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1 Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv 
 

 

Sökord  

Musik, musikhistoria, musikskola, kulturskola, historia, ideologi, bildning 

Music, music school, drama, visual art, dance, School of Arts, history, ideology, 
bildung 

 

Abstract 

In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities 
– started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of 
the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for 
children to learn to play an instrument in their spare time. They became so 
common that in 1970 they could be found in almost every municipality in Sweden. 
Even so, they were never authorised or controlled by the state.  

In this thesis I try to describe the ideology of the first local music schools around 
the year 1950. I try to find out what kind of traditions, ideas and other influences 
that shaped this ideology. I do that by comparing the ideology of the music schools 
to the characteristics of the popular education (in German: Bildung). Thereafter I 
try to do the same with the development of Schools of Arts around the year 1990. I 
do that in a hermeneutic tradition by using an idea- and ideology analysis from 
social sciences.  

My research questions are: 

Could the ideologi of the first music schools be described by comparing it with the 
characteristics of ”bildung”. 

Could the ideologi of the first schools of Arts be described by comparing it with 
the characteristics of ”bildung”. 

The ideology of the music schools was strongly influenced by the voluntary music 
education in grammar schools. That meant that the education was organized in 
semesters, one lesson per week and one child at a time. More focus was on the 
development of every childs´ability to play an instrument, less on the possibility to 
play together with other children or to sing. 

The ideology of the music schools was also influenced by popular education 
(Bildung). The schools aimed to give equal opportunities to all children to learn to 
play an instrument and learn about the ”good culture”. With that expression was 
meant classical music.  

The answer to my first question is that the ideologi of the music shools were 
influenced both from grammar schools and the ”bildung”- movement. 

In the years around 1990 many Music Schools had developed into Schools of Arts. 
They included education in dance, drama/theatre, visual art and film/movie. In the 
same way as the first music schools were born, the first Schools of Art developed 
in a local context. Some of them found a closer cooperation with the obligatory 
school but all continued to be independent.  
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The structure of Schools of Arts were in many ways a continuation of the music 
schools. They were also organized in semesters, one lesson a week etc. In the same 
time they were a part of the a new trend which meant they were more interested in 
the creative possibilities for the children, cooperation and the opportunities to be on 
stage. They also had a broader wiew on what ”good culture” was.  

The answer on my second question is that the ideologi of the Schools of Arts in 
some extent are a part of the ”Bildung”-movement but at the same time they are 
more focused in collaborating with the obligatory school system and are more 
influenced by instrumental goals like being part of devolopment of new industries 
in the society. To some extent they are less influenced by ”Bildung” than the first 
music Schools.  

There are even today more than 200 000 children taking part in the Schools of Arts. 
(Including those who are still named Music Schools) In such a big professsionel 
organisation in most of the Swedish communities it is very surprising that they 
have developed without a national agenda.  
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Sammanfattning 

I slutet av 1940-talet bildades de första kommunala musikskolorna med det 
namnet. Deras bakgrund var dels den frivilliga instrumentalundervisning som 
erbjöds på läroverken, privat undervisning – inte minst på piano – samt 
undervisning inom militärmusiken och orkesterföreningar. Allt detta smälte 
samman till musikcirklar – ofta drivna av studieförbund – som sedan nästan 
undantagslöst drevs vidare i form av kommunala musikskolor. De lokala 
variationerna var många. På 1970-talet hade i stort sett alla kommuner en 
kommunal musikskola.  

I denna uppsats försöker jag beskriva de första kommunala musikskolornas 
ideologi runt år 1950, och sedan även beskriva de första kommunala 
kulturskolornas1 ideologi runt år 1990. Detta gör jag genom att tolka de idéer, 
traditioner och ambitioner som kan ses i offentliga dokument, vetenskapliga texter 
och andra dokument som beskriver pedagogiska idéer som fanns och påverkade 
beslutsfattandet. Jag gör detta i en hermeneutisk tradition genom en idé- och 
ideologianalys hämtad från samhällsvetenskapen. Metodiskt arbetar jag med 
begreppet dimensioner. Dessa utgår från de begrepp som karakteriserar bildning. 
På så sätt använder jag bildningen som ett raster för att tydligare se musikskolornas 
och kulturskolornas respektive ideologi.  

Mina forskningsfrågor är: 

Kan de första kommunala musikskolornas ideologi beskrivas i relation till 
bildningsbegreppet?  

Kan de första kommunala kulturskolornas ideologi beskrivas i relation till 
bildningsbegreppet?  

Bildningsbegreppet jag använder är hämtat från Gustavssons och Varkøys 
beskrivningar av vad som kännetecknar bildning:   

 Lärandet är en fri process 

 Lärandet skapar sammanhang  

 Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 

 Lärandet är icke-instrumentellt  

Organisationen av undervisningen på musikskolorna var starkt präglad av 
läroverken. Den innebar att musikskolorna var organiserade i terminer, en lektion i 
veckan och med starkt fokus på individen. Den enskilde elevens kunskaper i 
hanterandet av sitt instrument kom i första rummet, före samspel, eget skapande 
och även sång/körsång. 

 
1 De kommunala kulturskolorna benämns oftast som ”kulturskolor”. I den statliga politik 
som beslutats under uppsatsens tillkomst benämns de som ”kommunala kulturskolor”. Jag 
använder därför det begreppet men för att göra texten lättare att läsa använder jag ibland de 
enklare formerna ”musikskola” och ”kulturskola”.  De står för samma sak.  
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Den ideologi som präglade musikskolorna hade samtidigt ett starkt folkbildande 
inslag. Alla barn skulle i demokratisk anda få möjlighet att både lära sig spela ett 
instrument och ta del av den goda kulturen. Med det senare avsågs främst den 
klassiska musiken.  

Svaret på min första forskningsfråga är att de första musikskolornas ideologi i hög 
grad var påverkad av bildningsbegreppet men att den samtidigt var starkt påverkad 
av traditionen från läroverk och folkskola.  

De kommunala kulturskolorna övertog senare mycket av musikskolornas ideologi. 
Samtidigt var ideologin i den tidens anda präglat av ett större intresse för elevernas 
eget skapande, för samverkan och att alla elever också skulle framträda. Flera 
kulturskolor sökte också få en ökad betydelse genom ett närmande till den 
obligatoriska skolan. Deras ideologi präglades också i hög grad av instrumentella 
mål som transfereffekter vid inlärning av andra skolämnen, lokaliseringsfaktorer 
m.fl.  

Svaret på min andra forskningsfråga är att de första kommunala kulturskolorna 
ideologiskt i viss mån var en del av bildningsrörelsen. Samtidigt önskade de bli en 
del av det obligatoriska skolväsendet och motiverade sin existens med 
instrumentella mål, varför de kan sägas alltmer ta avstånd från att bygga på en 
ideologi präglad av bildning.  

Med tanke på musik- och kulturskolorna storlek, över 200 000 deltagare, är det 
förvånande att all utveckling av dem skett genom lokala initiativ och att 
samordning och utveckling på nationell nivå i stort sett varit helt frånvarande under 
de epoker jag berör i denna uppsats. De kommunala musikskolorna, senare 
kulturskolorna, dominerades av ett görande, av enskilda lärares egna modeller för 
undervisning, i högre grad än formulerande av en genomtänkt ideologi eller för den 
delen metodik.  
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Kapitel 1 Inledning 

Jag har arbetat inom barnkulturområdet i 35 år varav 25 inom kulturskoleområdet. 
Jag har varit förskollärare, musiklärare, kultursekreterare, rektor för två 
kulturskolor och arbetat som chef på kulturskolornas riksorganisation 
Kulturskolerådet. Min grundutbildning är socionomexamen som jag sedan 
kompletterat genom studier i humaniora till en fil mag. Det har lett till arbete inom 
kultursektorn. När jag som kultursekreterare i Södertälje kommun under 1980-talet 
samverkade med musikskolan var det en verksamhet som var oerhört imponerande. 
Den hade i jämförelse med annan barnkulturverksamhet ofantliga resurser. Den 
hade tradition och en stark ställning i kommunen. När jag senare blev chef för 
kulturskolan blev jag alltmer förbryllad över vissa traditioner. Exempelvis att bara 
hälften av musikeleverna spelade tillsammans med andra elever, att barn inte 
ansågs kunna spela ett instrument innan nio års ålder, att lärare inom samma 
instrumentgrupp inte självklart arbetade tillsammans och att ledningen av större 
ensembler var något som vissa lärare fick genom att be rektor om ”nedsättning av 
undervisningsskyldighet.” Jag förstod att det var traditioner, men var kom de ifrån? 
Jag fick inte svar på frågorna då. Nu 35 år senare har jag som pensionär tid att 
återigen söka svaren. Hur uppstod de här traditionerna? Vilka värderingar fanns i 
musikskolans start? I vilken utsträckning var den ideologiskt i starten en del av 
bildningsrörelsen? Och hur tänkte jag själv och andra som var med om att bygga 
upp kulturskolor som en utveckling av musikskolorna under åren runt 1990? Även 
den utvecklingen har nu mer än 25 år på nacken.  

Trots musikskolornas – och senare kulturskolornas – historiska betydelse har de 
beskrivits och studerats i liten omfattning. Det som skrivits handlar i hög grad om 
hur musikskolorna startade. Inte särskilt mycket om varför de startades. Kring de 
frågeställningar jag beskriver ovan har i stort sett inget skrivits. Att då ge sig i kast 
med området är naturligtvis aningen dumdristigt, men det är dessa frågor jag 
verkligen brinner för att förstå.  

Det finns som sagt några beskrivningar av när och hur de första musikskolorna 
startade men mindre varför de utvecklades på det sätt som de gjorde och vilka mål 
de hade. När val på detta område inte kommunicerats tydligt när de var aktuella 
blir de heller inte diskuterade idag. Ofta blir de istället uttryckta som 
förgivettaganden. Det kan även gälla koppling till grundskolan, schemaläggning av 
frivillig undervisning, syn på konstbegreppet, syn på den sociala målsättningen 
m.m. Utformningen av musik- och kulturskolorna har naturligtvis inte skett utan en 
rad ställningstaganden som har med värden av olika slag att göra. Min hypotes i 
detta arbete är att de är så sammanhängande att de på goda grunder kan 
sammanfattas som en ideologi. Det som präglade tiden för musikskolornas start, 
liksom den tid när de utvecklades till kulturskolor, är att dessa ideologier inte är 
uttryckta i skrift. Min ambition med denna uppsats är att minska historielösheten 
genom att undersöka om det går att beskriva dessa värderingar och idéer som 
ideologier. Därmed öppnas också en möjlighet att i större utsträckning förstå 
kulturskolornas undervisning.  

De första svenska kommunala musikskolorna skapades i slutet av1940-talet och 
kom under 1960–1970-talen att bli allt mer omfångsrika och spela en stor roll i det 
svenska kulturlivet. På 1990-talet utvecklades allt fler av dem till kulturskolor. 
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Numera kan man säga att kommunala kulturskolor är ett begrepp som omfattar 
såväl de gamla kommunala musikskolorna som de som lagt till fler konstarter. Jag 
har i denna uppsats valt att studera utvecklingen runt 1950 och runt 1990. 
Utvecklingen före dessa perioder och mellan dem berörs bara kortfattat. 
Utvecklingen efter 1990-talet berörs inte alls.  

”Musikskola” och ”Kulturskola” i singularis är begrepp som är svåra att använda. 
Varje kommun har sin tolkning. Det saknas en nationell definition. Samtidigt finns 
många tecken på att musikskolorna och senare kulturskolorna blev förhållandevis 
lika varandra. Min hypotes är att de trots sin lokala förankring kan beskrivas i en 
nationell kontext. De svenska musikskolorna hade mycket gemensamt. Jag 
använder i denna uppsats begreppen så långt det går i pluraris – musikskolor 
respektive kulturskolor. Med det avser jag att alla lokala varianter är inkluderade.  

Denna uppsats kunde tagit sin utgångspunkt i tolkning av ett större urval av 
kommunala beslut kring musikskolor och kulturskolor. Jag har valt bort det 
alternativet av två skäl. Det första skälet är att jag i de lokala beslut jag studerat i 
mycket begränsad omfattning hittat något som kan sägas beskriva ideologin. 
Beslutsunderlagen handlar istället om praktiska beslut och ekonomiska medel för 
att anställa lärare. Inte om varför verksamheten skall starta eller hur lärarna bör 
arbeta. Jag har därför letat framförallt efter texter som sett musikskolorna ur ett 
nationellt perspektiv. Därmed inte sagt att en studie av lokala beslut inte skulle 
kunna ge en kompletterande bild till den jag försöker ge i denna uppsats.  

Kommunförbundet beskrev 19762 den kommunala musikskolans uppgift som ”att 
ge frivillig individualiserad musikundervisning utöver den som anordnas genom 
den allmänna skolan.” Målgruppen beskrevs som ”företrädelsevis barn och 
ungdom i grundskole- och gymnasieåldern.” Det bör observeras att texten är 
skriven trettio år efter verksamheten startade och snarast är att betrakta som en text 
som i efterhand beskriver den kommunala musikskolan snarare än en egentlig 
definition. Det bör också uppmärksammas att individualiserad undervisning är 
något helt annat än individuell. Individualisering kan beskrivas som 
individanpassad undervisning. Även grundskolan har en målsättning att erbjuda 
individualiserad undervisning i alla ämnen. Det är ändå denna utgångspunkt – 
musikskolan är en för barn och ungdom frivillig musikundervisning utanför skoltid 
– som jag använder som definition för ”musikskola” i denna uppsats.  

I min egen bok om kulturskolorna3 definierar jag begreppet ”kulturskola” så här:  

en professionell pedagogisk verksamhet, främst för barn och ungdom på deras 
fritid, skild från förskola, den obligatoriska skolan och gymnasieskolan, som 
innehåller olika samverkande konstarter, och där barn, ungdom, det 
professionella- och amatörkulturlivet möt

 
2 Svenska Kommunförbundet (1976) sid 15. 
3 Sandh (2015) sid 12. 
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Kapitel 2 Bakgrund 

Våra tankar rinna ju alltid fram över decenniers 
lagrade doktrinfossil, vare sig vi veta det eller inte –
och mest när vi inte veta det. Dessa döda tankar 
grumla som ett bottenslag alla våra föreställningar 
och åsikter. Genom en tillbakablick kan man göra en 
rationell utfällning och frånsilning. Däri ligger det 
egentliga värdet av en historisk orientering. Den 
skall frigöra oss från de dödas makt över våra liv.  

Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, 1934 

 

Tidigare forskning 
Under första delen av 1900-talet i Sverige, före musikskolornas tid, hade ungdomar 
möjlighet att få undervisning på ett instrument via läroverken, genom 
militärmusiken, bruksmusikkårerna och kyrkorna. Även privatundervisning 
förekom för de som hade råd. Eleverna var totalt få – men de fanns. Många 
kommunala musikskolor startade i mitten av 1900-talet därför inte från noll utan 
samlade istället de verksamheter som redan fanns inom läroverken, folkskolan, 
studieförbunden och amatörmusiklivet. Indirekt fanns under denna period statliga 
bidrag till verksamheten. Dels via läroverkens frivilliga instrumentalundervisning 
och dels via studieförbunden som startade musikcirklar där även ungdomar deltog. 
I några kommuner kallades verksamheten först musikcirklar men bytte sedan namn 
till musikskola.  

Framväxten av de första kommunala musikskolorna bör framförallt ses som ett 
”multifaktoriellt fenomen” konstaterar Reimers-Wessberg  (1991) i uppsatsen 
Lyssna är silver – spela är guld: studier av den svenska kommunala musikskolans 
utveckling fram till 1950. Med det avser hon att det fanns många orsaker till att de 
startades och att motiven kunde skilja sig från kommun till kommun. 

Ofta startade den lokala kommunala musikskolan med anställning av en 
musikledare. 1944 anställdes i Katrineholm landets förste. Där startades då också 
det som de flesta benämner som den första kommunala musikskolan. Andra menar 
att Nacka var först ut. Redan 1934 fanns Nacka folkliga musikskola. Vem som var 
först är en definitionsfråga. Många musikskolor var i starten i någon form knutna 
till folkskolan innan de fick en mer självständig pedagogisk struktur som en 
verksamhet som ägde rum på elevernas fritid. (Reimers-Wessberg, 1991)  

Musikskolorna föddes ur en tradition starkt kopplade till läroverken. När de fick en 
mer självständig roll inrättades i flera kommuner en ny musiknämnd. Oftast styrdes 
dock verksamheten av en skolstyrelse eller motsvarande. Numera är kopplingen till 
den obligatoriska skolan generellt svagare. Det är lika vanligt att en kulturnämnd 
har ansvar för verksamheten som att en skolstyrelse eller motsvarande har det. 
Samverkan mellan kulturskolorna och främst grund- och gymnasieskolor verkar 
dock inte ha minskat trots någras byte av nämnd.  

Musikskolornas utveckling tog fart efter andra världskrigets slut, i slutet av 1940-
talet. Många ungdomar ville delta och detta sammanföll med att kommunerna 
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ansåg sig ha råd att låta verksamheten expandera. Detta präglade sedan inte minst 
1960-talet. I mitten av 1970-talet hade verksamheten etablerats i nästan alla 
kommuner. Fler än 200 000 elever deltog i det som kallades ämneskurser. Ungefär 
lika många i olika verksamheter som ensembler och samverkan med grundskolan. 
Statistiken är oklar vad gäller vad som räknas in.  

De första kulturskolorna startade i slutet av 1980-talet. Ungefär samtidigt började 
anslagen till dessa och musikskolorna minska. Fram till 2001 minskade anslagen 
med 25 procent. Elever inom andra konstformer kostade mindre eftersom de i 
högre utsträckning kunde undervisas i grupp. Därmed kunde trots minskade anslag 
elevantalet behållas tämligen intakt.  

2015 hade 63 procent av musikskolorna utvecklats till kulturskolor definierat som 
att de hade undervisning i minst tre konstarter. Fler kallar sig kulturskolor utan att 
ha samma bredd. Kulturskoletanken har fått ett stort genomslag. Vid bildandet av 
kulturskolor var ofta målsättningen att inte bara skapa parallella spår för andra 
konstarter bredvid musiken, utan också att dessa skulle interagera med varandra. 
Storleksmässigt är förhållandet mellan konstarterna fortfarande ojämnt. 
Musikeleverna utgör 76 procent av elevantalet. Stora satsningar på bildkonst, dans, 
teater och film har i stort sett uteblivit.4  

Folkbildningen var central för tiden när musikskolorna inrättades. Den hade sina 
rötter i sekelskiftets nykterhets- och arbetarrörelser men byggde även på en liberal 
ambition från medelklassen att bilda arbetarklassen med hjälp av musik 
(Gustavsson, 1996). Boel Lindberg (1997) skriver i Musiken, folket och bildningen: 
glimtar ur folkbildningens historia5 att Stockholms arbetarinstituts grundare, Anton 
Nyström, önskade  

meddela en vetenskaplig, humanistisk och estetisk skolning som kunde ge 
arbetarbefolkningen hälsa och moralisk kraft och avvänja den från skadliga 
nöjen och njutningar.  

De skadliga nöjena omfattade bl.a. den musik som arbetarbefolkningen mötte på 
krogar och varietéer. Lindberg (1997) skriver 

Den nöjesvärld som denna musik hörde hemma i ansågs uppmuntra till superi 
och allmän sedeslöshet och hålla folket borta från nyttigare verksamhet som 
exempelvis studier.  

Denna folkbildande ambition är en av de viktigaste faktorerna som påverkade 
inrättandet av kommunala musikskolor. Andra faktorer finns nämnda i Torgil 
Perssons (1991) avhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 
90-tal: en studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås. 
Musikskolan skulle utgöra ett komplement till den obligatoriska skolans 
musikundervisning, svara mot ett ökat behov av aktiv fritid, underlätta 
organiserandet av skolorkester, svara mot föreningslivets behov av kompetenta 
amatörmusiker och svara mot en önskan om institutionalisering av folkrörelsernas 
verksamhet.  

 
4 Kulturskolerådets nulägesrapport, 2015. 
5 Lindberg i Mimer (forskningsprogram) (1997). Musiken, folket och bildningen: glimtar ur 
folkbildningens historia.  
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På flera av orterna som beskrivs i Torgil Perssons avhandling är musikskolornas 
framväxt en långsam process under hela första delen av 1900-talet. Den ser också 
mycket olika ut i kommunerna. Att ange en enda enskild bakgrund till 
musikskolornas framväxt är därför inte möjligt. Musikskolan fanns som begrepp 
först efter verksamheten startade. Först kom undervisningen, sedan kallades denna 
för musikskola. (Reimers-Wessberg 1991). 

Jonas Gustafssons (2000) avhandling Så ska det låta: studier av det 
musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900–1965 handlar i första hand om 
musikpedagogik inom folkskolan. Ett återkommande tema är olika betoningar av 
musik som konst och musik som fostran. I fostran ingick bland annat att lära sig 
uppskatta god musik. Något förenklat kan man tala om musik som mål eller medel. 
Under 1930-talet fanns en livlig debatt kring metodfrågor. En del av denna gällde i 
vilken utsträckning barnens lust skulle vara utgångspunkt för undervisningen. 
Aktuella pedagoger i diskussionen var Hjalmar Torell och Knut Brodin. Ett rimligt 
antagande är att den debatt som fanns mellan företrädare för olika ståndpunkter 
inom den obligatoriska skolans musikundervisning också i någon utsträckning 
fanns inom musikskolorna när de startade tio år senare. Det finns dock inte 
beskrivet i avhandlingen. 

Historien om musikskolornas framväxt och utveckling är enligt Gustafsson (2000) 
inte skriven .6 Han beskriver istället, som några exempel på denna utveckling, 
musikskolornas start i Nacka, Lidingö, Södertälje och Stockholm. Beskrivningen 
av Stockholms musikskola, som startade först 1961, är intressant också för att 
utredningen som föregick starten hade tre olika förslag; ett var ungefär lika med 
status quo (musikskolorna var flera och några föreningsdriva), ett annat att knyta 
en huvudlärare i musik till varje rektorsområde, och ett tredje en mer självständig 
kommunal musikskola. Det tredje alternativet vann. Därmed bildades en ny 
musikstyrelse där även bildningsorganisationerna var företrädda. Detta belyser hur 
inrättandet av musikskolor också var ett val mellan hur nära folkskolorna, 
folkbildningen respektive amatörkulturlivet de skulle verka. Man kan säga att i 
Stockholm vann folkbildningstanken och det kommunala huvudmannaskapet. 

I Nacka, menar Gustafsson, att musikskolan kom att ledas av personer med närhet 
till folkskolan och det allmänna skolväsendet, men samtidigt innehållsligt till stor 
del präglas av personer med närhet till samtidens musikliv och en borgerlig 
kulturell bildning. Denna kombination menar Gustafsson utgjorde Nacka 
musikskolas styrka.  

En central fråga för musikskolorna var naturligtvis utbildningen av lärare och 
ledare för densamma. 1947 års musikutredning Musikliv i Sverige föreslog 
gemensam lärarutbildning för musikskolor och studieförbund. Bengt Olsson (1993) 
beskriver i sin avhandling SÄMUS – musikutbildning i kulturpolitikens tjänst?:en 
studie om en musikutbildning på 1970–talet Omusutredningen7. Den ansåg att det 
för att komma från den ”ensidiga inriktningen i vissa musikformer” krävdes en 
organisatorisk samordning mellan skola och musikskola 8. ”Vissa musikformer” 
skall utläsas som att utredningen menade att den västerländska klassiska musiken 
var för dominerande.  

 
6 Gustafsson (2000) sid 202. 
7 Organisationskommittén för högre musikutbildning arbetade i två olika versioner, 1970–
1974 och 1974–1978.  
8 Olsson (1993) sid 61. 
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Lindeborg  (1999) har i sin uppsats Från musikbildningsarbete till kommunal 
musikskola: vägen mot musikpedagogiska traditioners institutionalisering i 
Stockholm 1954–19619 föreslagit fyra begrepp för de traditioner som var aktuella 
vid bildandet av Stockholms musikskola 1961: 

– Konservatorietraditionen – fokuserar främst det instrumentella eller vokala 
hantverket 

– Samspelstraditionen – representeras främst av blåsorkesterverksamheten 

– Den estetiska traditionen – fokuserar på estetisk fostran med en normerande syn 
på musiken 

– Den progressivistiska – ser musiken i första hand som ett individuellt mänskligt 
uttrycksmedel 

Gustafsson (2000) menar, utifrån Lindeborgs kategorisering, att det i Stockholms 
musikskola främst var konservatorietraditionen – och i viss mån den 
progressivistiska inom den förberedande undervisningen, som blev de som 
dominerade musikskolan i Stockholm.  

En avgränsningsproblematik gentemot den obligatoriska skolan finns när begreppet 
musikskolor skall beskrivas på 1950–talet, menar Marianne Reimers-Wessberg 
(1991). I flera kommuner syns inte riktigt skillnaden mellan vad som är 
obligatorisk skola och vad som är musikskola. Folkskolorna erbjöd på vissa håll 
frivillig undervisning precis som den som sedan 300 år funnits på läroverken. 
Musikskolan fick därför i några kommuner uppgiften att ta vid efter folkskolans 
erbjudanden upphört. Detta var fallet i Borås. Liknande tankar fanns i Södertälje; 
orkestrar och körer skulle skapas som fritidsorkestrar så att eleverna kunde fortsätta 
där efter avslutad skolgång. Resonemangen bygger naturligtvis på att skolan då var 
6-årig. I Solna tänkte man sig istället att musikskolan skulle vara en verksamhet för 
elever över 14 år. (Reimers-Wessberg, 1991) 

En annan avgränsningsproblematik är vilket uppdrag musikskolan och/eller 
musikledaren haft i en kommun. Marianne Reimers–Wessberg10 för in begreppen 
generell och specifik inriktning på de musikpedagogiska aktiviteterna. Generell är 
att ta ansvar för hela kommunens musikliv. Musikledarens uppgift hade oftast den 
inriktningen. Hen skulle kunna arrangera musik för amatörorkestrar. Det lokala 
musiklivet, snarare än elevernas utveckling, var i centrum. Den specifika var mer 
inriktad på barnens utveckling, inte minst att de som lämnat folkskolan skulle 
kunna fortsätta spela. Marianne Reimers-Wessberg menar att det sociala syftet var 
mer i fokus i vissa kommuner. Södertälje nämns som ett exempel.  

Hur uppbyggnadsskedet för de kommunala musikskolorna gestaltade sig finns 
genom de ovan nämnda vetenskapliga arbetena förhållandevis väl dokumenterat. I 
varje fall i jämförelse med hur lite införandet av kommunala kulturskolor är 
beskrivet. Den uppsats Lars Graneheim (1994) skrivit Från musikskola till 
kulturskola: en studie av en skolform i förändring: "Den kommunala musikskolans 
uppgång och fall" – eller? blir därmed det viktigaste arbetet. Han beskriver 
utvecklingen av kulturskolor i fyra sinsemellan mycket olika kommuner: 
Härnösand, Hällefors, Landskrona och Södertälje. En viktig delfråga i uppsatsen är 
hur begreppet kulturskola skall definieras. Graneheim väljer att definiera 

 
9 Lindeborg (1999). 
10 Reimers–Wessberg (1991) sid 52. 
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grundskolans undervisning som kulturskoleundervisning när denna utförs av lärare 
anställda inom kulturskolan. Jag menar att den definitionen är problematisk. 
Graneheims uppsats innehåller, trots definitionsproblematiken, en rad viktiga 
resonemang. 

