
 

FG1300 Självständigt arbete, 15 hp 

2018 

Musiklärarexamen 

Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle 

 

Handledare: Susanna Leijonhufvud 

Examinator Anna Backman-Bister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Lindberg Karlsson 

Räcker gruppundervisning? 

En jämförelse mellan professionella orkestermusikers 
tidiga studier och Kulturskoleutredningens 

undervisningsmål 
 

 

 





I 

Sammanfattning 

43 musiker i 4 olika professionella orkestrar i Sverige har deltagit i en enkätstudie 

med syftet att kartlägga omfattningen av deras individuella respektive 

gruppbaserade undervisning innan de påbörjat högre musikstudier. Ingen i den 

undersökta gruppen hade enbart haft gruppundervisning innan högre 

musikstudier. Endast 3 av 43 undersökta musiker har någon gång haft uteslutande 

gruppundervisning och då har det endast rört sig om musikstudier i de allra yngsta 

åldrarna, upp till 10 år. Resultatet av studien visar att Kulturskoleutredningens 

(SOU 2016:69) förslag att elever ska utöva konstuttryck i första hand i grupp kan 

minska möjligheten för elever att få en utbildning som kan leda till en 

professionell karriär. Kulturskolans roll som enda institution i Sverige som kan 

erbjuda barn subventionerad instrumentalutbildning diskuteras. Om 

Kulturskoleutredningens förslag om mer gruppundervisning leder till att 

yrkesförberedande studier endast finns inom privatfinansierade skolor minskar 

likvärdigheten i musikutbildning för barn.  

 

Sökord: Kulturskoleutredningen, individuell undervisning, gruppundervisning, 

ramfaktor 
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1 Inledning 

Under hösten 2016 kom äntligen Kulturskoleutredningens betänkande ”En 

inkluderande Kulturskola på egen grund” (SOU, 2016:69). Det är nationell 

strategi för den kommunala musik- och kulturskolan framtagen av en 

särskild utredare på uppdrag av regeringen. Som yrkesverksam fiollärare 

hade jag höga förväntningar på utredningens mål för Kulturskolans 

verksamhet. När jag läste de nationella mål för Kulturskolan som 

utredningen satt upp blev jag genast mycket betänksam. Utredningens mål 

var att Kulturskolan ska ”ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och 

uppleva konstuttryck i första hand i grupp [min 

kursivering]”(Kulturskoleutredningen, SOU 2016:69, sid 203). Det är av 

tradition vanligt att undervisning på instrument sker enskilt med 

komplement av undervisning i grupp eller orkester. Är det möjligt att 

undervisa ett instrument med hög kvalitet i grupp, frågade jag mig? I 

utredningen förekom begreppet undervisning av hög kvalitet många gånger 

men jag saknade en tydlig definition av vad det innebär för mig som 

instrumentallärare. Kärnan i instrumentundervisning, tänker jag, är att 

eleven lär sig färdigheter på instrumentet som leder till en förmåga att 

uttrycka sig konstnärligt.  

Detta är utgångspunkten för min uppsats. 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskriver jag Kulturskolans framväxt under 1900-talet 

med särskilt fokus på de praktiska förutsättningarna för undervisningen som 

lektionstid och ekonomi. Jag jämför Kulturskoleutredningens (SOU 

2016:69) perspektiv på instrumentalundervisningen med information jag 

funnit i avhandlingar om Musik- och Kulturskolan. Det professionella 

musiklivet i Sverige kartläggs. Kapitlet belyser hur begreppet ”undervisning 

av hög kvalitet” definieras i Kulturskoleutredningen och jämför med aktuell 

skolforskning.  

2.1 Musikutbildning på grundnivå 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet musikutbildning 

på grundnivå. Med grundnivå avser jag sådan utbildning som erbjuds i 

kommunala musik- och kulturskolor, studieförbund, privata musikskolor, 

musikgymnasier och folkhögskolor. Jag fokuserar särskilt på Kulturskolans 

roll som utbildningsinstitution. Anledningen till detta är att Kulturskolan är 

kommunalt finansierad och därmed ekonomiskt tillgänglig för fler barn- och 

unga än privat musikundervisning. Musik- och Kulturskolan är den enda 

utbildningsinstitutionen som finns i nästan alla Sveriges kommuner. 

Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner 

(Kulturskolerådet, 2016).  

2.2 Musik- och Kulturskolans framväxt 

Den svenska kommunala musikskolan startade i begränsad omfattning 

under 1940-talet och utökade sin verksamhet betydligt under 1960-talet. Det 

allmänna målet var att erbjuda elever instrument- eller sångundervisning 

oavsett ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Sveriges Kommuner och 

Landsting formulerade 1984 mål för verksamheten där det står att 

Musikskolan ska förbereda de elever som så önskar för högre 

musikutbildning och annan yrkesutbildning där musik ingår (Sandh, 2015, 

sid 13).  

2.2.1 Statistik över musik- och kulturskolans verksamhet under 1982-

2016 

Under 2000-talet har många Kulturskolor infört gruppundervisning 

(Wennersten, 2011, 29 aug). Detta har inneburit att elevtiden minskat. På 

grund av detta finns en föreställning att kommunerna drar ner på anslagen 

till Musik- och Kulturskolan (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) 

Statistiken visar att anslagen, efter en nedgång på 1990-talet, sedan år 2000 

ökar till Kulturskolan men också att skolorna tar in betydligt fler elever 

varje år.   
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Slutet av 1970-talet och 1980-talet beskrivs av Kulturskoleutredningen 

(SOU 2016:69, sid 58) som en storhetstid för musikskolan. Under 1982 

deltog 370 000 barn och unga på olika sätt i musikskolans verksamhet. 

Kommunernas utgifter uppgick till 538 miljoner kronor, vilket i dagens 

penningvärde motsvarar 1,4 miljarder. Den ekonomiska nedgången på 

1990-talet ledde till att musik- och kulturskolan på många håll hotades av 

nedskärningar. Som ett resultat av sparkraven omorganiserades 

undervisningen. Gruppundervisning blev mer vanligt förekommande 

(Holmberg, 2010, sid 195) och elevavgifterna höjdes 

(Kulturskoleutredningen, SOU 2016:69, sid 60). Persson (2001, sid 410) 

visar att i Borås musikskola minskade undervisningen i musikskolan från 

0,47 veckotimmar/elev 1990 till 0,26 veckotimmar/elev år 2000. Under 

samma period slutade omkring var tionde elev i musik- och kulturskolans 

verksamhet. 1997 års anslag till musik- och kulturskolor låg under 1986 års 

anslagsnivå (Kulturskoleutredningen, SOU 2016:69, sid 60). Trots 

nedläggningshot valde de flesta kommuner att behålla sin verksamhet och 

från slutet av 1990-talet började anslagen till kulturskolorna öka igen. Från 

1998-2016 har anslagen ökat för varje år. Samtidigt har också antalet 

elevplatser ökat för varje år från (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2016). I den senaste statistiken från 2016 deltog 230 000 barn och ungdomar 

i ämneskurser och 336 000 i övrig verksamhet. Kommunernas anslag till 

Kulturskolan var 2,3 miljarder och med intäkter i form av exempelvis 

avgifter uppgick Kulturskolans budget till 2,7 miljarder (Kulturskolerådet, 

2016). 

2.2.2 Musikperspektiv och barnperspektiv som samverkande eller 

motsatta synsätt  

I Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) står det att musikskolans 

undervisning under 1900-talet gått från musikperspektiv vars mål är att 

fostra duktiga musiker till barnperspektiv vars viktigaste uppgift är att 

eleverna upplever sitt musicerande som meningsfullt och anpassat till deras 

aktuella behov och önskemål (Kulturskoleutredningen, 2016, sid 57). Lärare 

i Kulturskolan upplever att eleverna är mindre uthålliga idag och att de 

måste anpassa undervisningen efter detta (Holmberg, 2010, sid 174). 

Undervisningen måste ge omedelbar tillfredställelse och får därmed inte 

vara utmanande i svårighetsgrad (Holmberg, 2010, sid 204).  

 

När det står att Kulturskolan gått från ett ”musikperspektiv till ett 

barnperspektiv” verkar det som att dessa båda begrepp skulle vara i 

motsatsförhållande till varandra. Genom att skriva att det ligger i 

musikperspektivets intresse att fostra duktiga musiker genom individuell 

undervisning och att det i barnperspektivet är viktigt att upplevelsen av 

undervisningen är meningsfull blir det onödigt att utvärdera kvaliteten i 

Kulturskolan utifrån resultat. Jag kan inte se att det skulle finnas någon 

motsättning mellan barnperspektivet och musikperspektivet. Att få 

möjlighet att bli en god instrumentalist kan göra att eleven upplever sitt 

musicerande som meningsfullt. Bleckblåsläraren Ann-Marie Sundberg 

skriver (2011) att elever riskerar att sluta i tonåren om de spelar på en låg 
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nivå. Elever måste utveckla en god spelförmåga för att kunna uttrycka 

musik på en nivå som känns åldersmässigt adekvat. 
 

Min egen erfarenhet är att elevernas musikaliska och speltekniska nivå bör 

harmoniera. Att vara tonåring och spela på en alldeles för låg nivå ger inte 

den tillfredställelse som de flesta önskar. (Sundberg, 2011, sid 7) 

Att musikundervisningen för några decennier sedan enbart skulle vara till 

för begåvade elever bör också ifrågasättas. Exempelvis står i Statens 

offentliga utredning (SOU 1976:33, sid 59) att musikskolan ska kunna 

erbjuda elever olika typer av undervisning med utgångspunkt i elevens 

ambitionsnivå  

 
Musikskolan inrymmer såväl musikundervisning med allmänt studiesyfte 

som förberedande musikutbildning och musikverksamhet i grupp. Dess 

arbete får därigenom både bredd och djup. (SOU 1976:33, sid 59) 

 

I Statens offentliga utredning (1976:33) föreslås att undervisningen i den 

kommunala musikkolan skulle organiseras i olika kurser efter elevernas 

olika intressen. Ämneskurser i instrument och sång med komplement av 

ensemble utgjorde huvuddelen av verksamheten. För elever utan direkt 

studieintresse men med ”lust till gemensamma musikaktiviteter” skulle det 

ges öppen gruppundervisning med varierat innehåll. Elever med särskild 

fallenhet och intresse ska kunna erbjudas så kvalificerad undervisning att 

den gav möjlighet till vidare musikstudier inom högre utbildning. (SOU 

1976:33, sid 59). Här finns alltså ett tydligt barnperspektiv med möjlighet 

till varierad undervisning efter elevens eget intresse.  

