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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om de kommunala musik- och kulturskolornas undervisning av elever under 

ordinarie skoldag i grundskolan. Skolinspektionen utfärdar ett vite om 500 000 kronor i juni 2019 

gentemot Gislaveds kommun eftersom musikskolan där undervisar under skoltid. Elever som går ifrån 

ordinarie undervisning riskerar att inte nå målen i skolan menar Skolinspektionen och att sådan 

frånvaro strider mot skollagen. Musik- och kulturskolorna har under lång tid undervisat vissa elever 

under deras ordinarie skoldag och för att ta reda på attityderna för eller emot detta har jag valt att 

intervjua rektorer och lärare i grundskolan. Skolorna som blir föremål för mina intervjuer ligger i olika 

delar av landet och uppvisar skillnader i storlek och om de ligger i tätort eller på landsbygden. Alla 

skolorna har det gemensamt att de har elever som går till sin kulturskolelektion på skoltid. Syftet är att 

undersöka hur grundskolans rektorer och lärare ser på kulturskolornas närvaro under skoldagen, och 

om hur de ställer sig till att elever går till sina kulturskolelektioner under ordinarie skoltid. Resultatet 

av undersökningen är inte entydigt utan visar på en splittring mellan skolorna i hur rektorer och lärare 

ser på kulturskolornas undervisning under skoldagen. Tendensen är att man i glesbygdsskolor är mer 

positiv och i tätort mer negativ till kulturskoleundervisning på skoltid. Arbetet ger ingen generell bild 

av attityder eftersom urvalet är för litet men det ger en bild av de enskilda rektorernas och lärarnas 

attityder till kulturskoleundervisning på skoltid. I diskussionen diskuterar jag den osäkerhet som råder 

kring hur man i skolan kan förhålla sig till kulturskoleundervisning på skoltid. Ramarna för hur 

skolorna kan agera är motstridiga med regering och inspekterande myndighet som resonerar olika i 

frågan. 

Nyckelord: Musik, musikundervisning, musikskolor, kulturskolor, instrumentalundervisning 

Abstract 

This essay is about the municipal music and culture schools’ teaching of students during their ordinary 

school day in elementary schools. There is a debate going on concerning if it is according to the law or 

not when students leave their class to get instrumental or song lessons. The music and culture schools 

has been teaching students in their ordinary schooldays since a long time in Sweden and my intention 

is to examine the attitudes for or against music teaching in ordinary schooldays. For this purpose, I 

choose to interview principals and teachers from elementary schools in different parts of Sweden. 

There are differences between the schools in my examination according to size and if they are situated 

in a city or in the countryside. Common to all the choosen schools is that they all have students leaving 

their scheduled school day for instrumental or song lessons. The result of this examine is not clear but 

shows differences between the schools concerning the principals’ and teachers’ attitudes for or against 

music lessons during the school day. A tendency I notice is that the principals and teachers in 

countryside schools are more positive than those in the city schools. The result does not show a 

generalized image of attitudes when my selection is too small but shows an image of each of the 

principals and teachers’ attitudes about music and culture school teaching. At the end I am discussing 

the uncertainty that is present in the schools about how to relate to culture schools’ teaching of 

students during their ordinary school day. From the government and the inspecting authority, the 

frames are conflicting with each other and causes this uncertainty in how to act. 

Keywords: Music, music teaching, music schools, culture schools, instrumental music teaching 
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har arbetat i mer än femton år som musik- och kulturskolelärare med i huvudsak två olika 

arbetsgivare. Båda arbetsgivarna och kommunerna kan kategoriseras som 

glesbygdskommuner i den meningen att invånarantalet är relativt lågt samtidigt som 

kommunen i sig är stor till ytan. Många av de elever jag undervisar bor både långt från 

centralorten och åker skolskjuts till och från sin grundskola som ligger på landsbygden 

utanför huvudorten i kommunen. Detta har fört med sig att en stor del av 

instrumentalundervisningen har bedrivits på elevernas skola under deras ordinarie skoltid. 

Elevernas eventuella frånvaro från ordinarie lektioner har alltid skett efter en ömsesidig 

diskussion med respektive klasslärare och med rektors medgivande samt i samförstånd med 

elevens målsmän. Allt för att utgå från elevens bästa. Detta ser jag och många kollegor med 

mig som en nödvändighet för att kunna erbjuda liknande förhållanden och en jämlik tillgång 

till kulturskolans verksamhet för de barn som är intresserade och är anmälda i verksamheten. 

Tanken är att det inte ska bero på var barn och ungdomar bor om de kan delta eller inte. 

Frågan om elevernas möjlighet att få sin kulturskoleundervisning under skoldagen intresserar 

mig eftersom den ligger till grund för tanken om alla barn och ungdomars lika rätt att fritt 

kunna delta i kulturskolornas verksamhet. Möjligheten att få kulturskoleundervisningen under 

skoltid finns också stöd för i FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad 

barnkonventionen, som gäller som svensk lag från den 1 januari 2020. Barnkonventionen gör 

gällande att de stater som ratificerar barnkonventionen ska ”respektera och främja barnets rätt 

att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet 

av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.1  

1.1 Bakgrund 

Musik- och kulturskolornas roller är olika beroende på kommunernas storlek, både i 

förhållande till antalet invånare och geografisk storlek, men också invånarnas resväg till och 

från centralorterna där musik- och kulturskolornas lokaler förväntas ligga. Även 

kommunernas ekonomiska förutsättningar och politiska vilja att satsa på musik- och 

kulturskoleverksamhet spelar roll. 

Kulturskolornas undervisning under skoltid aktualiserades bland annat när Skolinspektionen i 

ett beslut från den 17 juni 2019 menar att Gislaveds kommun bryter mot skollagen när de 

tillåter elever att gå ifrån ordinarie undervisning för att ha sina instrumentallektioner.2 

 
1 UNICEF (2009). Barnkonventionen, artikel 31, s 28. 
2 Skolinspektionen (2019). Dnr 43-2018:7002. Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gislaveds 

kommun. 
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Skolinspektionen har i samband med inspektionen utfärdat ett vite om 500 000 kronor om inte 

Gislaveds kommun följer Skolinspektionens tolkning av lagtexten och åtgärdar bristerna 

innan den 18 oktober 2019. Jag arbetar inte och har inte arbetat i Gislaveds musikskola, men 

Gislaveds kommun har stora likheter med de kommuner jag har varit och är anställd i. 

1.1.1 Aktuell debatt 

Debatten om kulturskoleundervisning på skoltid tar fart i samband med höstterminens start i 

augusti 2019 i till exempel Värnamo nyheter3 och Musikant4. Det är enligt skolinspektionens 

tolkning ”inte förenligt med bestämmelserna i skollagen”5 att elever tillåts gå till sin 

kulturskolelektion under ordinarie undervisning. Anledningen till att debatten om 

kulturskolelektioner under skoltid blir aktuell hösten 2019 och inte tidigare är att en elev i 

Gislaved signalerar att hen inte klarar målen i ett skolämne samtidigt som eleven har sin 

kulturskolelektion under en av dessa lektioner.6 Skolinspektionen intresserar sig därför för 

detta och anser att det faktum att elever går till sin kulturskolelektion under ordinarie 

undervisning inte stämmer överens med skollagen. Flera kommuner har tidigare, efter att den 

nya skollagen infördes 2010, slutat med undervisning under skoltid vilket också nämns i 

kulturskoleutredningen.7 

För att förtydliga vad debatten handlar om kommer jag här kort redogöra för vad som står i 

Skolinspektionens beslut efter tillsynen i Gislaveds kommun.8 I Skolinspektionens beslut kan 

man läsa att musikskolans elever hittills tillåtits lämna ordinarie undervisning för deltagande i 

musikskolans undervisning i Gislaveds kommun. Har eleverna inte giltigt skäl att gå ifrån 

undervisningen kräver lagen att de ska delta i den ordinarie undervisningen. Musikskolans 

undervisning är en fritidsaktivitet, fortsätter man, och är inte exempel på så kallade enskilda 

angelägenheter som enligt lagen kan bevilja ledighet. Skolinspektionen menar också att trots 

att ”huvudmannen har schemalagt mer tid än det lägsta antal undervisningstimmar som elever 

ska få enligt den garanterade undervisningstiden föranleder ingen annan bedömning, då det av 

skollagen tydligt framgår att elever i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas.”9 

Jag kontaktar rektorn på den aktuella skolan i Gislaved för att ta reda på vilka lektioner skolan 

utökat den garanterade undervisningstiden med. Rektorn förklarar att skolan inte hade lagt till 

mer undervisningstid än det skollagen kräver, men att man i diskussion med Skolinspektionen 

försökte lösa problemet på det sättet. Från kommunens sida föreslog man att timplanen kunde 

utökas med fler timmar, men det skulle inte hjälpa enligt Skolinspektionen. Förslaget att lägga 

musikskolans undervisning som Elevens val istället godkändes inte heller av 

Skolinspektionen.10 

 
3 Karlsson, Anna (2019). Värnamo nyheter. 2019-08-14. 
4 Björnberg, Claes (2019). Musikant 3/2019. 
5 (ibid.) 
6 Svanholm Maniette, Britta (2019). Sveriges radio Kulturnytt. 2019-10-08.  
7 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
8 Skolinspektionen (2019). Dnr 43-2018:7002. Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gislaveds 

kommun. 
9 (ibid.) s 3.  
10 Wendefors, Ingeborg (2020). E-mail. 2020-02-21. 
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I beslutet redovisas också kommentarer från tillförordnad förvaltningschef och teamchefer. 

När Skolinspektionen fick klart för sig att elever gick till sin musikskolelektion under 

lektionstid i hela Gislaveds kommun lyftes frågan till huvudmannanivå. Flera skolor i 

kommunen hade utökad timplan på grund av till exempel samordning av skolskjutsar, men 

inte alla.11 Rektorer och teamchefer menar att eftersom man i Gislaveds kommun 

schemalägger fler undervisningstimmar än det lagen kräver i den lagstadgade garanterade 

undervisningen finns det utrymme för musikskolans undervisning inom skoltiden. 

”Kommunen vill kunna erbjuda alla elever möjlighet till att delta i den musikundervisning 

som den kommunala musikskolan bedriver för att främja likvärdighet, vilket är mycket viktigt 

även för politiken”.12 Bland de rektorer som uttalar sig finns både de som ifrågasatt 

kommunens organisering av musikskolans undervisning på skoltid och de som sett att det har 

varit i sin ordning. 

Under höstterminen 2019 intensifieras och sprider sig debatten över landet och kan betraktas 

som ett hett diskussionsämne inom kulturskolevärlden. I Norrtälje tar till exempel kommunen 

beslut om att inte tillåta eleverna att ha sin kulturskolelektion under skoltid med hänvisning 

till Skolinspektionens reaktion gentemot Gislaveds kommun.13 Liknande beslut tas även i 

andra kommuner i efterspelet till Skolinspektionens nedslag i Gislaved. Detta föranleder Per 

Lodenius, centerpartistisk riksdagsledamot bosatt i Norrtälje kommun och tillika 

centerpartiets kulturpolitiske talesperson, att lyfta frågan om elevernas möjlighet att spela på 

skoltid till regeringsnivå. Det vill säga i skriftliga frågor till både utbildningsminister Anna 

Ekström och kulturminister Amanda Lind där han motiverar frågorna med tanken om barns 

lika möjligheter till undervisning i kulturskolan. Frågan till utbildningsminister Anna Ekström 

lyder: ”Hur avser utbildningsministern agera när det gäller möjligheten till undervisning i 

kulturskolan under skoltid för att uppfylla att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i 

kulturskola?" Och till kulturminister Amanda Lind: ”Hur ser kulturministern på möjligheten 

att leva upp till att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola om undervisning inte 

längre ges under skoltid?"14  

Den 25 september 2019 kommer svaret från utbildningsminister Anna Ekström, som även 

svarar på frågan ställd till kulturministern, där hon inleder med att betona kulturskolornas 

betydelse för barn och unga, men också ur ett samhälleligt bildningsperspektiv på nationell 

nivå trots att kulturskolorna är en kommunal angelägenhet. 