I en uppsats, Verktyg eller symbol? Om visionsformuleringar i musik- och 
kulturskolor, har Anders Nordquist (2004) undersökt musik- och kulturskolornas 
styrdokument och särskilt i vilken utsträckning dessa var formulerade som en 
vision för verksamheten. Få skolor har en tydlig formulerad vision. Tre teman: 
tillgänglighet, breddning och skapande var klart vanligast i kommunernas 
styrdokument i början av 2000-talet. Uppsatsen berör dessvärre inte de tidsperioder 
jag studerar. 
 
Ytterligare några avhandlingar finns kring musik- och kulturskolornas verksamhet. 
Anna-Lena Kempe & Tore West (2001) Interaktion och kunskapsutveckling: en 
studie av frivillig musikundervisning beskriver några musiklärares undervisning. 
Kristina Holmberg (2010) redogör i Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: 
reservat eller marknad? hur några lärargrupper ser på sin undervisning. Olle 
Tivenius (2008) konstruerar i Musiklärartyper: en typologisk studie av musiklärare 
vid kommunal musikskola några olika typer av musiklärare inom kulturskolorna. 
Ylva Hofvander Trulsson (2010) berör i Musikaliskt lärande som social 
rekonstruktion: musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk 
bakgrund frågan hur kulturskolorna bemöter olika elevgrupper och de skilda 
förväntningar som finns hos dem och deras föräldrar. Dessa avhandlingar ger 
kunskap inom området, men berör bara begränsad omfattning de områden jag tar 
upp i denna uppsats.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka värderingar som präglade de första 
kommunala musikskolorna samt senare de första kommunala kulturskolorna. Detta 
vill jag göra genom att analysera de politiska motiv, målsättningar, värderingar, 
förebilder och pedagogiska idéer som var aktuella inför inrättandet av musikskolor 
runt år 1950 och de som var aktuella när några musikskolor utvecklades till 
kulturskolor runt år 1990.  

Jag beforskar området genom att tolka dokument som berör och belyser den tidens 
idéer och värderingar. De dokument som kan studeras är tidigare forskning, 
nationella utredningar, rapporter, protokoll och facklitteratur kring 
musikundervisning. I några fall när andra dokument saknas studerar jag även 
tidningsartiklar. Eftersom väldigt lite vetenskaplig text finns måste jag söka 
material från alla tillgängliga källor. Studien kan bara i begränsad omfattning göras 
genom att studera hur verksamheten utformades. I några fall kan det ändå vara 
rimligt att utifrån verksamhetens utformning dra slutsatser kring hur idéerna bakom 
såg ut. Framförallt gäller detta i de fall det saknas texter. Syftet är hela tiden att 
belysa idéerna och målsättningarna, dvs. det som formade ideologierna.  

För att besvara mina forskningsfrågor behöver jag också sammanfatta de idéer och 
värderingar som jag finner i texterna. Om värderingarna är samstämmiga och 
förenliga kan de benämnas som en mer eller mindre gemensam ideologi. För att 
kunna relatera den till annan ideologi har jag valt att beskriva den i förhållande till 
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de kännetecken som finns för begreppet bildning. Studien är angelägen inte minst 
därför att det saknas en beskrivning av såväl musikskolorna som senare 
kulturskolornas ideologi. Det råder med andra ord en stor kunskapsbrist på 
området. En beskrivning av vad som påverkade utformningen av musik- respektive 
kulturskolorna kan därför fylla en stor kunskapslucka.  

Forskningsfrågor  

Kan de första kommunala musikskolornas ideologi beskrivas i relation till 
bildningsbegreppet?  

Kan de första kommunala kulturskolorna ideologi beskrivas i relation till 
bildningsbegreppet?  
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Kapitel 3 Vetenskaplig ansats och metod  

Vi har en ovärderlig tillgång i vardagsspråket, som 
oftare än vi tror kan ersätta olika typer av 
fackspråk.11  

    Per-Johan Ödman  

 

Utgångspunkten för denna uppsats är att betrakta de tidiga musikskolorna och de 
tidiga kulturskolorna som två institutioner. Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom 
dessa bara funnits i ett stort antal lokala varianter. Min hypotes är att de trots dessa 
varianter uppvisar en gemensam – för att tala med den obligatoriska skolans 
vokabulär – värdegrund. Hur denna såg ut är bara delvis beskrivet tidigare. Jag vill 
också undersöka om det är rimligt att betrakta dem som nationella 
bildningsinstitutioner.  

Flera vanligt förekommande metoder inom musikpedagogisk forskning bygger på 
att man väljer ett utsnitt av verkligheten och närstuderar det. Det ger stringens och 
hållbara resultat. Nackdelen är om man som forskare eller läsare lockas att 
generalisera utifrån det utsnitt man studerat. Jag vill undvika att studera ett träd 
noga. Jag behöver en metod som passar för att studera hela skogen. Inklusive 
mindre växter och djur.  

Uppsatsen är skriven i en samhällsvetenskaplig tradition. Min vetenskapsteoretiska 
ansats är hermeneutiken. (Reimers, 1995; Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 
1979).  

Hermeneutiken som begrepp kommer från namnet Hermes, budbärare och 
”tolkare” mellan gudar och dödliga i det antika Grekland. Inom vetenskapsområdet 
framträder hermeneutiken först inom bibelstudier på 1600-talet. På samma sätt som 
den texttolkningen genomfördes på försökte forskare som Arnold Schering redan 
på 1800-talet tolka musikaliska budskap. Musikhermeneutiken var född. Först på 
1960-talet kom den filosofiskt baserade konsthermeutiken, som Gadamer är den 
mest kände företrädaren för, och semiotiken med Eco, Nattiez som kända namn. 
Den förste med inriktning mot texter, de andra mot musik. 

Reimers framhåller den positivistiska traditionens dominans inom 
musikpedagogiken.12 Ödman har enligt Reimers arbetat med pedagogisk 
hermeneutik. Ödman behandlade ”den intersubjektiva förståelsen mellan vår tids 
människor, utbildningsväsendets mening och dess traditionsförmedling[…]” Hos 
honom finns också, enligt Reimers, inslag av kritisk teori, enligt exempelvis 
Habermas.  

I min uppsats har jag framförallt använt mig av Per-Johan Ödmans Tolkning, 
förståelse och vetande – hermeneutik i teori och praktik som inspirationskälla. 
Hermeneutik, menar Ödman, bör snarast ses som ett samlingsnamn för en mängd 
olika synsätt och metodiska schatteringar13. I min uppsats handlar det i hög grad av 
att tolka, och sedan förstå, texter. Tolkning är, enligt Ödman, de hermeneutiska 

 
11 Ödman, sid 99. 
12 Reimers (1995), sid 2. 
13 Ödman, sid 10.  
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vetenskapernas främsta kunskapsform.14 Forskaren tolkar texter och handlingar. 
Ödman skriver 

Kunskapsintresset syftar bl.a. till det behärskande som ligger i att vi förstår våra 
medmänniskor och vår omvärld och i den livspraxis som sammanhänger med 
vår förståelse.  

Ödman gör en beskrivning av orden tolka och förstå. Att tolka är att översätta, 
förmedla kommunikation för att uppnå en samsyn. Ordet förstå innebär att ställa 
sig framför något. Kanske för att se tydligare? Man förstår helheten, och begriper, 
greppar, enskildheter.15  

En av hermeneutikens viktigaste delar är just växlingen mellan del och helhet. Den 
hermeneutiska cirkeln innebär att i tolkningsarbetet oavbrutet skifta fokus mellan 
del och helhet för att uppnå en större förståelse. Den beskrivs ofta som en spiral där 
för varje omlopp en ökad förståelse erhålls.16Den hermeneutiska cirkeln bör 
betraktas som en bild för hur tänkande, tolkning och förståelse fungerar.  

Hermenuetiken kan delas in i två inriktningar, forskaren kan antingen tolka den 
yttre verklighet eller göra en existentiell tolkning. I det första fallet finns texter 
och/eller företeelser att tolka för att förstå vad som hänt. I det andra fallet handlar 
det om att tolka hur människor tänkt. I min uppsats handlar det inte om att i första 
hand analysera vad som hänt i utvecklingen av musik- och kulturskolorna utan om 
hur de som genomfört de samhällsförändringar, som utvecklandet av 
musikskolorna respektive kulturskolorna utgör, har tänkt. Den existentiella 
hermeneutiken, som Martin Heidegger uttrycker det, försöker göra vardagliga 
begrepp och företeelser synliga för oss. Språket blir då både ett sätt att tolka och 
förstå.17 Ödman skriver, med hänvisning till Gadamer18 : 

”Uttolkaren skall inte ta texten i besittning genom att försöka fatta den 
intellektuellt. Tolkningsprocessen består istället av att man låter en värld öppna 
sig.”  

I den existentiella hermeneutiken kan tolkningar aldrig betraktas som osanna, bara 
mindre rimliga19. Det innebär å andra sidan inte att alla tolkningar är lika bra. Dels 
måste de svara mot den inre och yttre kontroll, som jag beskrivet mer nedan, dels 
måste forskaren hela tiden söka den mest rimliga tolkningen. Maximal bekräftelse 
av en tolkning kan uppnås om den är nödvändig för att förklara all föreliggande 
data. På så sätt kan tolkningar beskrivas som ur vetenskaplig synvinkel mer eller 
mindre rimliga.  

Man kan säja att tolkningar kan göras på individuell, interpersonlig, institutionell 
eller strukturell nivå20. ”Totalisering” innebär att ta ett helhetsgrepp på en struktur. 
21 I uppsatsen rör jag mig på framförallt på institutionell och strukturell nivå med 
en målsättning att tolka motiv för och målsättningar med de första musik- 
 
14 Ödman, sid 36. 
15 Ödman, sid 16.  
16 Alvesson & Sköldberg, sid 116. 
17 Ödman, sid 17. 
18 Ödman, sid 21. 
19 Ödman, sid 95. 
20 Ödman, sid 56. 
21 Ödman, sid 51. 
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respektive kulturskolorna. I arbetet med en sådan tolkning är det extra viktigt att 
denna präglas av både en inre och yttre kontroll, d.v.s. att det inom tolkningen inte 
finns motsägelsefulla delar respektive att det, om tolkningen motsätter sig andra 
forskares tolkningar, finns klart angivet varför den gör det. Texter som ligger till 
grund för tolkning, skriven text eller talat ord, skall behandlas som en 
utgångspunkt, inte som fakta i sig. Under den hermeneutiska processens gång kan 
texter omvärderas och nya tolkningar framträda. Utifrån min förförståelsens ställs 
frågor till texten. Detta sker i dialogform i ett dialektiskt förhållande mellan distans 
och igenkänning. Tolkningen bygger på deltolkningar. Alla tolkningar bedöms 
utifrån vad som talar för dem och vad som talar mot dem. Finns likheter med andra 
situationer? Hur vanliga är de? 

Jag nämnde betydelsen av förförståelse. Eftersom jag har en stor kunskap om vissa 
delar av det område jag studerar är det extra viktigt att söka olika 
tolkningsmöjligheter, även de mindre uppenbara. Det blir även viktigt att studera 
det negativa: vilka möjligheter förverkligades inte i handling?22 För att underlätta 
förståelsen av mina tolkningar beskriver jag på några ställen även de 
tolkningsmöjligheter jag anser vara mindre troliga.  

Tolkningar kan som framgått inte betraktas som slutgiltiga och eviga. De måste 
dock vara rimliga. I vissa fall saknas delar av det som skall tolkas. Ett konkret 
exempel från denna uppsats är varför de första musikskolorna anställde 
restaurangmusiker. Man kan söka anledningar som att dessa var duktiga musiker 
eller duktiga på en viss repertoar som önskades i musikskolan. En tolkning kan 
istället grundas på det som inte går att hitta i det material jag studerat, nämligen att 
de blev anställda trots att kommunerna ville anställa andra mer pedagogiskt 
utbildade lärare. Av det enkla skälet att det saknades utbildade lärare. En ”good-
reason – assay”,23 en analys på rimlig grund, är att de blev anställda trots att de 
egentligen inte var efterfrågade. Det kan också ibland vara nödvändigt att tolka 
något som något? När det inte är självklart vad en bild föreställer, en dikt handlar 
om eller när vi ser tillbaka på ett historiskt skeende. När tecknen är otydliga kan 
andra tolkningar vara möjliga. I extrema fall behöver mening tilläggas. I några fall, 
exempel finns nedan under avsnittet Fortsatt forskning, kan det vara svårt att ens 
komma fram till en ”good-reason – assay”. 

Den metod jag funnit bäst fungerande, idé- och ideologianalys, är hämtad från 
samhällsvetenskapen. Används där främst för att beskriva historiska skeenden. Jag 
använder den som den är beskriven av Bergström och Boréus (2012). Vilka 
begrepp jag skulle använda var inte helt enkelt. Bergström och Boréus menar att en 
ideologi kan betraktas som en typ av idésystem.24 Mitt val stod därför mellan 
begreppen ”idésystem” eller ”ideologi”. Idésystem är inte ett begrepp som används 
i dagligt tal. Det har fördelar. Samtidigt menar jag att idéer ofta betraktas som 
något man får och tappar bort, något flyktigt. Det leder tankarna hos läsaren i fel 
riktning. Ideologi har mer klang av bestående värden. Nackdelen med det 
begreppet är att det lätt kopplas till politiska ideologier som liberalism eller 
socialism. Jag fann dock att ideologi var det begrepp jag ville använda mig av.  

I Nationalencyklopedin25 beskriver Sven-Eric Liedman ideologi som  

 
22 Ödman, sid 48. 
23 Ödman, sid 68. 
24 Bergström & Boreus (2012) sid 140. 
25 NE (1992) del 9, sid 343. 
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ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi 
och idéhistoria. Ofta används idag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i 
synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda 
sammanhängande enhet vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens 
beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. 

Denna definition är den jag utgår ifrån i uppsatsen. Sven-Eric Liedman (1997) 
beskriver i I skuggan av framtiden hur en ideologi kan manifesteras på olika sätt, 
exempelvis genom skriftliga dokument. Han menar samtidigt att  

dess grund är latent, fördold; det är det nätverk av tankevanor och skenbara 
självklarheter som alltid är utgångspunkten för våra övertygelser och som 
hämtar sin näring i det liv vi lever och den verksamhet vi utövar. I den latenta, 
icke uttryckta ideologin finns en spontan bild av verkligheten. På denna grund 
timras de manifesta ideologierna som, fullt utvecklade, både utsäger vad som är 
sant och vad som är gott eller värdefullt och vad som på den grundvalen bör 
göras.26  

Eftersom ideologin bakom såväl de första musikskolorna som de första 
kulturskolorna bara i begränsad omfattning finns manifesterad i form av skrifter är 
en metod som söker efter ”nätverk av tankevanor och skenbara självklarheter” 
mycket användbar. Metoden bygger i detta fall på att jag beskriver idéer och 
värderingar som framträder i de källor jag studerar och därefter tolkar och 
beskriver dessa som en mer sammanhängande ideologi. I det arbetet har jag också 
inspirerats av hur Sven-Eric Liedman (2011) beskriver skolans ideologi i Hets! En 
bok om skolan, Yvonne Hirdmans (2000) bok Att lägga livet tillrätta: studier i 
svensk folkhemspolitik och Henrik Arnstads (2013) Älskade fascism – de rödbruna 
rörelsernas ideologi och historia. Inom idé- och ideologianalysen finns en 
beskrivande inriktning och en kritisk inriktning. Eftersom musikskolornas och 
kulturskolornas ideologi inte tidigare finns beskriven är en beskrivande inriktning 
det som bäst passar uppsatsens syfte.  

Maynard har i en artikel i UK Journal of Political Ideologies27 beskrivit 
forskningen kring idéer och ideologier som omfattande men mycket splittrad. Han 
menar att den förs i olika forskningsmiljöer och med olika utgångspunkter på ett 
sätt som gjort den relativt marginaliserad trots att den sammantaget är omfattande 
och växande. Han delar in den existerande forskningen utifrån tre sätt att närma sig 
en ideologi: 

1. Conceptual approaches 

2. Discursive approaches 

3. Quantitative approaches 

Det första alternativet innebär att utifrån fragmentariska observationer eller texter 
skapa ordning och mening i en beskrivning av en ideologi. Forskaren söker efter 
idéinnehållet. Den används ofta för att beskriva förändringar i en ideologi över tid. 
Mitt angreppssätt stämmer väl med denna tradition.  

 
26 Liedman (1997) sid 277. 
27 Maynard, J L (2013). sid 299–327. 



 

Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv	
	 	

17	

Det analysverktyg, ett av de som används inom idé- och ideologianalysen, jag valt 
att använda är dimensioner. (Bergström & Boreus, 2012). Dimensionerna kan 
sägas vara beskrivningar av en företeelse ur olika infallsvinklar. De beskriver 
betydelsen av en viss aspekt av en verksamhet. Bildningstraditionen nämns i flera 
av de forskningsarbeten jag redogjort för ovan. Jag har därför valt att fördjupa mig 
i vad som kännetecknar bildningsbegreppet i en nordisk kontext och sedan använda 
det som utgångspunkt för mina dimensioner.  

Bildning är ett vanligt men svårfångat begrepp. Burman & Sundgren skriver i sin 
bok Bildning – texter från Esais Tegnér till Sven-Eric Liedman:  

 

Det bör dock med en gång framhållas att gränserna mellan bildning, utbildning 
och uppfostran inte alltid varit så tydliga.28 

 
Ellen Key29 svarade vid förra sekelskiftet för den förmodligen mest citerade 
definitionen. (Hon sätter i originalutgåvan citattecken runt meningen. Tyder det på 
att hon i sin tur citerar någon annan?) 

Bildning är icke vad vi lärt, utan vad vi hava kvar, när vi glömt allt vad vi lärt.  

 
Varkøy formulerar i en artikel30 tre olika perspektiv på hur bildning som begrepp 
kan förstås: 1. The Perspective of Cultural Heritage. 2. “The Journey” as Metaphor. 
3. Criticism of Instrumentalism.  

 
The Perspective of Cultural Heritage 
Detta perspektiv handlar om hur vi hanterar det kulturella arvet. Efterfrågan av en 
kanon kan vara en aspekt. Bildningsbegreppet får i de sammanhangen stå för den 
”goda kulturen” i förhållande till den dåliga; ”skräpkultur, triviallitteratur, pekoral, 
dunka-dunkamusik, B-film.” Den dåliga kulturen är i denna mening ofta definierad 
som en hel genre. Det handlar också i hög utsträckning om uppvisande av smak där 
kultur kan användas som klassmarkör. En person kan definieras som ”en bildad 
person” 

Kan man i någon mening säga vad som är god kvalitet? Ellen Key tyckte för 
hundra år sedan definitivt det:  

Alla erkänna, att de måste veta något om t.ex. praktiskt arbete för att bedöma 
det. Man undviker att göra sig löjlig med tvärsäkra omdömen om ting, i vilka 
man ingen insikt äger. Men det finaste, mest sammansatta av alla kulturens 
företeelser, det säregna, mödosammaste av alla arbeten – det konstnärliga 
skapandet – detta bedömer man fritt och fräckt!31 

 
Ellen Key menade att man kunde och måste odla skönhetssinnet. Men vem 
bestämmer vad som har skönhet? Kanske kan skönhetssinnet odlas genom att barn 
exempelvis lär sig om hur färger fungerar med varandra eller hur ackord i musiken 
 
28 Burman, A. & Sundgren, P. (red.) (2010). 
29 Key, E (1897)  
30 Varkøy (2010) 
31 Key, E (1906), sid 3.  
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är uppbyggda? Kunskap leder till ökad förmåga att se och höra. Kanske även till 
större upplevelser – vilket dock är en annan sak.  

 
“The Journey” as Metaphor  
Bildning är ett lärande där man själv är aktiv och söker kunskap. Detta till skillnad 
från att följa en redan utstakad kurs.  
 
I arbetet med läroplan för grundskolan från 199232 definierades bildning:  

Bildning är något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildandet av 
förmågor och omdöme som gör friheten möjlig. 

 
Bildningsbegreppet omfattar en personlig utveckling i förhållande till det 
omgivande samhället. Detta kan ge möjlighet till en ”frihet” enligt citatet ovan.  

 
Criticism of Instrumentalism.  
Resan som metafor är i sig motsats till instrumentalism. Detta begrepp avser att 
lärandet har ett konkret mål exempelvis att undervisning i ett kulturellt ämne i 
skolan skall göra eleverna bättre i ett annat ämne. Varkøy menar att i 
bildningsbegreppet ligger att bildning aldrig kan ha något annat mål än sig själv.  

Den obligatoriska grundskolan läroplan har fortfarande kvar bildning som begrepp. 
Det är där dock inte definierat.  

Även i de nationella kulturpolitiska målen finns begreppet bildning med:  

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

Enligt Varkøys definition är bildning ett begrepp som med stor tveksamhet kan 
sägas styra grundskolans undervisning.  

Gustavsson menar i Folkbildningens idéhistoria (1992) att ”bildning har fått sitt 
demokratiska uttryck i det vi kallar folkbildning.” Denna har framförallt tre 
kännetecken33: 

- Lärandet är en fri process 

- Lärandet skapar sammanhang  

- Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 

Den sista punkten kräver en förklaring. Gustavsson menar att bildningen antingen 
kan byggas utifrån en målsättning att skapa en ökad jämlikhet, eller bara skapa 
ökad ojämlikhet genom att dela upp invånarna i bildade och obildade människor. 
Han menar att bildningen kan ske ”genom folket” och inte bara ”för folket.” En 
ojämlikhet kan också manifisteras genom att den västerländska kulturen definieras 
som mer värdefull än andra kulturer. Det bildade skiktet skall bilda folket. ”Det 
vilda och ouppfostrade ska tuktas och ordnas” Bildning kan på detta sätt skapa 
både jämlikhet eller ojämlikhet – beroende på vad lärandet avser.  

 
32 Läroplanskommittén (1992), sid 13. 
33 Gustavssson (1992), sid 35. 
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Jag har valt att använda Gustavssons tre kännetecken för folkbildning som tre 
dimensioner av bildning. Dessutom använder jag mig av Varkøys begrepp där 
bildning är en motsats till instrumentellt lärande.  

Mina dimensioner blir därmed fyra:  

- Lärandet är en fri process 

- Lärandet skapar sammanhang  

- Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 

- Lärandet är icke-instrumentellt  

När jag i denna uppsats skriver om bildning likställer jag alltså i vissa fall 
begreppet folkbildning, som är det Gustavssons kännetecken gäller, med bildning. 
Folkbildningen, dvs. studieförbund och folkhögskolor, kan inte automatiskt sägas 
uppfylla alla kriterier på bildning men jag anser att det i detta sammanhang ändå är 
rimligt att låta begreppet bildning stå för samma kännetecken som folkbildning.  

Dessa fyra dimensioner kan sägas utgöra ett raster med vilkas hjälp jag studerar 
musikskolornas och kulturskolornas respektive ideologier. Jag har valt att beskriva 
alla tolkningar jag gör och sedan utifrån dem formulera två sammanhängande 
ideologier; en för de första musikskolorna och en för de första kulturskolorna.  

Jag använder i första hand skriftliga källor i min forskning. Vetenskapliga arbeten 
inom området, protokoll, utredningar och kommunala handlingar. De skriftliga 
källorna kompletterar jag i begränsad utsträckning med intervjuer med två personer 
med stor kunskap om den verksamhet jag studerat. Dels Bengt Olof Engström, som 
varit musiklärare, ansvarig för musikskoleverksamheten på dåvarande Svenska 
Kommunförbundet, konserthuschef i Stockholm och anställd på dåvarande 
Skolöverstyrelsen. Dels Göran Malmgren, musiklärare, musikskolechef, ansvarig 
för musikskoleverksamheten på dåvarande Svenska Kommunförbundet, rektor för 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, ordförande för Stockholms 
Musikpedagogiska Institut. Båda är också ledamöter i Musikaliska Akademien. Jag 
har använt dessa intervjuer som ett sätt att säkra uppsatsens validitet, dvs. att jag 
hittat rätt källor och ställt rimliga frågor till materialet. Jag har inte använt dem som 
representanter för Kommunförbundet, lärargruppen, Musikaliska Akademin eller 
någon annan grupp. De har däremot varit mycket viktiga i mitt arbete att söka 
relevanta skriftliga källor.  

Jag har arbetat inom kulturskoleområdet i 25 år. Det betyder att min förförståelse, 
och därmed omedvetna och/eller förutfattade tolkningar av områden, kan stå i 
vägen för en ny tolkning. Min förförståelse handlar i första hand om 
kulturskolornas verksamhet från 1990 till idag. Jag har egen erfarenhet av skedet 
när musikskolorna utökades med flera konstformer. Däremot har jag av naturliga 
skäl ingen erfarenhet av hur fältet såg ut åren runt 1950 när de första 
musikskolorna skapades. På det sättet kan man sammanfatta min förförståelse med 
att den är mycket stor inom en del av det jag beforskat men mycket liten kring 
andra delar.  
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Kapitel 4 1950-talet och musikskolorna  
 

1950-talets tidsanda 

 

För att kunna förstå de första musikskolornas ideologi är en viktig pusselbit 
tidsandan i Sverige under denna period. En svårighet är att musikskolornas start 
kan dateras till en så lång tidsperiod som 1930–1975. För att hårddra det skulle vi 
kunna utsträcka skeendet än mer. Musikskolorna kan ses som en förlängning av 
läroverkens frivilliga musikundervisning och därmed ha en förhistoria på mer än 
300 år. De sista musikskolorna startades så sent som 1975. En sådan tidsrymd är 
för lång att relatera till som den period när musikskolorna startade.  

Perioden innan och under andra världskriget präglades främst av att många 
kommuner gav möjlighet för elever i folkskolan att – i likhet med eleverna på 
läroverken – få lära sig spela ett instrument. Flera folkskolor startade 
orkesterverksamhet. Dessa var naturligtvis viktiga för utveckling av musikskolorna 
men de var ändå, i jämförelse med de kommande musikskolorna, och framförallt 
sett till antalet elever, mycket begränsade. De första kommunala musikskolorna, 
självständiga i förhållande till folkskolan, kom i slutet av 1940-talet. Av detta skäl 
väljer jag att se framförallt åren runt år 1950 som den period då utvecklingen av 
kommunala musikskolor inleddes på allvar. (Reimers-Wessberg 1991)  

Den tidsepok som musikskolorna startades under kan beskrivas som 
efterkrigstiden. Sverige hade sluppit att dras in i andra världskriget. Samhället 
reformerades och förändrades inom många olika områden. Skolvärlden 

Det kalla kriget var i full gång och spänningarna mellan blocken växlade. Inom 
ungdomskulturen blev rockmusik populär. I Sverige, som klarat andra 
världskriget relativt oskatt genom sin uttalade neutralitet, fick välfärden ett 
kraftigt uppsving och industrin gick på högvarv med en omfattande export till de 
krigsdrabbade länderna. Till följd av den goda ekonomin ökade såväl 
privatbilismen som andra vägtransporter, vilket slog hårt mot äldre 
infrastruktursystem som järnvägen. 

25 juni 1950: Koreakriget inleds.  

5 mars 1953: Sovjetunionens kommunistpartiledare Josef Stalin dör. 

23 april 1955: Första svenska charterresan ankommer till Mallorca. 

23 mars 1956: Elvis Presley släpper musikalbumet Elvis Presley. 