2.3 Att mäta kvalitet i instrumentalundervisning 

En av svårigheterna med att mäta utbildningskvalitet i Kulturskolans 

musikundervisning är att det inte finns några kursplaner för verksamheten. 

Inom instrumentalutbildning på grundläggande nivå finns det i andra länder 

system som graderar svårighetsgrad i repertoar och teknik för olika 

instrument. Exempelvis finns det i Finland examensprov för kurser i 

musikskolan med nivågraderad repertoar. I Frankrike bedrivs den offentligt 

finansierade grundläggande musikutbildningen i konservatorier med 

nivågraderade examensprov (D’Hérouville, 2017) och i Storbritannien har 

The Associated Board of the Royal Schools of Music, ABRSM skapat ett 

examinationssystem för grundutbildning i musik. Systemet går ut på att 

elever kan avlägga prov på olika nivåer, grade 1-8 där 1 motsvarar 

nybörjarnivå och 8 är avancerad nivå men inte högskolenivå (The 

Associated Board of the Royal Schools of Music, 2017).  Med anledning av 

att instrumentalutbildningen i Musik- och Kulturskolan i Sverige är frivillig 

kan jag förstå att Kulturskolor inte utvecklat ett examinationssystem. 

Problemet är att det blir svårt att utvärdera undervisningsformer i 

Kulturskolan med avseende på elevers kunskaper. Det är också svårt att 

avgöra om utbildningen är likvärdig i olika delar av landet. Alla elever har 

laglig rätt till likvärdig utbildning i grundskolan. Skolors kunskapsresultat 
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är en grundläggande faktor vid likvärdighetsbedömning i grundskolan 

(Skolverket, 2017).  

2.3.1 Kulturskoleutredningens definition av hög kvalitet i undervisning 

Som jag presenterat ovan är det svårt att utvärdera undervisningens effekter 

när det inte finns kursplaner eller nivågraderingar i Kulturskolan. I 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) förekommer begreppet 

undervisning av hög eller god kvalitet ofta och definieras på följande sätt.   
 

Hög kvalitet bör i detta fall kännetecknas av ett brett utbud i varierande 

former med möjlighet till fördjupning, som barn och unga både känner till 

och har möjlighet att ta del av oavsett personlig bakgrund och var i landet de 

bor (Kulturskoleutredningen SOU 2016:69, sid 177). 

I begreppet hög kvalitet ingår även att ha hög pedagogisk och konstnärlig 

kompetens så att undervisning och den övriga verksamheten kan bedrivas på 

ett kvalificerat sätt som motsvarar och möter upp barns och ungas intressen 

och som leder till en förmåga att uttrycka sig konstnärligt. 

(Kulturskoleutredningen SOU 2016:69, sid 178). 

 

Undervisning av god kvalitet kräver lärare med pedagogisk och konstnärlig 

kompetens och ska leda till en förmåga att uttrycka sig konstnärligt enligt 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69). Eftersom det krävs instrumentala 

färdigheter för att uttrycka sig konstnärligt på ett instrument är det därför 

intressant att studera hur man kan utvärdera kunskapsinhämtning på 

instrument.  

 

I utredningen står, som jag beskriver ovan, att Kulturskolan ska ha ett 

barnperspektiv på sin utbildning och kritiserar lärarstyrd undervisning.  
 

Utredningen menar trots detta att sektorn i dag kan sägas vara präglad av en 

viss vilsenhet. Det som ”sitter i väggarna” sedan musikskolans tidiga år med 

stark vuxenstyrning, formellt lärande och enskild undervisning kan tendera 

att krocka med ett förändrat samhälle som präglas av mångfald, ett digitalt 

teknikskifte och en syn på barn med rätt till inflytande 

(Kulturskoleutredningen SOu 2016:69, sid 204). 

Återigen skriver alltså Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) att det inte 

ligger i Barnperspektivet med formellt lärande och enskild undervisning.  

2.3.2 John Hatties definition av undervisning med hög kvalitet 

Ett betydande verk inom den internationella skolforskningen är en så kallad 

metastudie av John Hattie (2014) som studerar effekter av olika typer av 

undervisning. I studien sammanfattar han 800 undervisningsstudier och 

bedömer hur olika faktorer påverkar elevers lärande. Att undervisa kräver, 

enligt Hattie (2014) väl genomtänkta interventioner för att säkerställa att det 

sker en kognitiv förändring hos eleven. Det är viktigt att vara medveten om 

lärandemålen och veta när eleven nått dessa, ha kunskap om var eleven 

befinner sig nivåmässigt när hon eller han får uppgiften och ha tillräckliga 

ämneskunskaper för att ge meningsfulla och utmanande uppgifter. Läraren 

måste erbjuda olika strategier för inlärning när eleven inte verkar förstå och 
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ge återkoppling till eleven. (Hattie 2014, sid 46). De formella målen som 

Kulturutredningen (SOU 2016:69) anser hör till ett föråldrat 

undervisningssätt, något som ”sitter i väggarna” sedan musikskolans tidiga 

år är, enligt Hattie (2014), viktiga för att bedriva undervisning med goda 

resultat.  

2.3.3 Kulturskola med hög pedagogisk och konstnärlig kompetens  

I begreppet hög kvalitet ingår att ha hög pedagogisk och konstnärlig 

kompetens, enligt Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69). Utredningen 

beskriver också att musikutbildning är ett slutet kretslopp där ”etablerade 

normer och kvalitetsuppfattningar i undervisningen oreflekterat 

reproduceras år från år samt att denna tradering verkar som ett motstånd i 

förändringsprocesser.” (Kulturskoleutredningen SOU 2016:69, sid 241). 

Utredningen skriver att Kulturskolan är första länken i kedjan som leder till 

högskolestudier inom musik och därefter följer musikklasser i grundskola 

och vid estetiska gymnasieprogram, folkhögskola och sist högre 

musikutbildning där studenterna undervisats av lärare som genomgått 

samma utbildningsförlopp. Utredningen bedömer att det blir svårt för unga 

människor som inte genomgått denna utbildningscykel att kvalificera sig till 

en plats inom högre konstnärlig utbildning.  

 

Ovanstående resonemang är djupt problematiskt om man anser att 

musikundervisning kräver färdigheter på instrument och att dessa behöver 

tränas upp under lång tid för att bli tillräckligt fördjupade för högre 

musikstudier. Om vi istället erkänner att det finns färdigheter som 

instrument- och sånglärare erövrat genom högskolestudier och att dessa 

färdigheter är mätbara kan vi utvärdera hur vi lägger upp undervisningen för 

att nå goda resultat. Vi kan ge fler elever möjlighet att kvalificera sig till en 

plats inom högre musikutbildning genom att utbildningsvägarna dit blir 

tydliga och tillgängliga. Eftersom Kulturskolan, till skillnad från privat 

instrumentutbildning, är ekonomiskt subventionerad och tillgänglig i 283 av 

landets 290 kommuner (Kulturskolerådet, 2017) är Kulturskolan den enda 

institution som har möjlighet att erbjuda sådan utbildning till elever från 

hela Sverige till en låg eller ingen kostnad.   

2.4 Kulturskolan i Sverige och i våra närmsta 

grannländer 

Kulturskolan i Sverige är inte obligatorisk men den finns i de flesta 

kommuner. Det är inga antagningsprov till Kulturskolans grundkurser och 

undervisningsformerna är varierande. Det finns ingen samlad statistik på 

lektionstider men efter att jag läst några studentuppsatser, artiklar och 

information på musikskolors hemsidor kommer jag fram till att 20 

minuter/vecka är en vanlig individuell lektionstid. Ofta erbjuds undervisning 

i ensemble eller orkester som komplement till den individuella lektionen. 

Många Kulturskolor erbjuder enbart gruppundervisning för nybörjare på 

instrument. Gruppstorleken kan variera från ca 2-4 elever per grupp 
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(Wennersten, 2011, 29 aug). Dessutom bedriver vissa Kulturskolor 

klassrumsundervisning på vissa instrument (Karlstads kommun, 2016). Det 

innebär ofta att 2 lärare undervisar en helklass i instrument ca 1-3 gånger 

per vecka (Fränne & Fränne, 2015, okt). Det finns nya utbildningsformer 

inom Kulturskolan som exempelvis El Sistema som riktar sig till elever i 

segregerade områden (El Sistema, 2017). El Sistema liknar till 

undervisningsform de stråkklasser som Kulturskolan driver i vissa av 

landets kommuner (Kulturskolan Stockholm, 2016). 

 

För elever som vill få mer omfattande musikutbildning finns det i vissa 

Kulturskolor en utökad instrumentkurs där den individuella lektionstiden 

kan förlängas till 30 eller 40 minuter per vecka. Det är långt ifrån alla 

kulturskolor som erbjuder utökade instrumentkurser. Utökad kurs brukar 

elever kunna söka när de är i högstadieålder. Vissa kulturskolor har 

antagningsprov till sina utökade kurser och terminsavgiften brukar vara 

högre till dessa kurser. I Kulturskoleutredningens nationella mål står att 

Kulturskolorna ska undervisa främst i grupp (Kulturskoleutredningen SOU 

2016:69, sid 203).  

 

I Norge är kulturskolan obligatorisk i alla kommuner men verksamhetens 

mål och resurser ser mycket olika ut i olika delar av landet. I många 

kommuner har man startat lördagsskola för särskilt intresserade elever. Där 

kan barnen börja i 12-årsåldern och det fungerar som en förberedande 

utbildning för högre utbildning inom musik. Lördagsskolan är den enda 

verksamhet inom kulturskolan som har antagningsprov. I Lördagsskolan i 

Trondheims musikskola ingår enskild undervisning i 45 min på 

huvudinstrument, 90 min musikteori samt ensemblespel (Claesdotter, 2011, 

sep). 