 
11 Wendefors, Ingeborg (2020). E-mail. 2020-02-21. 
12 Skolinspektionen (2019). Dnr 43-2018:7002. Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gislaveds 

kommun, s 4. 
13 Levin Blekastad, Margaretha (2019). Norrtelje tidning. 2019-09-19. 
14 (ibid.) 
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Självklart ska kulturskolans undervisning kunna ske inom ramen för elevernas skoldag eller i 

nära anslutning till den. Det är positivt att kulturskolan bedriver sin undervisning på skolorna 

så att elever inte behöver vara beroende av att ta sig till en annan plats, kanske långt ifrån sitt 

hem, för att ta del av kulturskolans verksamhet. Berörda huvudmän och verksamheter behöver 

därför använda organisatoriska lösningar som främjar deltagande i kulturskolans verksamhet 

och samtidigt är förenliga med elevernas rätt till sin garanterade undervisningstid.15 

Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren ser utbildningsministerns svar på Per 

Lodenius frågor som kritik mot Skolinspektionens bedömning att det inte fungerar att utöka 

skoldagen för att på det sättet lägga kulturskolornas undervisning under den utökade tiden.16 

Samtidigt vill inte Socialdemokraterna justera skollagen vilket gör utbildningsministerns svar 

till ”ett slag i luften” enligt Sandgren.17 

För att belysa debatten från kulturskolornas sida och visa på de konsekvenser som uppstår på 

flera skolor i landet citerar jag Micke Långs, rektor för kulturskolan i Norrtälje på frågan om 

hur beslutet att ej tillåta eleverna att få sin instrumentalundervisning på skoltid påverkar 

kulturskolans terminsstart: ”Det hankar sig fram, det mesta är nog löst, men det är många 

elever som har slutat. Det påverkar glesbygds- och skärgårdsskolorna.”18 Ytterligare inlägg i 

debatten kommer från Jane Petersson, cello- och kontrabaslärare i Gislaveds musikskola och 

även intendent för Gislaveds symfoniorkester. I en mailkonversation beskriver hon 

musikskolelärarnas situation i starten av läsåret 2019:  

Främst är det ledsamt att behöva lämna återbud till de elever som inte får plats i schemat. 

Finns också elever som tvingats sluta spela pga de inte har möjlighet att spela efter skoltid 

(föräldrar kan inte skjutsa pga arbete, andra fritidsaktiviteter). […] I glesbygdskommuner 

måste speciella åtgärder vidtas. ALLA barn har rätt till allt [sic.] deltaga i musik/kulturskolans 

verksamhet!19 

Efter att debatten om kulturskoleundervisning under ordinarie skoltid varit livlig i de lokala 

medierna och i kulturskolekretsar under augusti och september 2019 kommer så frågan upp 

till debatt även på det nationella planet i början av oktober. I Sveriges radios Kulturnytt20 

uttalar sig Mats Lundqvist, enhetschef på Skolinspektionen i Lund och menar att 

kommunerna tolkar lagen fel. Barnens rätt till undervisning är ett tungt vägande argument för 

skolinspektionens tolkning av lagen och Lundqvist menar att det inte är upp till rektorer i 

grundskolan att besluta om elever får gå till sin kulturskolelektion under ordinarie skoltid. 

Förvirringen bland musik- och kulturskolorna är stor eftersom utbildningsministern nyligen 

 
15 Utbildningsdepartementet (2019). Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Per Lodenius (C) 

Kulturskolan. 
16 Björnberg, Claes (2019). Musikant 4/2019, s 5. 
17 (ibid.) 
18 Levin Blekastad, Margaretha (2019). Norrtelje tidning. 2019-09-25. 
19 Petersson, Jane. E-mail. 2019-09-26. 
20 Myrstener, Märta och Svanholm Maniette, Britta (2019). Sveriges radio Kulturnytt. 2019-10-08. 
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sagt att det är självklart att kulturskolans undervisning ska ”kunna ske inom ramen för 

elevernas skoldag eller i nära anslutning till den”.21 

I en debattartikel i Norrtelje tidning den 2 oktober menar kulturskolelärarna i Norrtälje att 

Kulturskolorna inte alls bryter mot lagen.22 När kulturskolelärarna kontaktar Skolverket för att 

få svar på om vad det går att få ledigt för som enskild angelägenhet så är det centrala, enligt 

Skolverket, att ”en individuell bedömning ska göras grundat på en samlad bedömning av 

elevens situation.”23 Sådana här bedömningar görs också i varje enskild situation mellan 

klasslärare och kulturskolelärare med rektors godkännande och med elevens bästa i åtanke. 

Därför anser skribenterna att Kulturskolans samverkan med grundskolan här inte är olaglig. 

Samtidigt finner man legitimitet i kulturskolepropositionen från 2018.24 I de nationella mål 

som propositionen satt upp nämns tillgänglighet och jämlikhet som första föresats. När 

Statens kulturråd delar ut kulturskolebidrag är ett av kriterierna ”att genomföra satsningar för 

att stärka kulturskoleverksamhet i landsbygdskommuner”. Dessa fakta tillsammans med att 

Barnkonventionen blir lag stärker argumenten för kulturskolornas önskan om att få fortsätta 

undervisa under skoltid. 

Från Tingsryd uttalar sig Jesper Wihlborg, verksamhetsledare för den kommunala 

Kulturverkstan, och menar att det visst går att organisera undervisningen efter skoltid.25 Här 

börjar undervisningen på eftermiddagar men Kulturverkstans lärare är också tillgängliga på 

håltimmar under dagen. För elever som bor utanför Tingsryd har man en extra bussavgång 

klockan fyra så att så många elever som möjligt ska hinna få sina lektioner. Problem uppstår 

dock för de elever som har sin lektion efter att sista skolbussen gått. Då får man lita till att 

målsmän kan skjutsa och skulle det inte fungera finns det ledare som kan ställa upp och 

skjutsa enligt Wihlborg. 

Kulturskolerådet arrangerar möte mellan Gislaveds musikskola, Statens kulturråd och SKL 

som tillsammans diskuterar frågan om kulturskoleundervisning under skoltid.26 Flera 

kommuner tillsammans med Kulturskolerådet vill se att en ändring av Skolinspektionens 

tolkning av skollagen ska komma till stånd, eller också en ändring av lagen som sådan. 

Kulturskolerådet kontaktar också berörda departement och myndigheter samt 

riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner. Jalle Lorentsson, ordförande i 

Kulturskolerådet, uttrycker i ett inslag i SVT:s Nyheter Jönköping att det är fullt rimligt för 

elever att få gå till sin kulturskolelektion under skoltid eftersom det fungerar.27 I samma inslag 

menar han att besluten om elevernas spellektioner under skoltid har tagits av rektorer under 

mer än 50 år under fungerande former. Det finns heller inte några undersökningar eller 

forskningsresultat som visar att barn som spelar under skoltid klarar skolan sämre. 

 
21 Utbildningsdepartementet (2019). Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Per Lodenius (C) 

Kulturskolan. 
22 Norberg, Samuel et. al. (2019). Norrtelje tidning. 2019-10-02.  
23 SFS 2010:800. Skollagen. 7 kapitlet 18§, s 29. 
24 Proposition 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. 
25 Garcia, Ricardo (2019). SVT Nyheter Småland. 2019-10-14. 
26 Lorentsson, Jalle (2019). Innan skolbussen går. 2019-11-04. 
27 Mathillas, Linda (2019). SVT Nyheter Jönköping. 2019-10-14. 
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Jag anknyter här till det Jalle Lorentsson nämner angående att inga bevis finns för att elever 

som spelar under skoltid klarar skolan sämre genom en statistisk studie över elever i 

Jönköpings kulturskola.28 Av Jönköpings kulturskolas ungefär 2950 ämneselever29 läsåret 

2018-2019 är det enligt enkäten 726 elever som går till sin kulturskolelektion under skoltid. 

Andelen elever som uppnår kunskapskraven är i varje specificerat åldersspann gott och väl 

över genomsnittet för alla elever i kommunen, vilket åtminstone i det här fallet bevisar att 

Lorentssons påstående kan stämma. 

Debatten är som synes aktuell och engagerar många. Den 30 november 2019 publiceras ett 

öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström.30 Skribenterna understryker ”hur viktigt det 

är att kulturskolans undervisning kan fortsätta att bedrivas under skoltid,” med en 

demokratisk och solidarisk underton i resonemangen och åberopande av barnkonventionen. 

”Genom vår svenska historia har kulturella uttryck lett samhället framåt genom sin 

emotionella kapacitet att nyskapa tänkandet.” Bland undertecknarna till brevet finns flera 

kända konstnärer, musiker, kompositörer, professorer och politiker med flera. 

1.2 Problematisering 

I den debatt som jag sammanfattat ovan har rapporteringen främst handlat om kulturskolornas 

syn på kulturskoleundervisning under skoltid och med Skolinspektionen och dess beslut 

angående Gislaveds kommun som motpol. De röster som därmed inte kommit till tals i 

debatten, men som likt kulturskolornas lärare träffar de kulturskoleelever som undervisas på 

skoltid varje vecka, är grundskolornas lärare och rektorer. Därför väljer jag att vända mig till 

kategorin grundskolans rektorer och lärare för att få bilden av kulturskoleundervisning under 

skoltid från en annan synvinkel. Hur tycker de att det fungerar när elever lämnar klassrummet 

för att gå och spela eller sjunga? Vad finns det för problem eller lösningar? Är det ens ett 

problem? 

Jag hittar ingen forskning eller fakta om hur grundskolornas rektorer och lärare ställer sig till 

att elever går till sina kulturskolelektioner under skoldagen. I Skolinspektionens beslut efter 

tillsynen i Gislaved nämner man att det i grundskolorna i Gislaved finns rektorer som både 

ifrågasätter och godkänner kulturskoleundervisning på skoltid. Med denna splittring i synen 

på kulturskoleundervisning på skoltid blir det viktigt att belysa och få fram olika aspekter och 

kanske meningsskiljaktigheter bland de rektorer och lärare jag intervjuar. 

En rektor i grundskolan har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten på 

en skola och har till uppgift att leda det pedagogiska arbetet. I denna undersökning är 

rektorerna tillfrågade speciellt med intresse för deras samverkan och kontakt med 

 
28 Hultberg, Lisbeth (2019). Andelen elever på kulturskolan som uppnått kunskapskraven, fördelat efter årskurs 

och vilket instrument eleven spelar. 
29 Jönköpings kulturskola (2019). Verksamhetsberättelse Lå 2018/2019. 
30 Ahlin, Tina et. al. (2019). Öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström. Ystads allehanda. 2019-11-30. 
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kulturskolornas chefer och verksamhet, samt rektorernas ansvar över de elever som får sina 

kulturskolelektioner i skolornas lokaler och under skoldagen. 

Klassläraren eller klassföreståndaren är den person som står eleven närmast när det gäller 

skolarbetet. Det är hos läraren kunskapen om elevens färdigheter och utvecklingspotential 

finns. För att söka kunskap i frågan om hur grundskolans lärare ser på 

kulturskoleundervisning på skoltid genomför jag intervjuer i låg- och mellanstadieskolor, 

årskurs två till och med årskurs sex. Jag riktar mig till gruppen lärare i tvåan till och med 

sexan eftersom det i de årskurserna i större utsträckning förekommer att elever går till sina 

kulturskolelektioner under ordinarie undervisning. När eleverna går i högstadiet finns det 

generellt sett större möjligheter att lägga kulturskolelektionerna utanför elevernas ordinarie 

lektioner. Av den anledningen utelämnar jag den kategorin lärare. Avgränsningen i urvalet 

gör också att intervjuresultaten blir mer jämförbara. 

Jag vänder mig till skolor som har elever som går till sin kulturskolelektion under skoltid. 

Avgränsningen till denna kategori skolor beror på att det är där rektorerna och lärarna kan 

beskriva hur det fungerar, eller inte fungerar, när eleverna går till kulturskolelektion under 

skoltid. Risken med detta urval är att jag riskerar att enbart få informanter som är positiva till 

att elever går till kulturskolelektioner under ordinarie undervisning. Av den anledningen har 

jag varit angelägen om att i min kontakt med kulturskolecheferna i kommunerna efterfråga 

skolor där kulturskolecheferna upplever att attityderna är antingen positiva eller negativa i 

frågan.  

Jag är själv kulturskolelärare vilket gör att ämnet ligger nära min profession och att resultatet 

av mitt arbete riskerar att färgas av min egen inställning i frågan. För att mina attityder och 

värderingar inte ska ta plats i resultatet använder jag mig av beprövad och vedertagen 

analysmetod och teori för att distansera mig. Genom att dessutom välja andra yrkeskategorier 

än min egen att bygga delar av min empiri på blir det i sig en form av distansering.  

