musikpedagog.  

 

Här vittnar hon vittnar om en musikmiljö som hon upplevde hierarkisk, där olika 
utbildningar stod olika högt i status. I Evas kretsar visste hon ingen annan som 
skulle söka till musiklärarlinjen. 

  

Det var en väldigt stor skillnad på var som var av värde då…det här var i mitten på 
70-talet. så jag sökte inte musiklärare första gången, jag sökte sångpedagog 
eftersom jag trodde att det där med musiklärare verkar ju inte vara någonting att 
söka”. Jag hade gått två år på folkhögskola, sedan tog jag privatstudier i två år och 
sökte fel pedagogiska linjer..sen tänkte jag om började jag känna efter ”vem är jag 
egentligen?” Och då satsade jag det sista på att bli musiklärare. Jag var lite 
skeptisk..ja lite rädd för det här med att jobba i klass, för det verkade skrämmande. 
Men så sökte jag och kom in, det här var 1978. Och så här i efterhand så blev ju 
valet skitbra. 

 

Eva nämner också att hon i efterhand tycker att hon drog det långa strået i valet av 
utbildning, men att det var något hon bara hamnade i. Magnus svarar liknande på 
min fråga:  

 

Jag tror det började som en slump egentligen. Jag var i en period i mitt liv där jag 
inte visste vad jag skulle göra. Jag hade frilansat ett tag som musiker och var lite 
trött på det, helt enkelt och ha den ekonomiska osäkerheten. Och kände att ”fan 
vad skönt” att ha någon slags anställning där man får in pengar och så är man ledig 
på helgerna och kan liksom slappna av på ett annat sätt. Och då dök det upp…min 
polare jobbade på en skola och han sa ” min skola söker en musiklärare på 
lågstadiet, du har inte lust att prova det då?” Först tänkte jag fy fan nej, jag vill inte 
jobba som musiklärare, eller med barn. Jag tror inte jag kommer gilla det. Det 
verkar jobbigt. Men så sökte jag den här tjänsten, och tänkte att jag kanske kan 
prova. Och sen kände jag att det här är ju skitkul med småkids, då. 

 

Den gemensamma nämnaren för Magnus och Sandra är att de båda hade studerat 
färdigt vid sina konstnärliga utbildningar när de sökte sina första lärartjänster. Till 
skillnad från Eva och Magnus beskriver Sandra inte sitt val som slumpartat, likt 
något man bara väljer på grund av omständigheter. Sandra verkar heller inte ha 
tvekat i valet att arbeta som lärare. Hon berättar:  
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Efter musikerstudierna blev det lite som att ”vad händer nu?” Frilansandet tog sig 
en svacka, det blev en rörig period, lite kaosartat med ekonomi och bostad. Det var 
då beslöt mig för att söka lärarjobb. Dessförinnan hade jag haft privatundervisning, 
men det är också något som kommer och går. Jag fick ett jobb på en grundskola 
och började där. 

 

Av svaren kan man se att såväl Magnus som Sandra fick sin första erfarenhet av 
läraryrket ute i arbetslivet; något som för dem båda senare ledde in på en 
kompletterande pedagogisk utbildning. Insikten att musikläraryrket kan vara något 
annat än det man först anat verkar ha kommit till Magnus under denna tid. Han 
växte i sin lärarroll under de tre år som han arbetade vid en grundskola i de lägre 
åldrarna och numera känner han sig trygg i rollen som lärare. Det är däremot 
musikundervisningens innehåll som han känt sig mindre bekväm att undervisa i när 
det gäller de lägre åldrarna. Magnus uttrycker även att fokus ofta kan ligga på 
andra områden än de rent ämnesmässiga; som att ”98 % handlar om någonting 
annat än själva musiken”. Nu när han åter studerar har han fått tid att utvärdera sin 
situation kring vilken skolform han trivs att arbeta inom. Efter att ha gjort sin VFU 
vid en gymnasieskola säger sig Magnus föredra denna skolform. Detta kan tänkas 
bero på att undervisningen och kursernas innehåll ligger hans kompetens- och 
intresseområde närmare.  

 

Nu har jag tagit ett mera moget beslut, eftersom att jag har jobbat i tre år och känt 
att det här är ganska bra ändå. Jag känner att jag vill, hmm, jobba med 
musikundervisning på en lite högre nivå och undervisa i sånt som är mitt 
huvudämne som är musikproduktion, komposition och arrangering. Vilket är lite 
svårt att undervisa i lågstadiet..funktionsanalys..sånt där. Om jag skulle få jobba på 
ett estetiskt gymnasium och undervisa gymnasielever i sånt som är mitt 
huvudämne, känner jag att jag verkligen kan ge någonting på ett kunskapsmässigt 
plan. Att jag känner att jag kan bidra med det jag är bra på.  