 

I Finland finns två typer av musikskoleprogram inom den offentligt 

finansierade musikutbildningen. Båda programmen är målorienterade och 

tänkta för elever som är 7-15 år gamla. Det första är öppet för alla elever 

och avslutas med en examination för amatörmusiker. Det andra programmet 

har antagningsprov och är tänkt att förbereda elever för den 

musikhögskoleförberedande kurs som erbjuds elever i gymnasieålder 

(Martinsen, 2016). Instrument- och sångutbildningen sker som enskild 

undervisning upp till 60 minuter/elev och vecka (Öhman, 2016 sid 9). 

Utöver det studerar eleverna musikteori och historia 60-90 minuter samt 

ensemblespel eller körsång. Dessutom finns möjlighet att välja ett andra 

instrument samt läsa valfria kurser som exempelvis musikteknologi 

(Musikinstitutet Kungsvägen, 2012). 

2.5 Kulturskolans roll i utbildningskedjan 

På Musikhögskolan i Stockholm uppskattar en ansvarig lärare att antalet 

sökande på klassiska instrument har sjunkit med tjugo procent de senaste 

tio-femton åren, men det finns ingen exakt statistik (Kjellmer, 2014, 20 
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mars). I en intervju beskriver en professor i piano vid KMH att nivån på 

musikhögskolans undervisning är beroende av elevernas tidigare kunskaper. 
 

Vi är helt beroende av hur bra förutbildningarna är och de är helt beroende av 

hur bra det är tidigare. Man måste börja när man är 5-6 år, och hela kedjan 

måste hänga ihop annars tappar vi kompetens (Nebel, 2016, sid 24). 

 

Förutbildningar till musikhögskolan är musikgymnasier med spetsutbildning 

samt folkhögskolor med musiklinjer. Dessa utbildningar har antagningsprov 

(Musikkonservatoriet, 2018) så Kulturskolans roll i utbildningskedjan skulle 

vara att utbilda elever från nybörjarstadiet till dess att de kan söka 

musikhögskoleförberedande utbildningar.  

 

För att få en anställning som professionell musiker måste man vinna en 

provspelning I media har det uppmärksammats att det blivit svårare för 

svenska orkestrar att rekrytera musiker med svensk musikutbildning 

(Kjellmer, 2014, 20 mars). Det är alltså viktigt att elever som antas till 

Musikhögskoleutbildningar har en så god grundutbildning i musik att de på 

sina studieår på högskolan kan förväntas hålla en internationell spelnivå 

efter avlagd examen.  

 

I Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) har oron från svenska orkestrar 

uppmärksammats.  

 

I utredningens samråd har uppfattningen om att svenska musiker inte håller 

internationell standard vid rekryteringen till nationella orkestrar framkommit. 

(Kulturskoleutredningen SOU 2016:69 , sid 156) 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69, sid 175) bedömer dock att 

återväxten av orkestermusiker är en fråga som är större än vad utredningen 

för den kommunala musik- och kulturskolan kan ta ansvar för. Frågan jag 

ställer mig är; Vem ska då ta ansvar för instrumentalelevers utveckling och 

möjligheter att bli yrkesverksamma musiker? Det har tidigare varit ett av 

musik- och Kulturskolans uppdrag att erbjuda högskoleförberedande studier 

(se 2.2.2) I Kulturskolan ska finnas lärare med hög konstnärlig och 

pedagogisk kompetens och det finns ingen annan utbildningsinstitution som 

erbjuder kommunalt finansierad utbildning i instrument för elever upp till 

gymnasieålder. 

2.6 Sammanfattning 

Under musikskolans ”turbulenta 90-tal” (Persson 2001) gjordes 

nedskärningar i elevtid och gruppundervisning blev vanligare (Holmberg, 

2010). Ekonomisk statistik visar att Kulturskolans anslag ökat kontinuerligt 

sedan slutet på 1990-talet vilket signalerar att det finns andra anledningar än 

ekonomiska till gruppundervisning.  
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Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) skriver i de Nationella målen att 

Kulturskolan ska bedriva undervisning främst i grupp av kvalitetsskäl. I 

Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) definition av undervisningskvalitet 

finns inget mål för vad eleverna ska nå för resultat vilket blir problematiskt 

när man ska mäta likvärdighet i undervisning utifrån ett resultatinriktat 

perspektiv.  

 

I tidningsartiklar bekräftar orkestrar och representanter från högre 

musikutbildning att färre ungdomar söker till högre musikutbildning samt 

att det är svårt att rekrytera musiker med svensk utbildning till orkestrarna. I 

kapitlet beskriver jag hur musik- och kulturskolor är utformade i 

grannländerna Finland och Norge. I Finland får instrumenteleverna mycket 

individuell tid tillsammans med läraren och man gör nivåprov under 

studietiden. I Norge satsar man på kulturskola med bred verksamhet men 

med en högskoleförberedande utbildning i form av lördagsskola på många 

platser i landet.  

 

Det är alltså svårt att mäta kunskaper från musikstudier eftersom det inte 

finns kursmål att förhålla sig till. Jag hittar inga studier på hur 1990-talets 

nedskärningar i Kulturskolan har påverkat elevers kunskaper. I förslaget på 

Nationella mål för Kulturskolan står att elever ska undervisas främst i grupp 

(Kulturskoleutredningen SOU 2016:69, sid 203) och utredningen skriver att 

det kan höja kvaliteten på verksamheten (Kulturskoleutredningen SOU 

2016:69, sid 270).  

 

Jag bestämmer mig för att studera hur professionella musikers studier innan 

musikhögskoletiden sett ut i avseende på tid och undervisningsform. Jag 

tänker att i deras studiebakgrund kan finnas faktorer som är viktiga för att nå 

goda resultat i form av färdigheter på instrument. Dessa faktorer som inom 

skolforskning kallas ramfaktorer ligger ofta utanför lärarens kontroll och 

begränsar undervisningen och dess resultat (se kap 5.1). 
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3 Syfte och forskningsfrågor 

I studien undersöks hur professionella orkestermusikers grundutbildning i 

musik sett ut innan musikhögskoletiden. Dessa musiker har blivit anställda i 

orkestrar efter provspelning och får representera musiker med mycket goda 

färdigheter på instrument. Utifrån resultatet av undersökningen vill jag 

resonera kring hur en kulturskola lämpligast kan lägga upp undervisningen 

för att ge eleverna största möjlighet att bli instrumentalister med goda 

färdigheter att uttrycka sig konstnärligt samt att i förlängningen få möjlighet 

att förbereda sig för en yrkesutbildning inom musik. 

 

Syftet är att undersöka omfattningen av individuell respektive gruppbaserad 

undervisning och övningstid som professionella musiker har haft innan de 

påbörjat högre musikstudier. 

 

Med valet av musiker avgränsar jag studien till att gälla instrumentalister 

med orkesterinstrument inom genren västerländsk, klassisk konstmusik.  
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4 Tidigare forskning  

Studier som behandlar undervisningsformer i högre musikutbildning 

presenteras. Dessa är kvalitativa studier som inte presenterar något resultat i 

avseende på elevernas förvärvade musikaliska nivå. Utbildnings- och 

övningsbakgrund hos musiker som anses som framstående inom sin 

disciplin kartläggs. Olika bakomliggande faktorer till musikernas 

professionella framgångar studeras men inte ramfaktorer så som 

undervisningsform och lektionstid.  

4.1 Individuell undervisning-Mästarlära 

Jag använder i denna uppsats begreppet individuell eller enskild 

undervisning om den undervisningsform där 1 elev undervisas av 1 lärare. 

Inom högre musikutbildning är enskild instrumentalundervisning en vanlig 

undervisningsform (Holgersson, 2011, sid 2). I sin avhandling skriver 

Holgersson (2011, sid 9) att det är en uppskattad undervisningsform av 

studenterna och att många studenter söker sig till ett visst lärosäte just för att 

få möjlighet att studera för en viss lärare (Holgersson, 2011, sid 2). Att på 

detta vis ”gå i lära hos en mästare” kan också kallas för” mästarlära” eller 

”lärlingskap” (Nielsen & Kvale, 2000, sid 29). Mästarläran har varit en 

vanlig undervisningsform inom många områden, särskilt i hantverksyrken 

(Nielsen & Kvale, 2000, sid 30). På 1970-talet infördes gruppundervisning 

på huvudinstrument för lärarastudenter på den s.k. Sämusutbildningen 

(Särskild Ämnesutbildning i Musik) vid några musikhögskolor i Sverige. 

Efter några år begärde studenterna att den individuella undervisningen 

skulle återinföras då de ansåg att de lärde sig mer av den 

undervisningsformen Holgersson, 2011, sid 9).  

4.3 Övningstid som framgångsfaktor i 

instrumentalstudier 

Ericsson, Krampe & Tech-Römer (1993, sid 366) visar i sin forskning att 

det är medveten övning under lång tid, snarare än medfödd begåvning, som 

krävs för att bli mästare inom en disciplin. De refererar till studier som visar 

att det med några få undantag, tagit framgångsrika personer inom olika 

discipliner, ungefär tio år av intensiva studier för att nå en hög internationell 

nivå (Ericsson, Krampe & Tech-Römer, 1993, sid 366). En omfattande 

studie av musikstuderande vid Högskolan i Berlin visar att de studenter som 

av lärarna ansågs som de mest ”talangfulla musikerna” alltid lagt ner ett 

större övningsarbete under sin ungdomstid än andra musiker (Ericsson, 

Krampe & Tesch-Römer, 1993, sid. 379-380). Det är dock inte enbart tiden 

som är viktig utan också övningens kvalitet.  
 

The amount of time an individual is engaged in deliberate practice activities 

is monotonically related to that individual’s acquired performance 
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Tiden som någon ägnar sig åt medveten övning är direkt relaterad till den 

individens förvärvade färdighet (Ericsson, Krampe &  Tesch-Römer, 1993). 