Utgångspunkten i min undersökning är att få kunskap om rektorernas och lärarnas attityder 

och syn på kulturskolans undervisning under skoltid. För att klargöra och jämföra dessa 

attityder använder jag följande rubriceringar: 

• Synen på Kulturskolan i organisationen 

• Samarbete mellan skola och kulturskola 

• Kulturskoleundervisning på skoltid 

• Tillsynsansvar för kulturskoleeleverna 

• Kulturskolornas tillgänglighet 
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1.3 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att belysa och skapa kunskap om grundskolornas rektorers och 

klasslärares syn på kulturskolornas undervisning i skolan under ordinarie skoldag. Jag vänder 

mig till rektorer och lärare i skolor där elever går till sina kulturskolelektioner under skoltid. 

Med hjälp av intervjuer undersöker jag rektorers och lärares attityder till kulturskolornas 

undervisning under ordinarie skoltid. 

 

Jag har valt att fokusera på följande frågeställningar i undersökningen: 

• Hur förhåller sig rektorerna och klasslärarna till att elever går till sina 

kulturskolelektioner under skoltid? 

• På vilka sätt anser klasslärarna att deras arbete påverkas av att elever går till sina 

kulturskolelektioner under ordinarie lektioner?  

• Skiljer sig rektorernas och lärarnas syn åt i skolor där kulturskoleelever går till sina 

spel- eller sånglektioner under skoltid?  

• Vilka lösningar eller problem ser rektorer och lärare? 
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2 Perspektiv på kulturskolorna 

I ämnet kulturskoleundervisning på skoltid finns mig veterligen ingen tidigare forskning. Här 

redogör jag kortfattat delar av den forskning och skrivelser som finns om musik- och 

kulturskolor i Sverige och i grannländerna. Jag har valt att kategorisera forskningen i tre 

rubriker; Samverkan, Demokrati och inkludering samt El Sistema. I dessa tre kategorier 

förekommer vissa beröringspunkter med frågeställningarna i denna uppsats. 

2.1.1 Samverkan 

I Håkan Sandhs masteruppsats från 2017 berörs samverkan mellan kulturskola och skola.31 

Sandh beskriver hur musikskolorna på ett sätt tog över den frivilliga 

instrumentalundervisningen från läroverken. Eftersom den tidigare frivilliga 

musikundervisningen organiserades av läroverken var den en naturlig del av skolornas 

verksamhet. Samverkan mellan skola och kulturskola handlar enligt Sandh bland annat om 

lokalsamverkan, kompanjonlärarskap32, underlättad schemaläggning för kulturskolepedagoger 

när undervisningen kunde ske under skoldagen, att nå alla barn, att stärka de estetiska ämnena 

i grundskolan, transfereffekter33 och underlag för fler tjänster i kulturskolorna. 

Lars Graneheim tar upp musikskolornas förändring under 1980-talet och utvecklingen mot att 

börja kalla sig kulturskolor.34 I den utveckling av musikskolornas verksamhet som Graneheim 

beskriver är strävan efter ett tätare samarbete med den obligatoriska skolan central. 

Kulturskolorna breddar de tidigare musikskolornas utbud för att möta barns och ungdomars 

efterfrågan vad gäller kulturella aktiviteter utöver musik. När kommunala musikskolan 

bildades ville man ha en självständig roll i förhållande till folkskolan, under vilken den 

frivilliga musikundervisningen tidigare organiserats. När kulturskolorna så utvecklas är det 

mer och mer samverkan med obligatoriska skolan man eftersträvar.35 Enligt 

kulturskoleutredningen har samverkan med obligatoriet alltsedan musikskolans etablering 

varit central, men till en början mest i form av samverkan kring skolans lokaler.36 

I Danmark är kulturskolorna och obligatoriet förpliktigade att samarbeta med varandra, och 

musikskoleverksamhet är också ett obligatorium för varje kommun.37 Sven-Erik Holgersen 

beskriver hur de danska musikskolorna utvecklades från att vara en allmän resurs till att bli 

 
31 Sandh, Håkan (2017). Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv, s 54. 
32 En musiklärare från kulturskolan arbetar tillsammans med klassläraren i ämnet musik, då företrädesvis på 

lågstadiet, för att förstärka grundskolans musikundervisning och för att nå alla barn. 
33 Att arbeta tematiskt med ett estetiskt ämne och ett annat ämne för att stärka elevernas inlärning. 
34 Graneheim, Lars (1994). Från musikskola till kulturskola – en studie av en skolform i förändring. ”Den 

kommunala musikskolans uppgång och fall”…eller? 
35 Sandh, Håkan (2017). Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv, s 69. 
36 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
37 (ibid.). 
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talangutvecklande i och med kommunsammanslagningarna 2006 och det statliga stöd som 

gavs just till talangutveckling.38 Detta ledde till att kostnaderna för varje elev ökade och blev 

en dyr drift för staten. Finn Holsts omfattande forskning om danska musik- och kulturskolors 

samverkan med obligatoriska skolan visar dock att kulturskolornas förpliktelse att samarbeta 

med skolan ger en stark utveckling av nya undervisningsformer. Holst nämner framför allt 

samarbeten mellan musikskolelärare och folkskolelärare i musik, och ensemble- och 

orkesterklassundervisning på socialt belastade skolor. Dessa satsningar finansieras delvis med 

statliga projektmedel och har gett ökad kvalitet i skolornas musikundervisning och ett högre 

deltagande i kulturskolorna.39 

De norska kommunerna är likt de danska ålagda att erbjuda kulturskoleundervisning till barn 

och unga. Kulturutbudet ska erbjudas i anslutning till skolan och kulturlivet och det finns 

numera en ramplan som vägledning till hur verksamheten kan organiseras.40 Merete Aadnøj 

beskriver hur den statligt initierade kulturskoletimen avvecklades i princip när den trädde i 

kraft. Detta skedde i samband med regeringsskiftet 2013. Kulturskoletimens syfte var att 

stärka och utveckla kulturskolornas samarbete med skolan och ta tillvara på de kompetenser 

som finns hos kulturskolornas pedagoger.41 Emellertid blev kulturskoletimen ett förstadium 

till den nya ramplanen för de norska kulturskolorna. Anne Berit Emstad och Elin Angelo 

undersöker om så kallad outsourcing av kulturskolans tjänster kan vara en bärkraftig modell 

för samarbete mellan kulturskola och skola.42 Liknande samarbeten finns i många former och 

genomförs på olika sätt i de norska kommunerna och då framför allt i mindre 

landsbygdskommuner. Skolorna köper kulturskolornas kompetens för att få behöriga lärare 

till musikämnet. Dessa samarbeten ger goda möjligheter till fördjupning i musikämnet hos 

eleverna ser forskarna. Den negativa sidan av denna outsourcing är att kulturskolan har en 

gästroll som måste finansieras utöver grundskolans budget. Det innebär en osäkerhet kring 

samarbetenas kontinuitet i mötet med politiska viljor och ekonomisk nedgång. 

2.1.2 Demokrati och inkludering 

”En av de grundläggande målsättningarna vid grundandet av den svenska musikskolan var att 

göra musikundervisning tillgänglig för alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar.”43 

Arbetarklassen skulle få tillgång till det borgerliga bildningsidealet. I kulturskoleutredningen 

ses kulturskolorna som en del av samhällets välfärd och en viktig aktör för förbättrad 

integration.44 Cecilia Jeppsson och Monica Lindgrens forskning från 2018 visar dock att den 

 
38 Holgersen, Sven-Erik (2010). Musikskolerne, Status og Perspektiv. 
39 Holst, Finn (2008). Ekstern evaluering af projektet: Musik til Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og 

musikskole i Horsens Kommune; Holst, Finn (2017). Udvikling af læringsarenaer og undervisningsformer i det 

tredje felt. 
40 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
41 Aadnøj, Merete (2014). Kulturskoletimen – en veiviser? Å lede utvikling og endring i kulturskolen. 
42 Emstad, Anne Berit och Angelo, Elin (2017). Outsourcing av skolens musikkundervisningen - et bærekraftig 

samarbeid mellom kulturskole og grunnskole? 
43 Rønningen, Anders (red.) (2019). Kulturskolerelatert forskning i Norden – en oversikt, s 47. 
44 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
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typiska kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar.45 Detta resultat 

bekräftar även tidigare forskning som gjorts av bland andra Sture Brändström och Christer 

Wiklund46 samt Stig Elofsson.47 Kulturskoleutredningen uppmärksammar också det faktum 

att bland kulturskolornas elever är flickor i majoritet och barn med välutbildade föräldrar mer 

representerade. Barn med utländsk bakgrund deltar i mindre utsträckning i kulturskolornas 

verksamhet.48 Ylva Hofvander Trulsson kom i sin masteruppsats från 2004 fram till att barn 

med utländsk bakgrund var underrepresenterade i Malmö kulturskola.49 Vidare har hon i sin 

doktorsavhandling undersökt hur utlandsfödda föräldrar med barn i musikverksamhet såg på 

betydelsen av sina barns musikutövande.50 Barnens musikstudier ger möjligheter att göra en 

så kallad klassåterresa. Genom medverkan i kulturskolan kan barnen återfå delar av den 

status föräldrarna förlorat sedan de lämnat hemlandet. 

Trots att musikskolorna redan från början är sprungen ur demokratiska förtecken och tanken 

om att alla ska ha möjligheter att delta så syns fortfarande en snedrekrytering enligt 

forskningen i föregående stycke. Vad beror detta på? Graneheim närmar sig frågan genom att 

uttrycka förhoppningar om att breddningen till kulturskola skulle kunna vara lösningen för att 

nå fler.51 Kulturskolan står för nya arbetsformer i och med breddningen av ämnen - ett 

upplevelsebaserat synsätt. Musikskolan, å sin sida, hade haft som mål att främja det svenska 

musiklivet och enskild undervisning sågs som den lämpligaste formen för att lära sig ett 

instrument.52 

Egil Bjørnsen studerar i sin projektrapport från 2012 de hinder och möjligheter som gagnar en 

mera inkluderande kulturskola.53 I undersökningen studerar han de tre största städerna i 

Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger och Kristiansand. Resultatet visar att 

kulturskolornas utbud stämmer väl överens med det som elever och föräldrar förväntar sig, 

även bland elever med utländsk bakgrund. För att attrahera barn med utländsk bakgrund vill 

Kulturskoleutvalget54 att kulturskolorna ska bredda sitt utbud med andra kulturers musik- och 

kulturuttryck. Men enligt rapporten var det inte något som denna grupp efterfrågade. Jag 

ställer mig delvis kritisk till denna slutsats då antalet informanter i kategorin med utländsk 

bakgrund var relativt få. Varken kostnad för, resväg till eller tidpunkt för 

kulturskolemedverkan har någon avgörande betydelse för föräldrarna enligt Bjørnsen. Det 

som i undersökningen kommer fram som det främsta hindret vad gäller nyrekrytering var 

 
45 Jeppsson, Cecilia och Lindgren, Monica (2018). Exploring equal opportunities: Children’s experiences of the 

Swedish Community School of Music and Arts. 
46 Brändström, Sture och Wiklund, Christer (1995). Två musikpedagogiska fält: en studie om kommunal 

musikskola och musiklärarutbildning. 
47 Elofsson, Stig (2009). Kulturskolan 1998: Kön och social bakgrund. 
48 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
49 Hofvander Trulsson, Ylva (2004). Kulturskolan i integrationens kraftfält. 
50 Hofvander Trulsson, Ylva (2014). Barnet som investering för medelklasskultivering, generationell mobilitet 

och social framgång. 
51 Graneheim, Lars (1994). Från musikskola till kulturskola – en studie av en skolform i förändring. ”Den 

kommunala musikskolans uppgång och fall”…eller? 
52 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
53 Bjørnsen, Egil (2012). Inkluderende kulturskole – Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. 
54 Norges motsvarighet till Kulturskolecentrum. 
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marknadsföringen. ”For de mest ekskluderte gruppene er kulturskolen rett og slett en godt 

bevart hemmelighet.”55 I rapporten framkommer det också att den dominerande gruppen 

elever kommer från medelklassfamiljer med högre utbildning precis som studierna i Sverige 

har visat. En förklaring till snedrekryteringen i de fem norska städerna är att det oftast är kö 

till många av instrumenten, vilket gör att kulturskolorna inte behöver rikta sig till nya 

målgrupper i så stor utsträckning. De som står i kö tillhör i de flesta fallen de redan initierade. 