23 oktober 1956: Ungernrevolten. 
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förändrades34, föreningslivet och folkbildningen blomstrade och det 
socialdemokratiska folkhemmet var starkt. Det var en tid av utveckling och 
framtidstro. Över denna optimism svävade också, motsägelsefullt, oron över 
kärnvapenhot och att det kalla kriget skulle omvandlas till ett totalitärt krig. 
Vuxenvärlden oroade sig också över att ungdomarna hamnade utanför samhällets 
kontroll. ”Dansbaneeländet” och ungdomsuppror skapade en stämning av att 
samhälleliga insatser var nödvändiga för att råda bot på ungdomsproblematiken. 

Att kommunerna i detta läge tog initiativ till att förbättra möjligheten för ungdomar 
att även lära sig spela på ett instrument var en del av ett större samhälleligt 
engagemang av få bort smuts, fattigdom, rusdrycker och dåliga vanor. Det var inte 
all musik, utan den västerländska klassiska musiken, som skulle ge ungdomarna ett 
bättre liv. Restaurang- och dansmusik skulle istället kunna leda ungdomen in på 
dryckenskap. 35 

För att hitta tidens syn på musikens roll i samhället, har jag bland annat läst 1944 
års folkbildningsutredning, SOU 1948:30, som lade fram sitt förslag 1948 och den 
statliga musikutredning, SOU 1954:2 Musikliv i Sverige, som arbetade från 1947 
till 1954. I fortsättningen kallar jag den första Folkbildningsutredningen och den 
senare Musikliv i Sverige. De ger tillsammans en bra fond för tolkning och berör i 
viss utsträckning även direkt musikskolans verksamhet. Folkbildningsutredningen 
nämner exempelvis att det finns 

en hunger efter estetiska upplevelser av olika slag! Det är ingalunda alltid denna 
hunger kan tillfredsställas med fullvärdig föda. Det är exempelvis på musikens 
område påfallande i hur hög grad ungdomens musikbehov måste matas med 
modern dansmusik, men också vilken höggradig kunnighet och vilket nästan 
fanatiskt intresse den visar i förhållande till denna musik.36 

Folkbildningsutredningen utgår med andra ord från att det finns ”fullvärdig” musik 
och därmed också icke fullvärdig musik, som ”modern dansmusik”. I direktiven till 
Musikliv i Sverige nämns att dess ”huvudmål är att finna former och vägar för att 
såvitt möjligt göra musiken till en kulturell och social tillgång för alla 
samhällsklasser och alla delar av landet.” Det är, menar Musikliv i Sverige, ur 
demokratisk synvinkel viktigt att alla medborgare har möjlighet att ”taga del av 
tonkonstens värden.” Man tänker då i första hand på de stora skaror av människor, 
som” icke har vare sig tanke på eller fallenhet” för att ägna sig yrkesmässigt åt 
musik utan som vill berika sitt liv som lyssnare eller som amatörmässiga utövare 
av musik. Jämsides med den allmänna demokratiseringen har också en växande 
amatörmusikalisk verksamhet utvecklats.37 

Resonemangen i Musikliv i Sverige kring varför det är viktigt att samhället satsar 
på musikverksamhet innehåller argumentation på flera områden: 

– En demokratisering av samhället har skett och ger en möjlighet för fler att ta del 
av kulturen. 

– Att fler kan ta del av kulturen innebär också att det är rimligt att samhället tar en 
större kostnad för detta. 
 
34 Statens utgifter för folkskolan ökade exempelvis mellan 1920 till 1940 från 46 miljoner 
till 150 miljoner. Larsson & Westberg (2011), sid 122. 
35 SOU 1954:2 Musikliv i Sverige.  
36 SOU 1948:30 Folkbildningsutredningen, sid 17. 
37 SOU 1954:2 Musikliv i Sverige, sid 22. 
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– En hög levnadsstandard, som ”mänskligheten aldrig tidigare upplevt”, ger mer 
fritid eftersom maskiner kan göra jobbet. 

– Det moderna industrisamhället har samtidigt lett till en estetisk och emotionell 
förflackning. En viktig del av sammanhållningen i samhället har förlorats med 
industrialiseringen.  

Estetisk verksamhet här ger den mest fullödiga, minst surrogatbetonade 
ersättningen för det som nutidsmänniskan förlorat. Här intar musikutövningen 
en rangplats.38 

– Musik kan till och med beskrivas som ett läkemedel för enskilda människor.  

– Musik är också en konstform med eget berättigande.  

Det är noterbart att Musikliv i Sverige inte särskilt argumenterar för att kommunala 
musikskolor skulle kunna fostra framtida professionella musiker. Med största 
sannolikhet fanns ett sådant motiv också men det var framförallt de mer 
samhällsbyggande argumenten som stod i fokus.  

Musikliv i Sverige har samtidigt en mycket negativ syn på kvalitén inom 
folkskolans obligatoriska musikundervisning: 

Det är ej heller ovanligt, att eleverna betraktar ”sången” som ett oviktigt och 
tråkigt ämne, som det gäller att under någon förevändning få befrielse från. 
Dessa förhållanden jämte musikens missgynnade ställning i jämförelse med 
andra ämnen har också medfört, att musiklärarna mångenstädes resignerat inför 
svårigheterna.39 

Man kan sammanfatta dessa punkter med att Musikliv i Sverige ser att samhället 
har förändrats så att fler bör kunna ta del av tonkonstens värden, den ”fina” 
musiken. Man ser också att musiken kan få en roll att binda samman samhället när 
värden i det gamla bondesamhället förloras. Slutligen ser man att skolan 
misslyckats med att skapa intresse hos ungdomen för musik. Detta tillsammans 
motiverar en satsning på musikutbildning hos barn och ungdom utanför folkskolan.  

 

 
38 SOU 1954:2 Musikliv i Sverige, sid 26. 
39 SOU 1954:2 Musikliv i Sverige, sid 25. 



 

Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv	
	 	

23	

 

Kapitel 5 De första kommunala 
musikskolorna  

Dimensioner 
De dimensioner jag använder, och som jag tidigare beskrivit, består av kännetecken 
på begreppet bildning. Jag använder dem för att analysera i vilken utsträckning 
dessa kännetecken också kan sägas beskriva de första kommunala musikskolorna. 

- Lärandet som en fri process: På vilket sätt stämmer de första musikskolornas 
uppbyggnad med lärandet som en fri process? 

- Lärandet skapar sammanhang: På vilket sätt satte de första musikskolorna in 
undervisningen i ett för eleverna begripligt sammanhang?  

– Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet: Kan musikskolornas undervisning 
beskrivas utifrån att den befrämjade jämlikheten i samhället? Eller motsatsen?  

– Lärandet är icke-instrumentellt: På vilket sätt användes musikskolorna för att 
uppnå andra samhällsmål än en högre kunskapsnivå i musik?   

Svaren på dessa frågor kan ses som dimensioner av en möjlig sammanhängande 
ideologi som låg till grund för inrättandet av kommunala musikskolor runt 1950. 
Jag väljer att här beskriva dimensionerna en i taget.  

Lärandet som en fri process 
Folkskolan och gymnasiet har läroplaner och är därmed målinriktade. Eleverna 
skall lära sig en viss specificerad kunskap. Bildning är en fri process, dvs. kunskap 
kan sökas inom andra områden än de eleven först tänkt sig. Mål, och kanske även 
mening, med studierna förändras kontinuerligt. För att se i vilken mån de första 
musikskolorna var en del av den målinriktade utbildningen eller en del av 
bildningens fria process, väljer jag att först beskriva i vilken mån folkskolan och 
gymnasiet kan ses som förebilder för utformningen av musikskolan. Därefter 
beskriver jag i vilken mån bildning och folkbildning var förebilder.  

Gymnasiet och folkskolan som förebild  
När de första musikskolorna startade i slutet av 1940-talet fanns som sagt på många 
läroverk frivillig instrumentalundervisning. Kommunerna fick statliga bidrag för 
att bedriva verksamheten. Undervisningen i instrumentalmusik var avsedd för 
”begåvade och skötsamma lärjungar” och skedde oftast individuellt. Normalt 
undervisas varje lärjunge under minst 15 minuter i veckan (Aulin, 1965). I några 
kommuner hade denna verksamhet kompletterats även med verksamhet kopplad till 
folkskolan. Några statliga anslag till den delen av verksamheten fanns inte. 
Däremot kunde del av läroverkens statliga anslag användas för elever i folkskolan. 
Det var dock ovanligt.  

En bakgrund, bland flera, till önskan att starta en kommunal musikskola var att den 
undervisning som skedde inom läroverkens ram nådde för få elever. Aulin menade 
i efterhand att ”själva bakgrunden till musikskoleidén är väl att söka i en gradvis 
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tilltagande underdimensionering av musikundervisningen inom både folkskola och 
gymnasium.”40 Läroverken fick, fram till grundskolans införande under 1960-talet, 
anslag för en veckotimme per fullt femtiotal elever. Om två elever delade en 
undervisningstimma kunde därmed fyra procent av eleverna på läroverken få 
frivillig instrumental- eller sångundervisning. 

Det fanns även en önskan att eleverna utanför läroverken, där bara 20–25 procent 
av samtliga ungdomar i 13-årsåldern gick, också skulle kunna få 
musikundervisning. Det var ett argument när folkskolornas undervisning startades. 
Det handlade om ett rättvisetänkande. Inte bara de mest bemedlade, som var 
överrepresenterade inom läroverken, utan alla barn skulle kunna få frivillig 
instrumentalundervisning. I flera kommuner startade denna undervisning mer än tio 
år innan den kommunala musikskolan. Exempelvis 1934 i både Södertälje och 
Nacka. 

Ett andra betydelsefullt motiv att starta en musikskola var att det fanns ett utbrett 
missnöje med musikundervisningen inom främst folkskolan. Musikdirektörer med 
utbildning från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm – då den enda 
musiklärarutbildningen – anställdes i allt högre utsträckning på läroverken. 
Musikdirektörerna menade att folkskolans lärare hade för dålig utbildning i musik 
(Aulin 1965). Inom läroverkens instrumentalundervisning kunde ofta lärare 
undervisa i piano och fiol, som var obligatoriska instrument i deras egen 
utbildning, men knappast i alla övriga instrument. Behovet av att samordna både 
folkskolans och läroverkens frivilliga instrumentalundervisning, och samtidigt 
kunna utöka den, blev för många kommuner uppenbart (Aulin 1965). 

En tredje bakgrundsfaktor var att riksdagen 1950 beslutade om införande av 
enhetsskola, en obligatorisk nioårig skola. Därmed skulle alla 13–15-åringar, inte 
bara de som gick på läroverken, få obligatorisk musikundervisning. Statliga anslag 
specifikt för frivillig musik togs samtidigt bort.  

Tillsammans pekar dessa bakgrundsfaktorer på att de kommunala musikskolorna i 
hög grad var en fortsättning på en undervisningsform som redan var etablerad. Det 
var musiklärare på läroverken, i någon mån kompletterade med timanställda 
musiker/pedagoger, som undervisade elever på läroverken och folkskolorna. De 
flesta var anställda som lärare, fick resurser i form av läsårstimmar och var i all sin 
övriga verksamhet knuten till ett läsårstänkande. När undervisningen i form av en 
kommunal musikskola fick en mer självständig form så följde dessa arbetsformer, 
och naturligtvis en stor del av tänkandet, med. I några fall placerades kommunala 
musikskolan i en egen musiknämnd – inte inom en skolstyrelse eller motsvarande – 
men det saknas källor som hävdar att det påverkade musikskolans inriktning.  

En relevant jämförelse är den med idrottsrörelsen. De uttalade målsättningarna med 
idrott respektive kultur är idag mycket snarlika.41 Både idrott och musik/sång fanns 
med som obligatoriska ämnen i folkskolan. Samhället önskade att båda skulle 
kunna utövas frivilligt på elevernas fritid. Idrotten har i väldigt liten utsträckning 
följt ett skolkoncept, d.v.s. undervisning på vardagar under folkskolans terminer. 
Musiken har i hög utsträckning gjort det. Min tolkning av det är att bakgrunden 
som, i form av den verksamhet som var kopplad till läroverken och i viss 

 
40 Aulin (1965) sid 149. 
41 Sandh (2015). 
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utsträckning till folkskolorna, starkt påverkat tänkandet och därmed de första 
musikskolorna ideologi.  

Att musikskolorna i stor utsträckning byggde på en skoltradition visade sig i det 
vokabulär man använde; skola, lektion, lärare, termin etc. Jag tolkar det som att 
detta till stor del handlar om ett förgivettagande, dvs. att organiserandet att de 
första musikskolorna på denna punkt skedde utan några omfattande diskussioner 
om hur undervisningen skulle organiseras. Musikskolorna skulle verka vid sidan av 
folkskolan men var i sin form starkt påverkad av folkskolan.  

Folkskolans musikundervisning var under 1940- och 1950-talen under debatt. 
Kyrkornas inflytande på psalmsång i skolan var ifrågasatt. Knut Brodin ifrågasatte 
repertoaren även i övrigt och tyckte att folkskolan borde öppna sig för de mer 
populära sånger som barnen gillade. (Gustafsson, 2000) Musikliv i Sverige menar 
att barn lär sig gärna sånger i 3–4 årsåldern och kommer till skolan med en 
sångrepertoar. Då finns en lust att sjunga som sedan försvinner. Undervisningen 
inom folkskolan gav inte det man från musiklivet förväntat sig. Detta kan ses som 
ytterligare ett motiv för musikskolans framväxt. Folkskolan var inte ett pedagogiskt 
föredöme för musikskolorna. Däremot påverkade de som sagt i hög grad 
arbetsformerna.  

Musikskolorna skulle få en självständig ställning. Innebar det också att det fanns en 
vilja att formulera en annan pedagogisk syn, en annan ideologi, formulera en 
tydligare inriktning mot att lärandet skulle vara en fri process? För att svara på den 
frågan behöver vi studera inflytandet från folkbildningen. 

Bildning och folkbildning som förebild  
Samtidigt som musikskolorna startade var bildning en aktuell och viktig politisk 
fråga.  

1948 avlämnade 1944 års Folkbildningsutredning sitt andra betänkande. I detta 
kunde man läsa: 

Närmast åsyftas härvid de s.k. folkliga musikskolor (folkmusikskolor), som nu 
finnas på ett avsevärt antal platser i landet, i städer såväl som på landsbygd. Vad 
som skiljer dessa folkmusikskolor från musikskolor av äldre typ (musikinstitut) 
är dels målsättningen, dels de pedagogiska metoder, som komma till 
användning. Medan de äldre instituten företrädesvis inriktat sig på att effektivt 
handleda elever med klart dokumenterad musikalisk begåvning och nästan 
uteslutande bedrivit individuell undervisning, ha de folkliga musikskolorna 
redan från sin tillkomst varit inriktade på att samla elever från så vida kretsar 
som möjligt och göra dem medvetna om sina latenta musikaliska anlag.42  

Utredningen skriver vidare att där arbetet med de nya musikskolorna nått ”särskilt 
stor omfattning, har det förekommit, att kommunen ställt sig som huvudman för 
hela verksamheten”.  

Kopplingen mellan studieförbunden och musikskolorna var alltså stark från starten. 
I Tranås kallades exempelvis verksamheten först musikcirklar för att sedan byta 
namn till musikskola (Persson, 2001).  

 
42 SOU 1948:30 Folkbildningsutredningen, sid 22. 
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Det är tveklöst så att, som framgår av citatet ovan, många kommunala musikskolor 
vuxit fram ur studieförbundens musikcirklar. Riktigt hur många är det svårt att 
svara på. Ingen sådan heltäckande dokumentation finns vad jag kunnat se. I citatet 
ovan nämns ”ett avsevärt antal platser i landet”. Det visar också att samverkan med 
kommunen inte var ovanlig. Ytterligare ett citat från samma utredning belyser 
detta: 

 De musikskolor, som söka ge sin verksamhet karaktären av folkbildningsarbete 
och som samarbeta med folkbildningsorganisationerna, kunna sällan från dessa 
erhålla ekonomiskt stöd av nämnvärd betydelse utan äro främst hänvisade till 
kommunala anslag och elevavgifter. Där de kommunala anslagen utgöra 
huvuddelen av inkomsterna, är det rimligt, att kommunerna också kunna 
erbjudas att övertaga huvudmannaskapet för skolan, vilket icke behöver 
innebära, att verksamhetens karaktär av fritt och frivilligt bildningsarbete 
väsentligt ändras.43  

Utredningen menar med andra ord att det ”fria bildningsarbetet” skall prägla 
verksamheten även när kommunen tar över densamma. Begreppet fritt tolkar jag 
här som motsats till mål- eller läroplanstyrt.  

I utredningsgruppen kring Musikliv i Sverige satt bland annat Yngve Härén och 
Lennart Lundén, två personer som i hög grad var delaktiga i att bilda de första 
kommunala musikskolorna i sina respektive kommuner, Nacka och Katrineholm. 
Det bäddade för att musikskolorna fick en förhållandevis stor plats i utredningen.  
I Musikliv i Sverige diskuterades även för- och nackdelar mellan av 
studieförbunden ledd musikskoleverksamhet och kommunal dito. En nackdel som 
beskrevs var att studieförbunden var knutna till politiska partier. Om kommunerna 
skulle anslå medel för att alla barn och ungdomar skulle kunna gå på en musikskola 
var det olyckligt om detta kopplades till politiska partier. Studieförbunden var 
också många och små och ansågs ha svårt att bygga var sin musikskola. 
Kommunen som huvudman var stor och mer neutral.  

Det fanns som sagt även en motsättning som var mer värdegrundsbaserad och hade 
med synen på bildning att göra. För studieförbunden var studiecirkeln central. Den 
var kopplad till att lärandet skedde i grupp. Undervisning i grupp är i sig inte 
kopplad till om undervisningen är en fri process eller ej. Däremot menar jag att den 
kan ses som en indikator på hur stort inflytande folkbildningen hade på de första 
musikskolorna. Av den anledningen är det meningsfullt att här beskriva hur 
gruppundervisningen diskuterades kring de första musikskolorna. Så här skrev 
Musikliv i Sverige: 

Grupparbetet kommer mest till användning i undervisnings- och studiesyfte och 
innebär i vissa fall rent psykologiskt fördelar framför det individuella arbetet. Så 
kan t.ex. den enskilda undervisningen ofta bedrivas så hårt, att en ung eller 
outvecklad elev känner sig alltför hämmad och tappar lusten. 
Gruppundervisning har möjligheter att verka befriande på försagda eller 

 
43 SOU 1948:30 sid 50. 
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hämmade elever, och under rätt ledning kan den icke bara framkalla 
spänningsfylld iver utan även visa precision och kvalitet. 44 

Gruppundervisning var också det som präglade de första musikskolornas 
nybörjarundervisning. Nacka och flera andra musikskolor nämns i 
Folkbildningsutredningen, SOU 1948:30. I Nacka Folkliga Musikskola bedrevs 
nybörjarundervisningen i grupper på 2–6 elever:  

Gruppundervisning är skolans huvudsakliga arbetsform. Den är tidsbesparande. 
Kontakten med spelkamraterna och tävlingsmomentet i studierna har också visat 
sig vara för musikundervisningen synnerligen gynnsamma faktorer.45 

I Brännkyrka, stadsdel i Stockholm, fanns en musikskola innan den kommunala 
startade i Stockholm. Förebild var på flera sätt verksamheten i Nacka. År 1960 
hade Brännkyrka musikskola 1150 elever. ”En hel del av undervisningen sker i 
grupper av 4–5 elever under 50 minuter.” ”En princip för musikskolan är 
emellertid att undervisningen skall ske individuellt så snart eleven är mogen 
därtill” (Tegen, 1961). Det är ett av många exempel på att gruppundervisning av 
nybörjare länge var det undervisningsupplägg som var förhärskande.  

Studiecirkelverksamhetens grundtanke var att en grupp skall bilda sig själv genom 
studier av vald litteratur. När det gällde att utveckla musikaliskt kunnande menade, 
i kontrast till detta, folkbildningen på 1950-talet att detta endast kunde uppnås med 
kvalificerade ledare.  

Musikliv i Sverige föregicks som sagt av folkbildningsutredning. Musikliv i Sverige 
skriver om denna: 

MU (Musikutredningen, dvs. Musikliv i Sverige min anm.) vill i detta 
sammanhang icke ingå på dessa förslag utan nöja sig med att konstatera, att 
även folkbildningsutredningen betraktar frågan om lärarnas kvalifikationer som 
en för amatörmusiklivet central angelägenhet. 46 

Därmed var inte höga krav på kvalifikationer i sig en tvistefråga mellan kommun 
och studieförbund. Däremot kunde frågan hur man borde utbilda ledare visa på 
skilda synsätt. Inte minst för att utveckla egen metodik skapade 
bildningsorganisationerna, och därmed också en stor del av amatörmusiklivet, en 
egen ledarutbildning på Ingesund. Ett uttryck som ofta användes inom 
bildningsförbunden var ”folklig musikbildningsverksamhet”. Denna stod då i 
kontrast till den mer individuellt och elitistiskt inriktade på Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm som då var den enda musiklärarutbildningen. I viss mån kan dessa 
båda institutioner ses ur perspektivet att på Ingesund var bildningen i centrum 
medan Kungl. Musikhögskolan stod för mer av utbildningstänkande.  

Utbildning eller bildning som förebild  
Musikliv i Sverige konstaterade att regelverket för musikcirklar hade gjort det 
möjligt att t.o.m. undervisa enskilt för att förbereda inför annan mer gemensam 
musikaktivitet. Utredningen menade trots det, som nämnts ovan, att 
studieförbunden inte var den bästa lösningen för musikskoleverksamhet.  

 
44 Musikliv i Sverige, sid 61. 
45 SOU 1948:30, sid 35.  
46 Musikliv i Sverige, sid 87. 
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Diskussioner fanns kring en lärarutbildning för folkbildningen och en för 
kommunala musikskolan men slutligen blev de, men först under 1970-talet, 
sammanförda i en musiklärarutbildning. Den på Ingesund som nämnts ovan var en 
av dem (Larsson 2007).  

Om inflytandet från folkbildningen var så starkt i starten, varför blev 
musikskolorna med tiden allt mer en del av den kommunala verksamheten och 
kanske därmed mer knutna till utbildning än bildning?  

Jag har tidigare beskrivet att gruppundervisning var det som gällde för nybörjare i 
de första musikskolorna. Enskild undervisning för de som kommit lite längre. 
(Connor, 1947, Göranzon, 2013) Trots denna organisation verkar inte heller den 
frågan varit särskilt diskuterad. Frågan började inte diskuteras förrän på 1970-talet. 
(Intervju Malmgren, 2015) Då hade SMI startat med en inriktning att en stor del av 
undervisningen borde ske i grupp. Detta i viss konflikt med Kungl. 
Musikhögskolan som då var mer inriktad på enskild undervisning.  

Socialdemokratin hade regeringsmakten oavbrutet från 1932 till 1976. Därför att 
det rimligt att fråga sig varför den kommunala verksamheten ”vann” över den 
studieförbundsledda. Socialdemokratin hade i hög grad ”makten” över båda. 
Utöver de skäl som redovisats tidigare kan det ha att göra med att arbetarrörelsen 
aldrig på allvar försökte skapa en mer alternativ ”folklig kultur” utan den klassiska 
kulturen och den västerländska klassiska musiken var förebild även för 
arbetarrörelsens bildningssträvanden. 47 Därmed blev inte kultur en stridsfråga 
mellan de politiska partierna. I början av 1970-talet fanns enbart ett par enstaka 
studieförbundsdrivna ”kommunala” musikskolor kvar. Den mer gruppinriktade 
alternativa pedagogik studieförbunden stått för var mer sällsynt. 

Sammanfattningsvis var folkbildningen i hög grad en förebild för de första 
musikskolorna men förlorade senare betydelse för ideologin.  

Andra pedagogiska och/eller estetiska förebilder  
De privata musikskolor som nämns ovan hade ibland undervisning även för yngre 
barn och arbetade nära det vi idag skulle kalla rytmikundervisning. (Andersson, A-
K, 2015). Dessa privata musikskolor blev i stor utsträckning utkonkurrerade av den 
kommunala musikskolan som inte behövde ta ut samma avgifter. De privata 
musikskolorna inspirerade säkert de kommunala, men det är svårt att se att de och 
deras undervisning, särskilt för yngre barn, satte avtryck i musikskolornas ideologi.   

Utöver den inhemska pedagogiska diskussionen fanns det internationella rörelser 
på musikpedagogikens område som Kodály, Orff, Dalcroze m.fl. (Aurell-Keczán, 
B, 2012; Andersson, 2015)  

 
I Musikliv i Sverige finns två förebilder nämnda. Först Dalcroze: 

Det synes naturligt, att rytmiklärarna tills vidare utbildas enligt Dalcroze-
metoden, då denna, såsom förut påpekats, f. n. torde vara det mest genomtänkta 
systemet för rytmik. Att staten skulle helt påtaga sig ansvaret för denna 
utbildning och eventuellt förlägga densamma till musikhögskolan, vill MU icke 
förorda med hänsyn till att därigenom skulle sanktioneras ett system för rytmik, 

 
47 Sundgren (2007) 
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som framstår som tämligen speciellt. Det är icke lämpligt, att musikhögskolan 
på dylikt sätt tar direkt ansvar för ett undervisningssystem i ett ämne, där även 
andra lösningar är möjliga och om vars framtida utveckling intet kan 
förutsägas.48 

Detta citat visar att man var öppen för att i viss mån ta till sig Dalcroze-metodens 
ideologi men särskilt helhjärtad är det svårt att uppleva engagemanget. Övriga 
möjliga pedagoger som förebilder nämns inte alls.  

Den andra förebilden är istället undervisningen i USA:  

I detta läge tilldra sig de försök med gruppundervisning i musik, som sedan ett 
antal år praktiserats vid vissa folkmusikskolor (exempelvis Handen, Jönköping, 
Nacka, Sollentuna, Västerås) och i vissa folkskolors (exempelvis inom 
skoldistrikt i Uppland och Värmland) musikundervisning, stort intresse. 
Utredningen har inhämtat, att sådan gruppundervisning i flera tiotal år varit 
vanlig i Förenta staterna (bilaga 3) men att i Sverige experiment mera allmänt 
påbörjats först under 1930-talet. Erfarenheterna förefalla genomgående vara 
goda. Mestadels synas grupperna omfatta tre eller fyra elever, men även där de 
kommit att bestå av ännu flera elever (violin eller piano), anges resultaten ha 
blivit påfallande goda. Sålunda meddelar Nacka Folkliga Musikskola, där 
grupperna omfatta 2–6 elever: »Gruppundervisning är skolans huvudsakliga 
arbetsform. Den är tidsbesparande. Kontakten med spelkamraterna och 
tävlingsmomentet i studierna har också visat sig vara för musikundervisningen 
synnerligen gynnsamma faktorer.49 

Undervisningen i USA var med andra ord en förebild. I andra källor jag studerat är 
det svårt att hitta uppgifter om hur diskussionen om musikskolans undervisning 
fördes. Musikskolornas utveckling byggdes snarast på en praktisk grund och att 
pedagogiken skulle tillföras senare (Intervju Engström, 2014). Dåtidens 
musiklärarutbildning var sammansatt av separerade kurser där man skulle bli så bra 
som möjligt på piano, i sång, på fiol, musikteori osv., men att den ”pedagogiska 
nivån” var låg (Intervju Engström, 2014). De flesta som arbetade på musikskolorna 
var dessutom timanställda musiker. Tillsammans talar detta för att musikskolornas 
ideologi som den formulerades i Musikliv i Sverige inte alltid var levande i de 
lokala musikskolorna. Några spår av lokala ideologiska ställningstagande i kontrast 
till de i Musikliv i Sverige har jag dock inte kunnat finna.  