 

När jag frågar Sandra varför hon valt att gå sin lärarutbildning nämner hon 
lärarlegitimationen som en bidragande faktor, för att kunna bli fastanställd på sin 
nuvarande arbetsplats. Liksom Magnus har hennes syn på läraryrket förändrats 
sedan hon började sin pedagogiska bana. Från att under de första åren vid 
musikhögskolan ha sett läraryrket som en ekonomisk trygghet till frilansandet som 
musiker är musikläraryrket något som Sandra trivs med och passionen har vuxit 
sedan hon började arbeta vid sin nuvarande arbetsplats. Sin lärarroll känner hon sig 
trygg med och hon nämner några faktorer som hon tror bidrar till att bedriva en god 
musikundervisning; bra lokaler, material och utrustning och att få respekt för sitt 
ämne av arbetsgivare och kollegor. 

 

När jag började undervisa fick jag en kick, det var roligt att kunna dela med mig av 
det jag kan och samtidigt få repetera och lära mig mer. Att kunna se hur andra 
utvecklas och lär sig. Mina elever skriver också låtar, de är också artister och jag 
hjälper dem. I dagens läge, visst är det ekonomi, men jag gillar jobbet. Om jag inte 
gillade det skulle jag jobbat med något annat vid sidan av min musikkarriär. Jag 
håller igång min musik, det är otroligt utvecklande. Det är kul när man lyckas få 
andra att lära sig. Så känner jag idag.  
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Med 30 års erfarenhet i yrket verkar Eva har hunnit med att utforska sin lärarroll 
och vilka skolformer och undervisningsmetoder som passar henne och hon tycker 
sig ha blivit tryggare i rollen som lärare. En slags frihet som kommit med åren och 
som gjort det enklare att jobba, vilket kan ha att göra med att hon kan vara sig själv 
i större utsträckning. När hon fick en av sina första tjänster på en gymnasieskola 
kände hon sig inte alls lika säker. Samtidigt beskriver Eva hur erfarenheterna 
ställer högre krav på henne när hon numera har något att jämföra med.  

 

Jag tänker inte att jag går in och gör 40 eller 60 minuter, att jag räknar lektioner, 
som jag kanske gjorde förr. Nu tänker jag mer framåt, att det jag gör den här 
veckan ska ge något åt eleven och inte som att ”ja nu går jag hit och får lite 
pengar”. 

 

Att inte ta lärarjobb bara för ekonomins skull är något som kommer på tal under 
mina intervjuer. Sandra nämner något i stil med ”du ska inte göra det för 
ekonomin” och när jag frågar Eva om hennes syn på lärarlönen svarar hon klart och 
tydligt att musikläraryrket inte är något man väljer om man vill tjäna stora pengar. 
Magnus är inne på samma linje att musikhögskolans utbildningar inte är 
statusfyllda ur ett ekonomiskt perspektiv:  

 
Hade jag valt yrkesbana där jag vill tjäna pengar hade jag valt något annat yrke. 
Det dummaste valet är kanske att välja musikhögskolan. 

 

Magnus verkar ändå ha en annan inställning till att arbeta som lärare; så länge han 
sköter sitt uppdrag och följer läroplanen så kan han med gott samvete se lärarjobbet 
som en inkomstgaranti för att också kunna ägna sig åt sitt låtskrivande. Min 
tolkning av mina informanters svar är att de alla värderar det egna musicerandet 
högre än en högre lön. Därmed kan det kulturella kapitalet tycka värderas högre än 
det ekonomiska; en anledning till att de väljer att fortsätta med sina konstnärliga 
och pedagogiska jobb. Detta leder in på nästa tema som rör deras relation mellan 
att vara musiklärare och musiker.  

 

6.3 Relationen mellan lärarroll respektive musikerroll 

Status verkar inte ha haft så stort inflytande hos mina informanter på det personliga 
planet när det kommer till synen på att arbeta som både lärare och musiker. Eva 
nämner hierarkierna på olika utbildningar som hon upplevde existerade under 
hennes tid vid musikhögskolan, men det verkar inte vara något hon bryr sig om 
numera och som påverkar hennes syn på relationen mellan att vara musiklärare och 
musiker. Varken Magnus eller Sandra nämner något om status kring olika 
musikutbildningar, men de verkar ha en starkare önskan än Eva att arbeta som 
frilansande musiker och strävar efter att göra detta i större utsträckning. Om detta 
är kopplat till status vet jag inte.  

Olika parametrar som jag under intervjuerna uppfattat som viktiga att ta med i 
analysen av relationen musiklärare-musiker är förutsättningarna att kunna arbeta 
med båda dessa yrken. Några av de förutsättningar som mina informanter nämner 
som viktiga för att kunna kombinera dessa två yrken är att få en lärartjänst som 
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matchar personen i frågas  ämnes/kompetensområde, tjänstens omfattning samt det 
tidsmässiga perspektivet; att hinna och orka med ett eget musicerande. En annan 
aspekt, som jag tror har en betydelse för att möjliggöra en kombination av yrkena 
har med arbetsmiljön att göra. Exempelvis hög ljudnivå eller bristande arbetsmiljö i 
musiksalen kan vara bidragande faktorer till att musiklärare inte orkar sätta sig ned 
och skapa eller spela musik efter en dag i skolan.  