2.1.3 El Sistema 

I Sverige finns i nuläget kör- och orkesterskolan El Sistema i ett 30-tal kommuner. El Sistema 

började utvecklas i Venezuela på 1970-talet och verkar för integration, demokrati, jämlikhet 

och mångfald. I de flesta fall organiseras El Sistema inom kulturskolornas ram även om 

verksamheten i sig har egna målsättningar som delvis skiljer sig från kulturskolornas.56 Enligt 

Sandh verkar El Sistema för att nå elever utanför medelklassen vilken traditionellt är 

dominerande bland kulturskolornas deltagare.57 Verksamheten startas därför framför allt i 

områden där kulturskolan har färre deltagare än genomsnittligt och eleverna motiveras att 

fortsätta i verksamheten genom etablerande av en stark gruppkänsla och täta 

föräldrakontakter. Kulturskoleutredningen tar också upp El Sistema som ett exempel på hur 

kulturskolorna försöker nå barn med utländsk bakgrund eftersom de är underrepresenterade 

generellt bland kulturskolornas elever.58  

Åsa Bergman och Monica Lindgren bedriver omfattande forskning om just El Sistema. I en 

artikel diskuterar de möjligheter och hinder för social inkludering genom El Sistema.59 

Kopplat till segregationen i Göteborg startas El Sistema i Hammarkullen 2010 med 

ambitionen att öka integrationen med hjälp av musik. Förutom integrationssyftet är ett annat 

mål att sprida den klassiska musiken till alla medborgare i samhället. Forskningen har ännu 

inte gett några tydliga svar på om social inkludering främjas eller ej enligt författarna. De 

menar till exempel att de demokratiska målen som är en grund i verksamheten motsätts av den 

sociala maktstruktur som programmet också bygger på. 

 
55 Bjørnsen, Egil (2012). Inkluderende kulturskole – Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene, s 88. 
56 Rønningen, Anders (red.) (2019). Kulturskolerelatert forskning i Norden – en oversikt. 
57 Sandh, Håkan (2017). Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv. 
58 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
59 Bergman, Åsa och Lindgren, Monica (2016). El Sistema – Möjligheter och hinder för social inkludering. 
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2.2 Läroplanerna och skollagen 

Varifrån kommer skolornas tradition att låta eleverna gå ifrån klassrummet till sin 

instrumentallektion i musik- och kulturskolan? Det finns tydliga skrivningar om detta i tre på 

varandra följande läroplaner för grundskolan. I Läroplan för grundskolan 1962 står det: 

Där genom skolans försorg frivillig undervisning i körsång, solosång eller instrumentalmusik 

anordnas på skoltid, må för deltagande elev tiden för annan undervisning minskas med 

sammanlagt högst 20 lektioner per läsår. Härvid bör tillses att minskningen för varje elev om 

möjligt fördelas på flera ämnen.60 

Liknande avsnitt med samma intentioner och liknande formuleringar finns i både Läroplan för 

grundskolan 196961 och i Läroplan för grundskolan 1980.62 Här, i Lgr 62, och i Lgr 69 avses 

den undervisning som bedrevs i den obligatoriska skolans regi. Musiklärarna på skolorna 

hade kör- och instrumentalundervisning i sina tjänster, dels för att få sammanhängande 

musiklärartjänster dels för att få en fördjupad kontakt med elever med fallenhet för 

musikinstrumentutövning.63 Framför allt är det centralt för denna uppsats att visa hur 

ursprunget till instrumentalundervisning under lektionstid såg ut i de tidiga läroplanerna. Det 

som här avses med en undervisningstimme eller lektion är enhetligt och detsamma som 40 

minuter,64 vilket då räcker till en tjugominuterslektion i veckan över hela läsåret om 

musikskolorna i samråd med grundskolorna tillämpar de rekommendationer som står att finna 

i Kommunförbundets skrift Den kommunala musikskolan.65 Där ges rekommendationer kring 

enskild undervisning: ”Kortaste lektionstid för enskild undervisning bör vara 20 minuter”.66 

Enligt statistik från Kulturrådet räknar man med att en genomsnittlig ämneskurs i kulturskolan 

innehåller 30 lektionstillfällen över ett läsår.67 I kombination med det som står om 

undervisningen blir även detta en grund till varför musik- och kulturskolorna har undervisat 

och undervisar under skoltid. 

 
60 Kungliga skolöverstyrelsen (1962). Läroplan för grundskolan 1962, s 109. 
61 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan 1969, s 111. 
62 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan 1980, s 25. 
63 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan 1969, s 111; SOU 1968:15. Musikutbildning i Sverige, s 

57. 
64 SFS 1971:235. Skolförordningen. 
65 Svenska Kommunförbundet (1976). Den kommunala musikskolan. 
66 (ibid.). s 38. 
67 Statens kulturråd (2019). Kulturskolan i siffror, s 12. 
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Musikskolans undervisning sker huvudsakligen i den allmänna skolans lokaler. Samråd krävs 

beträffande utnyttjande av lokaler och materiel samt vid schemaläggning. Så långt möjligt bör 

undervisningen i musikskolan äga rum under elevens skoldag. Det är ett viktigt rättvisekrav att 

inga elever på grund av skolskjutsar eller av andra praktiska skäl utestängs från den frivilliga 

musikundervisningen. I första hand utnyttjas elevens lediga tid, men det är också möjligt att 

elev lämnar annan undervisning för lektion i musikskolan.68 

Från och med Läroplan för den obligatoriska skolan 199469 finns inte längre någon skrivning 

kring elevers möjlighet att under skoltid få frivillig musikundervisning. Detta föranleder Ola 

Persson, då musikledare för Tierps musikskola, att skriva en förfrågan om musikundervisning 

på skoltid till Utbildningsdepartementet. Till svar får han att totalt garanterat antal timmar i 

grundskolan är 6665 och att detta är den ”minsta undervisningstid i timmar som eleverna 

skall erbjudas” [fet i original].
70 Elevens val ska omfatta 470 timmar av dessa och i den tiden 

finns utrymme för fördjupning i bland annat musik så länge fördjupningen i ämnet bygger på 

kursplanen i musik. Efter detta formulerar man i Tierp, som i många andra musikskolor, ett 

godkännande för målsmän att fylla i i samband med anmälan till musikskolan där målsman 

intygar att eleven får gå från annan undervisning till sin musikskolelektion. På det sättet 

kunde man fortsätta att undervisa under skoltid med stöd av Utbildningsdepartementets 

förtydligande. 

Den nuvarande skollagen började gälla 2011 och det är här som tolkningarna går isär kring 

dels vad som är rätt att ge ledighet för, dels huruvida rektor har beslutanderätt kring enskilda 

elevers ledighetstillstånd. I lagtexten står det att elever ”får beviljas kortare ledighet för 

enskilda angelägenheter. […] Rektorn beslutar om ledighet”.71 Definitionen av ledighet i de 

fall då eleven fortfarande är i skolan, till exempel vid kulturskolelektion, är däremot inte 

specificerad i lagtexten och är svår att definiera som ledighet eftersom tillsynsansvaret 

fortfarande ligger på huvudmannen, det vill säga kommunen, och skolans rektor.72 Å andra 

sidan står det i skollagens första kapitel 10:e paragrafen att "I all utbildning och annan 

verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt."73 

 
68 Svenska Kommunförbundet (1976). Den kommunala musikskolan, s.18. 
69 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för den obligatoriska skolan: Lpo 94. 
70 Utbildningsdepartementet (1994). Dnr U94/2928/Gru. Garanterad undervisningstid. 
71 SFS 2010:800. 7:e kapitlet 18 §. 
72 Skolverket (2019). Tillsynsansvaret. 
73 SFS 2010:800. 1:a kapitlet 10 §. 
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2.3 Undervisning på skoltid 

I Kerstin Bergstrand-Wilsons enkätundersökning från våren 1992 framkommer det att 

undervisning på skoltid i början av 1990-talet förekommer i stor utsträckning över hela landet. 

83 procent av landets alla musikskolor svarar på frågan om eleven får gå ifrån ordinarie 

undervisning för att delta i musikundervisning och då uppger 94 procent av musikskolorna att 

man delvis bedriver musikundervisning under ordinarie skoltid.74 

 

Denna siffra kan jämföras med den undersökning som ligger till grund för statistiken i den så 

kallade kulturskolepropositionen75 nämligen SKL:s enkätundersökning till landets 

kulturskolor från 2016.76 Det visar sig i sammanställningen av enkäten att två tredjedelar av 

kommunerna har elever som går till sin kulturskoleverksamhet under skoltid. Fortfarande är 

det alltså en relativt stor del av kulturskolorna som använder sig av möjligheten till 

undervisning under skoltid när jag jämför de båda studierna, trots att SKL:s utredning gör 

gällande att omfattningen över tid minskat. Anledningen till att färre kulturskolor undervisar 

på skoltid beror på att skolorna blivit mer restriktiva sedan de nationella skolresultaten setts 

falla, samt det faktum att proven blivit fler och bedömningarna mer omfattande för 

klasslärarna. En annan faktor är att alltfler kommuner beslutat att inte låta eleverna ha sina 

kulturskolelektioner på skoltid sedan den senaste skollagen trädde i kraft. Här märker 

utredarna att det finns en osäkerhet hos kommunerna i hur frågan ska hanteras.77 Detta 

påverkar också i sin tur synen på den frivilliga kulturundervisningen och de estetiska ämnena 

vilka värderas lägre, vilket är till kulturskolornas nackdel.  

 

Det är dock enligt utredningen upp till varje skolas rektor att besluta i frågan om och hur 

kulturskolans undervisning får bedrivas under skoldagen. Det finns också fördelar när 

kulturskolornas lärare finns i skolorna under skoltid. En naturlig kontakt mellan 

kulturskolelärare, klasslärare och elever underlättar samarbete skolformerna emellan. 

Tillgängligheten för eleverna ökar och steget in i verksamheten blir lägre vilket är en 

förutsättning för att alla barn i skolan kan få en jämlik chans att delta i kulturskolans 

verksamhet. Kulturskolans närvaro i skolan entusiasmerar fler elever till att börja i 

verksamheten. ”I skolor på landsbygd är ofta kulturskolans närvaro särskilt viktig för att 

skapa tillgänglighet för elever med långa resvägar”.78 I SKL:s undersökning Samverkan 

mellan skola och kulturskola framhävs kulturskoleundervisning under skoltid som en 

nödvändighet i skolor med många resande elever. Utöver tillgängligheten för de resande 

eleverna trycker man också på ett effektivt resursutnyttjande inom kommunerna framför allt 

 
74 Bergstrand-Wilson, Kerstin (1993). Musikskola och grundskola i samverkan-vad skiljer och vad förenar? s 19. 
75 Proposition 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. 
76 Sveriges kommuner och landsting (2016). Samverkan mellan skola och kulturskola, s 11. 
77 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
78 Sveriges kommuner och landsting (2016). Samverkan mellan skola och kulturskola, s 19. 
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när det gäller mindre skolenheter vilka är mer kostsamma per elev jämfört med 

genomsnittet.79 

Kulturskolerådet genomförde under hösten 2019 en enkätundersökning riktad till landets 

kulturskolechefer.80 Kulturskolerådet ville med den här undersökningen få en uppdaterad och 

bättre bild av kulturskolornas omfattning av undervisning under skoltid eftersom debatten om 

detta pågått under hela höstterminen. Kulturskolechefer från 247 kommuner svarade på 

enkäten vilket motsvarar 85 procent av landets kommuner. Frågan som utreddes är i första 

hand hur många av landets kulturskolor som bedrev undervisning på skoltid och det visade sig 

att det hade förändrats sedan SKL:s undersökning från 2016. 52 procent av de svarande 

kulturskolecheferna svarade att de hade verksamhet då elever lämnade ordinarie undervisning. 

Resultatet av undersökningen visade också att skillnaden var tydlig mellan större städer och 

landsbygd. Till exempel uppgav kategorin ”storstäder” att man inte bedrev undervisning 

under skoltid alls medan det bland landsbygdskommunerna var mellan 75 till 80 procent som 

svarade att man undervisade under skoltid. När svaren jämförs länsvis blir det tydligt att de 

nordligaste och mest glesbefolkade länen hamnar i topp utifrån hur många kulturskolor i varje 

län som undervisar under skoltid. De sydligare länen har undervisning under skoltid i mindre 

utsträckning.  

På frågan om hur många av kulturskolorna som har elever som går till sin kulturskolelektion 

under raster och håltimmar svarar 80 procent av de svarande cheferna att man har den 

möjligheten. Respondenterna har också fått redovisa hur stor andel av eleverna som går till 

kulturskolelektion under skoltid och genomsnittet i landet hamnar då på 40 procent vilket man 

uppskattar till ungefär 25 000 elever lågt räknat. När kulturskolerektorerna fritt får 

kommentera varför de väljer att bedriva delar av verksamheten under skoltid är det 

tillgängligheten som är viktigast för de flesta. Det vill säga att man behöver bedriva 

verksamhet på landsbygdsskolor under skoltid för att ha en möjlighet att nå barn som har lång 

resväg och åker skolskjuts till och från skolan. Andra argument som kommer fram är; ”att 

överbrygga socioekonomiska hinder”, ”nå fler barn”, ”barns rätt till kulturutövning” och 

”kompetensförsörjning”.  