En tolkning till att de kommunala musikskolorna senare blev alltmer präglade av 
enskilda lektioner som förts fram, var att lärarkåren till största delen bestod av 
timanställda lärare som geografiskt var spridda över olika skolor. (Larsson, 2007) 
Ett mer praktisk än pedagogiskt resonemang. Det finns uppgifter som styrker 
Larsson argument. Exempelvis hade Stockholms musikskola så sent som läsåret 
1972/1973 anställt 54 heltidstjänster, 10 halvtidstjänster och 445 timlärare.50 
Självklart blir verksamheten betraktad som bestående av lektionstimmar med en 
sådan organisation.  

 
48 Musikliv i Sverige, sid 231. 
49 SOU 1948:30, Folkbildningsutredningen, sid 35. 
50 Hellström & Nilsson (1973), sid 15. 
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Samtidigt finns något motsägelsefullt i den tolkning Larsson m.fl. har gjort. Hur 
kunde timlärarupplägget vara orsak till den enskilda undervisningen när nästan all 
nybörjarundervisning bedrevs i grupp av samma timlärare runt 1950? Jag tolkar det 
som att det snarare har skett en värderingsförändring successivt under slutet av 
1950-talet och 1960-talet. Den allt större fokuseringen på konservatoriemodellen 
(Lindeborg, 1999) beror troligen på att musikhögskolan, senare musikhögskolorna, 
började utbilda lärare för musikskolan. Gradvis, tolkar jag det som, blev dessa 
lärare allt fler och allt mer av nybörjarundervisningen började också enskilt. 

Noterbart är att Musikliv i Sverige efterlyser mer forskning och kunskap kring 
gruppundervisning och samtidigt antyder att det är svårt för många lärare att klara 
av denna:  

 I detta sammanhang vill MU framhålla önskvärdheten av att 
gruppundervisningens problem och metodik blir föremål för planmässiga 
undersökningar på vetenskaplig grund. […] Det är tydligt, att 
gruppundervisningen ställer andra krav på lärarens pedagogiska attityd än den 
individuella. Elevernas individuella reaktioner måste observeras ur delvis andra 
synpunkter, sättet att hålla dem i arbete är ett annat problem o. s. v. Metodiken 
fordrar speciella psykologiska insikter. Allt detta är alltjämt ett tämligen 
outforskat område.51 

En invändning mot en tolkning att få förebilder fanns, skulle kunna vara att det i 
enskilda skolor fanns mer konkreta pedagogiska förebilder. Jag menar att det borde 
framträtt i det material jag tagit del av om det var så. Istället framträder en bild där 
många musikskolor tittar på de kommuners musikskolor som just startat. I början 
nämns ofta Katrineholm och Nacka som förebilder. Stockholms stad startade sin 
musikskola först på 1960-talet och i samband med det togs en genomarbetad 
utredning fram av Ingemar Gabrielsson, då musikinspektör vid Stockholms 
skoldirektion, senare rektor för Kungl. Musikhögskolan. I denna nämns 
rytmikundervisning som grund för den förberedande undervisningen (FU), inga 
övriga förebilder i form av reformpedagoger, förebilder i andra länder eller dylikt.  

Fanns inflytande från andra länder med liknande verksamhet? Möjligheten kan inte 
helt uteslutas, men undervisningen i USA är den enda förebild jag kunnat hitta. 
Snarare blev de nordiska musikskolorna unika i förhållande till övriga Europas 
motsvarigheter (Reimers-Wessberg, 1991).  

Sammanfattar jag hela denna dimension är det tydligt att de första musikskolornas 
ideologi baserades i första hand på en kombination av folkskole- och 
folkbildningstradition. Skolans vokabulär och terminsindelning fick en fortsättning 
inom musikskolorna. Det centrala var att skapa tillfällen för elever att lära ett 
instrument. Hantverket snarare än ensemblen stod i centrum. Studieförbundens 
arbetsform, studiecirkeln, var vanlig från start men blev sedan allt mindre viktig. 
Inflytandet från andra verksamheter och förebilder fanns men var begränsad. I de 
skriftliga källor jag studerat finns inga texter som beskriver musikskolornas 
ideologi vad gäller lärandet som en målfokuserad eller fri process. Musikskolorna 
hade ingen läroplan eller andra skriftliga målsättningar vad lärandet skulle omfatta. 
Inga argument finns dock för varför det inte skrevs några läroplaner. Avsaknad av 
läroplan talar för att undervisningen kan ses som en fri process. Samtidigt var målet 
 
51 Musikliv i Sverige, sid 62. 
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att eleverna på sikt skulle in i fastlagda ensembleformer, bli en kugge i hjulet i 
ortens orkesterförening. De skulle inte på egen hand skapa nya strukturer och pröva 
andra musikaliska uttryck. Att organisera en ökad delaktighet från elevernas sida – 
som idag är en viktig fråga inom kulturskolorna – var inte en fråga som var aktuell 
vare sig inom de första musikskolorna eller inom andra verksamheter för barn och 
ungdom. Begreppet ”dold läroplan” syftar på att det finns mål för en skola som inte 
är uttryckta i ord. Jag menar att mycket talar för att den starka kopplingen att fostra 
barn till den lokala musikverksamheten kan ses som en ”dold läroplan” som gör att 
den fria processen inom musikskolorna inte var särskilt fri.  

Min slutsats blir, trots den starka kopplingen till skolan och amatörmusiklivet, ändå 
att de första musikskolornas ideologi i relativt hög grad kan beskrivas som att 
lärandet skulle ske i en fri process. Ur denna synvinkel var musikskolorna i högre 
grad förankrade i bildning än i utbildning.  

 

Lärandet skapar sammanhang  
På vilka områden kan lärandet i musikskolan ske i ett sammanhang som vidgar 
elevens perspektiv? De delar jag kunnat identifiera som liggande närmast är det 
musikaliska sammanhanget för själva undervisningen, i vilken mån ensemblen var 
central för lärandet. Det andra är i vilken mån eleven förväntades uppleva ett 
musikaliskt sammanhang inom det lokala eller nationella musiklivet. Ett tredje är i 
vilken mån elevernas musikaliska preferenser utvidgades så att det egna uttrycket 
kunde upplevas som en röst i ett större sammanhang.  

Ensemblen som musikaliskt sammanhang 
Ensemblespelningen ”tänkes i stort sett som åtskild från den egentliga 
instrumentala undervisningen” (Larsson, 2007). Musikliv i Sverige menade tvärtom 
att undervisningen bör inrymma även ensembleundervisning. Om detta ”bör” 
gällde alla elever är mer otydligt:  

 Den frivilliga musiken, för vilken detaljerade kursplaner och anvisningar icke 
torde erfordras, bör omfatta undervisning, enskilt eller i grupp, i olika 
instrument samt sång och även inrymma kör- och orkesterverksamhet. För både 
sångare och instrumentalister bör även den frivilliga undervisningen omfatta 
övning av gehör och förmåga till melodiläsning samt bereda möjlighet till 
vidgade studier i musikteori.52  

De första musikskolorna hade, som framgått ovan, helt klart ett fostrande uppdrag. 
Denna typ av fostran tänks oftast ske i sammanhang med flera barn eller ungdomar 
tillsammans. När det gäller de första musikskolorna är det tveksamt om det var så 
man menade. I förgrunden stod istället möjligheten för ett barn att få kunskap i hur 
man trakterade ett instrument. Musikskolorna hade, bland annat genom att ha de 
lokala orkestrarna som förebilder, ofta en målsättning att också utbilda i 
orkesterspel. Det var dock ingen självklar del.  

Nybörjarundervisningen skedde i grupp, men gruppen var ingen ensemble utan 
kunde snarare ses som en grupp där vissa av eleverna skulle visa sig ha talang, 

 
52 Musikliv i Sverige, sid 38. 



32 Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv	
	
	 	

 

intresse och uthållighet för att senare erhålla individuell undervisning. Ensembler 
fanns men dessa var inte heller till för alla elever. Det sociala samspelet och 
ensemblen som musikaliskt sammanhang kom i andra hand.  

Det lokala och nationella musiklivet som musikaliskt sammanhang 
Före musikskolornas tid hade ungdomar som sagt möjlighet att få instrumental 
undervisning genom militärmusiken, bruksmusikkårerna, via läroverken, några 
folkskolor eller kyrkorna. Även privatundervisning i framförallt piano förekom för 
de som hade råd. Några få lokala orkestrar hade egna utbildningar för att på så sätt 
säkra rekryteringen av nya medlemmar. I Stockholm och andra större städer fanns 
privata musikskolor med stor pianoutbildning men även mer ”progressiv” 
musikutbildning för barn i förskoleåldern. I de kommuner i Mälardalen som var 
först i landet att inrätta kommunala musikskolor – Katrineholm, Västerås, Köping 
och Södertälje – var troligen privata musikskolor mindre vanliga.  

1954 skriver Musikliv i Sverige att musikskolor med några fast anställda lärare har 
inrättats på vissa orter. Inom realskolor och gymnasier fanns undervisning sedan 
länge men pengarna räckte inte till. Lektioner på 10 minuter var inte ovanliga. 
Musikskolor bör få statliga bidrag för att kunna anställa särskilda lärare och 
instruktörer, menar utredningen. De utbildade lärarna räcker heller inte till. Detta 
kan åtgärdas via samverkan med det lokala amatörmusiklivet. Amatörmusiker kan 
gå in som lärare. Lokala skolmusikkonsulenter bör inrättas. Dessa skall även 
undervisa inom och samordna den frivilliga undervisningen. Även konsulenter 
inom amatörmusiken bör inrättas. Dessa kan vara väl så bra att ta hand om 
undervisningen inom den frivilliga undervisningen (Musikliv i Sverige) Det fanns 
med andra ord en stark koppling mellan inrättandet av kommunala musikskolor 
och ett arbete för att stärka det lokala musiklivet. Ur den synvinkeln kan elevens 
lärande skett på ett sätt som fogade in det i ett större sammanhang.  

SKL, dåvarande Svenska Kommunförbundet, uttryckte i en skrift 1984, dvs. långt 
senare, angående målsättningar för musikskolorna att dessa skulle tillföra lokala 
ensembler nya medlemmar och ”aktivt medverka till att eleverna deltar i 
musiklivet”. Jag tolkar detta som en fortsättning av de ambitioner som fanns redan 
på 1950-talet att eleverna på musikskolorna skulle lära känna det lokala musiklivet 
för att senare delta aktivt i detsamma.  

Tydligast syns kopplingen till det lokala kulturlivet när det gäller statens 
ambitioner att utveckla det lokala musiklivet genom inrättande av musikledare. En 
sådan skulle kunna leda amatörensembler, skriva arrangemang, undervisa på både 
läroverk och inom studieförbund och bygga upp en musikskola för frivillig 
musikundervisning för barn och ungdomar. Inrättandet av just en musikledare 
anges i flera fall (Reimers-Wessberg 1991, Gustafsson 2000) som ett sätt att 
definiera musikskolans start. Katrineholm gjorde detta 1944 och det året blir ofta 
omnämnt som det år den första musikskolan inrättades. Uppgiften pekar på att 
inrättande av musikledare var en viktig del både av skapandet av det vi idag kallar 
kommunal musikskola och kopplingen till det lokala amatörmusiklivet.  

Hur kan vi få syn på en ideologi som innehöll en önskan att knyta musikskolan till 
det lokala musiklivet och därmed skapa ett sammanhang för elevernas lärande? En 
pusselbit kan utgöras av vilka instrument som det skulle erbjudas undervisning på. 
Blåsinstrumenten var vanliga redan inom folkskolans undervisning. I Södertälje 
fanns exempelvis inom folkskolan en bleckblåsensemble för gossar. Den leddes av 
en soldat från Frälsningsarmén. Stråkinstrument fick också en framskjuten plats. 
Musiklärarna på läroverken var utbildade på stråkinstrument. Kort sagt var de som 



 

Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv	
	 	

33	

brukar benämnas som orkesterinstrument viktiga att prioritera för att eleverna så 
småningom skulle kunna ta plats i de lokala amatörorkestrarna. Detta kan också 
vara orsaken till att relativt få musikskolor satsade stort på körsång. Det borde 
annars ha varit en naturlig del av en musikskola. Troligen fanns en mindre 
efterfrågan på att musikskolorna skulle utbilda nya körsångare till vuxenkörerna än 
motsvarande förhållanden inom orkesterområdet. Ett årtionde senare, 1961, 
utreddes Stockholms musikskola inför starten. Förslaget som gick till fullmäktige 
hade titeln ”Den frivilliga instrumentalundervisningen för skolungdom”. Sången 
kan därmed sägas varit mindre aktuell? En alternativ förklaring är att många ansåg 
att folkskolan skulle svara för sång/körsång och de kommunala musikskolorna för 
utbildningen på instrument. Det finns exempelvis nämnt i en motion om införande 
av kommunal musikskola i Uppsala.53 

Det nationella perspektivet, det nationella sammanhanget för musikskolorna, är 
inte särskilt framträdande i Musikliv i Sverige. En fråga som diskuteras är den när 
elever skall börja på undervisningen för att de skall kunna nå en nivå som så 
småningom ger möjlighet till en professionell musikerkarriär. Utredningen menar 
att de som vill välja en inriktning mot yrkesmusiker riskerar att antingen sluta på 
läroverket för tidigt eller vänta med instrumentalundervisningen tills det är så sent 
att de har svårt att hävda sig mot de som startat tidigt. Därför är det viktigt att ge 
barn möjlighet att spela redan i skolan. ”Utvidgade studier inom skolans ram” med 
vilket man menade tillvalstimmar i åk 7 och 8 i den kommande enhetsskolan. För 
gymnasieskolan var det svårare att få in timmar på schemat. Utredningen föreslår 
därför en satsning på frivillig musikundervisning utöver timplanen. Att starta en 
kommunal musikskola, i stället för att integrera den i den obligatoriska skolan, var 
ett argument för att också kunna starta med tidigare undervisning än den som 
då var vanlig på läroverken. Den hade tidigare inte kunnat starta förrän 
eleverna var 12–13 år. Det fanns med andra ord en tanke att musikskolorna skulle 
utbilda elever som kunde söka sig mot en professionell karriär. Jag tolkar 
skrivningarna som att inom musikskolorna fanns mer av elevfokus än fokus på det 
professionella kulturlivet när dessa frågor diskuterades. Om eleven skulle nå en 
proffskarriär måste hen starta tidigt, snarare än att de professionella 
symfoniorkestrarna hade behov av duktiga svenska musiker.  
 
Mycket talar för att kopplingen till det lokala musiklivet framförallt syns i det 
utrymme orkesterinstrumenten fick. Jag hittar inga direkta belägg för detta men det 
är ändå den mest rimliga slutsatsen. Musiklärarna på läroverken kunde oftast 
undervisa i fiol men mer sällan blåsinstrument. Detta faktum och det lokala 
musiklivets koppling till militärmusiker, jag återkommer till det, har indirekt också 
påverkat musikskolan.  

Genrebredd för att skapa musikaliskt sammanhang 
Som jag ovan konstaterat var ambitionen med musikskolorna att introducera den 
goda musiken till så många barn som möjligt. Den goda musiken var liktydigt med 
den klassiska musiken. Den sågs i hög grad som ett alternativ till den mer torftiga 
musik många elever mötte i sin vardag. Ur den synvinkeln kan ambitionen sägas ha 
varit en större genrebredd, dvs. den klassiska musiken innebar ur elevernas 
perspektiv en breddning. Om man däremot tittar efter genrebredd i form av 
jazzmusik, folkmusik, det vi idag kallar världsmusik mm är sådana exempel svåra 

 
53 Göranzon (2013) sid 18. 
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att finna. Någon generell ambition att skapa en genrebredd kan jag inte finna i de 
texter jag studerat.  

När det gäller musikskolorna och genrebredden kan jag inte undgå att 
beröra betydelsen av att det fanns en brist på kompetenta lärare. 
Pianoundervisningen blev förmodligen genast en omfattande del av musikskolorna 
eftersom det fanns en privat marknad av pianokurser/pianolärare. Flera av dessa 
anställdes i de kommunala musikskolorna. De timlärare som i övrigt fick arbete på 
de första musikskolorna var militärmusiker, restaurangmusiker eller lokala duktiga 
amatörmusiker. Troligen i den storleksordningen. Militärmusiken nämns ofta som 
viktig för musikskolornas utveckling.54 Anledningarna är flera. En viktig är att 
militärmusiken efter andra världskriget började ifrågasättas. Militärmusikens syfte 
hade i första hand varit att i fält ge mod åt de stridande. Den moderna 
stridsföringen gjorde den typen av uppdrag helt omöjliga. I takt med att musikernas 
verksamhet inom regementen minskade, och kändes mindre angelägen, flyttade 
många militärmusiker sitt engagemang till det civila musicerandet. De hade ofta 
viktiga roller i det lokala musiklivet och inom studieförbundens musikcirklar. Och 
de kom att bli mycket viktiga som lärare inom de kommunala musikskolorna. 
Eftersom de flesta militärmusiker hade timtjänster var det heller inget problem för 
dem att ha kvar sina tjänster inom det militära. Både studieförbunden och 
musikskolorna erbjöd möjlighet till extra inkomster. 
 

Det kan sålunda inte råda någon tvekan om att militärmusikernas uppgifter i det 
civila musiklivet är ur musikalisk synpunkt av större betydelse än de som faller 
inom det militära området. […] Militärmusikernas civila verksamhet måste 
försvåras av att de militära cheferna – för övrigt med all rätt – hävdar, att militär 
personal i första hand skall stå till krigsmaktens förfogande, i varje fall under 
tjänstetid. Det civila musiklivets möjligheter att effektivt utnyttja 
militärmusikerna blir sålunda begränsade. 55 

 
Det är knappast troligt att det fanns en önskan att anställa före detta musiker i 
stället för utbildade lärare. Påverkade dessa ändå verksamheten? Ja, mycket talar 
för det. Jag menar att musiker från militärmusiken indirekt hade en stor betydelse 
genom att de påverkade inriktning på instrumentval, ensembleverksamhet och 
repertoar.  

När det gäller restaurangmusikerna är det svårare att hitta fakta som belyser deras 
inflytande. Jag menar att det ändå är rimligt att anta att de också indirekt fick en 
stor betydelse för vilken repertoar som användes. Många av dessa musiker var vana 
vid att spela populära melodier på en liten sättning, de var knappast ivriga 
förespråkare för att musikskolorna skulle ge sig i kast med stora symfoniska verk. 
Jag tror att restaurangmusikerna förde in mer av lättsmält musik, schlager och 
kanske jazz än många musikledare egentligen tyckte var lämpligt.  

De lokala amatörmusikerna som fick timanställning på musikskolorna är det än 
svårare att uttala sig om. Självklart spelade de en stor roll genom att vara en länk 
mellan musikskola och amatörkulturliv.  

 
54 Intervjuer Engström och Malmgren. 
55 Musikliv i Sverige, sid 194-195. 
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Den viktigaste påverkan de hade tror jag ändå handlar om att nästan alla lärare var 
timanställda. Detta gav i sin tur upphov till att de arbetade var för sig, sällan möttes 
och sällan samverkade kring hur elevernas undervisning skulle struktureras. Fick 
de i uppdrag att genomföra ett antal lektioner under några specifika veckor var det 
inget de ifrågasatte. Sågs eleverna som enskilda elever som skulle få var sin lektion 
var det enligt en sådan pedagogisk struktur man arbetade. Ofta saknade de 
överblick över hela musikskolans verksamhet.  

Timlärarna fick alltså stor betydelse för musikskolornas repertoar. Detta bygger 
dock på en analys av hur musikskolorna senare utvecklades. Jag finner inga 
argument att detta hade med en önskan att skapa en förankring av musikskolans 
undervisning i det lokala musklivet. Jag har därför svårt att se att detta hade med 
ideologin att göra. Det var snarare ett oönskat resultat av bristen på utbildade 
lärare. Ideologin sade utbildade lärare. Verkligheten militär- och 
restaurangmusiker.  

 

Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 
Hur musikskolorna skapar jämliket och ojämlikhet är inte helt uppenbart. 
Gustavsson menar, som jag beskrivet ovan, att bildningen antingen kan byggas 
utifrån en målsättning att skapa en ökad jämlikhet, eller bara skapa ökad ojämlikhet 
genom att dela upp invånarna i bildade och obildade människor. Han menar att 
bildningen kan ske ”genom folket” och inte bara ”för folket.” En ojämlikhet kan 
också manifisteras genom att den västerländska kulturen definieras som mer 
värdefull än andra kulturer. Det bildade skiktet skall bilda folket. ”Det vilda och 
ouppfostrade ska tuktas och ordnas” Bildning kan på detta sätt skapa både 
jämlikhet eller ojämlikhet – beroende på innehåll och hur lärandet organiseras.  

Jag menar att det kan vara klargörande att, under denna dimension av musikskolans 
ideologi, delat upp tolkningen i två delar. Dels om det finns uttalade syften med 
musikskolan att öka jämlikheten och dels om en normativ kultursyn är tydlig. Med 
det senare menar jag att en normativ kultursyn utmärks av att de obildade skall bli 
bildade genom att ta del av en bättre kultur än ”sin egen”.  

Musikskolan, jämlikhet och jämställdhet  
I direktiven till SOU 54:2 Musikliv i Sverige nämns att målet är att göra musiken 
till ”en kulturell och social tillgång för alla samhällsklasser och alla delar av 
landet.” Att få fram tillräckligt många kvalificerade musikpedagoger och 
musikledare var en viktig del i detta arbete. Förutsättningarna för en intensifiering 
av den så kallade musikcirkelverksamheten skulle också utredas. I det begreppet 
fanns både folkbildning för vuxna och en del av den verksamhet som höll på att 
etableras som kommunal musikskola. 

I Musikliv i Sverige finns en tydlig bakgrundsbild till de folkbildande ambitioner 
som var centrala för tiden när de första kommunala musikskolorna bildades. 
Utredningen slår fast att den västerländska demokratin inte bara har uppfattats i en 
politisk och ekonomisk mening. Den har även en kulturell innebörd. Det kan ses 
som att hela samhället genomsyrades av folkbildning. Ur den synvinkeln var de 
kommunala musikskolornas uppdrag för ökad jämlikhet mycket centralt.  

I Stockholm utvecklades musikskoleverksamhet i föreningsform i bland annat 
Brännkyrka. Den och liknande stöddes av socialroteln. Dessa inkorporerades så 
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sent som i början av 1960-talet i den då nystartade kommunala musikskolan. Att 
socialroten var bidragsgivare säger att ambitionen med verksamheten från 
kommunens sida då i högre grad var social än kulturpolitisk (Hellström & Nilsson 
1973).  

En annan del av fostransaspekten hade mer preventiv karaktär. Om ungdomen 
kunde sysselsättas så skulle de i mindre utsträckning hamna i spritmissbruk och 
kriminalitet. Många musikskolor hade en målsättning att fostra ungdomarna med 
god musik. Åren runt 1950 var en period där behovet av fostran var tydligt. 
Ungdomstiden började också alltmer ses som en problemtid. Att fostra ungdomen 
med god musik kan samtidigt ses som ett led i arbetet för ett bättre jämlikare 
samhälle. 

En av grundtankarna för de första musikskolorna var att ge alla barn möjlighet att 
lära sig spela ett instrument. Tidigare hade bara några få, de som gick på läroverk, 
och några som hade råd med privat undervisning, en möjlighet till detta. Nu skulle 
alla få den möjligheten. Det fanns också en tanke att nästan alla kan klara av att 
göra det. Det fanns förvisso på många håll inträdesprov och tester till 
musikskolorna, men alla skulle ändå ges chansen att kunna börja. Det fanns ett 
klart uttryck för ökad jämlikhet i uppdraget. Hela samhället skulle tillsammans 
kunna ta del av god kultur. Naturligtvis går det att hitta undantag från detta synsätt 
men jag menar att den dominerande tanken ändå var kollektiv, fostrande i 
betydelsen motsatsen till individuell och/eller mer elitistisk. Samtidigt är detta en 
komplicerad bild på så vis att undervisningen var individuellt organiserad. 
Elitistisk var ideologin däremot inte.  

En aspekt som inte berörs så ofta i de texter jag studerat är jämställdhet. Det är en 
mycket viktig aspekt om man ser på musikskolornas och kulturskolornas hela 
historia. När jag läser om de första musikskolorna har jag dock svårt att få syn på 
att frågan var aktuell. Naturligtvis formades i praktiken ändå en norm hur 
musikskolan skulle betraktas. Helt klart fanns kön som en viktig aspekt när de 
första blåsorkestrarna bildades. De var för pojkar. Troligen på grund av inflytande 
från den militära traditionen. Samma förhållande fanns för övrigt även inom 
Frälsningsarmén. Pojkar spelade blåsinstrument och flickor stränginstrument. När 
sedan musikskolorna startades blev piano snabbt ett av de mest populära 
instrumenten. Det lockade inte minst flickor eftersom det fanns med som en 
tradition inom medelklassen att flickor skulle kunna spela piano. Ambitionerna 
med musikskolan var säkert att ge plats åt både pojkar och flickor. Normerna kring 
genus var ändå starka och betydelsefulla, men jag kan inte se att de, i relation till 
hur normen såg ut i hela samhället, var särskilt framträdande i musikskolornas 
ideologi.  

En normativ kultursyn  
Ett citat från 1948, den tid uppsatsen har sitt fokus på, kan illustrera den aktuella 
kultursynen: 

Här har musikern en stor folkbildande uppgift. Våra ärade musiker har härvidlag 
mycket att lära de också. Inte minst måste de lära sig tolerans. Vi folkbildare har 
under åratal sökt uppfostra den stora publiken som velat ha enbart enkel folklig 
musik, dragspel o.dyl. (eller då det gäller ungdomen jazz eller andra 
moderniteter) till ett tolerera och så småningom även uppskatta s.k. högre 
musik. Det går med tålamod, förståelse och tolerans. Den primitiva musikens 
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älskare måste lära sig tolerera högre musik, i radio t.ex., men man har även skäl 
att kräva något mera tolerans från den klassiska musikens förespråkare gentemot 
den enkla folkliga musiken, än de hittills visat. Handklaver och jazzmusik har 
också rätt att finnas och de människor som älskar dylik musik, bör inte 
behandlas högdraget. Vi måste ha tolerans i båda riktningarna. Jag tror att den 
bättre musiken kommer att vinna på en sådan inställning.56 

Folkbildningens fostrande uppgift på musikområdet kunde handla om vilken musik 
det var värt att lyssna på. Mest värdefull var den klassiska musiken, därefter den 
som kallades ”mellanmusik” som kunde ”vara ouvertyrer, fantasier, medleyn, 
valser, marscher eller solosånger ur operor eller operetter.” Folkmusik gavs ett 
något högre värde än den lägsta musiken. Justus Elgeskog57 uttryckte detta med 
orden: ”Det folkliga är mäktigt en stark och djup känsla. Det populära föredrar 
slams och sentimentalitet” (Larsson 2005).  

Folkbildningsutredningen, visade upp en mer negativ hållning mot folklig kultur i 
form av folkmusik och hantverk:  

Men det kan härvid knappast bli fråga om annat än att rädda de stilvärden, som 
inrymmas i denna konst. Föreställningen att ett konstliv, som vuxit fram i nära 
samband med äldre tiders produktionsformer inom en sluten samhällsklass, 
skulle kunna läggas till grund för ett nutida allmänt bildningsarbete på det 
estetiska området, torde få hänföras till utopierna.58 

Citatet visar att folkmusik knappast kunde räknas som tillräckligt god musik 
för att ligga till grund för bildningsarbete.  
Jag menar att folkbildningens, och därmed musikskolans, fostrande uppgift är 
tydlig. Det som är svårare att tolka är i vilken utsträckning denna fostran i 
praktiken också innebar ökad ojämlikhet i enlighet med Gustavssons kännetecken 
för bildning. Det jag studerar är vilka syften som fanns med verksamheten. Jag 
menar att musikskolan hade ett demokratiskt syfte att skapa ett jämlikare samhälle. 
Det är samtidigt tydligt att det fanns en mycket normativ kultursyn som mycket väl 
många gånger kunde få en motsatt effekt.  