[min översättning]  

 

4.4 Professionella musikers tre utvecklingsfaser 

Sosniak (1985) visar gemensamma faktorer i konsertpianisters 

studiebakgrund. Musikerna hade som barn börjat öva medvetet med 

föräldrars hjälp. Gemensamt för dessa professionella musiker var att 

föräldrarna hade upptäckt att barnen efter några månader av spel på 

nybörjarnivå visat ett intresse och förmåga att lära sig. Föräldrar och andra 

vuxna i barnets omgivning hade arbetat aktivt med att stödja barnets 

intresse. Föräldrarna var initiativtagare till barnets medvetna övning genom 

att hjälpa barnet att hålla en daglig rutin. Med ökad erfarenhet och med 

hjälp av lärare kunde barnet börja utvärdera övningsmetoder och effekt av 

olika typer av övning och på så vis själv notera effekten. Kortsiktiga mål 

som tävlingar och konsertframträdanden fungerade också som drivkraft att 

lära sig mer. Sosniak (1985) beskriver ”tre faser av utveckling” i musikernas 

studiebakgrund. I den ”första fasen” börjar eleven hos en lokal pedagog med 

en lekfull inställning till musik. Läraren är en god pedagog som förmedlar 

intresse för musik och har bra kontakt med eleven. Trots en lekfull 

inställning till musikämnet och utan krav på att studierna ska leda vidare till 

en professionell karriär har eleven med stöd och uppmuntran från familj 

börjat öva på sitt instrument i stort sett dagligen. I den ”andra fasen” som 

ofta inträffat strax innan eller i de tidiga tonåren har elevens intresse 

fördjupats och studierna har blivit mer seriösa och omfattande. Ofta har 

eleven börjat studera för en lärare som är en bra musiker på professionell 

nivå. Studierna har blivit mer disciplinerade och elevens övningstid har här 

ökat betydligt. Det ”tredje fasen” har infunnit sig när eleven verkligen har 

bestämt sig för att satsa mot en professionell karriär. Då är eleven oftast 

mellan 16 och 20 år gammal, men några studenter är också äldre. Elevens 

lärare är en musiker på högsta nivå. 
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5 Teoretiskt ramverk 

I uppsatsen använder jag mig av statistiska metoder och enkätmetodik för att 

samla in och analysera data och dessa metoder i sig bildar ett teoretiskt 

ramverk för studien. För att belysa att undersökningen fokuserar på 

musikundervisningens yttre ramar som undervisningstid och 

undervisningsform använder jag mig av begrepp hämtade från 

ramfaktorteori. Teorin används i uppsatsen som ett nyckelverktyg för att 

utforma undersökningsmetoden och tolka resultatet. 

5.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin utvecklades under 1960- och 70- talen av bland andra 

Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. I ”Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp” visar Dahllöf (1967) på ramfaktorers betydelse för 

utbildningens resultat. Den behandlar skolans organisatoriska ramar och 

förhållanden som begränsar och styr undervisningen. Ramfaktorer är ett 

antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar undervisningen.  

Ramfaktorteorin försöker förklara sambanden mellan undervisningens 

förutsättningar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika och dess resultat. 

Teorin förknippas med läroplansforskning och ger möjlighet att förstå 

sambandet mellan statliga beslut och skolresultat (Lundgren, 1999). 

Ramfaktorer i undervisning är till stor del resultat av myndigheters beslut 

och därmed möjliga att påverka eller förändra (Castro Hidalgo 1994, sid 88)  

I ” Skoldifferentiering och undervisningsförlopp” (Dahllöf, 1967 sid 269) 

presenteras några kända modeller för tidsramar bla Carrolls 

inlärningsmodell (Carroll 1989). I modellen utgår Carroll från att 

inlärningsresultaten är en funktion av den tid som använts i förhållande till 

den tid som behövs (Lundgren, 1999).  
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Bild 1.

Carrolls inlärningsmodell [min översättning] (EduTechWiki, 2014; Carroll, 

1989)  

 

I modellen är den vänstra rutan Fallenhet översatt från engelskans Aptitude 

[min översättning]. Carrolls (1989) definition av ”hög fallenhet” är en elev 

som behöver kort tid för att lära in en svårighet. Möjlighet för inlärning är 

en sammanslagning av ramfaktorer som lektionstid och tid eleven lägger på 

läxor. Uthållighet är ett tidsmått på motivation. De två mellersta rutorna i 

mittenkolumnen är beroende av lärares skicklighet att instruera och läsa av 

att eleven tar emot instruktioner samt elevens förmåga att förstå. Det finns 

ett beroendeförhållande mellan rutorna. Om instruktionskvaliteten är dålig 

ökar behovet av tid för inlärning (Carroll, 1989). Modellen används som ett 

tankeverktyg för att räkna ut vad som är lämplig tid för inlärning  
 

Frequently, opportunity to learn is less than required in view of the students 

aptitude (Carroll, 1989, sid 26).  

Ofta är möjligheten för inlärning mindre än vad som behövs i förhållande till 

elevens fallenhet [min översättning] 

 

I min undersökning vill jag kartlägga vilka ramfaktorer som kan ha 

betydelse för att förbereda musikelever för ett arbetsliv i en professionell 

orkester. De ramar som lärare i musikskolor har att följa är exempelvis 

lektionslängd, huruvida undervisningen skall bedrivas i grupp eller enskilt 

samt hur många studieplatser kulturskolan skall erbjuda kommunen. När jag 

har tittat på hur Kulturskolor i Norden bedriver sin undervisning lyfter 

artiklarna i ämnet fram ramfaktorer såsom lektionslängd och vilka ämnen en 

Fallenhet 

(Behov av tid för 

inlärning) 

 

 

Möjlighet för 

inlärning 
(Tid tillgänglig för inlärning) 

Förmåga att förstå 

instruktioner 

Kvalitet på 

instruktioner 

Uthållighet 
(Tid eleven är villig att lägga 

ner på inlärning) 

Akademisk 

prestation 
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musikskoleelev studerar. I Finland är det exempelvis vanligt att det ingår 

både individuell lektion, teori och ensemble i en studieplats på ett 

kommunalt musikinstitut.  

5.2 Ramfaktorers betydelse 

Naturligtvis är inte ramfaktorer som lektionslängd och övningsmängd den 

enda orsaken till professionella musikers framgång. Lundgren (1999, sid 33) 

skriver att undervisningsprocessen formas av ramarna, dock inte så att 

ramarna kan betraktas som orsaken till en bestämd process. Ramarna 

möjliggör olika undervisningsprocesser. Lundgren (1999) skriver att 

ramfaktorteorin kan användas inom utvärdering av utbildning.  
 

Med andra ord ligger i tillämpningen av ramfaktorteorin en form av 

målstyrning av utbildning. Med målstyrning följer resultatanalys och därmed 

utvärdering. Och det är, menar jag, framför allt inom utvärderingstänkandet 

som ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg. (Lundgren, 1999 sid 36) 

5.3 Politiska idéer som genererar ramfaktorer 

I Kulturskolan i Stockholm erbjuds nybörjare på instrument endast 

gruppundervisning. Individuella lektioner förekommer endast inom något 

som heter Kulturskolans Avancerade program, KAP (Kulturskolan 

Stockholm, 2017). De politiska riktlinjer som finns för Kulturskolan idag 

förespråkar mer gruppundervisning för instrumentalister.  
 

En kommunal kultursola skall ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och 

uppleva konstuttryck i första hand i grupp (Kulturskoleutredningen SOU 

2016:69, sid 203) 

Det föreligger en önskan från politiskt håll att undervisning i 

instrumentalspel ska ske i grupp. Traditionellt sett har 

instrumentalundervisning skett individuellt med kompletterande 

undervisning i ensemble och orkester som sker gruppvis. 

 

Under 1990-talet var sparkraven stora inom den kommunala musikskolan. I 

Perssons avhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 

90-tal finns statistik som visar att tiden för enskild undervisning minskade 

från 0,47 timmar i veckan per elev till 0,26 timmar i veckan per elev under 

1990-talet. Hoten om nedskärningar i budget ledde till omorganisering av 

undervisningen och gruppundervisning blev vanligare (Holmberg, 2010, 

195). Från 2000-talet visar statistiken att Kulturskolan fått utökad budget (se 

kap 2.2.1) Skälet till minskningen av elevtid på 1990-talet var ekonomisk 

men under 2000-talet är det istället förväntningar om att öka antalet 

elevplatser som driver utvecklingen mot gruppundervisning. Jag funderar på 

om det kan vara så att ett högt elevantal är en enkel mätbar faktor vid 

redovisning av Kulturskolans mål. När elever står i kö för att lära sig spela 

ett instrument är det lätt för politiker att vinna väljarstöd genom att säga att 

man ökar antalet utbildningsplatser inom Kulturskolan. Om man inte 
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samtidigt anställer fler lärare kommer undervisningstiden att minska. 

Eftersom Kulturskolan saknar verksamhetsmål knutna till elevernas 

förvärvade kunskap görs heller ingen utvärdering av hur det utökade 

uppdraget påverkar undervisningens kvalitet.  
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvantitativ studie med hjälp av enkätundersökning. 

Kvantitativ forskning är en metod där generaliserbara och kvantifierbara 

resultat eftersträvas. Valet av enkätundersökning beror på att jag vill nå ut 

med min undersökning till ett stort antal professionella musiker. 

Enkätundersökning kan göras på ett förhållandevis stort urval i relation till 

tiden det tar att samla in data. (Ejlertsson 1996, 2014, sid 11) I enkäten får 

respondenterna svara på frågor kring ramfaktorer (kap 5.1) i sin musikaliska 

grundutbildning (kap 2.1)  

6.2 Planering 

Under planeringsarbetet av uppsatsen hörde jag mig för bland 

orkestermusiker för att se om det kunde finnas intresse för att svara på en 

enkätstudie i mitt ämne. Jag kontaktade via mail (se bilaga 2) 

orkesterensvarig personal från Kungl. Filharmoniska orkestern, Kungl. 