Magnus pratar om ”Konstnärs-Magnus” som en musikalisk identitet som jag 
uppfattar har en framträdande roll i hans liv, men att han lämnar denna rollidentitet 
när han är musikläraren Magnus. Erfarenheten Magnus har av att känna sig 
tvungen att distansera sig från konstnärs-Magnus när han undervisat i grundskolan 
verkar vara en stark bidragande faktor till att han föredrar andra skolformer. Hans 
önskan verkar snarare vara att kunna fläta ihop sin lärarroll med musikerrollen, så 
att han slipper känna sig som två personer. Konstnärs-Magnus innefattar att vara 
låtskrivare, spela in, ge spelningar och andra saker som är på frilansbasis. Det är 
den fria kreativiteten som styr Magnus passion; att skriva exempelvis musik på 
beställning vill han helst undvika.  

 
Jobb är ett jobb, där man får pengar. Det passionerade, det jag älskar, klarar 
jag redan av att utföra och behöver ingen arbetsplats för att kunna uträtta. 
Det kan jag göra hemma. Men jag behöver något jobb som får det hela att 
går runt. Musiklärare är det absolut bästa valet för mig.  

 

Genom mina intervjuer med både Magnus och Sandra nämns den ekonomiska 
faktorn till att ha en lärartjänst. Båda har en vision att kunna arbeta 50/50 som både 
musiklärare och musiker. Att ”bara” vara musiklärare, som båda säger, känns inte 
lockande och det tolkar jag som att de båda behöver få utlopp för sitt musicerande 
på ett annat håll än i undervisningen. Att ha ett lärarjobb där lärarrollen och 
musikerrollen möts verkar vara en stark målsättning för dem båda.  Magnus menar 
att han lägger stort värde kring att inte nedvärdera ”Konstnärs-Magnus” alltför 
mycket. Han har lärt sig hantera situationen, men vill gärna kunna känna sig som 
sig själv på jobbet. Här tolkar jag det som att rollidentiteten ”Konstnärs-Magnus” 
ligger närmare hans person och naturliga jag. Sandra talar inte om sig som två 
personer; exempelvis artist-Sandra och lärar-Sandra. Hon verkar mer bekväm att 
kunna använda sin musikersida i undervisningen och att vara en och samma 
person. Detta tycker jag visar hur olika ett lärarskap kan se ut och som kan 
förändras beroende på elevgrupp och skolform. Medan Sandra talar om hur hon 
kan bli kreativ genom att få eleverna kreativa, verkar Magnus uppleva det svårare 
att tillåta sig att vara kreativ när han inte har en stabil ekonomisk försörjning. Jag 
frågar honom när han kan vara kreativ:  

 
Det är när jag känner att jag har tid till det. Och att jag känner att jag förtjänar det. 
Jag har alltid haft höga krav på mig själv, att jag måste vara produktiv varje dag. 
Kanske det har med min uppfostran att göra, att jag hela tiden måste vara duktig. 
Om jag då vet att jag har ett jobb där jag får in pengar, kan jag slappna av och 
fokusera på mitt kreativa rum.  

 

Här uppfattar jag det som att mina informanter har olika syn på när de kan vara 
kreativa och när de har förutsättningar till det. Genom att koppla detta till 
Bourdieus begrepp kulturellt kapital tycker jag att det är en intressant iakttagelse 
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när Magnus nämner att han inte alltid förtjänar att vara kreativ. Att ”unna” sig 
kreativt arbete är därmed, ur en kulturell/sociologisk aspekt, inte en självklarhet om 
man inte har en bakgrund eller hemförhållanden där musicerandet fått ta plats. Då 
kan jag tänka mig att det är svårare att tillåta sig att arbeta konstnärligt på heltid, då 
det kan innebära en ekonomisk osäkerhet. 

Sandra talar om hur elevernas kunskapsresultat, framsteg och lust att lära ger henne 
energi tillbaka som hon sedan kan använda i sitt jobb som artist. Som musiklärare 
har hon utvecklat nya musikaliska färdigheter, såsom biinstrument, ackordsspel 
och genrebredd. Hennes genrebredd som musiker bidrar även den till 
musikundervisningen. Att dessa yrken bidrar positivt till varandra är inte så 
konstigt. Men konflikten mellan musikläraren och musikern finns där. Där finner 
jag tiden som den faktor som påverkar Sandras möjligheter att styra över sina val. 
När Sandra för närvarande arbetar heltid och samtidigt läser in sin lärarbehörighet 
blir det extra påtagligt för henne hur situationen har varit jobbig på ett emotionellt 
plan.  

 

Under tiden på musikhögskolan har jag tänkt mycket på min karriär, det 
har blivit ett dilemma. Vadå, jag har ju gjort en jättekarriär tidigare som jag 
måste fortsätta med och jag vill ju det här. Jag känner mig levande på en 
scen, det är mitt liv. Om jag inte får vara på scen, jag dör, jag menar, det är 
allt för mig. Men, du behöver betala hyran också.  

 

Sandra siktar på att ta tag i sin karriär, som hon uttrycker det, när hon hämtat ut sin 
lärarexamen Med ordet karriär syftar hon på musikern Sandra. Ingen av mina 
informanter benämner läraryrket som en ”karriär”. Detta tycker jag är en intressant 
iakttagelse. I en tid där det talas mycket om att ”göra karriär” på arbetsmarknaden, 
verkar inte läraryrket ses som en bana man gör karriär på i samma utsträckning 
som musikeryrket. Kanske Sandra menar på att det är enklare att hålla igång ett 
läraryrke fram till pension, till skillnad från att vara artist? Just ålder är något som 
kan innebära svårigheter att slå igenom menar Sandra. Hon känner en oro över att 
åren går och att åldern kan utgöra ett hinder för henne som sångerska.  