 

Lärandet är icke-instrumentellt  
Jag har ovan beskrivet musikskolans samhällsuppdrag, skapa en förståelse för en 
bättre musik och hålla ungdomarna borta från gatan. Dessa aspekter är de klart 
dominerande. Att barnen skulle lära sig att spela ett instrument för sin egen skull, är 
en betydligt ovanligare formulering. Jag menar att musikskolan helt klart hade ett 
stort samhällsuppdrag där det musikaliska lärandet skulle leda fram även till helt 
andra saker än bättre ljudande musik. Mindre supande, mindre kriminalitet och en 
förståelse för den goda musiken. Lärandet utgick helt klart från en instrumentell 
syn. I den meningen kan musikskolorna inte ses som uppburna av ett 
bildningsideal.  

 
56 Hirdman (1948) Artikel: En lekmans reflektioner om musikalisk fostran. Ur 
Burman&Sundgren (2010). 
57 Justus Elgeskog, 1884-1975. Svensk skolman, folkbildare och rektor 1984-1975. 
58 SOU 1948:30, Folkbildningsutredningen, sid 94. 
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Sammanfattning av dimensioner  
Går det att sammanfatta dessa dimensioner och därmed få fram ett 
sammanhängande tankemönster som går att beskriva som de första musikskolorna 
ideologi? Musikskolorna var lokala och kommunala. Hur kan de då ses som delar 
av en nationell utveckling? Min tolkning på denna punkt, som ju är central för hela 
uppsatsen, bygger snarare på frånvaro än närvaro av texter att tolka. Jag menar med 
det att om någon kommun skulle arbetat med inrättandet av en musikskola utifrån 
helt andra värderingar, andra förebilder etc. så borde det framkomma i det material 
jag studerat. Det jag hittar är istället att en skola inspirerades av en annan. Inte 
minst Nacka och Katrineholm nämns ofta som förebilder. Någon stor debatt mellan 
olika former av musikskola går heller inte att hitta i press eller facklitteratur. Jag 
tolkar detta som det är högst rimligt att se utvecklandet av kommunala musikskolor 
som en nationell företeelse. Naturligtvis med vissa, som jag redan påpekat, lokala 
avvikelser.  

Vilka av de dimensioner som kännetecknar bildning stämmer mest överens med 
musikskolornas ideologi? Dimensionerna kan, som jag tidigare skrivit, sägas vara 
beskrivningar av en företeelse ur olika infallsvinklar. De beskriver betydelsen av 
vissa aspekter av verksamheten.  

Lärandet som en fri process  
Jag har ovan beskrivet hur musikskolorna i hög grad föddes ur en tradition med 
ursprung i gymnasieskolan. Den traditionen kan knappast karakteriseras som en fri 
process. Samtidigt har jag beskrivet hur musikskolorna i hög grad uppstod som en 
del av folkbildningen. Inom den traditionen fanns naturligtvis mer av fri process 
även om det inte går att påstå att all folkbildning bygger på att lärandet är en fri 
process. Musikskolorna föddes ur en skol- och folkbildningstradition.  

När det gäller andra förebilder, som inflytelserika pedagoger som Dalcroze med 
flera, finns inga tydliga spår av att deras ideologier i någon större utsträckning 
påverkat de första musikskolornas ideologi.  

Sammanfattningsvis, när det gäller denna dimension, är de texter jag studerat inte 
helt tydliga när det gäller om undervisningen skulle vara en fri process eller en mer 
formaliserad utbildning. Det finns texter som pekar åt båda hållen. Ser man på 
utvecklingen efter den period jag studerat kan jag konstatera att musikskolorna 
aldrig fick någon läroplan eller på annat sätt fick en mer reglerad form. Det pekar 
mot att lärandet inom de första musikskolornas i huvudsak kan beskrivas som en fri 
process. Jag återkommer nedan till att den bilden är alltför enkel för att ge en helt 
rättvis beskrivning av de första musikskolornas ideologi. 

Lärandet skapar sammanhang  
På vilket sätt satte de första musikskolorna in undervisningen i ett för eleverna 
begripligt sammanhang? Ensemblen var en självklar del av musikskolans 
undervisning. Samtidigt var ensemblen ingen självklarhet för alla elever. 
Nybörjarna började i en gruppundervisning där vissa elever kvalificerade sig för att 
senare få enskild undervisning och senare delta i ensemble. För många elever, men 
inte för alla, skulle ensemblen skapa ett musikaliskt sammanhang.  
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Målsättningen med undervisningen för elever i ensemble var att senare som vuxna 
kunna delta i en lokal ensemble. Det lokala livet gav med andra ord inget 
sammanhang för eleverna, däremot för före detta elever.  

Genrebredd skulle kunna sätta in den musik eleverna spelade i ett större 
musikaliskt sammanhang för att öka förståelsen för olika uttryck. Musikskolorna 
var dock helt inriktade på den klassiska musiken. Att denna i praktiken 
kompletterade med en del annan musik via lärare som var mer inriktade på 
marschmusik, restaurangmusik mm var inte orsakat av en ideologi där denna musik 
skulle ge eleverna ett större musikaliskt sammanhang.  

Sammantaget fanns inom de första musikskolorna ingen medveten vilja att sätta in 
den musikaliska undervisningen i ett större musikaliskt eller kulturellt 
sammanhang.  

Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 
Kan musikskolornas undervisning beskrivas utifrån att den befrämjade jämlikheten 
i samhället? Eller kan de beskrivas som att de ökade ojämlikheten? Svaret på 
frågan måste bli att den kan beskrivas som både och – fast i första hand 
befrämjande. Avsikten var att skapa även ”kulturell demokrati” som MU skriver. 
Samtidigt är en normativ kultursyn tydlig. Den utmärktes av att de obildade skall 
bli bildade genom att ta del av en bättre kultur än ”sin egen”. Risken för att dela 
upp invånarna i de ”bättre människor” som förstod en ”bättre musiken” i 
förhållande till de ”sämre människor” som bara förstår den ”sämre musiken” är 
uppenbar.  

Lärandet är icke-instrumentellt  
Jag har ovan konstaterat att musikskolans syften var klart instrumentella.  

Sammanfattning 
Här nedan försöker jag samma sak i tabellform. 

Bildningens 
kännetecken 

De första musikskolorna 
uppfyller kriterierna 

De första musikskolorna 
uppfyller inte kriterierna 

Lärandet är en fri 
process 

Ingen läroplan  En dold läroplan fanns. 

Lärandet skapar 
sammanhang  

Ensembler  Normativ kultursyn, låg 
koppling till lokal eller 
professionell kultur 

Lärandet skapar 
jämlikhet eller 
ojämlikhet 

Kulturell demokrati  Normativ kultursyn 

Lärandet är icke-
instrumentellt  

 

 Målsättningen var att skapa 
det goda samhället – ett 
instrumentellt mål 
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De första kommunala musikskolornas ideologi 
Genom en sammanvägd tolkning av de olika dimensionerna och deras inbördes 
betydelseskillnader kan de första musikskolorna ideologi beskrivas. Denna 
beskrivning utgör svaret på min första forskningsfråga: Kan de första kommunala 
musikskolornas ideologi beskrivas i relation till bildningsbegreppet?  

De första musikskolorna fick ett lokalt uppdrag. Inga internationella förebilder 
fanns men grannkommunen var ofta en lokal förebild. Musikskolorna skulle vara 
en tillgång till kommunens eget musikliv samt ge barn och ungdom i kommunen en 
rik fritid. Delar av amatörmusiklivets utbildning av ungdomar och enskilda 
pianopedagoger integrerades i verksamheten. Musikskolornas undervisning kan 
betraktas som en fri process, den styrdes inte av läroplaner eller andra 
styrdokument, men hade samtidigt som mål att förbereda ungdomar för att delta i 
lokala ensembler. Processen kan därmed inte sägas vara helt fri. Ideologin 
omfattade däremot inte några nationella mål exempelvis kring 
instrumentfördelning eller annat som kunde beröra det professionella musiklivet.  

De första musikskolorna var i hög grad idémässigt präglade av folkbildningen. Ett, 
kan vi kalla det, demokratiskt jämlikhetsideal att alla skulle få möjlighet att delta, 
var centralt från start. Här fanns andra samhälleliga ideal, som att bygga det nya 
folkhemmet. Musikskolornas syn på människan var att hon genom olika insatser 
kunde fostras och kultiveras för att så småningom förstå och uppskatta de högre 
konsterna. Dålig och simpel kultur sammankopplades med alkohol och dåliga 
vanor. Den högre kulturen, den klassiska musiken, stod för förfining och goda 
vanor. De första kommunala musikskolorna var i hög grad en del av en starkt 
normativ och fostrande kultursyn. Musikskolorna var ett medel för att utveckla det 
goda samhället. Målsättningen kan ur den synvinkeln betraktas som instrumentell.  

Det praktiska organiserandet av undervisningen präglades i hög grad av 
läroverkens, och i viss mån folkskolans, tradition av undervisning i korta lektioner 
en gång per vecka, under läsår, och fokus på ett instrument i taget. De första 
musikskolorna var beroende av timanställda lärare. Ideologin framhöll att det borde 
vara högskoleutbildade pedagoger men i verkligen blev det timanställda 
militärmusiker, restaurangmusiker och lokala duktiga amatörmusiker som 
anställdes. Dessa fick betydelse för att repertoaren inte blev så klassiskt inriktad 
som ideologin förespråkade. Gruppundervisning var självklar för nybörjare men 
elever som tillgodogjorde sig undervisningen skulle snabbt få individuell 
undervisning. En lärare med en elev i taget inom en fastställd tidsram 
karakteriserar undervisningen. Vissa elever, färre än hälften, fick möjlighet att 
delta i ensembleverksamhet. Målsättningen var att eleverna så småningom skulle 
komma in ett musikaliskt sammanhang, det slutliga målet var att delta i de lokala 
orkestrarna. Ideologin kan också förtydligas genom att formulera det den inte 
bestod av; inriktningen präglades inte av sång, inte av ensemblespel, 
individualisering och inte heller som exempelvis inom idrotten, av en varierad 
lokal, regional och nationell verksamhet som pågick hela året.  

Ideologin omfattade, i kontrast till den lokala förankringen, även en önskan att 
förbereda några enskilda elever för att kunna gå vidare till professionell 
musikerutbildning. Denna önskan var dock inte strukturerad vare sig lokalt eller 
nationellt. Det nationella musiklivet var heller inte aktivt i skapandet av 
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musikskolorna eller den ideologi som besluten medvetet eller omedvetet präglades 
av. 

De första musikskolorna var ideologiskt i hög utsträckning en del av 
bildningsrörelsen. Samtidigt var traditionen från läroverken stark. De första 
musikskolorna stod därför med ena benet i en gammal skoltradition och det andra i 
ett modernare bildningsuppdrag. 
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Kapitel 6 1990-talet och de första 
kulturskolorna  

1990-talets tidsanda 

 

I jämförelse med tolkningen av musikskolorna på 1950-talet är det betydligt 
svårare att tolka kulturskolornas utveckling under 1990-talet. Detta av flera skäl. 
För det första ligger tidsperioden närmre. Det är svårare att se på den med distans. 
För det andra var jag själv aktiv inom utvecklingen av en kulturskola under 
perioden. Min förförståelse gör det svårare att ha en kritisk blick. Det tredje skälet 
är att det saknas samlad fakta kring musik- och kulturskolorna denna period. SKL 
avslutade sin bevakning av musikskolorna i slutet av 1980-talet. Föreningen 
Sveriges kulturskoleråd återupptog delar av den först i slutet av 1990-talet. Just den 
period då kulturskolorna började etableras saknas det därför årlig statistik ifrån. 
Slutligen, som det kanske viktigaste skälet, är väldigt lite skrivet på en vetenskaplig 
nivå om kulturskolorna. Endast ett vetenskapligt arbete, Graneheims uppsats, finns 
som beskriver utvecklandet av kulturskolor runt 1990, Det är med andra ord brist 
på både fakta och texter att tolka. 

I likhet med beskrivningen av musikskolorna ovan börjar jag med en beskrivning 
av den tidsanda kulturskolorna växte fram i. Därefter en definition av begreppet 
kulturskola.  

Sverige 1990 var inte samma Sverige som 1950  
1990-talet var på många sätt en kontrast till 1950-talet. Det var en tid med 
ekonomisk kris. I september 1992 steg räntan till 500 procent. Kommunerna skar 

Ekonomisk globalisering och digital revolution präglar årtiondet 

Den värsta lågkonjunkturen i Sverige på 60 år  

Sovjetunionen slutade att finnas till och blev Ryssland 

Krig på Balkan 1991-2002  

Rasismens årtionde i Sverige. Bevara Sverige Svenskt och Ny Demokrati 
syns i media 

M/S Estonia sjönk 28/9 1994 på resa mellan Tallinn och Stockholm. 852 
personer drunknade  

Svenska folket röstade i november 1994 ja till medlemskap i EU  

Tamagotchi är en vanlig leksak. Tv-spelen ”Super Mario” och ”Gameboy” 
är mycket populära 

J K Rowlings ”Harry Potter och de vises sten” är den mest lästa boken 
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kraftigt ner sin verksamhet på nästan alla områden. Skolor, fritidsgårdar och 
musikskolor utgjorde inga undantag. De obligatoriska skolorna 
”kommunaliserades” genom att kommunerna fick statliga bidrag i en påse i stället 
för specifikt till skolverksamhet. Flera stora centrala myndigheter, som 
Skolöverstyrelsen, krymptes till förmån för kommunalt styre. Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet stöd till sina medlemmar minskades 
och organisationerna slogs senare samman.  

Sverige upplevde som sagt en lågkonjunktur och ekonomiskt var det en turbulent 
tid. Så gott som alla svenskar hade ändå det betydligt bättre ekonomiskt 1990 än 
1950. Många upplevde trots det på 1950-talet ett välstånd ”utan tidigare 
jämförelser” och på 1990-talet ett mer oroligt ekonomiskt läge. Folkhemmet var på 
flera sätt satt under press från näringsliv och banker. Detta ledde bland annat till en 
minskning av den offentliga sektorn. Flera musikskolor fick lägre ekonomiska 
anslag. Kostnaderna för musikskolorna minskades mellan 1987 till 1997 med 
ungefär 25 procent.  

En ny syn på barn och barnkultur hade etablerats främst under 1970-talet. De fria 
teatergrupperna skrev och satte upp pjäser som tog barnen på allvar och inte 
undvek svåra ämnen. Barnboken hade redan gått samma väg. Båda dessa 
kulturformer fick positiv internationell uppmärksamhet. En ny statlig kulturpolitik 
– som också i högre grad än tidigare fokuserade på barnen – klubbades i riksdagen 
1974.  

1950-talet, och fram till början av 1970-talet, kan beskrivas som en tid där det 
kollektiva, de gemensamma lösningarna, präglade debatten. Sedan kom en snabb 
ideologisk vindkantring. ”Satsa på dig själv” hette symboliskt en kampanj som 
SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, drog igång 1979. Den bidrog till ett 
samhällsklimat mer fokuserat på individuella val. Inom musikskolorna yttrade sig 
den ideologin också i att allt fler föräldrar såg musikskolans verksamhet som en 
tjänst de köpt trots att deras direkta insats kanske bara stod för tio procent av 
kostnaden. Barnen var också i allt högre grad intresserade av att ägna sig åt den 
musik de själva gillade och delta i de sammanhang som de önskade. Det 
individuella valet blev viktigt. Musikskolornas tidigare normativa inriktning 
ifrågasattes. Det kan dels ses som en positiv effekt av ökat elevinflytande men 
också som en ökning av självcentrering istället för värdesättande av social 
kompetens och samhällelig fostran. Solo istället för samspel.  

Den offentliga sektorn uppfattades runt 1990 som viktig marknad för privata 
företag att expandera på. Tanken var att det offentliga kunde fortsätta stå för 
styrning och finansiering men privata företag för utförandet. En sådan förändring 
genomfördes och påverkade i hög grad några sektorer, inte minst sjukvård, 
äldreomsorg, för-, grund- och gymnasieskolan. I viss utsträckning även musik- och 
kulturskolor. Några kulturskolor som Ekerö kulturskola och Vår Teater i 
Stockholm upphandlades på 1990-talet via anbud. Den utvecklingen avstannade 
dock. Förändringen har troligen ändå ändrat mångas sätt att se på den offentliga 
sektorn – inklusive kulturskolorna.   

 

Kulturskolor blir allt vanligare, men vad är en ”kulturskola”? 
Utvecklingen av kulturskolor kan på vissa punkter tyckas oklar. Många aktörer 
blandar ihop verksamheter inom skoldag, samlad skoldag och elevernas fritid. 
Problematiken är, enligt min tolkning, främst beroende av att en definition av 
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kulturskola, och för den delen även av musikskola, saknas. Vad avses med 
”kulturskola”?  

Några saker är de flesta troligen överens om: 

– En kulturskola omfattar undervisning i flera olika konstarter. 

– En kulturskola har utbildade lärare/pedagoger. 

– En kulturskolas avgifter, om det finns sådana, subventioneras av kommunala 
medel.  

– En kulturskola har en för eleverna frivillig verksamhet på deras fritid.  

Olika uppfattningar finns om även den för eleverna obligatoriska verksamheten, 
inom för-, grund- och gymnasieskola, skall ingå i begreppet. Min egen 
utgångspunkt är att kulturskolor bara kan definieras som verksamhet vid sidan av 
den obligatoriska- och gymnasieskolan. Graneheim menar i sin uppsats att även 
den obligatoriska delen kan räknas in. Han är medveten om problematiken och 
kallar kompanjonlärarskap för en gråzon. Han väljer att beskriva även 
grundskolans verksamhet som kulturskoleverksamhet om lärarna är anställda på 
kulturskolan. Jag var själv på samma sätt oklar på den punkten i en samtida rapport 
till kulturdepartementet. (Sandh, 1994) Noterbart är att en av de skolor som 
beskrivs av Graneheim, Härnösand, bara hade frivillig verksamhet i musik. I övrigt 
utgjordes den ”kulturskolan” av ett Kultur i skola-projekt med statliga 
försöksmedel. Jag menar att den inte då borde kallats för kulturskola. En 
verksamhet kan rimligen inte vara både kulturskoleverksamhet och 
grundskoleverksamhet på samma gång. Däremot kan en grundskola med fördel 
bedriva en del av sin verksamhet i samverkan med en kulturskola. I denna uppsats 
använder jag min egen definition av kulturskola som citerades i inledningen: 

en professionell pedagogisk verksamhet, främst för barn och ungdom på deras 
fritid, skild från förskola, den obligatoriska skolan och gymnasieskolan, som 
innehåller olika samverkande konstarter, och där barn, ungdom, det 
professionella- och amatörkulturlivet möts.  

Den nationella kulturskoleutredningen, SOU 2016:69, beskriver verksamheten men 
tar inte fram en definition. Däremot ger den förslag på mål för den kommunala 
kulturskolan: 

En kommunal kulturskola ska 

· ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck i första 
hand i grupp, 

· bedrivas på barns och ungas fria tid, 

· präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med 
verksamhet inom tre eller flera konstuttryck, 

· tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen, 

· ge barn och unga goda förutsättningar att ha inflytande på verksamhetens 
utformning och innehåll, 

· ha en hög andel pedagogiskt och konstnärligt utbildad personal, 
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· verka i för verksamheten anpassade lokaler med ändamålsenlig utrustning, 

· aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan 
och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet, och 

· arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet gentemot det 
övriga samhället. 
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Kapitel 7 De första kommunala 
kulturskolorna  

Från 1989 fram till 1994 inrättades de första tjugo kulturskolorna med minst tre 
olika konstarter. 59  Jag påpekade ovan att det saknas texter att tolka. För att trots det 
göra bakgrunden till kulturskolornas framväxt och ideologi mer begriplig måste jag 
därför börja med att beskriva musikskolornas förändrade inriktning under samma 
period och debatten kring musikskolor och kulturskolor runt 1990. Därefter söker 
jag beskriva kulturskolorna i förhållande till bildningsbegreppet på samma sätt som 
musikskolorna är beskrivna ovan.  

 De kommunala musikskolorna 1950–1990 
Hela 1950-talet och även 1960-talet var en period där flera av folkhemmets 
institutioner etablerades. Jag menar att man kan se de kommunala musikskolorna 
som ett slags institutioner som etablerades på allvar under perioden. Om man 
jämför med folkbiblioteken så skapades dessa inom folkrörelserna med hjälp av 
ideella krafter för att sedan kommunaliseras och skötas av högskoleutbildad 
bibliotekspersonal. Det bidrog naturligtvis till att de ideellt drivna biblioteken 
försvann. En liknande utveckling skedde på musikskoleområdet – även om det 
finns en stor skillnad. Lärarnas arbete på musikskolorna gjorde det svårt att starta 
föreningsdrivna eller privata musikskolor, men inom och delvis utanför tjänsterna, 
var de aktiva i de ideella föreningarna. De kommunala musikskolorna fick på det 
sättet både en negativ och positiv effekt på föreningslivet.  

De kommunala musikskolorna växte både i antal och i storlek för att på 1970-talet 
nå sin hittills största omfattning. Då fanns musikskolor i nästan alla kommuner. En 
handfull av dessa drevs av studieförbund – övriga av kommuner.  

De kommunala musikskolorna hade naturligtvis förändrats sedan 1950. Hur är 
delvis svårt att tolka. Svenska Kommunförbundet skriver exempelvis 1984: 

De mål som finns fastställda för musikskolan är i de flesta kommuner mycket 
allmänt formulerade. Det är sällsynt att politiker preciserar sina politiska 
intentioner genom att formulera konkreta mål och föreslå åtgärder för att uppnå 
dem. Istället måste den enskilde tjänstemannen själv tolka målen och bestämma 
sin arbetsinriktning vilket förutom att det kan förorsaka osäkerhet också kan ge 
upphov till konflikter och samarbetssvårigheter. Avsaknad av konkreta mål 
innebär också att det kan vara svårt att mäta effekten av verksamheten […]60 

Deltagarantalet i det som kom att kallas ämneskurs, dvs. inte var kopplat till den 
förberedande undervisningen, ensembleverksamhet eller annat, var ungefär 

 
59 Sandh (1994). 
60 Svenska Kommunförbundet (1984) 
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200 000. 1977 hade musikskolorna 201 047 musikelever61 i ämneskurs, kanske den 
högsta siffran för musikelever fram till idag.62 Den plats som musikskolorna tog 
inom den kommunala barn- och ungdomskulturen kan inte betecknas som något 
annat än en framgångssaga. 1990 hade dock denna framgångssaga bromsat in. 
Kommunerna kunde inte fortsätta att expandera och önskade inte sällan istället 
minska kostnaden för musikskolorna. 

En annan viktig förändring var synen på musikskolan i förhållande till det 
obligatoriska skolväsendet. När musikskolan i Stockholm 1961 planerade för 
förberedande undervisning dimensionerades denna för att den uppskattningsvis 
skulle nå hälften av barnen 63 i de första årskurserna. Undervisningen skulle ske 
efter skoldagen. Under 1970- och 1980-talen blev det allt vanligare att 
musikskolorna istället arbetade med det som kallades kompanjonlärarskap. En 
lärare från musikskolan gick bredvid ordinarie lärare i grundskolan för att stödja 
dennes undervisning i musik. I och med den förändringen blev det också i flera fall 
oklart vems undervisningen egentligen var. I Södertälje flyttades exempelvis medel 
för denna verksamhet flera gånger mellan musikskolans och grundskolornas 
budget. Slutligen blev den i samband med kulturskolans, och en ny 
kommundelsorganisations, införande en del av kommundelsnämndens budget. 
Dessa kunde köpa kompanjonlärartjänst om de önskade. Därmed blev det också 
fastställt att undervisningen skulle ses som en angelägenhet för grundskolan. Inte 
primärt för musikskolan/kulturskolan.  

Denna typ av oklarhet fanns också kring SIA-skolans införande efter en 
proposition i riksdagen 1976. Då etablerades begreppet samlad skoldag som 
innebar att skoldagen, förutom de obligatoriska lektionerna, skulle kunna innehålla 
fria aktiviteter som genomfördes av föreningar – eller musikskolan. Om 
musikskolans arbete inom samlad skoldag skulle betraktas som skol- eller 
fritidsaktivitet var oklart.  

En tredje förändring i samma anda var Kultur i skolan som initierades som en form 
av statliga bidrag under 1980-talet.  

Ytterligare en oklarhet kan noteras kring begreppet ”frivillig undervisning.” Den så 
kallade OMUS-utredningen64 definierade begreppet ”frivillig musikundervisning” 
som alla aktiviteter som inte var en del av den obligatoriska musikundervisningen 
inom grundskola och gymnasieskola. Det innefattade ”allt ifrån renodlad 
musikundervisning till olika former av musikutövning i grupp utan egentligt 
studiesyfte.”65 Läroverkens frivilliga musikundervisning, som bekostades av 
statliga bidrag, var en för eleverna frivillig verksamhet. Ordet fick sedan allt mer 
en prägel av att vara motsats till obligatorisk skola, dvs. att musikskolan var en 
frivillig skola. Då avsåg begreppet istället frivillig för kommunen. Idag kan man på 
SKL:s hemsida läsa att ”Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal 
verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner.” 
Min tolkning är att det som avses är att verksamheten är en för kommunerna 
frivillig verksamhet. Inte en för eleverna frivillig undervisning.66  

 
61 Sveriges Kulturskoleråd (2002)  
62 Kulturskolorna hade 213 000 elever under 2015, men då inom alla konstarter.  
63 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll. Bihang 91, 1959. 
64 Organisationskommittén för högre musikutbildning, DsU 1973:19. 
65 Olsson 1993, sid 61. 
66 Liknande skrivningar finns exempelvis inte för idrottsanläggningar eller annan för 
kommunen frivillig verksamhet. (Inom kultur- och fritidsområdet fick jag 5 träffar på SKLs 
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Kris i musikskolan? 
En bakgrundsbild som kan ha påverkat kulturskolornas ideologi är hur det 
professionella musiklivet såg på musikskolornas verksamhet. Det fanns runt 1990 
en uppfattning att musikskolan befann sig i en krissituation. Kan den debatten ha 
påverkat viljan att förnya verksamheten genom att utöka antalet konstformer? 
Några exempel som illustrerar denna kris:  

Ingemar Gabrielsson skriver 1990 i Till musiker danas man som barn: promemoria 
rörande stödåtgärder för musikaliskt högt begåvade barn:  

Bakom den stagnation i musikskolornas kvalitetsmässiga utveckling som kunnat 
iakttas här och var under de senaste åren, ligger ekonomiska faktorer. Ett 
kärvare klimat har tvingat fram undervisningsformer, som har ett socialt värde 
men ofta ger en (alltför) långsam musikalisk utdelning. Olika 
gruppundervisningsmetoder i all ära men den individuella handledningen, som 
ofta är nödvändig för att förvärva en utvecklingsbar spelteknik inför senare 
avancerade studier, blir alltför ofta satt på efterhand. Undantag finns. 
Gruppundervisningsmetodiken är emellertid så svår, att långt från alla lärare 
klarar av den. 67 

Det andra exemplet är det avslutande kapitlet i Bengt Olssons (1993)  avhandling. 
Inför 2000-talet menar han att marknadstänkandet skulle ta över den roll staten haft 
när det gäller att definiera vilka kunskaper en musiklärare skulle ha. Han menar 
också att den syn som SÄMUS-utbildningen byggde på – att alla lärare skall ha 
kompetens inom flera genrer – var en felsyn. Istället skall utbildningens inriktning 
väljas av studenterna och genomföras i en kontext där den i hög utsträckning blir 
en del av det professionella utförandet. I nära anslutning till konserthus eller 
hårdrocksställen.  