Skillnaden mellan Bergstrand-Wilsons, SKL:s och Kulturskolerådets undersökningar är 

tydlig. Över tid minskar omfattningen av kulturskoleundervisning på skoltid och framför allt 

mellan de två senare undersökningarna med tanke på att bara tre år skiljer dem åt. I 

Kulturskolerådets resultat svarar 16 procent av kulturskolecheferna att man tidigare 

undervisat under skoltid men inte längre gör det. Den procentsatsen stämmer överens med den 

minskning som skett sedan SKL:s undersökning. Detta indikerar att frågan om undervisning 

på skoltid med den påföljande debatten under hösten 2019 har föranlett beslut i många av 

dessa kommuner om att inte tillåta kulturskoleundervisning under skoltid. Detta kan ses som 

en konsekvens av Skolinspektionens agerande i Gislaved. Trenden att man i fler och fler 

 
79 Sveriges kommuner och landsting (2016). Samverkan mellan skola och kulturskola, s 12. 
80 Kulturskolerådet (2019). Kulturskoleverksamhet på skoltid. Resultat av en enkätstudie bland Sveriges 

kulturskolor hösten 2019. 
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kommuner slutar att undervisa på skoltid med hänvisning till skollagen nämns också i 

kulturskoleutredningen.81 I de media jag refererar till i denna uppsats används under debatten 

SKL:s resultat från 2016, ”två tredjedelar av kulturskolorna”, i frågan om hur många av 

landets kommuner som har elever som spelar under skoltid eftersom resultatet av 

Kulturskolerådets undersökning inkommer i slutskedet av denna uppsats genomförande och i 

tid efter den tongivande debatt som ligger till grund för min omvärldsanalys. Tilläggas bör att 

det i de här fallen inte handlar om två tredjedelar eller 52 procent av alla elever utan om 

antalet kommuner där vissa kulturskoleelever har sin kulturskolelektion under skoltid. I 

Kulturskolerådets undersökning uppskattas den andel elever som varje vecka går till 

kulturskoleundervisning under pågående grundskolelektion till 40 procent. 

Konsekvensen av att färre elever ges möjlighet att få sin kulturskoleundervisning på skoltid 

blir att kulturskolornas tillgänglighet försämras. Det blir tydligt att det är 

glesbygdskommunernas barn som drabbas allra hårdast eftersom det är glesbygdsregionerna 

som i störst utsträckning undervisar under skoltid enligt Kulturskolerådets undersökning. 

Många av de barn som bor i glesbygd och reser med skolskjuts till sin skola skulle ha svårt att 

kunna delta i kulturskolornas verksamhet om inte undervisningen ligger under eller i nära 

anslutning till skoldagen.82 Kulturskolor i kommuner med långa avstånd har svårare att nå ut 

med sin verksamhet till de som bor långt ifrån tätorten. Kulturskoleutredningen lyfter fram ny 

teknik som en potentiell lösning.83 

Att kulturskolan bedriver delar av sin verksamhet i skolans lokaler bidrar till ett effektivt 

resursutnyttjande i kommunen. Samtidigt som detta ökar tillgängligheten för kulturskolans 

elever bidrar det till de relativt låga lokalkostnader som kulturskolan redovisar jämfört med 

till exempel idrottsrörelsen.84 Av kommunernas totala driftskostnader är andelen för 

kulturskolan 0,5 procent enligt uppgifter från Kulturskolerådet.85 Om möjligheten att 

undervisa under skoltid begränsas blir konsekvensen att de barn som bor centralt får en 

markant bättre tillgång till kulturskolans verksamhet jämfört med de som bor i glesbygd. En 

annan konsekvens av undervisning på skoltid blir färre resor vilket bidrar till minskad 

miljöbelastning. 

Bristen på ändamålsenliga lokaler för kulturskolans verksamhet är å andra sidan ofta en 

realitet för kulturskolelärarna när undervisningen bedrivs i den obligatoriska skolans lokaler. 

Två tredjedelar av kulturskolelärarna uppgav i en undersökning från 2004 att de helt eller 

delvis saknade ändamålsenliga lokaler.86 I Den kommunala musikskolan finns 

rekommendationer för hur musikskolornas undervisningsrum kunde arrangeras i den 

 
81 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
82 Kulturskolerådet (2019). Kulturskoleverksamhet på skoltid. Resultat av en enkätstudie bland Sveriges 

kulturskolor hösten 2019, s 14. 
83 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
84 (ibid.). 
85 Statens kulturråd (2019). Kulturskolan i siffror, s 31. 
86 Tivenius, Olle (2010). Kommunala musiklärare: Rapport av musiklärare vid svenska kommunala musik- och 

kulturskolor 2004. 
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obligatoriska skolans lokaler för att bli ändamålsenliga.87 I vissa kommuner finns fortfarande 

avtal eller överenskommelser om detta, men mig veterligen finns det ingen uppgift om i 

vilken utsträckning det förekommer. 

I slutsatserna av Kulturskolerådets undersökning ser man också att det skulle bli svårare att 

attrahera rätt kompetens till kulturskolan.88 Kulturskolecheferna befarar att kulturskolelärarna 

skulle leta efter andra arbeten med arbetstid på dagtid om arbetsvillkoren försämras. 

Konsekvensen för kulturskolelärarna blir att all undervisning skulle ligga efter skoltid 

tillsammans med till exempel orkesterverksamhet och ensembleundervisning. Det skulle 

kunna innebära att arbetsdagarna tar slut vid niotiden på kvällen och det är inte attraktivt vare 

sig för läraren eller de elever som skulle behöva ha sina lektioner så sent. Följden av att fler 

och fler kulturskolor slutar med undervisning på skoltid för med sig att många pedagoger 

upplever ökat kvällsarbete som en påfrestning.89 

De kreativa näringarna betyder mycket för Sveriges varumärke i världen.90 Musik- och 

kulturskolornas historia ligger till stor del till grund för det som kommit att kallas det 

”svenska musikundret”.91 Hitmakaren Max Martin som började sin musikaliska karriär med 

att spela valthorn i kommunala musikskolan på Ekerö utanför Stockholm menar att 

musikskolan gav honom möjligheten att upptäcka och utveckla sin musikalitet.92 Max Martin 

är bara en i raden av framgångsrika svenskar i musikbranschen som lyfter fram den 

kommunala musik- och kulturskolan som sitt steg in i musikens värld. Kultur och musik har 

ett starkt berättigande i sig själva både i skolan och på fritiden. Men kultur, och musik i 

synnerhet, ger effekter på så mycket annat hos individer. Det finns till exempel mycket 

forskning som visar på musikens positiva inverkan i det övriga skolarbetet samt i personlig 

utveckling. 

I frågan om elevers deltagande i musikundervisning ger fördelar i teoretiska ämnen 

uppmärksammar jag här en kanadensisk studie där forskarna använt sig av utbildningsstatistik 

från mer än 112 000 elever i British Columbia, Kanada.93 Forskarna i den här undersökningen 

ville utreda hur väl påståendet stämmer att elever som hellre ägnar sig åt konstämnen istället 

för att ägna sig åt extra undervisning i matematik, vetenskapliga ämnen eller engelska 

kommer att underprestera i dessa ämnen. Detta är den största undersökningen i sitt slag hittills 

och i resultaten av den konstateras att elever som utbildar sig i musik istället för att ta extra 

lektioner i matematik, vetenskapliga ämnen och engelska erhåller högre resultat efter 

 
87 Svenska kommunförbundet (1976). Den kommunala musikskolan, s 125. 
88 Kulturskolerådet (2019). Kulturskoleverksamhet på skoltid. Resultat av en enkätstudie bland Sveriges 

kulturskolor hösten 2019, s 14. 
89 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
90 Fast Ehrlén, Katarina (2014). Skolan som inte finns – men som alla älskar!, s 65. 
91 P4 Stockholm (2020). Det svenska musikundret, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6702805. 
92 Bendjelloul, Johar (2019). ”Det är viktigt att inte alltid vara den smartaste personen i rummet”. Dagens 

Nyheter. 2019-11-17. 
93 Guhn, M., Emerson, S. D. och Gouzouasis, P. (2019). A Population-Level Analysis of Associations Between 

School Music Participation and Academic Achievement. 
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genomgången utbildning än de elever som inte utbildar sig i musik. I undersökningen 

observerades eleverna från det att de gick i grade 7 tills de avslutat grade 12, vilket i ålder 

motsvarar från 12 års ålder till 18 års ålder.94 Det unika i undersökningen är att bättre betyg 

kan konstateras oberoende av tidigare studieresultat, kön, kulturell bakgrund och 

socioekonomisk status.95 De elever i undersökningen som ägnade sig åt högre, mer 

omfattande musikstudier låg resultatmässigt i genomsnitt ett år före jämförbara elever som 

inte deltog i musikundervisning. Det visar sig också i resultatet av undersökningen att elever 

som ägnar sig åt musikstudier på musikinstrument har klart bättre studieresultat i genomsnitt 

än de elever som ägnar sig åt sångstudier, men även de sångstuderande eleverna uppvisade 

bättre resultat än genomsnittet i undersökningen om än inte i samma utsträckning som 

instrumentalelever. 

Vissa beröringspunkter med denna uppsats har Marcus Söderströms examensarbete från 2008 

där han utgår från intervjuer med instrumentallärare på Kulturskolan, vilket är en annan 

vinkling än i denna uppsats. Beröring med kulturskoleundervisning under skoltid kommer upp 

i frågan om hur kvaliteten på undervisningslokalerna har effekt på undervisningen och eller 

arbetssituationen. En intervjuperson berättar att ”skolorna ser det som en stor service att 

Kulturskolans lärare kommer ut till skolorna med sin verksamhet.” 96  

Musik- och kulturskolorna har under lång tid bedrivit delar av sin undervisning under skoltid 

och nått stora framgångar med detta. De två senaste skollagarna och läroplanerna nämner inte 

eller ger inte något utrymme för kulturskolornas undervisning till skillnad från de tidigare. 

Motståndet mot kulturskolornas undervisning under skoltid finns alltså i skollagen, läroplanen 

och i Skolinspektionens uttolkning av skollagen. Den statistik som finns i frågan om 

kulturskoleundervisning på skoltid har sin utgångspunkt i kulturskolornas intresse. 

 
94 Post-Scriptum Education (2019). Overview of education system in Canada. 
95 Guhn, M., Emerson, S. D. och Gouzouasis, P. (2019). A Population-Level Analysis of Associations Between 

School Music Participation and Academic Achievement. 
96 Söderström, Marcus (2008). Hur upplever instrumentallärarna på kulturskolan sin arbetssituation? 
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3 Metod 

Jag har valt intervjuer som forskningsmetod för att genomföra min undersökning. I detta 

kapitel presenteras intervjumetoden och processen kring den samt den analysmetod jag använt 

för att redovisa resultatet av intervjuerna. Avslutningsvis behandlas i kapitlet det teoretiska 

perspektiv med vilken jag granskat resultatet. 

3.1 Urval av informanter 

Mitt mål var att få till stånd fem intervjuer med rektorer och fem intervjuer med klasslärare. I 

mitt urval av informanter valde jag att sprida ut mina intervjunedslag över Sverige. Jag valde 

med hjälp av kontakter i kulturskolorna kommuner i Skåne, Småland, Stockholms närhet, 

Dalarna och Jämtland. För att få olika typer av skolor efterfrågade jag skolor på både 

landsbygd och i tätort av kulturskolornas chefer. Förhoppningsvis ledde detta till att de skolor 

jag valde uppvisar, inte bara geografiska skillnader, utan också variationer i det sätt skolan 

samarbetar med ortens kultur- eller musikskola. Hade jag valt skolor i kommuner som gränsar 

till varandra finns risken att kultur- eller musikskolan har ett liknande arbetssätt som i 

grannkommunerna. Kultur- och musikskolor i kommuner som gränsar till varandra ingår 

oftast i nätverk inom region eller län och där utbyts erfarenheter och idéer som kan få effekten 

att arbetssätten liknar varandra. 

Mitt kriterium för informanterna i undersökningen var att skolorna de arbetar i hade elever 

som regelbundet gick till sin instrumental- eller sånglektion under ordinarie undervisningstid. 