 

Rent karriärmässigt så vill jag vara aktiv nu, där åldern spelar in i några av de 
genrer jag varit verksam i, därför har jag bråttom. Får jag inte ihop detta med 
lärarjobbet får jag ta tjänstledigt.  

 

Detta är en viktig aspekt av musikeryrket som Sandra tar upp. Att uppleva en stress 
över att etablera sig sent som musiker tror jag är ganska vanligt förekommande 
bland musiker oavsett genre. Att vara sin egen produkt som man ska sälja, där inte 
bara den musikaliska sidan blir bedömd, är en erfarenhet Sandra bär med sig sedan 
hennes karriär som artist började i tonåren.  

När jag talar med Eva dyker tidsaspekten upp; något som också kan utgöra ett 
hinder för att orka med två yrken parallellt med varandra. Eva arbetar heltid som 
musiklärare och hennes arbetssituation verkar tuff, då hon arbetar mycket ensam 
vid estetiska programmet och har många ansvarsområden i form av olika kurser. 
Just detta läsår beskriver Eva som extra tufft, då hon börjat undervisa i nya kurser. 
Tiden räcker helt enkelt inte till och ofta känner hon sig helt slut efter jobbet, vilket 
gör att det inte finns energi kvar till att orka arbeta med musik hemma. Hon 
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berättar att hon tänker mycket på lärarjobbet och att hon arbetar hemma i sin studio 
med att ta fram material till sin undervisning.  

 
Med tjänsten jag har just nu så kan jag säga att jag inte orkar så mycket, det är 
mest komposition jag gör. Tonsättningar och inspelning av saker.(…) Jag kan göra 
musik, men det blir som fragment..det blir ingenting. Det räcker inte med att bara 
ha musikaliska idéer, man ska ju få ihop de musikaliska idéerna och det tar tid för 
mig att helheten ska bli rätt. Det är ett väldigt roligt jobb, men som tar energi och 
den energin finns inte just nu. 

 

Trots att tiden inte finns där uppfattar jag att Eva ändå har ett stort behov av att få 
vara kreativ utöver sin lärartjänst. Kreativ är hon alltid, men det är inte bara i 
musikform. Eva berättar att hon skapar andra saker, såsom handarbete och bild. 
Men att hon ibland undviker att skapa musik för att öronen inte orkar med. 
Eleverna lyssnar nog mer på musik, tror Eva. Själv behöver hon tystnad och hon 
trivs med det. När det kommer till offentliga uppdrag föredrar hon väl valda 
sammanhang att framträda i. 

 
Jag själv har provat på att ränna runt mycket när jag var yngre och jag vet att jag 
inte trivs med det. Jag tycker det är helt okej att göra en konsert här och något 
evenemang nu och då, men att hålla på hela tiden? Det är inte jag och jag trivs inte 
med det. Jag tycker om att göra punktinsatser. 

 

På frågan om hon är nöjd med det musicerande hon fått göra i sitt yrkesliv svarar 
Eva att hon tycker hon fått ut mycket och därmed tolkar jag det som att hon fått ut 
mycket av att arbeta som musiklärare ur ett musikaliskt perspektiv. Eftersom hon 
är en instrument- och genremässigt allsidig lärare verkar hon trivas bra vid 
estetiska programmet, där hon arbetat i dryga 30 år. Behovet att arbeta på 
frilansbasis är heller inte är lika stort, kanske pga. att Eva kan vara kreativ i 
lärartjänsten på ett sätt som passar henne. Det finns dock en dröm kvar; att vara 
med i en vokalensemble. 

 

Jag skulle gärna vara med i en vokalensemble, men då hade jag fått flytta och vad 
skulle man jobba med då? Det gäller att få ihop bitarna. Hinner du med allt du vill?   

6.4 Bouijs lärarkategorier 

Att få göra det man är bra på verkar vara ett starkt skäl för Magnus att få arbeta 
med ungdomar och i en frivillig skolform som gymnasieskolan. Av Bouijs 
lärarkategorier skulle jag påstå att Magnus ursprungligen skulle tillhöra den 
allmänt musikintresserade läraren, men han verkar ligga sina ämnen varmt om 
hjärtat och skulle också kunna beskrivas som en innehållscentrerad lärare. Min 
tolkning är att Magnus hoppas kunna hitta ett lärarjobb där han får möta elever som 
kan ge honom intryck och inspiration. Han definierar sig inte som musiker i den 
bemärkelsen att han är interpret eller inne på ett visst instrument. Det egna 
musikskapandet såsom låtskrivandet verkar dock vara en viktig motor i att hålla 
igång såväl kreativiteten som lusten att arbeta med musik, men Magnus vill skilja 
på dessa sätt att arbeta med musik på.  
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Jag ser mitt musiklärarjobb som ett uppdrag där jag följer läroplanen och jag vet 
att jag inte behöver inte lägga ner min musikaliska själ i det. Min musik gör jag 
hemma. Jag tror det är viktigt att ha den skiljelinjen rent pedagogiskt. Sen är det ju 
ännu bättre om kunskapen jag kan hämta kommer från saker jag brinner för, 
istället för att ”nu ska vi lära oss Nationalsången”, för jag brinner inte för 
Nationalsången. Om jag däremot får undervisa i musikproduktion, typ hur man 
mixar trummor, då känner jag att det faktiskt är något jag gillar.  