Hovkapellet, Göteborgs symfoniker och Norrköpings symfoniorkester. De 

orkesteransvariga skickade en förfrågan till musikerna i orkestrarna som 

fick skicka sin mailadress till mig om de var intresserade att delta i 

enkätundersökningen. Parallellt med detta började jag utforma olika 

enkätmallar i verktyget Google forms.  

6.2.1 Utformning av enkät 

Med utgångspunkt från ramfaktorteorin (se kap 5.1) började jag utforma 

enkätfrågorna. Jag valde att utforma enkäten med slutna svarsalternativ för 

att enkäten skulle gå snabbt att besvara. Slutna svar är också enklare att 

bearbeta. Det finns dock en risk att svarsalternativen inte täcker alla 

möjligheter. (Körner &Wahlgren, 1998) Jag försökte motverka detta genom 

att ha en övrig fråga i slutet av enkäten där respondenten får lämna ett öppet 

svar. De två första enkätfrågorna är kontrollfrågor (se bilaga). Jag valde att 

fråga vilket som är respondentens huvudinstrument då jag vet att olika 

instrument har olika förutsättningar för tidig start. Några instrument finns i 

så små storlekar att de passar förskolebarn. Jag frågade också när 

respondenten börjat musikhögskolan för att kontrollera att de inte fortsatte 

fylla i enkätsvar gällande utbildning de fått på musikhögskola. Jag 

fokuserade på undervisningsform dels eftersom den förändras med 

Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) rekommendation men också 

eftersom lektionstiderna i Kulturskolan kortats ned under 1990-talet. 

Instrumentlektionerna var följaktligen indelade i två kategorier- 

gruppundervisning och individuell undervisning. Jag valde också att ställa 

frågor kring biinstrument, ensemble/orkester och övningstid.  

När jag valt tidsintervall i enkäten kring lektionslängder har jag använt mig 

av den kunskap jag har genom min arbetslivserfarenhet kring hur olika 

skolors lektionstider ser ut. I Kulturskolan är det nuförtiden vanligt att ha 



18 

individuell lektion ca 20 min/vecka i de skolor som fortfarande har 

individuell undervisning och därför är det lägsta intervallet i 

undervisningstid. Jag vet att vissa musikgymnasier med spetsutbildning ger 

undervisning upp till 90 min/vecka och därför är det högsta intervallet i 

undervisning på huvudinstrument.  

 

6.2.2 Pilotstudie 

Nackdelen med enkätundersökningar är att man måste få många individer 

att bli motiverade att delta i undersökningen och det har blivit allt svårare. 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningar har minskat radikalt de senaste 

decennierna. (Ejlertsson 1996, 2014, sid 5). För att få så många svar som 

möjligt försökte jag skapa en tydlig enkel enkätmall. Jag gjorde först en 

pilotstudie i form av två olika enkäter som 3 musikerkollegor fick fylla i. 

Mina kollegor fick kommentera de olika enkätmallarna och utifrån deras 

kritik skapade jag ett slutgiltigt formulär. I min pilotstudie framkom att det 

kan vara svårt att minnas längden på lektioner i sin barndom. Siffrorna för 

lektionstiderna får därför betraktas som ungefärliga. Deltagarna i 

pilotundersökningen var däremot eniga om att man lättare minns om en 

lektion har varit individuell eller i grupp. 

6.2.3 Google-formulär 

Jag valde att använda en enkätmall i nätverktyget Google-formulär. Jag 

valde Google-formulär för att verktyget är gratis att använda. En nackdel 

med Google-formulär är att Google inc. kan samla in IP-adresser och 

information från de respondenter som har ett Google-konto. Detta görs med 

avsikten att kunna reklamanpassa innehållet för användaren av Google-

konto. (Ek, 2017, sid 16). Google skriver i sin informationstext att de inte 

delar datauppgifter med myndigheter eller andra aktörer varför jag anser att 

anonymiteten för respondenterna är tillräckligt god.  

 

6.3 Urval 

Jag valde att skicka min enkät till fast anställda professionella musiker i 

några svenska, väletablerade orkestrar som spelar symfonisk repertoar och 

opera. Dessa musiker har erbjudits fast anställning i orkestern efter avlagda 

spelprov, ofta i internationell konkurrens och därför anser jag att det är 

relevant för min undersökning att studera dessa musikers grundutbildning i 

avseende på utbildningsmängd och undervisningsform. Enligt en 

sammanställning av den professionella orkestermusiken i Sverige från 2006 

finns det 1381 anställda orkestermusiker i Sverige. (SOU 2006:34) Det är 

mer än 10 år sedan denna sammanställning gjordes och där räknade man in 

folkoperans orkester som fast ensemble. Denna orkester har sedan dess 

minskat betydligt i storlek så totala antalet anställda musiker idag är lite 

annorlunda. I statistiken räknas också in orkestrar i annan genre som 

storband. 
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Jag valde i min undersökning att rikta mig enbart till de orkestrar i Sverige 

som har heltidsanställda musiker och som spelar i huvudsak symfonisk 

repertoar och opera. Dessa orkestrar är 11 till antalet och har sammanlagt 

902 fast anställda musiker. (SOU 2006:34) Efter en översiktskoll på 

orkestrarnas hemsidor konstaterade jag att siffran på anställda musiker 

borde stämma fortfarande. Orkestrarna är en tydligt avgränsad grupp och jag 

gör därför ett klusterurval vilket innebär att jag väljer ut några av 

orkestrarna som representanter för hela orkesterpopulationen (Gunnarsson, 

2005). Min första tanke var att endast kontakta de tre orkestrarna i 

Stockholm då de är stora orkestrar i huvudstad vilket attraherar musiker på 

högsta internationell nivå men efter att ha distribuerat enkäten till Kungl. 

Filharmoniska orkestern och Hovkapellet hade jag inte fått tillräckligt 

många svar. Jag frågade därför vidare hos Göteborgs symfoniorkester, 

Gävle symfoniorkester och Norrköpings symfoniorkester.  

6.4 Bortfallsanalys 

Av de 6 tillfrågade orkestrarna fick jag positivt svar från 4. Orkestrarna 

meddelade att det var viktigt att deltagandet var frivilligt från de anställda 

musikernas sida. I de 4 orkestrarna finns ca 380 anställda musiker och 67 

valde att medverka i enkätstudien.  

 

Min urvalsgrupp utgjordes av 67 individer och av dessa svarade 43 på 

enkäten. Det gav ett individbortfall på 24 personer (Ejlertsson, 1996, 2014). 

Svarsfrekvensen blev 64%. Undersökningen gav inget partiellt bortfall, dvs. 

att respondenterna utelämnar vissa frågor.  

6.6Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen mäter för sammanhanget relevanta data 

och reliabilitet att datainsamlingen sker på ett tillförlitligt sätt. (Gunnarsson, 

2002) Min undersökning är en beskrivande studie med kvantitativ ansats. 

Den innehåller inte någon hypotesprövning med två kontrollgrupper som 

ställs mot varandra utan den beskriver professionella musikers 

studiebakgrund. Min studie kan kategoriseras som en efterstudie utan 

kontrollgrupp (Sundell & Stensson, 2010). Med anledning av studiens form 

eller forskningsdesign (Sundell & Stensson, 2010) måste den läsas som en 

beskrivning av professionella musikers grundutbildning. Det går inte att 

finna bevis för vilka ramfaktorer som är nödvändiga för en professionell 

karriär utan att ha en kontrollgrupp. Studien kan endast göra anspråk på att 

belysa vilka ramfaktorer som har varit viktiga i många orkestermusikers 

grundutbildning.  
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7 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av min enkätundersökning. 

Sammanställningen av enkäten har jag gjort i Google kalkylblad varifrån jag 

skapat och hämtat alla diagram.  

 

De tillfrågade musikerna har fått ange lektionstider, lektionsformer och 

övningsmängd vid olika åldrar (se bilaga 1). I enkätens fasta svarsalternativ 

har musikerna angivit om det vid denna ålder redan påbörjat 

musikhögskolestudier. Deltagarna inte varit helt konsekventa med sina svar 

när de påbörjat musikhögskolestudier. Exempelvis står det i tabell 1. 16-18 

år att 8 respondenter påbörjat musikhögskolestudier och i tabell 2 16-18 år 

att 7 respondenter påbörjat musikhögskolestudier. Vid läsning av enskilda 

svar verkar detta bero på att musikerna påbörjat musikhögskolestudier 

någon gång i tidsintervallet 16-18 år. I tabellerna har jag ändå redovisat 

respondenternas exakta svar.  

7.1 Undervisning på huvudinstrument 

I enkäten har respondenterna uppskattat hur långa individuella lektioner de 

hade på huvudinstrument i olika åldrar samt hur långa grupplektioner de 

hade på huvudinstrument. 

 

Tabell 1 

Individuell lektionstid vid olika åldrar 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ej börjat 28 14 2 0 0 0 

Ingen 
indivduell 
lektion 1 3 1 0 0 0 

20min/v 3 4 5 0 0 0 

30min/v 4 8 12 4 0 0 

45min/v 1 4 9 14 3 0 

60min/v 3 5 11 17 16 6 

90min/v 0 1 2 7 15 5 

Musikhögskola 0 0 0 0 8 31 

Vet ej 3 4 1 1 1 1 
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Diagram 1 

Individuell lektionstid vid olika åldrar 

 
 

Vid en sammanställning av enkäterna framkommer att 11 av deltagarna haft 

individuell lektion innan 6 års ålder. 1 deltagare hade inte individuell 

undervisning i denna ålder. 28 deltagare hade inte börjat spela och 3 

deltagare svarade vet ej.  

 

Vid 7-9 års ålder hade 22 av 43 respondenter individuell lektion på 

huvudinstrument. 18 av dessa hade vid denna ålder minst 30 minuter 

individuell lektionstid/vecka. 3 respondenter svarade att de inte hade 

individuell lektion och dessa hade vid denna ålder endast gruppundervisning 

på huvudinstrument. 14 respondenter hade inte börjat spela och 4 svarade 

vet ej.  

 

Vid 10-12 års ålder hade 39 respondenter individuell lektion på 

huvudinstrument varav 34 hade minst 30 minuter/vecka.  