I motsats till de kulturpolitiska utgångspunkter som fanns på tidigt 1970-tal om 
kulturell jämlikhet och ett bredare kulturbegrepp, torde sekelskiftets kulturbehov 
definieras utifrån individens behov av att få just sina speciella behov 
tillgodosedda.68 

En tredje bild av tidsandan ges av anteckningarna från ett symposium1992 på 
Kungl. Musikaliska Akademien69. Lennart Reimers, professor i musikpedagogik, 
ser ekonomiska bekymmer för musikskolorna. Och pedagogikproblem. Göran 
Malmberg, då tf rektor på KMH, menar att musikskolan är dåligt förankrad i 
politiken för att tjänstemännen har tagit över. Hur skall politikerna kunna styra? 
Vilken betydelse har målformuleringarna från 1984 om bara hälften av eleverna 
deltar i samspel och åtskilliga bara har en kvarts lektion? Och, fortsätter han, ”om 
vi har en kris i musikskolan menar jag också att den är självförvållad. Att den är 
historiskt betingad och beror på lång och varaktig stagnation. 
Förvaltningssyndrom.”  

                                                                                                                        
hemsida på ordet ”frivillig”. En träff rör folkbildning, två frivilligt uppgiftslämnande och 
två kulturskolor.)  
67 Gabrielsson (1990), sid 12. 
68 Olsson (1993), sid 220. 
69 Kungl. Musikaliska akademien (1992) 
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Bengt Olsson menar, på samma symposium, att nya musikformer och nya sätt att 
skapa musik inte fått någon plats i musikskolan. Samverka med andra kring alla 
former av kultur och bygg en kulturskola även för vuxna är hans förslag. Ronny 
Lindeborg, musiklärare och doktorand på KMH, ser bristen i att för få barn får 
spela i ensemble. Skolorkestrar skulle vara en idé. Irene Ohlsson-Blendulf ser brist 
på formulerade målsättningar. Hon noterar också att bara 47 av 375 ledare är 
kvinnor.  

Ett fjärde exempel hittar jag i dokumentationen från ett symposium på 
Musikhögskolan i Malmö 1993.70 Där beskriver Sverker Svensson att ungefär 20 
procent av alla ungdomar i Sverige spelar ett instrument. 40 procent av dem har 
gått på kommunal musikskola och 35 procent, främst killarna, har lärt sig på egen 
hand. Bo Ingvar Olsson menar att det finns två sätt att undervisa, ett vi kan kalla 
konvergent som utgår från lärarens kunskap. Det andra är ”en divergent 
kunskapstyp, där eleverna själva får ta beslut, själva får välja bland alternativ, där 
improvisation och komposition har sin plats.” Olsson fortsätter med att påpeka att 
det inte är säkert att en tjugominutersmodul i veckan är bra. Musikskolorna måste 
ändra på formen för att få den undervisning man önskar. Varvad undervisning där 
enskilda lektioner varvas med större grupper förordas av Olsson. På en konferens 
med 40 musikskolor ansåg 37 att deras undervisning var konvergent. Lika många 
ansåg att det divergenta var det de strävade efter, menar Olsson.  

Detta är fyra nedslag i den musikpedagogiska debatten runt 1990. Hur kan de 
tolkas? 

1. Det fanns i början av 1990-talet ett ekonomiskt hot mot musikskolornas 
verksamhet. Nedläggning diskuteras i flera kommuner. Denna bild kan verifieras 
på flera sätt. (Persson) I efterhand kunde Sveriges kulturskoleråd konstatera att 25 
procent av anslagen försvann under perioden 1987–1997.  

2. Några av debattörerna menar att barnen får för korta lektioner – får spela för lite. 
Gruppundervisning fungerar inte. Enligt Gabrielsson för att många lärare inte 
klarar av den.  

3. Både Malmgren, Lindeborg och B I Olsson tar upp bristen på samspel och 
ensembleundervisning. Denna har alltid varit prioriterad i uttalade målsättningar. 
Enligt Malmgrens deltar mindre än 50 procent av eleverna i ensemble. SKL hade 
tagit fram statistiken. Målsättningen var ensemblespel och verkligheten en annan.  

4. Bengt Olsson menar att det behövs helt nya typer av lärare.  

Flera av debattörerna upplever en kris men har två olika lösningar; en med fler 
enskilda lektioner och en med mer samspel. De ekonomiska medlen per elev tycks 
inte minskat mellan 1950 och 1990. Den var troligen 1990 inte mindre än 1972 när 
Svenska Kommunförbundet genomförde en enkät. Då fanns ca 2,4 elever per 40-
minterslektion inom de s.k. ämneskurserna. Det motsvarar ca 17 minuter per elev.71 
Debatten om de enskilda lektionerna och deras längd hade med stor sannolikhet 
inte med minskad resurstilldelning att göra.  

Det går med andra ord att hitta texter där musikskolornas upplevda kris beskrivs. 
Jag har däremot inte hittat någon som i det sammanhanget kopplar frågan till 
kulturskolor. Kanske flyttade kulturskolornas införande istället fokus från dessa 
problem? Om inte avsiktligt så i realiteten? I vart fall påverkade denna upplevda 

 
70 Sundin & Dahlstedt (red.) (1994), sid 128-130.  
71 Svenska Kommunförbundet (1976) 
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kris säkert ambitionen att sätta in musikskolans undervisning i ett större 
sammanhang.  

Flera utredningar föreslog statligt engagemang 
Kulturskolor, om än inte med det namnet, finns beskrivna redan i utredningen inför 
Ny kulturpolitik 1974. Det finns i texter 72från SKL, publicerade 1976 och 1984, en 
tydlig bild av att musikskolan då var förankrad i såväl skolsammanhang som i den 
då relativt nya kulturpolitiken. Även andra konstarter, vid sidan av musiken, nämns 
i varje fall i den senare texten. Etablerandet av kulturskolor på 1990-talet kom inte 
plötsligt utan har en lång etableringstid.  

Efter musikskolornas födelseperiod runt 1950 kom ett antal statliga utredningar 
som alla föreslog att staten måste engagera sig i musikskolornas utveckling. 
Musikliv i Sverige 1954 föreslog det, SOU 1968:15 Musikutbildning i Sverige 
föreslog det, SOU 1972:66 Ny kulturpolitik föreslog det. I inget fall har riksdagen 
beslutat i enlighet med utredningarnas förslag. Orsakerna till detta kan vara flera. 
Det viktigaste är förmodligen att staten velat undvika ett nytt utgiftsområde. En 
annan orsak kan vara verksamhetens oklara förhållande till studieförbund och 
kanske även skola och föreningsliv. I Ny kulturpolitik skriver utredarna exempelvis 
att  

Kommunerna bör fullfölja utbyggnaden av musikskolorna men också på sikt 
bygga upp en motsvarande verksamhet för barn och ungdom inom övriga 
konstområden. Denna frivilliga kommunala verksamhet bör bedrivas i nära 
samverkan med skolan — som har ett ansvar för grundläggande orientering och 
undervisning i dessa ämnen — och förskolan. 

Statsbidrag bör utgå till den frivilliga kommunala verksamheten. Innan ett 
statsbidrag införs bör dock frågorna om målen och de pedagogiska vägarna för 
verksamheten, samverkan med skolan, uppgiftsfördelningen och samspelet med 
föreningslivets verksamhet liksom frågor om åldersgränsen för olika typer av 
statsbidrag och avgränsningen mot den kommunala ungdomsverksamheten 
utredas. Det nya kulturrådet föreslås göra utredningen i nära samverkan med 
berörda parter. Utredningen bör ske i samband med utredningen om ett 
föreslaget lokalt aktivitetsstöd på kulturområdet.73 

  
 
Någon sådan utredning kom inte till stånd. Svenska kommunförbundet pekade i sitt 
remissvar på Ny kulturpolitik på kommunernas betydande kostnader för 
musikskolan och finner det väsentligt att kulturrådets förslag om statsbidrag 
förverkligas. Staten bör, menade SKL, lämna ett minst lika gynnsamt stöd till den 
kommunala musikskolan som till motsvarande aktiviteter på folkbildningssidan. 
SKL betonade kommunernas ansvar att stödja verksamhet i organisationernas regi. 
Först när verksamheten nått en sådan omfattning att den ”inte längre kan handhas 
av studieförbund eller annan förening” borde den överföras i kommunal regi och då 
till kulturnämndens ansvarsområde. 

 
72 Svenska Kommunförbundet (1976 och 1984).  
73 SOU 1972:66 Ny kulturpolitik, sid 63. 
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ABF ansåg att fritt skapande bland barn och ungdom istället bör inordnas i 
skolornas fritidsverksamhet. Förbundet avstyrkte därför en utbyggnad av de 
kommunala musikskolorna med fler konstarter. ABF ansåg också att kulturrådets 
förslag skulle stimulera den kommunala verksamheten till förfång för det 
föreningsanknutna ungdomsarbetet. Unga Örnars riksförbund och Sveriges 
socialdemokratiska ungdomsförbund framförde liknande synpunkter.  

Min tolkning är att denna osäkerhet kring rollfördelning skola, musikskola, 
förening, studieförbund starkt påverkat debatten kring kulturskolorna. Jag tolkar 
det också som att denna låsning kvarstod 1990. Kulturskolorna föddes med andra 
ord inte i en tid där en stor samsyn fanns kring behovet av att musikskolorna 
utvecklades till kulturskolor.  

Kulturskolorna i media 
Föddes kulturskolorna efter en lång debatt i media kring behov av utveckling av en 
sådan verksamhet? Går det hitta spår av debatt i media kring kulturskolorna runt 
1990? Svaret är nej. I dagstidningar från perioden finns inte så mycket att hämta. I 
varje fall inte i rikspressen.74 

Några slutsatser kan dras:  

1. Det fanns i media en utbredd osäkerhet kring vad en kulturskola var för något.  

Begreppet kulturskola dyker upp första gången i Aftonbladet 1877-07-18 (!). Då 
handlade det om den ”kristliga kulturens” betydelse. Idag är det kuriosa men det 
pekar fram mot en senare otydlighet kring begreppet kulturskola. Under åren runt 
1990 kallar sig Kulturama för Skandinaviens största kulturskola, Fryshuset har en 
gymnasieutbildning för skoltrötta som kallas Kulturskolan, grundskolor profilerar 
sig som kulturskolor, Riddarfjärdsskolan med baletträning omtalas som 
kulturskola, Kulturskolan Rosteriet finns i Luleå, natur- och kulturskolor omnämns. 
Dessutom har näringslivet har en kulturskola för ökad kulturkompetens bland 
företagsledare. Fler exempel finns i pressen. Begreppet kulturskola står för lite av 
varje.  

2. Nationell debatt saknas helt i rikspressen  

Det går att i rikspressen hitta politiska förslag så tidigt som 1980 på att införa en 
kulturskola. Anita Edam (s) i Ekerö kommun är först med ett sådant förslag. Från 
mitten av 1980-talet följer Upplands-Bro, Södertälje m.fl. kommuner. Flera olika 
partier för fram frågan; v, s, c och kd är aktiva i de olika kommunerna. Att just 
dessa kommuners lokala förslag syns i riksmedia beror med stor sannolikhet på att 
det i samtliga fall handlar om kommuner i Stockholms län som därmed finns inom 
den storstadsdominerade rikspressens bevakningsområde.  

Bertil Krantz, ordförande för Föreningen Sveriges Musikskoleledare, intervjuades i 
Svenska Dagbladet 1993-02-10. Krantz framhåller problemen med de stora 
nedskärningarna som främst sker i storstäder. Kanske så mycket som 20 procent av 
verksamheten skärs ner i hela landet, menar Bertil Krantz. Privatiseringar sker på 
några håll, och Danderyd tar bort gitarr- och pianoundervisningen och koncentrerar 
sig på så kallade orkesterinstrument. Bertil Krantz undrar om satsningen på dans 
och teater kommer att befrukta eller gå ut över musiken. Är nedskärningarna så 

 
74 Den lokala pressen kan ha skildrat en mer lokal debatt. Tyvärr har jag haft svårighet att få 
klarhet i det eftersom Kungliga biblioteket endast har rikspressen tillgänglig digitalt. 
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stora att bredden och därmed senare eliten påverkas? Generellt tecknar Föreningen 
Sveriges Musikskoleledare en negativ bild av musikskolans framtid.  

Först 1995-04-12 skriver SvD om Björn Stålnes serie i P2 om musik- och 
kulturskolornas utveckling. Kan det ha varit första gången som någon egentlig 
diskussion fördes i media på ett nationellt plan kring kulturskolorna? I så fall 
”startade” den nationella diskussion ca sex år efter det att de första kulturskolorna 
startats.  

Graneheim skriver i sin uppsats att det fanns många argument varför kulturskolor 
borde skapas, men att knappast några åsikter framfördes varför det inte skulle vara 
positivt med en sådan utveckling. Ett undantag som han refererar till är en artikel 
från tidningen Fotnoten 1989.75 Där återges en debatt från Sveriges 
Musikskolledares rikskonferens i Sundsvall. Vid denna var riksdagsmän från 
samtliga partier representerade. Enligt artikelförfattaren Lars-Erik Persson 
föranledde ett positivt inlägg om kulturskolorna från Birger Ericsson – då 
musikskolans chef i Härnösand – folkpartisten Jan-Eric Wickström  

att göra ett påtagligt animerat inlägg i termerna av att ”peta ej på musikskolan” 
och ”flum”, vilket applåderades livligt av en stor del av publiken .76 

Min tolkning är att ideologin inom de första kulturskolorna knappast kan ha 
påverkats av en kulturpolitisk debatt i media. Någon sådan kan inte hittas i relation 
till framväxandet av kulturskolorna. Någon vilja på nationell nivå att skapa 
kulturskolor med större anknytning till det nationella kulturlivet fanns inte. Det är 
osannolikt att den funnits om den inte kan ses i rikspressen. Däremot fanns en 
debatt och ett motstånd mot utvecklandet av kulturskolor inom musikskolorna och 
bland vissa företrädare för en mer traditionell musiksyn. Det visar citatet ovan. Det 
är svårt att avgöra hur stort detta motstånd var. Musikskolornas ledare hade ingen 
skriftlig debatt som jag kunnat hitta. Jag har istället letat efter en sådan i andra 
nummer av tidningen Fotnoten. Jag har läst samtliga nummer som kom ut under 
åren 1988–1996.  

Under 1988 beskrivs den nya frivilliga undervisningen i dans i Södertälje. 1989 
kommer sedan åtta notiser eller artiklar kring kulturskolor. Solna beskrivs som den 
äldsta kulturskolan77. Härnösand med kulturskola bara inom grundskola beskrivs. 
Södertälje kulturskola får hela tre artiklar. I en av artiklarna beskrivs skolan som 
musikskola, i övriga två som kulturskola. Ingen av artiklarna berör själva 
kulturskolan som organisationsmodell, utan alla artiklar är istället positiva 
beskrivningar av enskilda delar av verksamheten.  

Nr 1/1995 består av ett helt temanummer om kulturskolan. Anders Nordlund, chef 
för Kulturskolan i Hällefors uttalar sig med anledning av den andra nationella 
träffen för landets kulturskolor:  

I fjol, vid vår första sammankomst i Södertälje, var vi en ganska liten 
församling, men vi har vuxit snabbt. Det är viktigt att vi i uppbyggnadsskedet 
får träffa varandra och utbyta erfarenheter eftersom kulturskolorna är så olika 

 
75 Den gavs åren runt 1990 ut av Lärarförbundet. Mer exakt Riksföreningen Musik- och 
danslärare inom SFL-Lärarförbundet. SFL organiserade de flesta anställda på 
kulturskolorna. 
76 Tidningen Fotnoten nr 3 1989, sid 26-27. 
77 Solna hade redan 1984 tre konstformer genom inkorporerande av amatörteaterförening.  
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[…] Han tror att kulturskolorna kommer att fortsätta att öka i antal, det ligger i 
tiden. Musikskolorna har i sin nuvarande form börjat stagnera, många fungerar 
på samma sätt som på 50-talet. Nu krävs något nytt. 

Här talar Nordlund om en förändring. Vid en genomläsning av alla sex årens 
nummer av Fotnoten framkommer snarare en tydlig bild av att inget särskilt händer 
p.g.a. kulturskolornas införande. Musiken diskuteras för sig. Danslärarna har blivit 
en del av tidningens målgrupp och dansen får kanske just därför stort utrymme. 
Men diskuteras för sig som en egen konstform. En annan slutsats, som snarare hör 
till andra avsnitt i denna uppsats, är att tidningen i många artiklar beskriver 
verksamhet inom kulturskola och grundskola som ett större gemensamt uppdrag. 
Nödvändigheten av musik som konstform framställs som det viktiga och 
grundskolornas och kulturskolornas olika uppdrag problematiseras inte. Det 
bekräftar bilden av otydlighet i kulturskolornas uppdrag.  

Något fackligt motstånd mot införande av kulturskolor går i vart fall inte att utläsa 
ur vad som skrevs i Lärarförbundets tidning. 

Jag kan heller inte finna några belägg för att Orkesterföreningen eller andra aktörer 
inom det lokala eller nationella kulturlivet var aktiva i början av 1990- talet för att 
kulturskolor skulle skapas. Eller inte skapas. Jag har läst igenom tidningen 
Musikant årgångarna 1995-1997. Tidningen var då ett organ för Riksförbundet 
Sveriges Amatörorkestrar och Riksförbundet Unga Musikanter. Det sistnämna 
organiserade kulturskolornas orkestrar som om de var självständiga mot 
kulturskolorna. En sådan modell har dock aldrig funnits utan kommunalt anställda 
och betalda orkesterledare har lett dessa ensembler. Därmed var de både 
kommunalt drivna och registrerade som föreningsdrivna. Kulturskolornas 
ensembler i form av RUM-föreningar finns därför flitigt refererade i tidskriften. De 
finns också nämnda som en del av musik- eller kulturskolornas verksamhet några 
gånger. I övrigt finns två meningar(!) om att musikskolor läggs ner och att det finns 
en blåskris – som dock inte syns i Karlstad. Om själva krisen finns inget skrivet.  

I nr 2/96 redovisar Fotnoten en egen enkät som gav resultatet att 16 procent av 
musik- och kulturskolorna såg sig som kulturskolor. Hela 45 procent funderade på 
att bli det. Samma år, 1996, det sista året jag studerat Fotnoten närmare, bildas 
SMoK- Sveriges Musik- och kulturskoleråd, numera med namnet Sveriges 
Kulturskoleråd. Jag ser det sammantaget som en bekräftelse att kulturskolorna hade 
blivit helt etablerade. Detta hade skett nästan helt utan debatt inom branschen. I 
varje fall offentlig sådan.  

Kulturskolorna föddes med andra ord i en tid när det saknades nationell 
kulturpolitisk debatt kring behovet av dem. Jag menar att det är en mycket viktig 
slutsats i sig, men det blir än svårare att hitta texter som kan ge ett svar på frågan 
vilka behov kulturskolorna skulle tillgodose och hur deras ideologi såg ut.  

Dimensioner 
Detta var en lång bakgrundsbeskrivning. Går det att ur de få texter som ändå finns 
tolka om kulturskolorna sökte efter ett lärande som kan beskrivas som en fri 
process? Musikskolorna formades under inflytande från såväl skolan som 
folkbildningen. Hur förhåll sig de första kulturskolorna till dessa verksamheter och 
deras syn på utbildning och bildning? Jag använder samma dimensioner som jag 
använt i analysen av de första musikskolorna. 
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Lärandet som en fri process 

Kulturskolorna och skolan 
Kopplingen mellan musikskolorna och grundskolorna var stark i slutet av 1980-
talet. I många fall genom att musikskolan var en del av skolstyrelsens, eller 
motsvarande nämnds, ansvarsområde. I vissa kommuner var dock musikskolan 
från start organiserad under en musiknämnd, kulturnämnd eller kultur- och 
fritidsnämnd. Samverkan handlade oavsett nämndtillhörighet i första hand om 
lokalsamverkan. I de flesta kommuner bedrevs musikskolans verksamhet i skolans 
lokaler under och efter den obligatoriska skoldagen. I många musikskolor förlades 
musiklektioner till tider när eleverna deltog i den obligatoriska skolans 
undervisning. Eleverna fick ”gå ifrån” de andra lektionerna. Denna ordning fanns 
kvar sedan läroverkens tid. Man hade då fastställt att frivilliga musiklektioner 
kunde genomföras genom att eleverna gick ifrån andra lektioner högst 20 
lektionstimmar per år. Tanken var att läroverken själva erbjöd undervisningen. Nu 
var den tiden förbi men möjligheten att lägga musiklektioner på obligatorisk tid 
fanns kvar i grundskolornas läroplan när kulturskolorna startade.  

En annan samverkansform var som sagt kompanjonlärarskap. Samverkan fanns 
även mellan musikskolor och förskolor. Inom den obligatoriska skolan hade under 
hela 1900-talet musik och bild varit obligatoriska ämnen – om än med lite olika 
utformning och namn under åren. Dans var en del av gymnastik- och idrottsämnet. 
Drama/teater en del av svenskämnet. Under 1980-talet blev ”Kultur i skola” ett 
begrepp. I slutet av 1980-talet gav staten bidrag till bland annat dansundervisning i 
kommunerna. Förutsättningen för bidrag till dans var att det söktes av både skol- 
och kulturnämnd. Stödet skulle på det sättet kopplas både till skolans obligatorium 
och till den frivilliga verksamheten. I slutet av 1980-talet startades dansverksamhet 
med nationellt stöd i flera kommuner.  

Två texter från början av 1990-talet, författade av Gunnar Svensson, tidigare 
statssekreterare på kultur- och utbildningsdepartementet, belyser tidsandan. 1991 
skrev han ett s.k. arbetspapper Vad är kulturskola? åt SKL i samband med 
seminarieserien Kultur för barn och ungdom. Texten kom i någon förändrad form 
tillbaka i SKL:s bok Barns rätt till kultur – om barn- och ungdomskulturens villkor 
på 90-talet (1993). Texterna skall inte ses som officiella texter från SKL men de 
ger ändå, eftersom de är skrivna av en person med mycket stor kunskap kring 
nationell skol- och kulturpolitik, en bra bild av de diskussioner som fördes under 
denna tid. Svensson konstaterar i den första texten att kulturskolor börjar etableras, 
samt att  

Samspelet mellan obligatorisk verksamhet och frivillig blir allt vanligare. 
Kulturskolans lärare arbetar också i skolan. De organisatoriska gränserna mellan 
kulturskola och skola suddas ut.  

Svensson menade att kulturens ställning i skolan hade stärkts under 1980-talet och 
att mycket talade för att kulturskolorna framöver skulle bli mer integrerade med 
skolan. Skolorna arbetade allt mer i projektform och kommunaliseringen gav 
möjlighet att använda resurser mer flexibelt. En helhetssyn på barn kunde uppnås 
genom samverkan. Han menar vidare att samtidigt måste kulturskolans lärare 
utveckla och bevara ett eget arbetssätt. Kulturskolans personal är ibland också 
konstnärer. Måste alla i grundskolan vara utbildade lärare, frågar sig Svensson. I 
friare syn på skolan medgavs genom att det nya statsbidraget gav kommunerna 
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större frihet att satsa mer på de estetiska ämnena i skolan.78 Svensson 
kommenterade även införandet av Barnkulturcentra som att dessa kommit till för 
att stimulera de estetiska ämnena främst inom förskolan.  

I arbetspappret skriver Gunnar Svensson: 

I pedagogerna värld är alltid det obligatoriska viktigare än det frivilliga. Den 
obligatoriska undervisningens viktigaste uppgift är kanske att skapa överblick 
och intresse, som sedan kan utvecklas på fritiden, genom individuell 
färdighetsträning eller arbete med det egna uttrycket. Det är lätt att tänka sig en 
sådan rollfördelning i exempelvis musikämnet. Rollfördelningen får naturligtvis 
konsekvenser för lärarinsatsen. Egentligen skulle man önska att de glada 
entusiasterna verkade i skolan och de verkliga specialisterna på fritid. Nu är det 
oftast precis tvärtom.  

I SKL bok två års senare fortsätter Gunnar Svensson:  

 Obligatorisk undervisning har dessutom fått ge sken av att vara en effektivare 
pedagogisk insats än frivilligt arbete, trots att många elever hatar skoltimmar 
men älskar sin fritidssyssla.79  

När SKL publicerar den andra texten har dock en del av den optimism Gunnar 
Svensson hade två år tidigare förbytts i motsatsen.  

Kulturskolor var alldeles nyss på väg i många kommuner. Nu har denna 
utveckling bryskt avstannat i brist på pengar och besparingar görs också inom 
musikskolan, ibland så stora att skolorna kan sägas vara allvarligt hotade.80  

Gunnar Svensson såg en utveckling mot mer kulturverksamhet inom skolan och att 
gränsdragningen mellan denna verksamhet och kulturskolans inte alltid var klar. 
Att den typen av ställningstaganden motiverade många kulturskolor att satsa på en 
expansion genom ett ökat samarbete med skolan är inte så förvånande.  

Citatet ovan som berör lärarnas kompetens är dock lite märkligt med tanke på att 
utbildningsnivån på lärare inom verksamheten på fritiden, kulturskolan, låg 
skyhögt över nivån för grundskolans lärare. Synen på att de organisatoriska 
skillnaderna mellan skola och kulturskola inte var så viktiga och att kommunerna 
fritt kunde satsa lite mer på kulturverksamhet inom skola, är tecken på att 
diskussionen som fördes på 1990-talet låg långt ifrån den som förs idag. 

Olsson (1993) tolkade samtiden som att den skulle medföra ökade krav på att möta 
individuella behov. Så har det säkert också generellt blivit i samhället. Samtidigt är 
den friare, mer individuellt baserade inriktning, som han förutspådde, raka 
motsatsen till de kursplaner som idag finns med noggrant angivna områden som 
skall tas upp på lektionerna. Möjligen påverkade den friare syn som fanns inom 
skolan på 1990-talet en friare syn även inom kulturskolorna. 1990-talet var inte en 
tid som ställde krav på exakta kursplaner inom kulturskolan.  

Om jag skulle sätta kulturskolorna som institutioner i förhållande till 
individualiseringen är de snarast i polemik mot detta synsätt. Kulturskolorna 

 
78 Skolan ”kommunaliserades” 1991 – samma år som den första av texterna skrevs. 
79 Svensson (1993), sid 54. 
80 Svensson (1993), sid 51. 
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poängterar snarare samverkan mellan konstformer, kulturella upplevelser, 
produktioner och samspel. I det perspektivet var kulturskolorna anakronistiska.  

Den obligatoriska skolans organisation var på 1950-talet en mycket betydelsefull 
förebild för musikskolan. Denna betydelse upphörde naturligtvis inte med att 
musikskolan utvecklades till en kulturskola. Frågan är istället om den obligatoriska 
skolan påverkade kulturskolans pedagogiska struktur och ideologi på något helt 
nytt sätt. Jag har inte kunnat finna några svenska vetenskapliga eller andra arbeten 
som tar upp denna fråga. Min tolkning måste därför till stor del bygga på min egen 
förförståelse.  