 

Eva ger under intervjun flera exempel på undervisningssituationer, hur hon ser på 
att arbeta med och bedöma sina elever, samt ger sin syn på vad som är viktigt i en 
lärandesituation: 

 

Eleven är det centrala, det är ju dem jag jobbar med. Vad målet är, det är ju olika. 
Alla elever har olika mål och jag ska inte slita för mycket i dem. Om du tittar på 
elevens vardag, så får du känna av hur mycket värde den här pianolektionen har 
just nu. Att inte piska eleven till ett C. Ofta har du motsatsen; att eleverna gör 
saker för lärarens skull. 

 

Bilden jag får av Eva är att hon är en elevcentrerad lärare, där processen att nå det 
klingande resultatet är det intressanta. Rädslan för att inte räcka till för eleverna 
finns där och Eva uttrycker att hon själv mår dåligt av att ha genomfört en för 
henne inte tillräckligt bra lektion. Det är viktigt inför sig själv att göra vettiga 
lektioner som blir bestående för eleverna. Att rätta eleverna om de spelar fel är 
inget framträdande drag hos henne, vilket gör att hon ser den personliga 
utvecklingen överordnat den musikaliska prestationen. Slag på fingrarna, som Eva 
nämner, var något hon själv fick uppleva i barndomen. Detta verkar ha gett henne 
andra perspektiv på lärande, vilket sannolikt har påverkat hennes inställning till sin 
undervisning idag. 

Sandra verkar säker sitt syfte med att arbeta som lärare och vad hon är för slags 
pedagog. Hon är den av mina informanter som tydligast profilerar sig som 
musiker/interpret av Boujis lärarkategorier. Låtskrivandet och sceniskt arbete 
verkar vara kärnan i hennes musikaliska identitet. Samtidigt uppfattar jag henne 
också som elevcentrerad där hon känner ett starkt engagemang att få elever att 
lyckas i musikämnet och där elevernas utveckling ger henne inspiration tillbaka.  

 
Jag är en musikpedagog som brinner för det så länge jag får ha min musikerdel 
levande, aktiv. Jag är en sån pedagog. 

 

6.5 Resultat och analys 

Intervjumaterialet har jag tolkat och analyserat med hjälp av Bourdieus begrepp 
status, habitus och kulturellt kapital samt Bouijs teori om de olika 
lärarkategorierna och sedan försökt svara på den forskningsfråga jag ställde i 
arbetets inledning:  
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- Upplever några musiklärare att det finns en konflikt i att arbeta som både 
musiklärare och musiker? 

- Vad beror denna konflikt på och hur ser de i så fall att denna konflikt kan 
lösas? 

 

Utifrån mina informanters svar har jag kommit fram till följande: 

 

- Mina informanter upplever i olika grad att det finns en konflikt i att arbeta 
som både musiklärare och musiker.  

- Status som orsak till konflikten kan spela in under utbildningstiden, men 
det är oklart huruvida det styr yrkeskombinationen senare i arbetslivet hos 
mina informanter.  

- Ur utbildningssynpunkt kan valet att bli både musiklärare och musiker 
kopplas till både habitus och kulturellt kapital. Mina informanter har 
identifierat sig olika mycket med musikhögskolans yrkestitlar, vilket kan 
bero på deras bakgrund. Musik i hemmet och föräldrars utbildningsnivå 
verkar spela in på förutsättningarna att välja en musikutbildning men att 
också kunna identifiera sig som konstnär, musiker och musiklärare i 
arbetslivet. Konsekvenserna av habitus är att vi människor ofta väljer 
sammanhang där vi känner oss ”hemma” och i kombinationen med att det 
kulturella kapitalet värderas högt vid musikutbildningar kan habitus 
inverka på möjligheten att skaffa sig en rollidentitet där man kan få 
bekräftelse för både sin yrkesroll och musikaliska identitet.  

- Mina informanter uppvisar olika lärarkategorier i sina lärarskap, där 
exempelvis Eva visar på mer av kategorin musikläraren medan Magnus 
har mer utav den innehållscentrerade läraren och Sandra mer utav 
musiker/interpret. Detta är visserligen en generell bedömning, men dessa 
kategorier kan ge en hint kring vad som kan tänkas väcka en inre konflikt i 
lärarrollen kontra musikerrollen. 

- En annan orsak handlar om tid; förutsättningarna att kunna hinna med båda 
yrkena i önskad utsträckning är begränsade. Att gå ned i tjänst som 
läraranställd, som skulle kunna vara en lösning, är inte alltid möjligt att 
genomföra. Därmed kvarstår konflikten.  

- Arbetsförhållanden såsom arbetsmiljön i skolan påverkar lusten och orken 
att vara kreativ utöver arbetet som lärare. 