 

Av de 4 respondenter som inte hade individuell lektion på huvudinstrument 

vid denna ålder hade 2 respondenter individuell undervisning på 

biistrument, 1 respondent gruppundervisning på huvudinstrument 

kombinerat med individuell lektion på biinstrument. 1 respondent svarade 

vet ej men förklarade i det öppna svaret att hen hade individuella lektioner 
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mer sällan än 1 gång/vecka. Samtliga 43 respondenter hade individuell 

indervisning på något instrument från denna ålder.  

 

Vid 13-15 års ålder hade samtliga deltagare individuell undervisning på sitt 

huvudinstrument och samtliga deltagare hade en lektion om minst 30 

minuter/vecka. 18 deltagare hade lektionstid om 30-45 min/vecka och 24 

deltagare hade lektionstid om 60-90 min/vecka 1 respondent svarade vet ej 

och angav att hen hade lektioner mer sällan än 1 gång/vecka  

 

Från 16-18 års ålder hade majoriteten av respondenterna en lektionstid om 

60-90 minuter/vecka och 8 deltagare hade redan påbörjat 

musikhögskolestudier.  

 

Vid 19 års ålder hade 31 respondenter påbörjat musikhögskolestudier och 

11 hade individuell lektion om 60-90 minuter/vecka.  

 

Gruppundervisning är förekommande och då vanligtvis som komplement 

till individuell undervisning. Vid 7-9 års ålder hade 3 respondenter endast 

gruppundervisning på huvudinstrument. Och vid 10-12 års ålder hade 1 

respondent endast gruppundervisning. 
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Tabell 2 

Lektionstid i grupp på huvudinstrument vid olika åldrar 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ej börjat 28 14 2 0 0 0 

Ingen 
gruppundervisning 10 18 33 34 27 12 

20min/v 0 2 1 1 1 0 

30min/v 1 2 1 2 0 0 

45min/v 0 2 0 0 0 0 

60min/v 3 3 4 2 2 4 

90min/v 0 1 2 4 6 2 

Musikhögskola 0 0 0 0 7 24 

Vet ej 1 1 0 0 0 1 

 

Diagram 2 

Lektionstid i grupp på huvudinstrument vid olika åldrar 

 

7.2 Enskild övning på huvudinstrument 

Majoriteten av deltagarna i studien har övat regelbundet från 7-9 års ålder 

eller då de börjat med instrumentlektioner om detta skett efter 9 års ålder. 

Övningstiden ökar med deltagarnas ålder. Endast 1 respondent har uppgivit 
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att hen inte övar så sent som i 13-15 års ålder. Undersökningen visar att 

respondenterna ökande sin övningsmängd med stigande ålder. Från 13-15 

års ålder övade majoriteten av respondenterna mer än 30 minuter/dag varav 

16 övade 1-2 timmar/dag och 4 mer än 2 timmar.  

 

Tabell 3. Övningstid på huvudinstrument 

 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ej börjat 17 11 1 0 0 0 

Övade inte 16 7 1 1 0 0 

mindre än 30 
min/dag 8 18 17 6 1 0 

30-60 min/dag 1 6 21 15 8 0 

1-2 h/dag 0 1 2 16 11 0 

2-4 h/dag 0 0 1 3 11 13 

mer än 4 h/dag 0 0 0 1 4 3 

Musikhögskola 0 0 0 0 7 27 

Vet ej 1 0 0 1 1 0 

 

Diagram 3 

Övningstid på huvudinstrument 
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7.3 Undervisning i orkester eller ensemble 

I diagrammen nedan redovisas lektionstider i lärarledd 

orkester/ensemblespel vid olika åldrar. Om respondenterna deltagit i flera 

ensembler/orkestrar skulle de ange den sammanlagda lektionstiden. Endast 

1 respondent hade inte lektioner i orkester/ensemblespel innan påbörjade 

musikhögskolestudier. 

 

I Förskoleålder (-6) hade 5 respondenter ensemble eller orkester, 4 av dessa 

respondenter hade ensemble/orkester om 30-60  min/vecka. 1 respondent 

hade ensemble/orkester om 6 tim/vecka men hade samtidigt inte börjat spela 

varken huvud/eller biinstrument. Jag tolkar svaret som att respondenten haft 

annan typ av musikalisk träning i grupp vid denna ålder. 

 

Vid 7-9 års ålder hade 21 respondenter ensemble/orkester. 19 av dessa hade 

ensemble/orkester om 30-60 min/vecka. 

 

Vid 10-12 års ålder hade 37 respondenter ensemble/orkester. 23 av dessa 

hade ensemble/orkester om 1-3 tim/vecka. 

 

Vid 13-15 års ålder hade 41 respondenter orkester/ensemble. 12 av dessa 

hade ensemble/orkester om 60 min/vecka. 17 av dessa hade 

ensemble/orkester om 3 tim/vecka och ytterligare 12 hade 

ensemble/orkester om 6 tim/vecka. 

 

Vid 16-18 års ålder hade 4 respondenter ensemble/orkester om 60 

min/vecka 18 respondenter ensemble/orkester om 3 tim/vecka. 12 

respondenter 6 tim/vecka. 1 respondent svarade vet ej men när jag enskilt 

studerar enkätsvaren visar det sig att denna respondent redan påbörjat 

musikhögskolestudier. 1 respondent hade inte ensemble/orkester vid denna 

ålder och när jag studerar enkätsvaret enskilt ser jag att denna respondent 

aldrig hade ensemble/orkester innan musikhögskolestudier. 
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Tabell 4 

 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ingen orkester 38 22 6 2 1 2 

30 min/v 3 8 3 0 0 0 

60 min/v 1 11 19 12 4 1 

3 tim/v 0 1 14 17 18 8 

6 tim/v 1 1 1 12 12 2 

Musikhögskola 0 0 0 0 7 29 

Vet ej 0 0 0 0 1 1 

 

Diagram 4 

 

7.4 Undervisning på biinstrument 

Majoriteten av musikerna har haft individuell undervisning i biinstrument 

under någon period i sin grundutbildning. Detta kan inte läsas ut av tabell 

eller diagram utan kräver att man läser enskilda svar. Några av 

respondenterna har även haft undervisning i grupp på biinstrument. 5 av 

respondenterna har inte haft undervisning i biinstrument, varken i grupp 

eller individuellt. 
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Tabell 5 

 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ingen biinstrumentlektion 39 30 25 21 8 5 

20min/v 1 4 4 4 0 1 

30min/v 2 2 4 8 9 5 

45min/v 1 3 6 4 8 3 

60min/v 0 4 2 4 9 1 

90min/v 0 0 2 2 1 0 

Musikhögskola 0 0 0 0 8 28 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 

 

Diagram 5. 
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Tabell 6. 

Gruppundervisning på biinstrument 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ingen biinstrumentlektion 42 37 40 39 30 18 

20min/v 0 2 1 1 0 0 

30min/v 1 3 1 0 1 2 

45min/v 0 1 1 1 1 0 

60min/v 0 0 0 2 3 0 

90min/v 0 0 0 0 1 0 

Musikhögskola 0 0 0 0 7 23 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Diagram 6. 
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7.5 Teoriundervisning 

Majoriteten av respondenterna har haft teoriundervisning i sin 

grundutbildning i musik.  

 

Vid 16-18 års ålder hade 31respondenter teoriundervisning. 9 respondenter 

hade påbörjat musikhögskolestudier. 3 respondenter hade inte 

teoriundervisning vid denna ålder. 

 

De enskilda svaren visar att 3 respondenter inte hade teoriundervisning 

innan påbörjade musikhögskolestudier vid någon ålder.  

 

Tabell 7. 

 

 

Förskola 
-6 år 

Lågstadium 
7-9 år 

Mellanstadium 
10-12 år 

Högstadium 
13-15 år 

Gymnasium 
16-18 år 

Folkhögskola 
19år- 

Ingen 
teroriundervisning 40 37 30 18 3 2 

30min/v 3 2 5 10 1 0 

45min/v 0 3 3 5 4 0 

60min/v 0 1 4 5 11 5 

90min/v 0 0 1 5 15 4 

Musikhögskola 0 0 0 0 9 32 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 
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7.6 Deltagande i konsertframträdanden 

Från 10-12 års ålder deltog 41 av 43 respondenter i konsertframträdanden. 

De enskilda svaren visar att samtliga respondenter deltagit i 

konsertframträdanden vid någon ålder. 

 

Diagram 8. 
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7.7 Undervisning på skollov i form av musikläger 

 

35 av 43 respondenter hade undervisning på skollov. 

 

Diagram 9 

 

 

7.8 Respondenternas huvudinstrument 

Tabell 10. 
Violin 15 
Viola 8 
Cello 5 
Trumpet 2 
Trombon 3 
Bastrombon 1 
Tuba 1 
Valthorn 4 
Fagott 2 
Oboe 1 
Slagverk 1 

7.9 Övriga synpunkter 

Här är en sammanställning av de övriga synpunkter som musikerna fått 

uttrycka:  

Fagott är ett instrument som man normalt börjar i ca 13-14 års ålder. Innan dess spelade jag 

flera instrument, flöjt/trombon. Så notläsning, klaver, rytmer, magstöd m.m. fanns redan 

grundat sedan tidigare. 

 

Jag började med Suzuki och vill minnas att vi hade både grupplektion och enskild 

undervisning. Jag har alltid spelat i orkester, ungdoms-kammar eller/och symfoniorkester i 
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kommunala musikskolans regi. Teoriundervisningen bakades in i enskilda lektionerna tills 

dess att min lärare tyckte att jag skulle söka musikhögskolan. Jag hade aldrig varit musiker 

om det inte varit för alla eldsjälar på Gislaveds kommunala musikskola. 

 

Jag spelade från början violin, men bytte till viola under min studietid på musikhögskola. I 

undersökningens syfte har jag sett detta som samma instrument eftersom de är väldigt lika 

och grunderna som övades in under skolåren är de samma. 

 

Det går inte att svara på fråga 3, eftersom jag hade lektion 1 gång i veckan. Från 14 års 

ålder 1 gång i månaden. 