För att komma i kontakt med skolor i den kategorin valde jag att kontakta chefen på 

respektive kommuns kultur- eller musikskola och därifrån få kontaktuppgifter till lämpliga 

skolor för ändamålet i de aktuella kommunerna. Risken med denna urvalsmetod kan bli att de 

rektorer och lärare som tackade ja till att ställa upp för intervjuer var positivt inställda till att 

elever går till sin kulturskolelektion under skoltid, eftersom kriteriet för skolorna i mitt urval 

var att de hade elever som gick till kulturskoleundervisning på skoltid. I samtalet med 

cheferna för kultur- eller musikskolorna valde jag därför att både efterfråga skolor som hade 

en välvillig inställning, och skolor som hade en negativ inställning till kulturskolelektioner 

under skoltid. På detta sätt kunde jag balansera mitt urval för att få ett varierat resultat. 

De skolor jag kontaktade för intervjuer hade alla elever som gick till sin kulturskolelektion 

under ordinarie skoltid. Syftet med min undersökning gick ut på att få kunskap om hur 

rektorer och lärare i grundskolan ser på att elever går till sina kulturskolelektioner under 

ordinarie undervisning och därför enbart vänt mig till den kategorin av skolor. Risken med det 

urvalet kunde blivit att alla skolorna varit positivt inställda till kulturskoleundervisning under 

ordinarie lektioner, men så var inte fallet. Anledningar till att elever går till sina 
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kulturskolelektioner under skoltid trots rektorns eller lärarens negativa inställning till det, kan 

ha berott på beslut tagna på högre nivå eller att rektor och lärare på samma skola hade olika 

syn på elevernas frånvaro från ordinarie lektion på grund av kulturskolelektion under skoltid. 

Skolorna i mitt urval har elever i låg- och mellanstadiet, det vill säga från och med 

förskoleklass till och med sjätte klass. Anledningen till avgränsningen är att det är mer 

förekommande att elever går till sina kulturskolelektioner under ordinarie lektionstid i låg- 

och mellanstadiet jämfört med högstadiet. I högstadiet finns rent schematekniskt större 

möjligheter att lägga kulturskolelektioner på elevernas håltimmar, raster eller lunchraster, det 

vill säga utanför ordinarie lektionstid. 

Ytterligare en anledning till min avgränsning är att det i låg- och mellanstadiet oftast finns en 

klasslärare som har merparten av klassernas lektioner och ämnen i schemat. Det innebär att 

läraren i större utsträckning har erfarenhet av att elever går till sina kulturskolelektioner under 

skoltid jämfört med en lärare i högstadiet. 

3.2 Bortfall 

I min metodbeskrivning redovisade jag att jag eftersökte rektorer och lärare i grundskolan 

som ansvarar för och undervisar barn i årskurserna två till sex. En rektor tackade nej till att 

medverka i svar på den första mailkontakten jag tog. Jag kontaktade då återigen chefen för 

Kulturskolan i samma kommun och fick en annan rektor rekommenderad. Denna rektor var 

positiv till medverkan. Rektorerna i min undersökning ansvarar för skolor i årskurserna två till 

sex, men av de lärare jag har intervjuat är det en som inte undervisar i årskurserna två till sex. 

Men utifrån de svar jag fått tycker jag ändå att just denna intervju tillför min undersökning 

information om den aktuella skolans lärares förhållningssätt till kulturskoleundervisning 

under skoltid. En av lärarna hade inte elever som gick ifrån undervisningen under skoltid, 

men jag ser att den lärarens intervjusvar gett både djup och bredd till min tolkning av 

resultatet. 

3.3 Genomförande 

Jag kontaktade till att börja med rektor i den skola jag fått rekommenderad av kultur- eller 

musikskolans chef i berörd kommun. Kontakten gjordes via e-mail och i dessa brev 

informerade jag rektorerna om deras roll som uppgiftslämnare i undersökningen, samt om att 

undersökningen vilar på vetenskaplig grund och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.97 

Dessutom bad jag varje rektor rekommendera en klasslärare på respektive skola till att bli 

intervjuad i undersökningen. För att avtala tid för intervjuer kontaktade jag rektorerna via 

telefon. I telefonsamtalet informerade jag dem också om att deras medverkan i 

undersökningen är frivillig och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.98 

Samma information gällande etik och sekretess skickades till de intervjuade lärarna.  I e-mail 

 
97 Se bilaga 1. 
98 Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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och i samband med intervjuerna informerade jag intervjupersonerna om att samtalen skulle 

komma att spelas in för att jag skulle kunna återge rektorns eller lärarens svar i redovisningen. 

För att samla in information till undersökningen intervjuade jag rektorer i den obligatoriska 

skolan från olika delar av Sverige. Jag valde att sprida mina intervjunedslag över landet för att 

få ett så heltäckande urval som möjligt eftersom antalet informanter var relativt litet med fem 

rektorer och fem klasslärare. Två av intervjuerna genomfördes på respektive informanters 

arbetsplats och övriga åtta via telefon. De telefonintervjuade informanterna befann sig under 

intervjuerna på sina respektive arbetsplatser, enligt vad jag erfarit. Alla intervjuerna spelades 

in på mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas. Telefonintervjuerna genomförde jag i 

mitt hem med hjälp av fast telefon i högtalarläge samtidigt som mobiltelefonen fungerade som 

inspelningsenhet. I inledningen av varje telefonintervju förvissade jag mig om att den person 

jag intervjuade hörde mig tydligt. 

I rektorsintervjuerna använde jag mig av en kvalitativ intervjumetod där frågorna99 hade en 

låg grad av strukturering.100 Det innebär att frågorna var öppna och utformade så att den 

intervjuade kunde svara med egna ord samt utveckla och fördjupa sina tankar och svar under 

intervjuns gång. Jag ställde frågorna i samma ordning för att förenkla jämförelserna av svaren 

i mitt resultat. Frågorna hade således en hög grad av standardisering.101 Rektorsintervjuernas 

längd var mellan tio och tjugotre minuter långa. 

För att få ytterligare bredd i min undersökning intervjuade jag också fem klasslärare i 

grundskolan som undervisar i någon av årskurserna två till sex och som har erfarenhet av att 

undervisa i klass. Detta eftersom de då samlat på sig tillräckligt med erfarenhet av att ha haft 

elever som gått till sin instrumental- eller sånglektion under lektionstid och på så sätt kunnat 

svara med övertygelse på frågorna. Av dessa intervjuer gjordes en på lärarens skola och 

övriga via telefon. Alla intervjuerna spelades in på min mobiltelefon så att jag kunde 

transkribera lärarnas svar. Jag valde årskurserna två till sex eftersom det är i det spannet som 

elever i störst utsträckning har spel- eller sånglektioner under skoldagen. Precis som i fallet 

med rektorsintervjuerna ställde jag till klasslärarna frågor med hög grad av standardisering 

och låg grad av strukturering.102 Frågorna till klasslärarna var även de av öppen karaktär så att 

var och en av intervjupersonerna kunde fördjupa sina svar under intervjuns gång.103 

Lärarintervjuerna varade mellan tio och sjutton minuter. 

Det relativt lilla urvalet av informanter, fem rektorer och fem lärare, kan få konsekvensen att 

det blir svårt att göra generaliseringar samt svårt att ställa svar mot varandra. Eftersom syftet 

med intervjuerna var att söka förståelse i hur vissa rektorer och lärare ser på 

kulturskoleundervisning under skoltid var jag mån om att under urvalet av informanter 

 
99 Se bilaga 2. 
100 Patel, Runa och Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder, s 75-77; Kvale, Steinar och 

Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.  
101 (ibid.). 
102 (ibid.). 
103 Se bilaga 4. 
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kontakta skolor från olika typer av kommuner. Utöver det såg jag till att skolorna skiljde sig 

åt i förhållande till om de låg i tätorten eller utanför tätorten. I intervjusvaren kan jag se att jag 

fått spridning i svaren och att jag fått reda på det jag behövde veta.104 Intervjuernas 

tidslängder blev relativt korta och kan därigenom inneburit att informanterna inte hann 

fördjupa och utveckla sina svar i den mån de hade kunnat. Alla informanter har dock i 

efterhand fått ta del av och granska transkriptionerna av sina intervjuer och samtidigt fått 

möjlighet att komplettera sina svar. Utifrån de frågor jag ställt har jag fått svar på det jag ville 

veta.  

Att intervjua via telefon innebär att intervjuare och respondent inte kan se varandra under 

intervjun. Nackdelen med detta är att intervjuaren går miste om ickespråklig information i 

form av gester och ansiktsuttryck. Fördelen med telefonintervjuer är möjligheten att intervjua 

personer som är geografiskt avlägsna. Resor till och från mina respondenter hade blivit 

mycket tidskrävande eftersom jag valde att intervjua informanter från geografiskt avlägsna 

delar av landet. Kompletterande svar kom till mig i efterhand i vissa fall då jag velat ha 

förtydliganden vilket då kan kategoriseras som datorstödd intervju.105 Nackdelar som förs 

fram i samband med skriftliga frågor är att både intervjuare och informant bör vara relativt bra 

på att uttrycka sig i skrift samt att det kan vara svårt att få fram detaljerade beskrivningar. 

Men med tanke på den föregående intervjusituationen var informanterna väl införstådda med 

ämnet och vad de kompletterande frågorna berörde. Till konsekvenserna behöver jag också 

tillägga att min egen erfarenhet eller oerfarenhet som intervjuare kan ha spelat en viss roll för 

hur resultatet av intervjuerna blivit. 

3.4 Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades utifrån de inspelade samtalen. Efter transkribering av 

intervjuerna erbjöds informanterna att läsa igenom transkriptionen av respektive intervju och 

göra eventuella ändringar samt svara på kompletterande frågor i de fall jag velat ha ytterligare 

förtydliganden. I transkriptionerna av intervjuerna har respondenterna fått en anonymiserad 

titel i redovisningen av typen ”rektor 1” eller ”lärare 1” eftersom personuppgifter inte ska 

kunna identifieras av utomstående. Detta material analyserades sedan i huvudsak med hjälp av 

metoden meningskoncentrering som innebär att svaren kortas ner i kortare formuleringar än 

det som sades.106 Översättningen av inspelningarna från intervjuerna till skriftlig form bygger 

på mina egna bedömningar och beslut om vad som är relevant för undersökningen. Således 

har jag lagt stor omsorg i analys och meningskoncentrering så att betydelsen av 

informanternas svar inte förändras. Detta gjordes genom att så snart som möjligt efter 

intervjuerna transkribera dessa. Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna flera gånger så 

att betydelsen av svaren fortfarande blev korrekta. 

 
104 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, s 129. 
105 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, s 165. 
106 (ibid.), s 221-223.  
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3.5 Teori 

För att anlägga ett teoretiskt perspektiv i min undersökning har jag delvis använt mig av 

läroplansteori som den formulerats av Ulf P. Lundgren.107 Genom historien kan skolans och 

undervisningens organisering ses som ett uttryck för samhällets behov och värderingar. 

Utbildningens betydelse för samhället utvecklas över tid, i historien och i nutid, och är en 

ständigt pågående process som kan delas in i olika perioder under dess utveckling. Lundgren 

härleder läroplansteorins början till antikens Grekland då utbildning var tillgänglig endast för 

de privilegierade klasserna och stånden. Denna epok som sträckte sig fram till tidigt 1800-tal 

sammanfattar författaren som den klassiska läroplanen i den meningen att dess syfte var att ge 

insikt i den västerländska civilisationen och kulturen. Den klassiska läroplanen var inte 

yrkesförberedande.108 

Under 1800-talet, den andra perioden, växer ett obligatoriskt skolsystem fram. Utbildning 

uppfattas som en rättighet och en skyldighet, och började få betydelse för den ekonomiska och 

sociala utvecklingen. Från 1900-talets början och fram till andra världskriget, den tredje 

perioden, utvecklades utbildningen mer i en realistisk riktning länkad till en stark industriell 

utveckling och ekonomiska faktorer. Utbildningen formades för att möta krav på kvalifikation 

med teoretiskt kunnande som en nödvändighet för praktiskt arbete. Efter andra världskrigets 

slut vidtog vad man kan benämna som en utbildningsexplosion, den fjärde perioden. 