- En annan orsak till konflikten kan vara att den enskilde läraren inte trivs 
med den skol- eller undervisningsform som hen arbetar inom. Att hitta en 
tjänst som matchar ens ämneskunskaper kan lindra eller lösa konflikten.   

- Om det är möjligt att gå ned i arbetstid kan en lösning kan vara att arbeta 
50/50 som musiklärare och musiker. 

- Läraryrket kan ses som en inkomsttrygghet till att enbart arbeta på 
frilansbasis som musiker.  
 

7. Sammanfattning och diskussion 

När jag nu går in på diskussionen av mitt arbete vill jag återkoppla till mitt syfte 
jag beskrev i arbetets början. Jag sökte efter vad som kan tänkas ligga till grund för 
att välja läraryrket samt vad som anses viktigt rörande kompetens i 
musiklärarrollen. Mina informanter – som utgjort mitt empiriska underlag – har 
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berättat om sina musikaliska bakgrunder och vilken syn de har på sin roll som 
lärare, varför de valde yrket samt hur de ser på relationen mellan rollen som 
musiklärare respektive musiker. Av deras svar har jag tolkat det som att det finns 
en konflikt i att både vara verksam som musiklärare och musiker, vilket min 
forskningsfråga handlade om. Förklaringarna kan vara flera och jag tror att det 
mycket väl kan finnas andra möjliga förklaringar till denna konflikt. Därför ställer 
jag mig öppen till alternativa förklaringar, men ska här sammanfatta vad jag 
kommit fram till.  

 

7.1 Musik-lärare eller musik-lärare? 

Christer Bouji (1998) visar i sin avhandling att den kategori musiklärarstudenterna 
tillhör under utbildningstiden, påverkar deras framtida lärarroll i arbetslivet. Det 
skulle kunna vara en bakomliggande förklaring; att för exempelvis lärarkategorin 
musiker/interpret kan det upplevas mer konfliktfyllt att växla mellan sin lärarroll 
och musikerroll, eller att utveckla en lika stark lärarroll som musikerrollen om den 
sistnämnda har varit mer framträdande i personens rollidentitet. Bouijs idéer om 
olika lärarkategorier bör ses som en grov generalisering; i verkligheten behöver det 
inte vara så statiskt vilken av dessa lärarkategorier man tillhör. Det blev uppenbart 
när jag började analysera mina intervjuer och såg mönstret i att alla mina 
informanter är en kombination av flera kategorier, åtminstone två av dem. Dessa 
kan ändras över tid, exempelvis under utbildningens gång eller i arbetslivet. Precis 
som Christer Bouij beskriver i sin avhandling, är dessa lärarkategorier mest tydliga 
under utbildningen samt hos nyutexaminerade lärare. Beroende på skolform, 
årskurser och elevgrupp kan såväl didaktik, kursplaner och undervisningsmetoder 
skifta stort och så även lärarrollen. Därför är jag kritisk till att placera in mina 
informanter i ett fack, då risken finns att jag cementerar mina fördomar kring hur 
deras lärarskap ser ut. Istället kan Bouijs teori en ge en konkret bild av läraryrkets 
komplexitet, där olika sidor används i specifika situationer.  Jag värderar dem inte 
olika, utan tror att de alla är bra beroende på situation. Anledningen till att ändå 
prata om olika kategorier grundar sig på att jag har sökt efter kärnan i 
musiklärarens roll med hjälp av att bl. a intervjua andra musiklärare. Utifrån 
tidigare teorier har jag utgått från att olika musiklärare gör olika ämnesdidaktiska 
val i sin undervisning. Därav min titel på arbetet. Hur musiklärare ser på sitt 
läraruppdrag verkar skilja sig åt och därmed definieras rollidentiteten 
”musiklärare” på olika vis. Rollidentitetens komponenter, som Bouji beskrev i kap. 
3, berör just detta; vad man ska behärska rent faktiskt (kompetensen), vad som 
sociokulturellt väntas av den som innehar denna position samt vad individen själv 
av olika skäl anser vara eftersträvansvärt och lämpligt. Min analys är att 
förväntningarna på musikläraryrket kan se väldigt olika ut och att det kan vara 
svårt för en nyexaminerad musiklärare att veta vad fokus bör ligga på när 
musikundervisning dessutom kan se så olika ut. Boujis analys om att kategorin 
musikläraren är den bland studenter som bäst förstår musiklärarutbildningen som 
en samverkande helhet” tolkar jag där av som att Bouji menar att denna kategori av 
lärare har bäst förutsättningar att klara sitt läraruppdrag och att stanna kvar i yrket.  
Tittar jag på min empiri så kan jag klart se att Eva är en sådan lärare, som genom 
sitt sätt att vara elevcentrerad, har stannat i läraryrket i över 30 års tid. Hon verkar 
inte heller vara i konflikt med rollen som musiker på samma vis som mina andra 
informanter.  
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7.2 Musikläraryrkets status 