 

Påbörjade studier i Falun, landstingets högre musikskola vid 16 års ålder 

 

Sjöng även i kör regelbundet från ca 11-17 års ålder 

 

Min erfarenhet är att det bästa är en kombination av individuell och grupp i undervisningen. 

Det är omöjligt att gå på djupet i undervisningen med bara grupp, Det finns så många 

detaljer man behöver instrueras om i en instrumental undervisning så om 

gruppundervisning blir allenarådande i landet på den individuella undervisningens 

bekostnad så har vi inga som håller på med detta professionellt i framtiden. Endast de vars 

föräldrar förstår och har medel till privatlektioner kommer att fortsätta spela. Jag var barn 

till en ensamstående fabriksarbeterska. Hon hade aldrig klarat en privat undervisning för 

mig. Jag har musikskolan att tacka för mycket. 

 

Parallellt med kulturskoleundervisningen från åk 5 gick jag på friskola med 

musikinriktning, därav de höga minutantalen av det mesta. 

 

Gick musikgymnasium, och fick därav teoriundervisning och två biinstrument i den åldern. 

Hade nog inte fått det om jag "bara" fortsatt på Kommunala Musikskolan. 

 

Jag gick i musikskola i Seinäjoki, Finland, och på Musikhögskola i Stockholm, på Kgl. 

 

Min uppfattning är att det är jätteviktigt att musikskolans orkesterverksamhet kan 

upprätthållas. Gör det åter möjligt för musiklärarna att "styra" eleverna till vissa instrument. 

 

Grupplektionen på "biinstrument" i lågstadiet bestod av undervisning i blockflöjt i 

klassrummet. Det var inte alla som spelade i klassen, men en grupp i alla fall. Jag tyckte det 

var svårt att komma ihåg lektionslängden, eftersom det var så länge sedan (gick ut 

musikhögskolan 1989) så jag har i stort sett gissat. Vet inte hur jag skulle kunna få tag i de 

korrekta siffrorna. Kanske borde några gamla musikskollärare intervjuas! 

 

Musikskolans nedmontering/förflackande är en tragedi för svenskt musikliv. Seriöst 

menande elever söker sig i allt högre grad till privata och kostsamma alternativ. 

 

Spelade mitt huvudinstrument enl. Suzukimetoden och hade två bi-instrument på 

kulturskolan. 

 

Med eldsjälar till lärare med många extra lektioner och en enorm egen vilja har jag varit 

lyckligt lottad! 
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Jag hade förmånen att på 60- och 70-talet få undervisning i en underbar kommunal 

musikskola. Det stöd och den hjälp jag fick där var helt avgörande för mitt fortsatta yrkesliv 

som musiker. 

 

Jag tror den individuella undervisningen är jätteviktig! Kanske en kombination av 

grupp/individuellt är ideal, givet att eleverna är på såpass jämn nivå att man kan lära av 

varandra också. Det som dock varit fullständigt avgörande för mig är alla ensembler och 

orkestrar jag spelat i. Alla vänner jag fått, inspirationen som kommit. De har varit största 

moroten för att öva, och största glädjen. 

 

7.10 Sammanfattning av resultat 

Här sammanställs svaren från en enkät som 43 musiker ur professionella 

orkestrar i Sverige besvarat. Resultatet visar att ingen musiker enbart haft 

gruppundervisning innan högre musikstudier.  Endast 3 av 43 musiker har 

någon gång haft uteslutande gruppundervisning och har det endast rört sig 

om de allra yngsta åldrarna. Från 10-12 års ålder har samtliga musiker haft 

individuell undervisning.  

 

Studien visar att samtliga respondenter haft individuell undervisning från 

10-12 års ålder. Två av dessa respondenter hade dock inte börjat sitt 

huvudinstrument vid denna ålder men hade individuella lektioner på 

biinstrument. En av dessa respondenter skrev följande kommentar i det 

öppna svaret:  
 

Fagott är ett instrument som man normalt börjar i ca 13-14 års ålder. Innan 

dess spelade jag flera instrument, flöjt/trombon. Så notläsning, klaver, 

rytmer, magstöd m.m. fanns redan grundat sedan tidigare. 

 

Från 10-12 års ålder har majoriteten av deltagarna haft orkester varje vecka 

och detta fortsätter upp i åldrarna med ökad lektionstid för 

orkestern/ensemblen. 

 

38 av 43 respondenter har haft individuella lektioner på biinstrument under 

någon period av sin grundutbildning. Det är olika hur regelbunden 

biinstrumentundervisning respondenterna haft.  

 

40 av 43 respondenter har haft teoriundervisning under någon period i sin 

grundutbildning.  

 

Samtliga respondenter har deltagit i konsertverksamhet under sin 

grundutbildningstid och majoriteten av respondenterna har haft 

undervisning på skollov i form av musikläger.  
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Här presenterar jag ramfaktorer utifrån hur vanligt förekommande de är i 

svaren. De ramfaktorer som överensstämmer med samtliga respondenter 

presenteras först.  

 

Dessa faktorer stämmer på samtliga respondenter. 

Långa individuella lektioner. Lektionstiden ökar med elevens ålder. 

Daglig enskild övning vanligen från 10-12 års ålder. Övningstiden ökar med 

elevens ålder. (1 respondent övade dagligen först från 16-18 års ålder) 

Deltagande i konsertframträdanden. 

 

Dessa faktorer stämmer på majoriteten av respondenterna 

Lärarledd ensemble/orkester. (42 av 43) 

Teoriundervisning under en period av grundutbildningen, vanligen i 

gymnasieålder. (40 av 43) 

Individuella lektioner på biinstrument under en period av 

grundutbildningen. (38 av 43) 

Musikundervisning på skollov (36 av 43) respondenter. 

 

Dessa faktorer stämmer på ett fåtal av respondenterna 

Grupplektion på huvudinstrument. 

Grupplektion på biinstrument. 
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8 Diskussion 

Studien visar att endast 3 av 43 musiker har någon gång haft uteslutande 

gruppundervisning och då endast i tidig ålder samt att alla musiker haft 

individuell undervisning från 10-12 års ålder. I detta kapitel diskuteras 

Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69) rekommendation om att 

musikundervisning i första hand skall ske i grupp i relation till de resultat 

denna studie visar. Kulturskolans/musikskolans roll som enda institution i 

Sverige där det går att få en subventionerad utbildning i musik diskuteras.  

8.1 Kulturskolans roll i förhållande till studiens resultat 

och tidigare forskning 

Ett argument för att Kulturskolans bör kunna erbjuda elever 

högskoleförberedande undervisning är att musikutbildningen inom ramen 

för grundskolan inte förbereder elever för högre studier inom musik. 

Svenska grundskolan ger elever möjlighet att förbereda sig för högre studier 

inom många områden men för instrumentalister finns förberedande 

musikhögskoleutbildning tidigast från gymnasiet vid vissa specialinriktade 

estetiska program med spetsutbildning.  

 

Enkätsvaren visar att utbildningen i de yngsta åldrarna sett olika ut för 

musikerna. I förskoleålder hade 11 musiker börjat spela instrument och i 7-9 

års ålder hade 25 av 43 musiker börjat spela instrument. 3 av musikerna 

hade endast gruppundervisning vid denna ålder. Om vi jämför med Sosniaks 

(1985) ”tre utvecklingsfaser” skulle utbildningen innan 10-12 år kunna 

liknas vid den ”tidiga fasen”. Här kan Kulturskolan, om den fortsättningsvis 

bedriver undervisning med enskild undervisning 20 min/vecka och/eller 

gruppundervisning, erbjuda undervisning som leder till vidare studier. 

Om elever ska kunna nå den ”andra fasen” i sin utveckling är det viktigt att 

ramarna är så utformade att det finns en möjlig progression. Den möjliga 

tiden för inlärning måste vara lämplig i förhållande till målet (Carroll, 

1989). Lärare ser att elevers uthållighet minskar i Kulturskolans 

undervisning idag (Holmberg, 2010 sid 174) och förklarar att detta beror på 

tidsandan. Jag tror att det istället för tidsandan handlar om att ramarna 

ändrats för undervisningen med kortare lektioner och mer 

gruppundervisning. Jag tror att om behovet av tid för inlärning blir för högt 

i förhållande till möjligheten för inlärning minskar uthålligheten. Lämpliga 

ramfaktorer är viktiga för att ge elever möjlighet att nå ”andra fasen” i sin 

utveckling men också för att göra eleven mer motiverade och uthålliga. 
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Bild 2.

                                Carrolls inlärningsmodell (se kap 5.1) (min kursivering). 

8.1.1 ”Första fasen” 

Kulturskolan måste hitta en ”gyllene medelväg” mellan bredd och 

fördjupning och erbjuda undervisning i ”fas ett” som kan leda vidare till 

”fas två”. Ramfaktorer i första fasen skulle kunna vara: 

 

 Eleven börjar spela instrument i förskole- eller lågstadieålder. 

 Individuell lektion eller gruppundervisning. Individuell lektion var 

det vanligaste sättet att påbörja instrumentstudier bland musikerna i 

studien. De flesta hade mer än 20 min/vecka. 3 musiker började med 

grupplektioner.  

 Kort daglig enskild övning (mindre än 30 minuter) (7 av de musiker 

som börjat spela instrument övade inte i denna ålder) 

 Ungefär hälften av musikerna som påbörjat sina instrumentstudier 

hade någon form av ensemble eller orkester vid denna ålder.  

 

8.1.2 ”Andra fasen” 

Min studie visar att det varit viktigt i professionella orkestermusikers 

utbildning att ha fördjupade instrumentalstudier redan från 10-12 års ålder 

vilket är 3-6 år innan gymnasieålder. Vid denna ålder är Kulturskolan idag 
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den enda kommunalt subventionerade utbildning som finns inom 

musikområdet. Många Kulturskolor erbjuder fördjupade studier inom ramen 

för verksamheten men den erbjuds ofta inte så tidigt som vid 10 års ålder. 

Här skulle Kulturskolan kunna spela en viktig roll för svensk 

musikutbildning genom att erbjuda fördjupade studier i instrumentalspel. 