Utbildningen gavs nya funktioner och ökade i omfattning samt fick en central betydelse både 

för samhället och för individen. Den femte perioden som inleds under 1970-talet formas av 

utbildningspolitiska begränsningar av resurser för utbildning i och med ekonomisk stagnation, 

den dolda läroplanskoden.109 

Utvecklingen under 1900-talet kan sammanfattas som framväxten av en för alla enhetlig, 

allmän skola och en rationell läroplanskod med individen i centrum.110 Kommunaliseringen 

av den svenska skolan i början av 1990-talet bidrog sedan till framväxten av en 

decentraliserad och kommunikativ läroplanskod i och med att styrningen av skolan då 

flyttades från staten till kommunerna. Samtidigt skapar en ökad politisk instabilitet 

svårigheter att styra den offentligt organiserade utbildningen in mot 2000-talet. Ökad 

decentralisering, marknadsanpassning och mål- och resultatstyrning av skolan utvecklar 

utbildningen och skolan i en pragmatisk riktning. Friheten inom ramarna i 1970-talets skola 

inskränks under 1990-talet och framåt med mer målstyrning och mindre ramstyrning av 

skolan. Detta till följd av skolans strävan efter att tillgodose ökade krav på individualisering 

och aktivitetspedagogiska arbetsformer.111 Behoven av utvärdering och kontroll över 

resursernas användning ökar, liksom utvärdering och kontroll av skolans 

kunskapsproduktion.112 

 
107 Lundgren, Ulf P. (1989). Att organisera omvärlden. 
108 Lundgren, Ulf P. (1989). Att organisera omvärlden, s 24; s 100. 
109 (ibid.).; Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv, s 70. 
110 (ibid.). 
111 Gustafsson, Christina (1999). Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete. 
112 Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv, s 70. 
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Denna utveckling, genom historien och in i nutiden, av så kallade läroplanskoder kan ses 

kumulativ. Det vill säga att en kod inte avlöser en annan utan de lagras på varandra. 

Undervisningen såsom den ordnas i skolan blir ett uttryck för hur ett visst samhälle ska 

överleva till nästa generation. Mitt sätt att knyta an till ämnet för denna uppsats i förhållande 

till läroplansteori blir att delvis förhålla mig till hur framväxten av en pragmatisk, 

utvärderande och kontrollerande läroplan påverkar lärarnas och elevernas frihet inom 

läroplanens ramar. Kan detta då ha påverkat att en tidigare generellt mer tillåtande attityd till 

elever som går till kulturskolelektion under ordinarie undervisningstid blivit mer restriktiv? 

För att analysera resultaten i mitt arbete kommer jag att använda mig av de rubriceringar som 

jag angivit i kapitel 1.2 som ramar: 

• Synen på Kulturskolan i organisationen 

• Samarbete mellan skola och kulturskola 

• Kulturskoleundervisning på skoltid 

• Tillsynsansvar för kulturskoleeleverna 

• Kulturskolornas tillgänglighet 
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4 Resultat 

Resultaten av mina intervjuer redovisas här under de fem rubriceringar jag har redogjort för i 

tidigare kapitel. Först redovisas en sammanfattning av rektorernas intervjuer i en samlad och 

berättande form, sedan lärarnas intervjuer på samma sätt. De fem rubriceringar jag 

kategoriserar resultatet i förekommer endast utifrån relevans i de båda intervjugrupperna. 

Efter sammanfattningarna följer en övergripande analys av intervjusvaren. 

4.1 Sammanfattning av rektorsintervjuer 

4.1.1 Synen på kulturskolan i organisationen 

Det som kommit fram i intervjuerna med rektorerna angående skolorganisationernas syn på 

kulturskolan är att den till största delen är positiv. Alla rektorerna tycker att kulturskolornas 

verksamhet fyller en viktig funktion i deras kommuner och har en positiv syn på 

kulturskolornas verksamheter. Däremot är uppfattningarna delade när det kommer till 

kulturskolornas undervisning under skoltid. I frågan om kulturskoleundervisning på skoltid 

märks skillnaden mellan tätortsskolor och landsbygdsskolor där tätortsskolorna har ett mer 

restriktivt förhållningssätt i frågan. 

 

I ett fall vet rektorn inte hur förvaltningschefen ställer sig till kulturskoleundervisning på 

skoltid, och en annan rektor följer ett beslut taget på förvaltningsnivå om att 

kulturskoleundervisningen ska tillåtas, vilket enligt rektorn står i motsats till rektorns 

uppdrag. De tre andra rektorernas beskrivningar vittnar om en samsyn kring kulturskolan 

mellan förvaltning, rektor och pedagoger i skolan. Diskussioner förs också på 

förvaltningsnivå i flera av de aktuella kommunerna eftersom Skolinspektionens beslut om 

Gislaveds kommun aktualiserat frågan om kulturskolornas undervisning i den ordinarie 

skolan. I dessa diskussioner är likvärdigheten för eleverna viktig i en kommun, medan man i 

två andra kommuner för diskussioner som jämställer kulturskolans verksamhet med 

föreningslivet. Tre av kommunerna har en samlad positiv syn på kulturskolan genom 

organisationen. När det kommer till pedagogerna i skolan påpekar flera rektorer att 

inställningen till kulturskolornas undervisning under skoltid i vissa fall hänger ihop med 

pedagogernas eget intresse i musik och andra estetiska ämnen. 

I övrigt nämner några av rektorerna också positiva bieffekter av kulturskolornas verksamhet 

såsom att vissa elever som är mer estetiskt lagda finner självförtroende i de frivilliga ämnena 

och att den ger en positiv stämning på skolan. En rektor ser kulturskolan som en del av 

verksamheten på skolan. Den negativa bieffekten som några rektorer tar upp är att det stör 
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lärarnas undervisning när elever går ifrån klassrummet, men man ser gärna mer av 

kulturskolan på timplanetid då alla elever i klasserna deltar. 

4.1.2 Samarbete mellan skola och kulturskola 

De rektorer jag intervjuat har gett uttryck för att ha ett gott eller mycket gott samarbete med 

kommunens kultur- eller musikskola. Förtroendet för de musiklärare från kultur- eller 

musikskolan som kommer till grundskolorna är också stort. I ett enstaka fall har en rektor 

uttryckt att en kulturskolelärare skapat problem i frågor om schemaläggning och när eleverna 

ska komma till sin spellektion, men att detta kunnat lösas genom diskussion mellan rektor och 

kulturskolechef. Generellt sett har man ett gott samarbete. På en av skolorna samordnar 

kulturskolans lärare undervisningen och kommer då till skolan under en förmiddag i veckan. 

Skolan schemalägger under den tiden lektioner av friare karaktär för barnen så att de kan delta 

i kulturskolelektionerna. 

I samarbetet mellan grundskola och kulturskola framhåller rektorerna i flera fall verksamheter 

i företrädesvis årskurs två då kulturskolan träffar hela klasser och undervisar i exempelvis 

”prova på”, blåsorkester eller kör. Dessa verksamheter lovordas av de rektorerna och kan i de 

här fallen alltid motiveras utifrån timplanen eftersom det berör samtliga elever i årskursen och 

ges stöd i läroplanen. I vissa skolor förekommer sådan verksamhet även i lägre och högre 

årskurser än i just årskurs två. Denna undervisning sker utöver den ordinarie 

musikundervisningen i skolorna och ersätter inte musikundervisningen. Alla skolorna i mina 

intervjuer har anställt behöriga och kvalificerade musiklärare. 

Flera av skolorna har också hjälp av kulturskolorna vid högtider och avslutningar, framför allt 

mindre skolor och glesbygdsskolor. Två av rektorerna tar upp Skapande skola som ett 

samarbete med kulturskolorna. I många kommuner är det kulturskolornas chefer som 

administrerar och söker bidrag till Skapande skola-projekt. Det är dock inte kulturskolorna 

som arrangerar dessa projekt. 

4.1.3 Kulturskoleundervisning på skoltid 

När det gäller undervisning på skoltid skiljer sig rektorernas svar och attityder åt. Vissa 

rektorer är positiva till att elever spelar under skoltid medan andra ser att det stör 

undervisningen och då hänvisar man också till skollagen. Rektorer på skolor som definieras 

som glesbygdsskolor har en mer tillåtande inställning kring elevernas frånvaro från ordinarie 

undervisning. I dessa fall har man också en samsyn med förvaltningschefen i kommunen, med 

motiveringen att det annars skulle ta de här eleverna för lång tid att ta sig till centralorten för 

att ha sin spel- eller sånglektion vilket äventyrar deras deltagande. I ett fall nämner rektorn 

också positiva effekter av att elever spelar och att det syns eftersom det inspirerar fler elever 

att börja spela. Det skapar också enligt samma rektor en trevligare stämning på skolan rent 

allmänt samt när man samlas och får höra det eleverna lär sig i kulturskolan. Det är ”grädden 

på moset”. Kulturskolans verksamhet förstärker arbetsminne och koncentration hos eleven 
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och kan bidra stort till hela situationen för en elev menar en rektor. När vi pratar om att elever 

går ifrån ordinarie undervisning och Skolinspektionens reaktion på detta i Gislaved uttrycker 

en rektor: ”Det har blivit en stor grej, men det borde inte vara en så stor grej egentligen.” 

Rektorerna som är verksamma i skolor som är mer centralt belägna har en annorlunda 

inställning till elevernas kulturskolelektioner som sker under skoltid. Vissa av dem ser 

negativt på att en del elever särbehandlas framför andra och menar att rektorernas yrkesroll 

kräver lagefterlevnad, och att kulturskolelektioner inte har någon plats, eller inte nämns, i vare 

sig skollagen eller läroplanen. Kulturskolans lektioner under skoldagen ses som en 

segregerande verksamhet eftersom det kostar pengar i form av terminsavgift för att delta. 

Skolans uppdrag är att ge alla elever möjligheter, inte bara de som har råd. Alla har inte råd 

att gå i kulturskolan. En rektor uttrycker att hen känner sig mycket obekväm i frågan kring 

kulturskolelektioner på skoltid om till exempel Skolinspektionen skulle komma till skolan och 

inspektera, eftersom hen godkänner detta på grund av högre tagna beslut. 

Hur rektorerna motiverar sina ställningstaganden för att tillåta elever att spela på skoltid ser 

som sagt olika ut. Någon säger sig inte ha något motiv till det och en annan känner sig trygg i 

att motivera kulturskolans verksamhet under skoldagen. I en av kommunerna är det 

föräldrarna som godkänner att eleven kan gå till kulturskolelektion under skoltid. 

Godkännandena skrivs på tillsammans med ansökan till kulturskolan. På en skola släpper 

lärarna eleverna från ämnen som förekommer fler gånger under veckan såsom till exempel 

svenska eller matematik.  

Den mest frekventa motiveringen för kulturskoleundervisning på skoltid kommer från 

glesbygdsskolornas rektorer som i samförstånd med sina högre chefer ser att de elever som 

kommer med skolskjuts till sin skola äventyras deltagande i kulturskolornas verksamhet om 

den inte sker under den tid eleven är i skolan. I andra fall jämförs och likställs kulturskolornas 

undervisning med andra fritidssysslor som till exempel fotboll, ridning, konståkning eller 

balett. Dessa sysslor har inte något eget utrymme i skolans verksamhet, och därför vill en del 

rektorer att kulturskolelektionerna så långt som möjligt ska ske på raster, lunch eller i nära 

anslutning till skoldagen.  

I de flesta av de kommuner jag gjort mina intervjuer pågår diskussioner på skolledningsnivå 

för att hitta en gemensam hållning, men i rektorernas svar syns också en splittring mellan 

rektorer i samma kommun i hur och om man vill tillåta kulturskoleundervisning under skoltid. 

Samtidigt finns en förståelse för att kulturskolans lärare som kanske har många elever på en 

skola inte ska behöva sitta och vänta på att kunna ha lektioner enbart på raster. En av 

rektorerna uttrycker det: ”Så många raster har man ju inte i en skola.” I ett annat fall nämner 

rektorn att man i hela kommunen har samlad skoldag i låg- och mellanstadiet vilket 

underlättar att ta igen för de som går i lågstadiet eftersom de eleverna går längre tid i skolan 

än det lagen kräver. För de elever i samma kommun som går i mellanstadiet utnyttjas däremot 

timplanen fullt ut, men då erbjuds extra studiestöd två eftermiddagar i veckan efter skoltid då 
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lärare finns tillgängliga på skolan. Hur den här möjligheten utnyttjas är dock oklart när det 

gäller kulturskoleelever.  

Flera av rektorerna lägger stor vikt vid tilliten till att kulturskolelärarna och klasslärarna är 

överens så att det går att hitta den bästa lösningen för att eleverna ska kunna ta igen det de 

missar om de ändå går ifrån under lektionstid. I vissa fall nämner rektorer att det kan bli 

nödvändigt att rekommendera kulturskolelärare att en elev bör ha sin lektion utanför skoltid 

när man till exempel märker att eleven inte når målen. Rektorerna har i de här fallen 

förtroende för att kulturskolelärarna och klasslärarna kommer överens om det bästa för 

eleverna och det har heller inte stött på några hinder enligt de rektorer jag har intervjuat. 