En annan förklaring skulle kunna vara kopplat till status, där läraryrket tenderar att 
bli ett andrahandsyrke till det att vara yrkesmusiker. Av Bouijs lärarkategorier 
finns musiker/interpreten, som enligt Bouij tror att den musikaliska kompetensen 
kan ersätta den pedagogiska. Där är min uppfattning att den konstnärliga delen ofta 
dominerar vid musiklärarutbildningar och påverkar studenternas identifikation till 
läraryrket. Ses musikerrollen som mer åtråvärd under en hel utbildning borde det 
logiskt sett vara så att detta ger negativa konsekvenser för musiklärarstudenter, som 
söker en yrkesroll som vilar på både en konstnärlig och pedagogisk grund. Ur mina 
intervjuer har jag förstått att läraryrket kan ses som en inkomsttrygghet för 
frilansande musiker. Om denna syn cementeras tror jag att situationen blir än mer 
konfliktfylld. Önskan om att få använda sin musikerkompetens i rollen som 
musiklärare kanske inte alltid kan uppfyllas, vilket kan skapa en inre konflikt. Som 
Karl Asp (2011) gav exempel på i sin studie kan en yrkesmusicerande musiklärare 
inneha hög status; vilket kan bidra till att den pedagogiska kompetensen blir 
underordnad den konstnärliga även på arbetsmarknaden. Att vara en elevcentrerad 
musiklärare ger möjligen inte lika hög status som att vara ”musiker”, under 
studietiden, men verkar i arbetslivet vara det mest långsiktigt hållbara 
förhållningssättet till undervisning, sett ur ett konfliktperspektiv. 

I mina intervjuer har det samtalats kring status under musikhögskoletiden, men det 
som är intressant har varit att försöka se huruvida statusen följt med ut i arbetslivet. 
Kan statusen ha med yrkets förutsättningar att göra? Jag anser att musikläraryrket 
är ett konstnärligt yrke och att musiklärarens roll är en variant av en musikerroll, 
men min analys av intervjuerna är att den egna kreativiteten ibland får stå tillbaka i 
musikläraryrket. Kan det ha att göra med ökade arbetsbördor, såsom administrativt 
arbete, som tar tid från den skapande delen i jobbet? Genom att ta del av debatten 
kring lärarnas arbetssituation och aktuell forskning, är det tydligt att musikämnet är 
ett ämne med lägre status än andra skolämnen när det kommer till musiklärarnas 
inflytande över sin egen undervisning. Som skolinspektionens studie (2011) visar, 
får musiken synas på skolavslutningar och lucia, men hamnar ofta i skymundan 
resten av läsåret och detta är ett allvarligt problem. Vilka förutsättningar har då den 
enskilde musikläraren att kunna vara kreativ och skapande i sitt ämne om inte de 
grundläggande behoven finns, såsom tid och resurser? Musikundervisningens 
hinder, som bl. a Ralf Sandberg (1996) beskrivit i sin forskning, är just bristande 
resurser i material såsom lokaler och instrument, för stora elevgrupper och för lite 
tid till förfogande för undervisning. En annan orsak till att musiklärare inte orkar 
musicera utöver sin undervisning kan vara arbetsmiljörelaterat, med exempelvis all 
den ljudvolym som existerar i musikundervisningen. Kanske denna faktor också 
bidrar till att minska lusten att spela musik utöver lärarjobbet? Jag anser att det inte 
räcker med att satsa på en likvärdig utbildning för eleverna om inte musikämnet i 
sig får bättre förutsättningar att kunna bedrivas. Ökade resurser till 
musikundervisningen kan höja både resultat bland elever men också en ökad status 
för den enskilde musikläraren.  

Sedan lärarlegitimationens införande har det påtalats att såväl skolan som 
undervisningen nu kvalitetssäkras och att därmed lärarnas status blir högre. I 
nuläget är det svårt att bedöma om och hur lärarlegitimationsreformen har fått 
betydelse för musiklärarna och jag lämnar därför denna fråga utan svar. Jag tror att 
framtiden istället får visa utgången. Som Karl Asp visade i sin forskning kan 
musiklärare som också arbetar som yrkesmusiker vara önskvärda hos både elever 
och skolledning. Det fria skolvalet tror jag också förstärker detta fenomen när 
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skolan har blivit alltmer av en marknad där skolor slåss om eleverna. Vem och 
vilka det är som bidrar till statusskillnaderna törs jag inte svara på och jag vill 
heller inte peka ut enbart elever, föräldrar eller skolledningar som orsak till detta. 
Snarare anser jag att det ligger i vår kultur och vårt samhälle att se på yrken utifrån 
status. Enligt Asp kan musiklärare som saknar behörighet kompensera denna 
genom sin musikerkompetens, vilket innebär att en reform som lärarlegitimationen 
kan bli kontraproduktiv om den inte efterföljs i praktiken. 

Som mina informanter berättat, har de haft olika ingång i läraryrket och jag har 
uppfattat att synen på yrket har förändrats avsevärt sedan de började arbeta 
pedagogiskt. Att det kan finnas fördomar om läraryrket kan vara en förklaring till 
den låga status läraryrket har idag, vilket också har orsakat en nationell lärarbrist.  