Denna utbildning kan också vara förberedande för de spetsutbildningar i 

musik som finns från gymnasieålder. Ramfaktorer för sådana fördjupade 

studier för elever i åldersspannet 10-15 år skulle kunna vara: 

 

Skolans ansvar:  

 Erbjuda individuell lektion om 20-60 minuter/vecka. Från 

högstadieålder 30-60 minuter/vecka 

 Undervisning i ensemble eller orkester minst 60 min/vecka. Från 

högstadieålder ca 3-6 timmar/vecka.  

 Ge eleven möjlighet att delta i konsertverksamhet 

 Erbjuda möjlighet till musikundervisning på skollov. 

 

Elevens ansvar: 

 Daglig enskild övning. Från högstadieålder 30-120 min/dag 

 

Undervisning i biinstrument och teori bör finnas i någon av utvecklingens 

faser. 

 

8.1.3 ”Tredje fasen” 

Den ”tredje fasen” (Sosniak, 1985) skulle kunna inträffa under gymnasiet 

eller efter då musikern påbörjar högre studier. Eftersom det finns kostnadsfri 

utbildning på estetiska program med spetsinriktning samt 

musikhögskoleutbildning tänker jag att Kulturskolans roll att erbjuda sådan 

undervisning har lägre prioritet än ”andra fasen”. 

8.2 Kulturskoleutredningens nationella mål 

Utifrån resultatet av denna studie bör de nationella målen ändras om 

Kulturskolan ska kunna erbjuda fördjupad instrumentalundervisning. Ta 

bort målet att undervisnigen bör ske främst i grupp. 

 

Många Kulturskolor har idag speciallinjer för särskilt intresserade elever 

men med Kulturskoleutredningens (SOU 2016:69, sid 203) riktlinjer om att 

undervisning främst skall ske i grupp (kap 1) finns det risk att dessa 

utbildningar läggs ner. Dessutom är speciallinjerna inom kulturskolan ofta 

lite dyrare än det vanliga kursutbudet vilket utestänger vissa elever och det 

finns inte speciallinjer på alla kulturskolor. Utifrån studien kan det också 

vara viktigt att ge möjlighet till individuella korta lektioner redan från 

nybörjarstadiet på instrument. Denna möjlighet försvinner om 

Kulturskoleutredningens mål är att undervisning främst skall ske i grupp. 
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Om en Kulturskola ska kunna erbjuda instrumentalundervisning av hög 

kvalitet med ”möjlighet till fördjupning” (kap 2.3.1) som leder till att 

eleverna kan uttrycka sig konstnärligt på instrumentet visar resultatet av 

denna studie att det är viktigt att erbjuda individuell undervisning.  

 

8.3 Kulturskolans uppdrag att erbjuda jämlik, i 

betydelsen likvärdig, utbildning 

Om kulturskolor i högre grad ger instrumentalundervisning i grupp eller har 

alltför korta individuella lektionstider visar denna studie att utbildningen 

inte liknar grundutbildningen som de professionella musiker som deltagit i 

min undersökning haft. Det finns privata musikskolor som erbjuder 

instrumentalelever långa individuella lektioner samt ensemble och teori. 

Dessa privata skolor har ramfaktorer som liknar de mina respondenter haft 

men skolornas instrumentlektioner bekostas helt av elevernas föräldrar.  

 

Citat från undersökningens öppna svar: 
 

Min erfarenhet är att det bästa är en kombination av individuell och grupp i 

undervisningen. Det är omöjligt att gå på djupet i undervisningen med bara 

grupp, Det finns så många detaljer man behöver instrueras om i en 

instrumental undervisning så om gruppundervisning blir allenarådande i 

landet på den individuella undervisningens bekostnad så har vi inga som 

håller på med detta professionellt i framtiden. Endast de vars föräldrar förstår 

och har medel till privatlektioner kommer att fortsätta spela. Jag var barn till 

en ensamstående fabriksarbeterska. Hon hade aldrig klarat en privat 

undervisning för mig. Jag har musikskolan att tacka för mycket. 

 

”En inkluderande Kulturskola på egen grund” (Kulturskoleutreningen SOU 

2016:69) har som mål att verka för en jämlik och tillgänglig Kulturskola. 

När det inte mäts resultat av undervisning är det svårt att mäta 

likvärdigheten på utbildningen. Det är inte helt enkelt att mäta likvärdighet i 

skolutbildning. Olika mått visar olika aspekter av likvärdighet. Gemensamt 

för olika modeller som jämför elever och skolors resultat är att de utgår från 

att utbildningen ska ge ett resultat i form av kunskaper (Skolverket, 2017). 

Eftersom det saknas kursplaner för Kulturskolans undervisning finns det 

heller ingen utvärdering av undervisningens resultat i form av elevers 

uppnådda färdigheter. Med anledning av att instrumentalundervisningen i 

Kulturskolan saknar färdighetsmål (se kap 2.3) skulle ramfaktorer kunna 

användas som ett tankeverktyg för att mäta kvaliteten i undervisningen 

(Lundgren, 1999, sid 33). 

 

Ett av syftena med Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) var att 

regeringen ville få förslag på hur den kommunala kultur- musikskolan kan 

bli mer tillgänglig och jämlik (Regeringen, 2015.) Kulturskoleutredningens 

förslag att elever ska utöva konstuttryck i första hand i grupp kan enligt 

denna undersökning minska möjligheten för elever att få en utbildning som 
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kan leda till en professionell karriär. Om det endast är icke-subventionerad, 

privatfinansierad musikutbildning som kan leda till en yrkeskarriär blir 

Kulturskoleutredningens förslag på musikutbildning mindre jämlik. I 

dagsläget är det främst i de större städerna som det finns privata 

musikskolor så tillgängligheten på mindre orter för musikutbildning som 

kan leda till en yrkeskarriär kan minska med Kulturskoleutredningens 

förslag. 
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9 Vidare forskning 

Eftersom Kulturskolan är den enda ekonomiskt subventionerade och 

geografiskt spridda institution som bedriver musikundervisning i 

instrumentalspel på grundnivå anser jag att det är viktigt att fortsätta forska 

kring undervisningskvalitet som kan leda till fortsatta studier och i 

förlängningen en yrkeskarriär inom musikområdet. En förutsättning för att 

studera effekten (Hattie, 2014) av olika undervisningsformer inom 

instrumentalundervisning är att definiera vad som utgör undervisning av god 

kvalitet. De definitioner som är intressant för elever som önskar söka till 

högre musikutbildning bör gälla färdigheter på instrument. 

 

Jag har avgränsat denna studie till en yrkesgrupp som berörs av 

Kulturskolans utbildningar, nämligen orkestermusiker inom klassisk musik. 

Det finns andra yrkesgrupper inom musikområdet som också har behov av 

att få sin grundutbildning i Kulturskolan: musiklärare, kantorer och musiker 

i andra genrer än klassisk musik får inte heller sin grundutbildning via den 

kommunala skolan. Min förhoppning är att studiens resultat kan vara till 

hjälp och inspiration för att mäta kvalitet i instrumental- och 

sångutbildningar även för dessa yrkesgrupper. 

 

Utifrån perspektivet att elever bör få likvärdiga möjligheter till utbildning 

som kan leda vidare till högre studier anser jag att det borde göras 

jämförande studier på undervisningsmetoder och undervisningsformer inom 

Kulturskolan i förhållande till färdighetsresultat. Dessa studier bör 

genomföras innan det fattas politiska beslut om vidare förändringar i 

Kulturskolans kursutbud. Jag anser att det är av största vikt att hitta vidare 

mätverktyg för utbildningskvalitet inom Kulturskolan med avseende på 

studieresultat i form av färdigheter för att öka likvärdigheten i Svensk 

musikutbildning på grundnivå. 

 

Här kommer några forskningsförslag: 

 

 Jämför studieresultat för elever i Kulturskola som haft individuell 

undervisning med elever som undervisats i liten respektive stor 

grupp.  

 

 Hur ser studiebakgrunden ut för elever i de ungdomsorkestrar som 

spelar symfonisk repertoar på hög nivå i Sverige? Har de fått 

undervisning i Kulturskolan och hur ser deras studiebakgrund ut i 

avseende på ramfaktorer? Kan man klara av att spela i 

ungdomsorkester efter att endast deltagit i gruppundervisning? 

 

 Hur ser studiebakgrunden ut för elever som kommer in på 

Estetprogram med spetsutbildning i Sverige? Har de fått 

undervisning i Kulturskolan och hur ser deras studiebakgrund ut i 
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avseende på ramfaktorer? Kan man komma in på estetprogrammet 

efter att endast deltagit i gruppundervisning? 

 

 Samla statistik på elever som kommer in på högre musikutbildning i 

Sverige, hur ser deras studiebakgrund ut i avseende på ramfaktorer? 

Har de fått undervisning i Kulturskola eller i privata skolor? 

 

 Samla statistik på vad elever arbetar med efter avlagda studier från 

högre musikutbildning i Sverige. Hur såg deras grundutbildning och 

högskoleutbildning ut i avseende på ramfaktorer? Har de 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden? 
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Bilaga 2 

Bäste …… 

Jag är en yrkesverksam violinist och violinpedagog som håller på att skriva 
en uppsats i musikpedagogik från Musikhögskolan i Stockholm. Syftet med 
uppsatsen är att ta reda på vilken mängd undervisning man behöver innan 
sin musikhögskoletid för att bli en professionell orkestermusiker. Jag har 
gjort en kort enkät där professionella musiker svarar på frågor kring sin 
studietid innan musikhögskolestudien, med avseende på lektionslängd och 
hurvida undervisningen skett individuellt eller grupp etc. Jag jämför 
resultaten av min enkätundersökning med det utbud som dagens 
Kulturskolor erbjuder sina instrumentalister. 

Är det några medlemmar i orkestern som skulle kunna medverka och vem 
är lämpligast att kontakta ang. distribuering av enkäten? 

Alla respondenter är givetvis anonyma. Enkäten är nätbaserad och tar ca 
10-15 minuter att besvara. Det enda jag behöver för distribuering av enkät 
är mailadresser till musiker. 

Varma hälsningar 

Gunilla Lindberg Karlsson  

 