Grundskolorna hade en effekt på kulturskolornas pedagogiska struktur genom att 
de var en arena för arbetssätt där flera konstformer verkade tillsammans. I brist på 
den typen av ”ämneskurser”, som kunde erbjudas på elevernas fritid, var 
grundskolor öppna för att arbetslag av lärare – musiklärare, danslärare, bildlärare 
och dramapedagoger – arbetade tematiskt inom skolans obligatorium. Det 
utvecklade lärarnas erfarenheter av att arbeta tillsammans. Arbetssätten kunde 
prövas och sedan användas, dock i begränsad omfattning, inom kulturskolornas 
undervisning på elevernas fritid.  

Jag tolkar också samverkan med grundskolan på flera sätt indirekt hindrat 
kulturskolorna att utveckla andra områden. I första hand att nå ”alla barn” på andra 
sätt än genom grundskolan. Att nå alla barn i åldern 8–9 år kunde i musikskolans 
barndom betyda att barnen nåddes i en tidig ålder.81 1990 betraktades dock en start 
för undervisning i 8–9-årsåldern inte som tidig. När kulturskolorna etablerades 
kunde ofta dans- och bildundervisning starta redan i femårsåldern. Ibland ännu 
tidigare. På musiksidan hände det också i undantagsfall. Det normala för 
musiklärare var dock att starta senare. Rytmiklärare, men inte majoriteten av 
instrumentallärare, har kunnat arbeta med även yngre barn. Eftersom en stor del av 
musikundervisningen kopplats till rekryteringsinsatser i årskurs 2 är min tolkning 
att denna koppling medfört att även organiserandet av andra konstarter anpassats 
till traditionen. En ny inriktning med mer samverkan med förskolegrupper och/eller 
exempelvis BVC – där alla barn också kan nås – har därmed i hög utsträckning 
uteblivit.  

Varför samverkan med grundskolan? 
Efter konstaterandet att kulturskolorna var starkt påverkat av samverkan med 
grundskolorna kan det vara på sin plats att fråga sig varför denna samverkan kom 
till. Varför blev först musikskolorna, och sedan kulturskolorna, intresserade av att 
arbeta med kultur inom grundskolorna? Går det att hitta ideologiska motiv för 
detta?  

1. Flera av de statliga utredningar som berört frågan, exempelvis Musikliv i Sverige 
och den s.k. OMUS- utredningen82 , har föreslagit ett närmande mellan den 
obligatoriska skolan och musikskolan. Dessa förslag har dock aldrig lett till några 
beslut i riksdagen i den riktningen. Troligtvis har förslagen ändå påverkat debatten.  

2. Möjligheten att kunna använda den obligatoriska skoldagen för 
instrumentallektioner underlättade musikskolans schemaläggning. Samverkan med 

 
81 Läroverkens frivilliga instrumentalundervisning inleddes som sagt först när barnen var 
12–13 år.  
82 SOU 1976:33.  
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grundskolan gav möjlighet till mer arbete på dagtid. Troligen påverkade även rent 
fackliga önskemål viljan att arbeta på dagtid/skoltid. 

3. Det har från musikskolornas sida funnits ett stort engagemang att nå alla barn. 
Det gör man i skolan. SKL kan också sägas ha uppmuntrat detta synsätt. I boken 
Den kommunala musikskolan (1976) finns sju punkter uppradade som skäl för 
samverkan mellan skola och musikskola. I SKL:s skrift Den kommunala 
musikskolan – en resurs i kulturlivet (1984) beskrivs kompanjonlärarskapet som 
den mest utbredda formen av samverkan.83  

4. Viljan till samverkan kan också bottna i den kritik som riktats mot 
musikskolorna. Gunnar Svensson skriver: 

Musikskolorna har länge kritiserats för att de når alltför liten andel av eleverna. 
Avhoppen brukar vara många efter första och andra åren. Kritiken mot 
musikskolan för att den når för få elever har främst kommit från de politiskt 
valda i skolstyrelserna. Kompanjonlärarskapet har medfört att musikskolan 
börjat närma sig skolan, vilket är positivt. Musikskolan har på många håll blivit 
en alltför sluten värld.84  

5. Inom många kulturskolor fanns, av naturliga skäl, en vilja att allt fler skulle få en 
ökad förståelse för betydelsen av kulturaktiviteter inom de flesta av ett samhälles 
områden. Ett av de mer angelägna områdena att påverka var grundskolan. Att 
samverka med grundskolan blev helt enkelt ett sätt att påverka skolorna. En 
jämförelse kan också göras med de barnkulturcentra som etablerades under 1980–
1990-talen. De hade ofta som en prioriterad målsättning att erbjuda för- och 
grundskolor kulturprojekt. Ofta med tematisk inriktning. Detta arbetssätt blev 
vanligt även inom de första kulturskolorna.  

6. Att arbeta tematiskt inom grundskolan med ett estetiskt ämne och ett annat 
skolämne gav också möjlighet att legitimera den estetiska verksamheten – både den 
inom skolan och den för eleverna valbara utanför skolan – med att den påverkade 
elevernas inlärning i alla skolans ämnen. Begreppet transfereffekter användes för 
att beskriva detta. En samverkan med grundskolan kunde ge musikskolan högre 
legitimitet. Det är ett motiv som Lars Graneheim belyser i sin uppsats.  

7. En samverkan med grundskolan skapar underlag för fler tjänster på musik- eller 
kulturskolan. Även detta argument förs fram av Lars Graneheim. Framförallt som 
ett viktigt motiv till den förändring musikskolan i Hällefors genomgick i början av 
1990-talet. Det är förmodligen ett motiv som var vanligt i många kommuner.  

Kan det runt 1990 funnits en mer medveten politik att utveckla samverkan mellan 
skola och kulturskola? Visserligen skapade staten möjlighet för exempelvis dans att 
utvecklas både inom skola och på fritid, men detta var inte alls kopplat till 
etablerandet av en kulturskola. Det fick i viss mån en sådan påverkan genom 
koppling till musikskolor, men jag har svårt att se att det var en medveten strategi.  

Sammanfattningsvis kan denna förändrade uppfattning – 1950 formades de 
kommunala musikskolorna som självständiga enheter för att de inte längre skulle 
kunna vara en del av den obligatoriska skolan – betyda att kulturskolorna 1990 
skulle stärkas och utvecklas genom att få uppdrag av, eller sälja tjänster, till främst 
 
83 260 av landets kommuner hade kompanjonlärarskap läsåret 1983/84. SKL refererad i 
Graneheim, sid 12. 
84 Svensson (1993) sid 52. 
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grundskola och gymnasium. De fyra kulturskolor som Graneheim beskriver har 
alla en omfattande samverkan med inte minst grundskolan. 

Sammantaget är det uppenbart att idéerna runt samverkan mellan musikskolorna 
och den obligatoriska skolan 1990 är en mycket viktig del av ideologin. Därmed är 
fokus knappast på lärandet som en fri process även om vissa texter, som Gunnar 
Svenssons ovan, tyder på en önskan att en mer fri process för lärande skulle finns 
inom skolans ”ofria” process.  

Kulturskolorna och folkbildningen  
Folkbildningen hade en mycket stor betydelse för de första musikskolornas 
ideologi. När det gäller de första kulturskolornas ideologi är spåren svårare att 
upptäcka. Visserligen finns ett folkbildande ideal kvar inom de första 
kulturskolorna. Kulturskolorna vill sprida kultur av hög kvalitet till så många som 
möjligt. Däremot förknippas detta knappast med studieförbund eller ens 
folkbildning. En av de första kulturskolorna, Landskronas vilket Lars Graneheim 
beskriver, kom till som ett direkt resultat av att kommunen inte är nöjd med den 
musikskola ABF har drivit.  

1950 hade studieförbunden ingen avvikande mening från den musikledare hade vad 
gäller krav på utbildade lärare. 1990 stod studieförbunden, i varje fall i praktiken, 
för en syn på att nästan vem som helst kunde leda en musikcirkel. Dessa fanns 
också nästan undantagslöst på nybörjarnivå. Rockband utsåg ofta inom sig en av 
medlemmarna som cirkelledare. Undantag utgjorde de föreningar/orkestrar som 
drev egna cirklar. Studieförbunden hade med andra ord antagit en ny ståndpunkt, 
fått en ny ideologi, någon gång mellan 1950 och 1990.  

I samhället hade ambitionen att lära barn och vuxna den fina kulturen bromsats 
upp. Men inte helt försvunnit. Rockmusik kunde accepteras men en del debattörer 
menade att denna kunde finnas inom studieförbunden och att 
musikskolorna/kulturskolorna kunde ta hand om den mer ”kvalificerade” musiken. 
Någon dialog mellan de första kulturskolorna och folkbildningen fanns inte.  

Folkbildningen, i form av studieförbund, hade med andra ord ingen större påverkan 
på de första kulturskolornas ideologi. Däremot hade bildning som ideologi 
fortfarande en stor betydelse. Kulturskolorna var, liksom musikskolorna tidigare, 
fria från läro- och kursplaner. Även en ökad ”kulturell demokrati”, som 
diskuterades runt 1950, fanns kvar som en målsättning för kulturskolorna. 

Pedagogiska och/eller estetiska förebilder  
Innan kulturskolorna startade uppmärksammades i Sverige några kultursatsningar 
för barn i andra europeiska länder. I början av 1980-talet presenterades arbetet 
inom förskolor i italienska Reggio Emilia. Första gången i form av en utställning 
på Moderna Museet. Den blev en ögonöppnare för många vad bildpedagogiskt 
arbete i en förskola kunde betyda. Arbetssättet präglades av fördjupning, att barnen 
höll på länge och studerade ett område. Det innehöll, inom temat, en stor möjlighet 
till personligt uttryck och kan på gruppnivå betraktas som en fri bildningsprocess.  

Under samma period började många i Sverige intressera sig för de finska 
bildkonstskolorna. Båda dessa verksamheter, och andra, påverkade diskussionen i 
Sverige kring varför motsvarande möjligheter för barn att utvecklas, som länge 
funnits inom musikområdet, inte fanns inom alla konstområden.  
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Reggio Emilia hade i första hand en inriktning på utveckling av förskolor. Både i 
Italien, och senare inom det institut som bildades i Sverige 1992. Det är rimligt att 
tro att denna påverkan i första hand påverkade utvecklandet av Barnkulturcentra. 
1993 fanns tio Barnkulturcentra i landet85. Dessa startades tidsmässigt samtidigt 
som kulturskolorna. De var barn av samma tid och påverkade naturligtvis 
kulturskolorna. Eller kanske barnkulturcentra och kulturskolor snarare påverkades 
av samma förebilder. När det gäller de finska bildkonstskolorna är den mest 
relevanta frågan varför det aldrig blev aktuellt att skapa mer fristående bild-, dans-, 
teater- och filmskolor i Sverige. Jag tolkar det som att två sammanhängande 
orsaker finns. Den första är att det skulle krävts ett nationellt initiativ för att det 
skulle varit möjligt. Några sådana initiativ togs aldrig. Den andra är att det lokalt 
sågs som mycket tveksamt att skapa en egen organisation för kanske en halv 
lärartjänst. Skulle verksamheten ha en chans att etableras var den stora 
musikskolan det sammanhang detta var möjligt.  

Jag kan konstatera att det fanns en del förebilder som i hög grad påverkade 
ambitionen att starta kulturskolor och därmed det tänkande som präglade starten. 
Det är däremot tveksamt om detta i någon större utsträckning fick genomslag i 
kulturskolornas ideologi.  

Sammanfattningsvis fanns inom de första kulturskolorna ett lärande som en fri 
process. Inga läroplaner fanns eller efterfrågades. Ambitionen att utgöra en viktig 
del av skolans kultursatsning gör dock att betydelsen av den fria processen tonas 
ner. De ideologiska skillnaderna mellan skolans utbildningsideologi och 
kulturskolornas bildningsideologi blev allt otydligare.  

Lärandet skapar sammanhang  
Jag använder här i stort sett samma underrubriker som när jag tolkade 
musikskolans förmåga att skapa sammanhang; gruppen som sammanhang, det 
lokala och professionella kulturlivet som sammanhang och bredd vad gäller 
konstform och genrer för att skapa sammanhang. 

Gruppen som sammanhang  
Det mest uppenbara sammanhang som lärandet kan ske på inom en kulturskola är i 
relation till andra konstarter. Hur musikundervisningen påverkades av införandet 
av andra konstarter är naturligtvis en central frågeställning. Dessvärre finns det inte 
mycket att hämta i vetenskaplig litteratur, eller för den delen, i texter över huvud 
taget. Utifrån min förförståelse, och det lilla som finns att ta del av från vad andra 
skrivet, är min tolkning att någon större förändring inte skedde med 
musikundervisningen vid de första kulturskolornas start. Däremot innebar 
naturligtvis införandet av andra konstarter där ofta gruppen var utgångspunkt för 
undervisningen en stor skillnad.  

Samverkan, och därmed ömsesidig påverkan, var troligen större mellan övriga 
konstarter. Dans samarbetade med teater. Teater med bildkonst. Jag har tidigare 
beskrivet att samverkan mellan konstarterna fanns inom de första kulturskolornas 
projekt i grundskolorna. Utöver det blev det vanligt att lärare från olika konstarter 
samverkade i sceniska produktioner.  

 
85 Svensson (1993) 
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Samverkan mellan konstarterna styrde, med några få undantag, inte utvecklingen 
av ny pedagogik inom de första kulturskolorna. Snarare kan man konstatera att 
musikundervisningen fortsatte och de nya konstarterna kom in som parallella 
verksamheter med i sort sett samma organisation som musiken länge haft; en 
lektion per vecka under grundskolornas terminer, rekrytering från årskurs 2 och 
skriftlig anmälan. En del talar, i kontrast till denna tolkning, för att det ändå fanns 
en avsikt att påverka musikundervisningen. I nr 1/1995 i tidningen Fotnoten uttalar 
Anders Nordlund, chef för Kulturskolan i Hällefors att 

 det är inte bara att tillföra musikskolan nya ämnen och sedan kalla det 
för kulturskola. Vitsen är att det skall bli en syntes av kulturskolans alla 
ämnen. Organisationsförändringen ska också påverka musikskolan. […]  

Några skillnader mellan musik och övriga konstformers undervisning fanns. Den 
största var kanske den självklara inriktningen på större grupper som fanns inom 
teater-, dans- och bildkonstområdet. Pedagogiken för den stora gruppen blev mer 
central för kulturskolorna. Den andra stora skillnaden var att de ”nya” 
konstformerna var mer inriktade på att alla barn skulle framträda i en scenisk 
produktion eller delta med verk i en konstutställning. Inom musikskolan var 
traditionen snarare att alla elever skulle erbjudas att delta i en konsert – inte att det 
var självklart att alla barn gjorde det. Det innebar en förändrad syn på sceniska 
produktioner. Det ger eleverna ett helt annat sammanhang för lärande. En svårighet 
finns med att se om denna ideologiska förändring fanns inför de första 
kulturskolorna startade eller snarare var en följd av en förändrad verksamhet efter 
dessa startat. Mycket talar för att det senare alternativet. Det är i varje fall svårt att 
hitta texter som talar för det första alternativet.  

Utan tvekan var de första kulturskolorna mer inriktade på socialt samspel och 
sammanhang än de första musikskolorna. Dels förde de ”nya” konstarterna in mer 
av gruppaktivitet och dels fanns en tydligare inriktning på samverkan mellan 
konstarterna. Bland annat genom sceniska produktioner. Samtidigt fanns hela den 
gamla musikskolans traditioner med som en starkt påverkande kraft på ideologin. 
Eftersom de ”nya” konstarterna volymmässigt var mycket mindre än musikdelen 
har jag svårt att se att kulturskolorna ideologi som helhet präglades av socialt 
samspel. Elever som bara undervisades individuellt utgjorde fortfarande hälften av 
eleverna. Därmed kan kulturskolornas ideologi på denna punkt sägas vara att öka 
gruppens betydelse för undervisningen, men att detta bara i begränsad omfattning 
präglade verksamheten inom de första kulturskolorna.  

Det lokala och professionella kulturlivet som sammanhang 
Från min förförståelse hämtar jag det faktum att det lokala kulturlivet tyckte att 
musikskolorna inte levererade elever till sina ensembler. Hade musikskolornas 
samverkan med det lokala kulturlivet försvagats? Hade kulturskolorna på något 
annorlunda sätt, än de hade 1950, kontakt med den nationella professionella 
kulturen?  

Utvecklingen av musikskolor till kulturskolor var som det framgått ovan inte någon 
stor fråga för amatörmusiklivet 1995–1997. I varje fall syns inget engagemang i 
deras egen tidskrift. Det är heller inte troligt att debatten fanns 1990–1995 när den 
saknas 1995–1997 när kulturskolor började bli mer vanliga.  

Jag har inte heller hittat några andra spår från amatörer eller professionella 
kulturutövare som varit aktiva förespråkare av etablerandet av kulturskolor. Vare 
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sig det lokala amatör- eller det professionella kulturlivet har i någon större 
utsträckning påverkat de första kulturskolornas ideologi.  

Det symposium på Kungl. Musikaliska Akademien som jag beskrivet ovan, 
handlade i början av 1990-talet enbart om musikskolorna. Jag hittar inga tecken på 
att kulturskolorna var ett tema som diskuterades inom musikhögskolor, 
kulturdepartement, Kulturrådet eller andra nationella möjliga plattformar för 
debatt.  

I vilken utsträckning de diskussioner som fanns kring kulturverksamheten 1990 –
 och bara indirekt berörde kulturskolorna – påverkade utformningen av 
kulturskolornas ideologi har jag svårt att avgöra. Självklart påverkade de 
diskussionerna men spåren av dem är allt för vaga för att kunna tolkas.  

Slutsatsen jag drar är att det helt saknades nationell debatt kring införandet av 
kulturskolor. Kanske fanns lokal debatt på några håll, men om den varit hård borde 
den givet avtryck i riksmedia eller i facklig media. Troligen var den därför 
begränsad. Därmed blev kulturskolornas kulturpolitiska uppdrag inte formulerat på 
nationell nivå och mycket begränsat på lokal nivå. Med det senare avser jag att en 
kommun inte på samma sätt som staten finner det rimligt att ta ansvar för att viss 
typ av musik eller enskilda orkesterinstruments popularitet. Att arbeta för 
bevarande av exempelvis fagott eller harpa kan inte rimligen vara ett kommunalt 
uppdrag. Ett sådant kan bara vara en del av ett större nationellt arbete. Eftersom 
debatt kring den typen av målsättningar saknades blev de heller inte aktualiserade 
lokalt. (Däremot hade kulturskolorna en fortsatt starkt vilja att bevara blås- och 
stråkinstrumenten.) 

Sammanfattningsvis fanns ingen uttalad vilja att sätta in kulturskolan i något annat 
kulturpolitiskt sammanhang än det musikskolan hade tidigare. Snarare pekar 
mycket på att de första kulturskolorna i lägre grad än de första musikskolorna var 
en del av det lokala kulturlivet och istället såg ett utvecklat samarbete med skolan 
som det viktigaste sammanhanget. Ur elevernas synvinkel var vare sig det lokala 
kulturlivet eller det nationella, på amatör- eller professionell nivå, något som satte 
in undervisningen i något större sammanhang än tidigare.  

Konstformer och genrer för att skapa sammanhang 
Med införandet av flera konstarter kunde elever i vissa sammanhang möta elever 
från andra konstområden. Det var säkert heller inte helt ovanligt att elever deltog i 
undervisning inom flera konstarter. Möten mellan elever skedde främst vid olika 
produktioner och sceniska framträdandet vid terminsavslutningar och liknande. 
Ibland var också undervisningen lokaliserad så eleverna mötte varandra på 
kulturskolan. Det är väldigt svårt att tolka i vilken utsträckning detta skedde, men 
helt klart fanns det i kulturskolornas ideologi en tanke att de olika konstformerna 
skulle berika varandra. Och därmed sätta in elevens egen undervisning i ett större 
sammanhang.  

Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 

Kulturskolan, jämlikhet och jämställdhet 
1990-talet var som sagt ett mer individualistiskt årtionde än 1950-talet. Att påstå att 
det var en del av värderingen bakom kulturskolorna leder dock fel. Snarare är 
kulturskolorna, sett ur denna dimension, som jag tidigare påpekat, anakronistisk, 
dvs. i konflikt med tidsandan. Med det menar jag att kulturskolorna sökte mer av 
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gruppverksamhet genom införande av andra konstformer, samverkan mellan 
konstformer, fler sceniska produktioner mm. I den meningen var värderingarna 
snarast kollektivt inriktade. Ingen skulle uteslutas ur en dans- eller teatergrupp pga. 
av att de inte var tillräckligt ”begåvade”. Det kan ses som en strävan efter 
jämlikhet. 

1950 handlade det om att nå alla även om man önskade ge möjligheter till några att 
söka en professionell bana. 1990 var ideologin enligt min förförståelse fortfarande 
inriktad på bredd. Samtidigt framhöll många musikskolor de f.d. eleverna som gått 
vidare till en professionell karriär som en särskild kvalitet i verksamheten.86 Min 
tolkning är att ideologiskt var breddinriktningen dominerande men i praktiken 
fanns en parallell ideologi att man borde satsa mer på elit. Inget hindrade att en 
musikskola tydligt uttalade att det stod för både och. Det skedde dock mycket 
sällan.  

I 1974 års kulturpolitik dominerades av breddperspektivet. I remissbehandlingen 
stöddes detta av de flesta. Noterbart är att både Musikaliska akademiens styrelse 
och Musikhögskolan i Stockholm istället betonade vikten av att tillvarata de 
begåvade elever som vill ägna sig åt musikeryrket.87 LO ansåg att det istället 
behövdes  

en socialt inriktad bestämning av målen. Erfarenheterna från 
musikskolan visar klart att det finns risker för en utveckling till enbart 
elitskola där de vanliga mekanismerna av privilegiering och utslagning 
gör att samhällets satsning framför allt kommer de redan gynnade 
grupperna till del. 

Det tyder på att det 1974 fanns en skillnad i betoningen av hur musikskolornas 
uppdrag borde se ut. Min tolkning är att denna skillnad kvarstod 1990. Samtidigt 
innebär en inriktning på bredd inte att en elitsatsning är omöjlig. Jämför 
exempelvis diskussionen som länge funnits inom idrotten kring bredd och elit. Den 
debatten var dock mycket svag inom musikskolorna. Sammanfattningsvis är min 
tolkning att kulturskolorna i allt väsentligt ville gynna en utveckling av bredd. 
Påverkan från en mer individualistisk, och kanske elitistisk, människosyn fanns 
men var liten. Kulturskolornas ideologi betonade jämlikhet. 

Även när det gäller de första kulturskolorna, precis som med musikskolorna, kan 
man ställa sig frågan hur utvecklingen såg ut ur ett genusperspektiv. På samma sätt 
som jag resonerade kring musikskolornas start, har jag svårt att hitta belägg för att 
genusfrågan var viktig inför de första kulturskolorna. Jag har inte kunnat hitta 
några målsättningar på detta område. Det beror säkert i hög grad på en 
omedvetenhet kring frågan hos kulturskolorna. I praktiken kom införandet av 
konstarterna dans, teater och bildkonst att spela en stor roll eftersom elevgrupperna 
allt mer bestod av flickor. Någon målsättning att införa dessa konstarter för att få in 
fler flickor i verksamheten kan dock inte bekräftas.   

 
86 ”I den kommunala musikskolan finns ofta ett annat underförstått kriterium för 
lärarframgång: antalet elever som går vidare till högre musikutbildning” (Sundin 1988, sid 
103)  
87 Prop 1974:28, sid 70.  
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Normativ kultursyn 
Hur ser kulturskolornas kultursyn ut? De första musikskolorna var en del av hela 
samhällets arbete för den goda kulturen. Med det avsågs då, lite förenklat uttryckt, 
den klassiska musiken. 1990 fanns som sagt inte samma kultursyn. Betydde det att 
också ideologin att fostra upphört? Min tolkning är att så inte var fallet. Däremot 
hade den försvagats. Den fanns kvar uttryckt som att musikskolorna skulle ge barn 
och ungdomar en rik fritid – så att de inte kunde hitta på sämre aktiviteter. Fostran 
fanns också kvar som en ideologi att all musikfostran var av godo för individen – 
oavsett vilken genre eleven valt att förkovra sig i.  

Det är svårt att hitta konkretsa beskrivningar av kulturskolornas kultursyn. En 
detalj som ändå flera år tidigare kan vara talande är att när en uppgift infördes i Ny 
kulturpolitik 1972 lyder den ”Kommunala musikskolor fanns läsåret 1972/73 
organiserade i 350 av landets kommuner med totalt ca 250 000 elever” och 
återfinns under rubriken ”Fritt kollektivt skapande”. Det kan stå som symbol på en 
kultursyn som blivit allt mer icke-normativ. ”Det fria kollektiva skapandet” kan 
inte ha några självklara förebilder.  

En annan belysande detalj, som inte specifikt berör musikskolorna, är att Dagens 
Nyheter i början av 1990-talet skapade en sammanslagning av sidorna för Kultur 
och Nöje. Att på det viset upphöja nöje till samma nivå som kultur väckte 
motstånd, men DN var på många sätt tidstypiskt i sitt agerande. 1990 hade ett mer 
– om än inte helt – ickenormativt kulturklimat.  

1990 fanns lärarutbildningar på musikområdet även inom folkmusik, jazz och rock. 
Även om den klassiska musiken i många sammanhang hade en högre status så var 
det i praktiken inte längre musikskolornas syfte att motverka folkmusik, jazz och 
rock. Även musikskolorna hade 1990 en mer icke-normativ kultursyn. 

Det normativa hade inte helt upphört, men fått en annan skepnad. Det handlade inte 
längre lika mycket om genrer utan fanns kvar som skillnad mellan god och dålig 
kultur. Den kommersiella skräpkulturen var ett hot mot den goda kulturen. Det 
lyftes fram som ett argument för kulturskolorna. Dessa skulle vara en garanti för att 
ungdomarna mötte den bra kulturen.  

 

Lärandet är icke-instrumentellt  
Graneheim redogör för nya argument för införande av kulturskola. Ett viktigt 
argument för kulturskola är de transfereffekter som förmodades finnas. Enkelt 
uttryckt: spela ett instrument så blir du bättre i matematik. Några andra argument 
som lyfts fram av Graneheim är att kulturskolornas skulle vara en motvikt mot 
kommersiell skräpkultur och kultur som lokaliseringsfaktor. Det första argumentet 
var också en del av den nationella kulturpolitiken sedan 1974. Det andra 
argumentet är än mer tidtypiskt. Flera debattörer på 1990-talet argumenterade för 
kulturens betydelse för näringsutveckling. Åke E Andersson lanserade på 1980-
talet begreppet K-samhälle. Begreppet ”symboliserar ett samhälle och dess 
ekonomiska system, som byggs upp på en grund av (formella) kunskaper, kreativa 
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resurser, kommunikationssystem och konst och annat kulturellt kapital.”88 En 
särskild del av näringen som uppmärksammades allt mer var musikexporten. Det 
”svenska musikundret ”som fenomen inleddes i hög grad på 1990-talet. 
Grundandet av Export Music Sweden i juni1993 markerar, av allt att döma, 
startpunkten för diskursen om svensk musikexport, skriver Rasmus Fleischer i en 
artikel 2009.89 

 
Både hotbilden från kommersiella delen av kulturen och möjligheten att skapa nya 
näringar via en ökad satsning på kulturområdet, finns med även i utredningen av 
kulturskola i Södertälje.90Andra argument handlade snarast om att fostra eleverna 
till kreativa vuxna som kunde bidra till ett bättre samhälle. Argumenten skiljer sig 
drastiskt från de på 1950-talet men i likhet med dessa är de instrumentella, dvs. 
målen ligger inte här och nu eller inom musiken/kulturen i sig utan syftar till 
bredare samhällsförbättringar. Fostransaspekten ligger dock inte i första hand på 
ungdomar som grupp utan på möjligheten för varje enskild elev att förverkliga sig 
och få nytta av sitt kulturutövande och bidra till samhället senare i livet.  
 