 

7.3 Att hitta lösningar  

Av min empiri att döma kan tid vara en bidragande orsak till konflikten. Är 
lösningen att inte arbeta heltid med vare sig läraryrket eller musikeryrket, utan 
exempelvis 50/50, som både Magnus och Sandra är inne på? Mina informanter har 
alla individuella lösningar på problemet och jag tolkar det som att det är upp till 
den enskilde musikläraren att försöka lösa sin inre konflikt. Synen att både 
problemet och lösningen är individuell tycker jag är komplicerad; kanske det borde 
finnas en större förståelse bland arbetsgivare att det finns musiklärare som föredrar 
en deltidstjänst? Jag uppfattar att tidsaspekten är så pass vanligt förkommande som 
konfliktorsak att den inte kan ses som ett problem som bör lösas på individnivå.  

Människor i allmänhet byter i allt högre utsträckning anställningar och även yrken. 
Att inneha ett och samma yrke genom hela arbetslivet blir mindre vanligt. Att vara 
en s.k. ”kombinatör” (att både arbeta som anställd och företagare) verkar inte ses 
som främmande för vare sig Magnus eller Sandra. Mina erfarenheter säger mig att 
många musiker och musiklärare jag träffar har inget emot att arbeta inom såväl 
konstnärlig som pedagogisk verksamhet. Kulturskapare i allmänhet arbetar ofta 
med flera fält än enbart det hantverksmässiga och konstnärliga. Element som ingår 
i kulturskapandet kan vara marknadsföring, bokning, socialt nätverkande, 
administrativa uppgifter, företagande m.m. Att utöver detta också arbeta 
pedagogiskt verkar inte vara något ovanligt. Att arbeta inom flera yrken, branscher 
och anställningsformer parallellt med varandra kanske kommer bli allt vanligare i 
framtiden och i så fall kanske det kan lösa upp föreställningar om status och även 
vara en lösning på tidsproblemet för vissa musiklärare?  

 

7.4 Slutord 

Av intervjusvaren att döma, samt i jämförelsen med tidigare forskningsteorier, kan 
det ligga en konflikt i att vara verksam som både musiklärare och musiker. 
Orsakerna till konflikten kan se olika ut hos mina informanter och jag har inte 
lyckats hitta endast en förklaring på vad som kan ligga bakom konflikten.  

Den gemensamma likheten mellan mina informanter är att de uppger tiden som en 
faktor som skapar konflikt i att kunna ägna sig åt sitt eget musicerande utöver 
lärarjobbet. Att arbeta heltid i som musiklärare på bekostnad av exempelvis ett 
frilansande kan upplevas som konfliktfyllt. Behovet av att få vara kreativ i 
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musikläraryrket är stort och kanske kan det vara så att det är där skon klämmer? 
Musiklärare ges idag alltför lite tid åt både kompetensutveckling och arbetsro för 
att utveckla en musikundervisning så som de själva önskar. Hindren för en god 
musikundervisning är flera; det handlar om för lite tid till förfogande för 
undervisningen, begränsade resurser i form av att kunna införskaffa material och 
instrument samt svårigheter att bli lyssnad på av rektorer och skolledning.  

I en situation där musikläraren trivs med sin arbetsmiljö och där den ena 
kompetensen tas tillvara på är risken mindre att konflikten mellan yrkesrollerna 
uppstår. Att trivas med elevgrupperna och skolformen verkar också vara en viktig 
faktor i att motverka denna konflikt. Störst risk att skapa en inre konflikt mellan 
den egna musiklärarrollen och musikerrollen är den lärare som inte trivs med sin 
lärarroll och som då istället hellre skulle arbeta som musiker. Detta kan tänkas bero 
på en anställning som personen i fråga inte trivs med, men vanligare verkar det 
dock vara hos nyexaminerade musiklärare, där förväntningarna kring yrket inte 
införlivas i den utsträckning som önskats. Kanske finns det ett för stort glapp 
mellan musikutbildningarna och arbetsmarknaden överlag och att 
musiklärarstudenter inte skolas in i en läraridentitet i lika stor utsträckning såsom 
musiker skolas in i en musikeridentitet under utbildningen? Där tror jag verkligen 
det handlar om att musikutbildningar tillförskaffas olika status. Mina informanter 
har vittnat om att musikläraryrket kan ses som ett andrahandsyrke bland 
musikstuderande samt i arbetslivet kan ses som en extra inkomstkälla för 
kulturarbetare. Konsekvenserna av detta kan bli en felaktig bild av vad ett 
läraruppdrag innebär och vilken kompetens som krävs för att undervisa i musik. 
Därmed tror jag att statusskillnaderna är en bidragande faktor.  

De av mina informanter som upplever en konflikt har olika lösningar; det kan 
handla om att hitta ett lärarjobb där man slipper vara två helt skilda yrkesroller, där 
exempelvis den musikaliska nivån och undervisningens innehåll stämmer överens 
med den egna musikaliska rollidentiteten.  Det kan annars vara en lösning, som en 
av mina informanter var inne på, att dela upp sig själv i två yrken med tydliga 
skiljelinjer.  

Det skulle vara intressant att se mer forskning inom detta område framöver och jag 
hoppas att detta arbete kan vara en inspirationskälla för andra musikstuderande och 
musiklärare till att fortsätta spinna vidare på mina frågor. 
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