Sammanfattning av dimensioner  

Lärandet som en fri process  
Jag har ovan beskrivet hur kulturskolorna allt mer strävade efter att bli viktiga för 
grundskolorna. Den utvecklingen kan knappast beskrivas som en vilja att arbeta 
med bildning som en fri process. Samtidigt har jag beskrivet hur kulturskolorna i 
ökad utsträckning arbetade med produktioner. Många där eleverna själva styrde 
innehållet. En del av dem kan beskrivas som att de hade en fri process som mål. 
Kulturskolorna strävade heller inte mot att införa läroplaner. De första 
kulturskolorna kan – liksom de första musikskolorna – beskrivas som att de är en 
del av såväl en skol- som bildningstradition.  

Lärandet skapar sammanhang  
För många musikelever, men inte för alla, var ensemblen ett musikaliskt 
sammanhang. Ingen förändring hade skett från 1950. Målsättningen med 
undervisningen att elever senare som vuxna kunna delta i en lokal ensemble hade 
däremot förlorat sin betydelse Det lokala kulturlivet gav med andra ord inget 
självklart sammanhang för eleverna. 

Genrebredden hade ökat. Ideologin utgick från att elever bör möta flera genrer. Det 
är däremot tveksamt i hur hög utsträckning eleverna gjorde detta. Min förförståelse 
säger att det i hög grad berodde på den enskilde läraren … inte kulturskolans 
ideologi.  

 
88 K-samhället i backspegeln, artikel av Åke E Andersson i Beckman, S. & Månsson, S. 
(red.) (2008). Kultursverige 2009: problemanalys och kulturstatistik. Linköping: Sörlins 
förlag. 
89 Fleischer (2009) Musikundret - Om ”den svenska musikexporten” och arvet från 1990-
talet. Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. (Preliminär rapport) 
90 Sandh (1988) 
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För elever inom dans, teater, bildkonst och film fanns däremot större möjligheter 
till samverkan och det sammanhang inte minst produktioner och projekt utgjorde.  

Sammantaget fanns inom de första kulturskolorna en medveten vilja, en ambition, 
att sätta in undervisningen i ett större kulturellt sammanhang.  

Lärandet skapar jämlikhet eller ojämlikhet 
Den normativa kultursynen är inte lika framträdande 1990 som den var 1950. 
Kulturskolorna omfattade heller ingen medveten satsning på elitverksamhet. 
Riskerna för att verksamheten på något plan skulle leda till ökad ojämlikhet var 

därför liten. Lärandet skapade i huvudsak ökad jämlikhet.  

Lärandet är icke-instrumentellt  
Jag har ovan konstaterat att kulturskolan ofta motiverades med klart instrumentella 
mål.  

 
 

De första kommunala kulturskolornas ideologi 
 

Bildningens 
kännetecken 

De första 
musikskolorna 
uppfyller kriterierna 

De första musikskolorna 
uppfyller inte kriterierna 

Lärandet är en fri 
process 

Ingen läroplan   

Lärandet skapar 
sammanhang  

Ensembler för vissa Låg koppling till lokal 
eller professionell kultur 

Lärandet skapar 
jämlikhet eller 
ojämlikhet 

Målet var fortsatt en 
ökad kulturell 
demokrati  

 

Lärandet är icke-
instrumentellt  

 

 Kulturverksamheten 
motiveras i hög grad med 
instrumentella argument.  

Bildningens 
kännetecken 

De första 
musikskolorna 
uppfyller kriterierna 

De första musikskolorna 
uppfyller inte kriterierna 

Lärandet är en fri 
process 

Ingen läroplan   

Lärandet skapar 
sammanhang  

Ensembler för vissa Låg koppling till lokal 
eller professionell kultur 

Lärandet skapar 
jämlikhet eller 
ojämlikhet 

Målet var fortsatt en 
ökad kulturell 
demokrati  

 

Lärandet är icke-
instrumentellt  

 

 Kulturverksamheten 
motiveras i hög grad med 
instrumentella argument.  



66 Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv	
	
	 	

 

Min tolkning är att även kulturskolornas utveckling kan ses ur ett nationellt 
perspektiv. Svagheten i en sådan tolkning är bristen på texter som beskriver 
utvecklingen. Det är i hög grad min förförståelse som spelar in när jag gör denna 
tolkning. Den kan därmed betraktas som sämre underbyggd än den kring 
musikskolorna. Jag menar att den ändå är rimlig. Inte minst utvecklingen efter den 
period jag studerat, 1990 fram till idag, visar att kulturskoleutvecklingen har stora 
likheter runt om i landet. Det skulle därför vara förvånande om utvecklingen runt 
1990 drevs i helt olika riktning i de aktuella kommunerna. Även när det gäller 
kulturskolorna var andra kommuner, ofta geografiskt närstående, de största 
förebilderna. Jag menar därför att vi kan se de värderingar och idéer som präglade 
de första kulturskolorna som en ideologi.  

Genom en sammanvägd tolkning av de olika dimensionerna och deras inbördes 
betydelseskillnader kan de första kulturskolorna ideologi beskrivas. Denna 
beskrivning utgör svaret på min andra forskningsfråga: Kan de första kommunala 
kulturskolornas ideologi beskrivas i relation till bildningsbegreppet?  

Ideologin utgick, liksom den inför de första musikskolorna, ifrån ett lokalt uppdrag. 
Initiativen till kulturskolorna togs av engagerade tjänstemän och/eller av 
engagerade lokala politiker. Inte sällan på orter där en förändring av musikskolan 
ändå var aktuell. Krishantering kan därför ses som en möjlig drivkraft. Inga 
internationella förebilder kan utpekas, men visst inflytande fanns från pedagogik i 
andra länder. Kulturskolorna skulle vara en tillgång till kommunens eget kulturliv 
men framförallt ge barn och ungdom i kommunen en rik fritid. Tiden var mogen 
för att detta inte bara skulle gälla musik. De första kulturskolorna var i viss mån, i 
musikskolornas tradition, präglade av folkbildningen. Ett, kan vi kalla det, 
demokratiskt jämlikhetsideal att alla skulle få möjlighet att delta, var fortfarande 
centralt.  

Undervisningen var i hög grad en fri process, inga läroplaner eller andra 
styrdokument styrde i någon större utsträckningen själva undervisningens 
uppbyggnad. Samtidigt var verksamheten ofta inriktad på att bli en del av den 
obligatoriska skolan med sina läroplaner. Kulturskolorna relaterades inte till 
nationella kulturmål och det professionella kulturlivet, nationella organisationer 
eller staten var inte delaktiga i utvecklandet av kulturskolorna och deras ideologi. 
Inte heller det lokala kulturlivet spelade någon viktig roll.  

Den normativa kultursynen var inte lika stark som när de första musikskolorna 
startade. Den fanns dock kvar. Inte i första hand kring vilka genrer och 
kulturinriktningar som skulle finnas på kulturskolan, utan mer som en kamp mot 
dålig kultur. Delar av den kommersiella kulturen betraktades som skräp. Inriktning 
mot betydelsen av elevernas eget skapande hade höjts.  

Det praktiska organiserandet av undervisningen präglades i hög grad av traditioner 
från musikskolorna. Musikundervisningen hade under åren 1950-1990 ideologiskt 
rört sig mot enskilda lektioner även för nybörjare. Arvet från bildningstraditionen 
hade försvagats. Troligen under inflytande från framförallt 
musiklärarutbildningarna. Kulturskolornas ideologi baserades på att de ”nya” 
konstformerna skulle komplettera musikundervisningen. Det fanns få uttalade 
ambitioner att förändra musikundervisningen.  

Gruppundervisning var självklar för de tillkommande konstarterna, men inom 
musiken var en lärare med en elev i taget inom en fastställd tidsram karakteristiskt 
för undervisningen. Med fler ämnen i grupp fick kulturskolorna större fokus på 
sceniska produktioner, på lärarsamverkan mellan konstarter och på att alla elever 
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skulle visa upp sitt kunnande. Även ämnen som dans, teater och film fick 
musikskolornas pedagogiska struktur i form av en lektion i veckan, skolterminer 
etc. Skillnaden gentemot musikämnet var att de nya konstformerna bedrevs som 
gruppaktiviteter. Vissa musikelever, färre än hälften, deltog i ensembleverksamhet. 
Fler elever än tidigare, i musikskolorna, kan därför antas ha kunnat se sitt lärande i 
ett större sammanhang och fått möjlighet att möta andra elever och andra genrer 
och konstarter.  

Ideologin framhöll att det borde vara högskoleutbildade pedagoger men i verkligen 
var det ibland svårt att hitta utbildade dans- teater- och bildpedagoger.  

Byggandet av folkhemmet hade ersatts av instrumentella nyttoaspekter både på ett 
individuellt och samhälleligt plan. Kulturverksamheten kunde också ge ungdomar 
bättre förmåga till ett ökat lärande i skolans många ämnen och på sikt skänka 
kommunen en mer kreativ näringsutveckling.  

Samverkan med olika skolformer, främst grundskolorna, betydde mycket både 
innehållsmässigt och strategiskt, samtidigt som det medverkade till att begreppet 
kulturskola blev otydligt.  

Ideologin omfattade en önskan att förbereda enskilda elever för att kunna gå vidare 
till professionell kulturutbildning. Denna önskan var dock inte strukturerad vare sig 
lokalt eller nationellt.  

Ideologin bestod inte av individualisering eller av en varierad lokal, regional och 
nationell verksamhet som pågick hela året.  

Kulturskolorna var ideologiskt i viss mån en del av bildningsrörelsen. De sökte sig 
alltmer till att bli en del av det obligatoriska skolväsendet och motiverade sin 
existens alltmer med instrumentella mål, varför de ur dessa synvinklar kan sägas 
alltmer ta avstånd från en ideologi präglad av bildning.  
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Kapitel 8 En jämförelse av ideologierna  

Jag söker i denna uppsats efter en nationell ideologi. Det betyder ju inte att det inte 
funnits lokala ideologier som skiljde sig från den nationella. Jag vet av egen 
erfarenhet att det fanns en uttalad målsättning som kan kallas ideologi i den 
kulturskola, Södertäljes, där jag själv arbetade. Den blev dock inte ordentligt 
nedskriven innan kulturskolan startade och den var heller inte i någon större 
utsträckning kommunicerad med andra kulturskolor. På samma sätt kan även 
kulturskolan i exempelvis Hällefors haft en ideologi som inte påverkade en 
nationell ideologi. Det andra påpekandet är att jag i denna uppsats belyser hur det 
såg ut runt 1950 respektive 1990. Jag har inte försökt beskriva hur det såg ut på 
1970- och 1980-talen när SKL gav ut sina skrifter eller hur kulturskolornas 
ideologi under 2000-talet ser ut.  

Den mest centrala slutsatsen av de två historiska skeendena i denna uppsats är att 
det är svårt att hitta belägg för att någon helt genomtänkt ideologi, eller för den 
delen, metodik. Bådas ideologi präglades i praktiken mer av att göra än formulera 
musikskolornas respektive kulturskolornas ideologi. Detta beror säkert i hög av att 
både musikskolorna och kulturskolorna växte fram ur kommunala initiativ. 
Behovet att styra verksamheten med ideologiskt baserade dokument ansågs 
förmodligen inte vara så stort. De som arbetade i verksamheten fick möjlighet att 
själva strukturera den.  

Skall jag jämföra de första musikskolorna respektive de första kulturskolorna 
ideologi, finns skillnader men även likheterna är tydliga. Kulturskolorna utmanade 
inte på någon grundläggande nivå de traditioner som var musikskolornas.  

 
Musikskolorna  Kulturskolorna  

Lokalt uppdrag Lokalt uppdrag 

Avsaknad av formulerad ideologi Avsaknad av formulerad ideologi 

Avsaknad av läroplan Avsaknad av läroplan  

Fritid Fritid (och skola?) 

Lärandet som fri process men med dold 
läroplan 

Lärandet som en delvis fri process 

Söker självständig roll utanför den 
obligatoriska skolan 

Söker vara en del av den obligatoriska 
skolan  

Normativ kultursyn – klassisk musik Viss uppdelning i bra och dålig kultur – 
genrebredd och flera konstarter  

Lokala ensembler som mål för ”duktiga” 
elever 

Oklara mål kring ensembler – 50 % 
deltar 

Det goda samhället som instrumentellt mål Lokaliseringsfaktor, 
näringslivsutveckling och ökad lärande 
i andra skolämnen som instrumentella 
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Kulturskolan som en del av det obligatoriska skolväsendet 
Musik- respektive kulturskolornas ideologiska förhållande till lärandet som en fri 
process i förhållande till viljan av nära samarbeta, eller kanske till och med vara en 
del av, för-, grund- och gymnasieskolan är en mycket central ideologisk fråga. 
Nedanstående bild menar jag ger en intressant sammanfattning av förändringarna 
inom det området. Kulturskolorna har rört sig från att vara en del av skolvärlden till 
att vara en självständig kommunal enhet till att återigen söka bli en del av 
framförallt grundskolan. Från tiden innan de kommunala musikskolorna fanns den 
frivilliga undervisningen inom läroverken och statliga bidrag för denna. Jag har 
placerad den som mitt emellan fritid och obligatorisk skola. När kommunala 
musikskolan bildades var ett av flera argument att den då skulle kunna få en 
självständig roll i förhållande till folkskolan. Ibland bildades en musiknämnd för att 
svara för musikskolans verksamhet så att inte skolnämnden skulle behöva 
engageras i verksamheten. Samtidigt blev musikskolorna kommunalt finansierade. 
När kulturskolorna bildades är musikskolorna fortfarande enbart kommunalt 
finansierade, skolan statligt. Däremot söker flera kulturskolor mer och mer 
samverkan med obligatoriet genom kompanjonlärarskap, försäljning av 
lärartjänster, projekt och lärarlag som blir en del av den obligatoriska 
skolverksamheten. Därmed arbetar kulturskolorna inom de nationella skolmålen 
medan verksamheten helt styrs och finansieras genom lokala beslut.  

Frågan som jag redan ställt är hur medveten denna ompositionering varit och 
vilken samsyn det då fanns kring den obligatoriska skolans och kulturskolornas 
respektive uppdrag.  

 

 

Det goda samhället som instrumentellt mål Lokaliseringsfaktor, 
näringslivsutveckling och ökad lärande 
i andra skolämnen som instrumentella 
mål  

Lektioner Lektioner och sceniska produktioner 

Skolterminer Skolterminer 

Deltagande i lokalt kulturliv som mål Individuella mål 

Begränsad inriktning på yrkesförberedelse Begränsad inriktning på 
yrkesförberedelse 
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Fig. 1. Översikt hur de kommunala musik- och kulturskolorna förflyttat sig mellan 
statligt och kommunalt styre och mellan fritidsverksamhet och samverkan med den 
obligatoriska skolan, mellan 1920 – 1990. 
 

El Sistema 
El Sistema är en modell för instrumentalundervisning som är starkt inspirerad av en 
verksamhet med samma namn i Venezuela. Den har nu 2017 spridit sig till flera av 
landets kulturskolor. Jag har därför svårt att helt hoppa över verksamheten i denna 
uppsats.  

Målsättningarna med El Sistema är flera. En tydlig del av ideologin är att nå även 
andra elever än de medelklasselever som är överrepresenterade inom 
kulturskolorna. Detta lyckas också genom att verksamheten startas i områden där få 
elever traditionellt deltar i kulturskolorna. Eleverna motiveras att stanna i 
verksamheten genom att en stark gruppkänsla byggs upp, kontinuerliga 
föräldrakontakter finns, och en tydlig inriktning mot framträdanden tillsammans 
med professionella orkestrar etableras. Ett sätt att betrakta denna verksamhet är att 
se den som ett alternativ till hur många kulturskolor arbetar. Ett annat, mer rimligt 
enligt min tolkning, är att se på El Sistema som ett förverkligande av de första 
musikskolornas ideologi – delvis förankrad i en bildningstradition. På många sätt är 
målsättningarna desamma. Inom El Sistema finns en satsning på ökad jämlikhet, 
den egna musikaliska utvecklingen sker i ett tydligt sammanhang. Det visar på en 
bildningstradition. Däremot är processen inte särskilt fri och det instrumentella 
målet – att ge barn i underprivilegierade områden en bättre start i livet – är tydligt. 
Inte heller El Sistema uppfyller alla bildningens kännetecken.  
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Kapitel 9 Diskussion 

Tidigare forskning 
Väldigt lite av tidigare forskning behandlar mina forskningsfrågor. Därför blir 
frågor att här relatera till tidigare forskning begränsad. En fråga som ändå har 
behandlats tidigare är vilken tradition musikundervisningen på musikskolorna 
arbetat. Lindeborg (1999) har gjort en kategorisering: 

– Konservatorietraditionen – fokuserar främst det instrumentella eller vokala 
hantverket 

– Samspelstraditionen – representeras främst av blåsorkesterverksamheten 

– Den estetiska traditionen – fokuserar på estetisk fostran med en normerande syn 
på musiken 

– Den progressivistiska – ser musiken i första hand som ett individuellt mänskligt 
uttrycksmedel 

Jonas Gustafsson (2000) menar, utifrån Lindeborgs kategorisering, att det i 
Stockholms musikskola främst var konservatorietraditionen – och i viss mån den 
progressivistiska inom den förberedande undervisningen, som blev den som 
dominerade musikskolan i Stockholm.  

Jag har beskrivet hur Larsson m.fl. menat att det stora antalet timlärare varit en 
viktig faktor för att det fanns en stor del enskild undervisning. I de första 
musikskolorna var dock gruppundervisning det vanliga för nybörjare. 
Bildningstraditionen var stark. Det finns också belägg för att så var fallet av 
pedagogiska skäl, inte ekonomiska som man kan tänka sig. Att de första 
musikskolorna startade med enskild undervisning i en konservatorietradition ser 
jag därför som delvis en felsyn.  

Jag tolkar det som att det snarare har skett en värderingsförändring successivt 
under slutet av 1950-talet och 1960-talet. På 1960-talet, den tid Gustafssons 
slutsats utgår ifrån, talar mycket för att enskild undervisning för nybörjare blivit 
allt vanligare. Den allt större fokuseringen på konservatoriemodellen beror troligen 
på att musikhögskolan, senare musikhögskolorna, började utbilda lärare för 
musikskolan. Gradvis, tolkar jag det som, blev dessa lärare allt fler och allt mer av 
nybörjarundervisningen började också enskilt. 

Reimers-Wessbergs slutsats att musikskolornas framväxt var ett multifaktoriellt 
fenomen finner jag mycket trovärdig. Där fanns läroverkstraditionen, 
folkbildningen, det lokala musiklivet, privata aktörer som alla på olika sätt 
påverkade skeendet. Lite olika i olika kommuner.  

Graneheims uppsats, den enda som finns på kulturskoleområdet, finner jag också 
väl stämmer in med de resultat jag har fått fram. Jag motsätter mig dock hans 
definition av kulturskolan som en verksamhet som inkluderar även obligatorisk 
skolundervisning.  
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Vad kunde ideologin omfattat?  
När jag ser på 1950- respektive 1990-talet från dagens utgångspunkt är det svårt att 
låta bli att ta sig friheten att också diskutera några områden som kunnat prioriteras 
annorlunda. Denna del bygger av naturliga skäl mer på mina värderingar än de 
tolkningar jag redovisat ovan.  

Musikskolornas och kulturskolornas verksamhet har inom sig haft stora kvaliteter 
som gjort att den vuxit och blivit framgångsrik. Den höga kvaliteten, eller 
naturligtvis även dess motsats, låg hos den enskilde pedagogen. Mer sällan i 
musikskolan eller kulturskolan som organisation/struktur. Mer sällan i en väl 
genomtänkt ideologi. Enskilda entusiastiska lärare har genom att själva utgöra 
positiva förebilder stimulerat tusentals barn och ungdomar att ägna sig åt musik, 
och senare andra konstformer, på sin fritid. Många, men tyvärr för få, av 
musikeleverna har fått vara en del av ett större sammanhang i form av en ensemble. 
Inte minst de stora blås- och stråkensemblerna har varit en viktig del av 
musikskolornas verksamhet. För dans- bildkonst- och teatereleverna har gruppen 
varit en självklarhet. Några av alla dessa elever har sedan själva tagit steget till att 
bli professionella. Än fler har gjort sitt kulturutövande till en rik del av deras fritid. 
Kulturskolorna har haft stora kvalitéer och givet mening åt väldigt många barns 
och ungdomars fritid de senaste 65 åren. Jag är samtidigt övertygad om att 
verksamheten hade varit än bättre med en tydlig ideologi och tydliga mål.  

Jag menar att musikskolornas ideologi borde omfattat att musicerande bygger på 
sampel. Ensembleundervisning borde varit en självklar del av all undervisning. 
Lärare skulle till och med få något som kallades ”nedsättning av 
undervisningsskyldighet” för att leda ensembler. Det skickar naturligtvis signaler 
om att ensemblen ligger utanför normen. Det var ett stort misstag.  

Jag menar att musikskolorna borde satt sången mer i centrum för undervisningen. 
Min tolkning är att detta inte gjordes av tre olika orsaker; att sången fanns i 
folkskolan, att det lokala orkesterlivet främst efterfrågade instrumentalister och att 
militärmusikerna inte var sångare. Sången, naturligtvis inkluderande körsången, 
borde ha fått en starkare ställning. 

Redan när de första musikskolorna startade fanns utanför musikskolorna 
rytmikundervisning för barn i förskoleåldern. Den blev inte styrande av 
musikskolornas ideologi. Det var olyckligt. I varje fall i samband med 
kulturskolornas start borde också kunskapen om hur barn utvecklas medfört att en 
ordentlig satsning gjorts på barn i förskoleåldern. Själv har jag arbetat på en 
kulturskola som erbjöd ”rytmik för ofödda.” Sådan undervisning borde varit 
självklar på alla kulturskolor.  

De kommunala musikskolorna bildades för att folkskolan och läroverken inte 
kunde ta hand om den frivilliga undervisningen. När kulturskolorna bildades på 
1990-talet var de snarare på väg tillbaka in i den obligatoriska skolan. Jag menar att 
denna otydlighet mellan främst grundskolans och kulturskolans uppdrag har 
försvårat kulturskolornas arbete. Oavsett hur stor samverkan skall vara måste den 
vara tydlig.  

Det har från musikskolornas start funnits en målsättning att kunna förbereda elever 
för högskolestudier i musik så att de skulle ”kunna anträda en professionell bana”. 
Målsättningen har inskränkt sig till att ibland erbjuda stöd till enskilda elever på 
den lokala musikskolan. Nationella utvecklingsprogram, liknande de idrotten har 
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idag för kommande elit, har inte ens diskuterats inom kulturskoleområdet. Jag ser 
en brist i att satsningar på blivande professionella kulturutövare inte funnits med i 
ideologin på lokal, regional och nationell nivå.  

Några statliga utredningar föreslog statliga bidrag till musikskolorna. Så blev det 
inte och med facit i hand var det förmodligen ingen större katastrof att de uteblev. 
Däremot är det mycket negativt att inget statligt engagemang i övrigt kom till 
stånd. Inte minst det förslag om forskning och nationellt utvecklingsarbete, som 
Musikliv i Sverige 1954 förslog, hade betytt mycket för både verksamheten i de 
enskilda musikskolorna och för utformningen av lärarutbildningen. Bland annat 
föreslogs ett nationellt utvecklingsarbete kring för- och nackdelar med olika 
upplägg av enskild- och gruppundervisning. Det borde ha förverkligats.  

Från 1990 och framåt så borde naturligtvis också SKL, kultur- och 
utbildningsdepartementen och/eller Kulturrådet tagit initiativ till att se över 
lärarutbildningarna inom alla konstarter och forskning kopplad till dessa. Det 
behövdes då, och fortfarande, satsningar på drama/teater, bildkonst, dans och film. 
Och musik. Samverkan mellan lärarutbildningarna är nödvändig.  

Jag menar också att en starkare och mer medveten förankring i bildningstraditionen 
skulle stärkt kulturskolorna.  

Fortsatt forskning  
Det här är en uppsats där jag drar upp de stora linjerna i de aktuella ideologierna. 
Detaljstudier, fördjupningar, kan göras på mängder av områden. Min ambition har 
varit att ta ett helhetsgrepp. På vägen har del frågor som jag inte kunnat besvara 
dykt upp. Några av dem är: 

– Varför påverkades musikskolorna i starten så lite av den pedagogik som fanns för 
barn i förskoleåldern? Varför blev inte rytmikundervisning en central del av 
verksamheten redan 1950?  

– Varför behandlade staten, exempelvis på 1970-talet, andra konstformer än musik 
som en verksamhet som kunde skötas av föreningslivet? Var det bara rädslan för 
nya statliga utgiftsområden? Det betydde i förlängningen att utvecklandet av 
kulturskolor på 1990-talet låg helt utanför den nationella kulturpolitiken.  

– Musikhögskolorna, och kanske även Kungl. Musikaliska Akademien, har indirekt 
påverkat ideologin. Fakta som styrker att de arbetat för att den största delen av 
undervisningen skulle vara enskild har jag inte hittat. Men det kanske var så i alla 
fall? Att kunna bekräfta eller dementera detta, eller i varje fall försöka beskriva hur 
de inom högskolor/universitet och Kungl. Musikaliska Akademien resonerade är 
värt ytterligare forskning.  

– Det är troligt att gruppundervisning inte var, eller är, särskild populär bland 
lärare. Kanske var det därför den blev mer ovanlig efter de första musikskolornas 
start? Hur påverkade det i så fall undervisningen kvalitativt och kvantitativt? 
Fortsatte fler elever spela? Fick färre elever plats? Var den enskilda undervisningen 
populär ur ett lärarperspektiv för att den var lätt att genomföra på dagtid i skolorna 
genom att elever fick gå ifrån andra lektioner? Eller fanns någon pedagogisk tanke 
bakom valet?  

– Hur mycket kris fanns det egentligen inom musikundervisningen på 1990-talet? 
Och var den krisen, verklig eller bara upplevd, en starkt bidragande orsak till det 
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politiska engagemang som kom kring kulturskolorna efter de första kulturskolorna 
startat?  

– Studieförbund och folkskolan befann sig i dialog med musikskolorna 1950. Idag 
saknas diskussion hur dessa delar, folkbildning, skola och kulturskola förhåller sig 
till varandra. Varför det blev så? 

– Jag nämnde kort jämställdhet ovan. Att studera hur jämställdhetsfrågan påverkat 
musik- och sedan kulturskolorna från 1950 till idag, gärna i relation till samma 
frågeställning inom idrotten, är en annan angelägen forskningsuppgift.  

För att kunna ta sig an några av dessa frågor, och/eller annan angelägen forskning, 
behöver Sverige en nationell forskarskola för pedagoger och chefer inom 
kulturskolorna. En sådan är glädjande nog föreslagen i SOU 2016:69 En 
inkluderande kulturskola på egen grund. Den har dock ännu inte förverkligats. 
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