Det framgår i intervjuerna med rektorerna att debatten och nyhetsinformationen kring 

Gislaved har föranlett diskussioner och ställningstaganden mellan rektorerna och deras 

lärarkollegium. Diskussioner förs också i de flesta fall med deras förvaltningschefer när det 

gäller kulturskoleundervisning på skoltid. Någon menar att sista ordet inte är sagt ännu från 

Skolverket och utbildningsministern, en annan menar att ”vi gör som vi alltid har gjort”, 

medan någon vill utgå från lagtexten och följa Skolinspektionens beslut gällande 

Gislavedsfallet. 

4.1.4 Tillsynsansvar för kulturskoleeleverna 

När jag frågar rektorerna om hur de ser på elevernas frånvaro från ordinarie lektion ger de 

något olika svar. En rektor svarar att eleven är ledig medan flera andra säger att den inte är 

ledig. Någon tycker att kulturskolelektioner kan ses som skolverksamhet eftersom ämnet 

musik ingår i läroplanen, trots att dessa lektioner inte ersätter musikämnet. En annan rektor 

menar att kulturskolelektioner ingår i den utökade timplanen och ytterligare en ser detta som 

en del av skolans verksamhet. Den rektor som anser att eleven är ledig hänvisar till det 

godkännande om att gå ifrån som vårdnadshavare skriver under vid anmälan till kulturskolan. 

När det gäller tillsynsansvar för kulturskoleeleverna är rektorerna överens om att det är 

rektors ansvar. Rektor har ansvar för alla elever som befinner sig inom skolans område. En av 

rektorerna har inte tänkt på detta med tillsynsansvar om något skulle inträffa under tiden som 

en elev har kulturskolelektion. 

I en av skolorna säger rektorn att man är så trångbodd i lokalerna att kulturskolans lektioner 

sker i en lokal strax utanför skolans område. Egentligen har skolan i uppdrag att erbjuda 

undervisningsrum för kulturskolan, men under rådande förhållanden går det inte att tillgodose 

detta. Rektorn känner oro över att ha tillsynsansvar för elever som lämnar skolans område. 



31 

 

4.2 Sammanfattning av klasslärarintervjuer 

4.2.1 Samarbete mellan skola och kulturskola 

De lärare som jag har intervjuat har en positiv syn på kulturskolans verksamhet och 

samverkansprojekt med skolan. Deras positiva omdömen berör olika områden i samarbetet. I 

vissa fall gäller det de verksamheter som sker i timplanen såsom undervisning i helklass i till 

exempel blåsorkester, Låtbåten113, temadagar eller kör. Alla i klassen är med och ingen missar 

något i kunskapsväg. På mindre skolor är kulturskolornas inslag vid till exempel avslutningar 

eller andra högtider uppskattade. Flera nämner också ”Skapande skola” som något positivt 

som i vissa kommuner samordnas av kulturskolan. Det är inte kulturskolorna som arrangerar 

inslagen i ”Skapande skola” även om lärare i kulturskolan kan medverka i dessa projekt. 

Gemensamt för de intervjuade är att de ger uttryck för att kulturskolan är viktig och många av 

dem har också egen erfarenhet av att ha gått i kultur- eller musikskola. 

 

I en skola tycker läraren att kulturskolan inte märks så mycket när det gäller de spelande 

eleverna. Däremot kommer ibland kulturskolan till skolan och uppträder för exempelvis 

förskoleklassen. Man samarbetar också i interaktiva projekt med kulturskolan där barnen är 

med och formar innehållet. Kulturskolan kommer till skolan en kväll varje vår och har 

instrumentdemonstration för att locka nya deltagare. Flera lärare tycker att kulturskolans 

lärare är tillmötesgående i diskussioner kring eleverna. I ett enstaka fall har en intervjuad 

lärare haft problem i dialog med en kulturskolelärare. En lärare nämner att det finns ett 

kulturombud på skolan som samordnar kontakterna med kulturskolan och andra kulturella 

arrangemang. 

4.2.2 Kulturskoleundervisning på skoltid 

Svaren skiljs tydligt åt i lärarnas attityder till kulturskoleundervisning på skoltid. En av 

lärarna har sagt ifrån och tillåter inte längre elever att gå till kulturskolelektioner under 

ordinarie undervisning. Det går inte att ta eleverna från lektioner anser läraren, de missar för 

mycket. Efter dialog med kulturskolans lärare sker nu kulturskoleundervisningen på raster och 

i nära anslutning till skoldagen. Två andra lärare upplever att det blir problem när elever går 

till kulturskolelektionen under lektioner. Båda har lång erfarenhet och menar att 

undervisningens styrning har blivit tuffare sedan Lgr 11 med mer kunskapskrav i läroplanen. 

Vidare tycker de lärare som upplever det som ett problem när elever går ifrån att de missar 

mycket av undervisningen. En av lärarna menar att eleverna spelar 20 minuter, men är borta 

30 minuter eftersom de har en bit att gå till rummet för kulturskolans undervisning. En del 

barn blir stressade av att gå ifrån och det finns inte tid till att ta igen något under skoldagen 

enligt en av lärarna. Läraren känner själv stress över kraven i läroplanen vilket också påverkar 

elever och föräldrar. Samtidigt, menar läraren, finns en diskussion om att barnen inte ska 

behöva läsa hemma. 

 
113 Barnmusikal av Kerstin Bodin Eriksson. 
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En av lärarna har i sin klass tre elever som går ifrån och spelar och hon upplever inte att de 

har några problem med att ta igen det de missar av undervisningen. Däremot skulle det bli 

problem om det vore många fler i klassen som går iväg menar hon vidare. På en av skolorna 

löser kulturskoleundervisningen genom att samordna alla kulturskolans lektioner till en 

förmiddag varje vecka. Läraren upplever ändå att eleverna missar viktig undervisning trots att 

tanken varit att skolan under den tiden planerar aktiviteter när eleverna är lite mer 

självgående. 

De lärare som ser positivt på kulturskolornas undervisning under skoltid lyfter fram vinsten 

för eleverna och att man har ett flexibelt förhållningssätt. Om en elev går ifrån på lektionstid 

förs dialog mellan läraren och kulturskoleläraren så att eleven inte missar för mycket. En 

lärare menar att det är sällan någon elev halkar efter för att den går iväg i 20 minuter. På flera 

av skolorna i min undersökning eftersträvar man att lägga kulturskolelektionerna på raster 

eller fritidstid för att minska elevernas frånvaro från klassundervisningen. 

Om kulturskolelektionerna ändå sker under lektionstid menar en lärare att det oftast handlar 

om duktiga elever som har lätt att ta igen. En annan uttrycker att hon tycker att det är bra att 

det är på dagen eftersom det lockar fler att spela. Det ger också positiva konsekvenser för 

eleverna enligt en lärare som ser ökat självförtroende hos elever och bättre måluppfyllelse i 

till exempel svenska när det gäller att berätta inför andra. Även de nyanlända barn som spelar 

kan bli lyfta i att kunna något som inte alla andra kan. 

Flera av lärarna kommer in på att det hänger mycket på lärarens egen inställning om man ser 

det som ett problem eller inte när eleverna går till kulturskolelektioner. Flera av dem menar 

att man har olika inställning inom kollegierna. Samförstånd syns också mellan rektor och 

lärare i flertalet av de skolor jag har med i undersökningen både när man har ett positivt 

synsätt som negativt angående kulturskoleundervisning på lektionstid. På en skola menar 

läraren att hon saknar vägledning från rektor och en annan av lärarna har inte samma positiva 

linje som rektorn uttryckt i intervju. 

4.2.3 Kulturskolornas tillgänglighet 

När det gäller kulturskoleelevernas utveckling gentemot de som inte tar lektioner i 

kulturskolan nämner ett par lärare att de kan se vissa skillnader. Någon av lärarna tycker att 

kulturskoleeleverna uppvisar ett litet större mått av ansvarstagande och större förståelse för 

vad det är skolan går ut på. En annan lärare är mer konkret och tycker att de spelande barnen 

lättare når kunskapskraven i svenska när det gäller att prata inför andra. Upptagningsområdet 

på dessa skolor kan betecknas som mindre tätort eller landsbygd där sammansättningen av 

socioekonomisk bakgrund är blandad. De andra lärarna i mina intervjuer tycker sig inte kunna 

se någon märkbar skillnad mellan elever som spelar och inte spelar. 

Ingen av de tillfrågade lärarna ser att det är en enhetlig sammansättning av barnen som tar 

spel- eller sånglektioner i kulturskolan. En av de intervjuade lärarna som undervisar på en 
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skola i en större tätort menar dock att upptagningsområdet för skolan mest består av medel- 

till övre medelklassföräldrar med högskole- och universitetsexaminerade föräldrar, vilket gör 

det svårt för henne att avgöra om kulturskolan når flera samhällsskikt. En annan lärare ser att 

låginkomsttagare och ensamstående vårdnadshavare har svårt att ha sina barn i kulturskolan 

eftersom det kostar att delta och framför allt om det också handlar om att skaffa ett 

musikinstrument. Den aktuella kommunen är också den med den högsta terminsavgiften av de 

kommuner som förekommer i min undersökning. De föräldrar som har svårt att ta till sig 

information är också underrepresenterade enligt samma lärare. I de här fallen är de 

verksamheter som kulturskolorna gör i samarbete med grundskolan i helklass viktiga eftersom 

man då når alla elever i en årskurs. 

Terminsavgiften för kulturskolemedverkan i de kommuner som är med i min undersökning 

ligger kring genomsnittet för landet eller strax över. En kommun sticker dock ut med en 

avsevärt högre terminsavgift. 

Flera nämner att engagemanget i klasserna för kulturskoledeltagande kan gå i vågor. Det vill 

säga att är det många som spelar eller sjunger tenderar det att ge ringar på vattnet så att ännu 

fler blir intresserade, och när det är färre i en klass som deltar tenderar intresset att vara mer 

konstant eller till och med avta. I ett fall nämner läraren att även de nyanlända eleverna får en 

chans att vara med trots att de kanske inte alltid har råd. Detta har möjliggjorts med 

kulturskolepengar från Kulturrådet för att kulturskolan ska kunna nå nya målgrupper och öka 

sin tillgänglighet. Läraren ser i de fallen att det blir ett lyft för de nyanlända eleverna som 

annars har lätt att hamna i konflikt och har språket emot sig. ”Det lyfter ju otroligt mycket!”114 

I de skolor där kulturskolan har samarbeten med hela klasser kan man med enkelhet hävda att 

kulturskolan når alla eftersom de aktiviteterna sker i helklass. Dessa helklassaktiviteter sker 

utöver den ordinarie musikundervisningen på skolorna. 

4.3 Analys av resultat 

4.3.1 Synen på kulturskolan i organisationen 

Det framgår av resultatet av intervjuerna att kulturskolornas verksamhet ses som viktig och 

betydelsefull av de medverkande rektorerna. I flera kommuner finns också en gemensam syn 

på kulturskolornas position i organisationen. Diskussioner pågår också i flera kommuner 

kring hur man kan finna lösningar i frågan om kulturskoleundervisning på skoltid. Dock har 

inte alla kommuner i undersökningen en gemensam helhetssyn på kulturskolornas del i 

organisationen. Diskussionerna är viktiga för att kommunerna ska kunna hitta sina egna 

modeller för hur kulturskolorna kan verka i organisationerna. Dialogerna är viktiga i 

förvaltning och ledningsgrupp, mellan rektor och kulturskolechef samt mellan lärare, 

kulturskolelärare och vårdnadshavare med elevens bästa som utgångspunkt. 

 
114 Citat: Lärare 1. 
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Skillnaden mellan tätort och landsbygd märks i undersökningen trots att underlaget är litet. 

Tendensen i rektorernas inställning är att man i större tätorter och i större skolenheter är mer 

restriktiv till kulturskolornas undervisning på skoltid. I mindre skolor och på landsbygden är 

man mer positivt inställd. Detta ser jag som ett resultat av att elever i landsbygdsskolorna i 

högre utsträckning har längre resväg både till skolan och till kulturskolan. Därför finns en mer 

tillåtande attityd på landsbygden med hänsyn till att elevernas deltagande i kulturskolan inte 

ska äventyras. 

4.3.2 Samarbete mellan skola och kulturskola 

Samarbetet mellan skola och kulturskola kan handla om allt från undervisning och 

uppträdanden till lokaler. I några av skolorna pågår samarbeten med hela årskurser i olika 

former. Denna undervisning ingår i timplanen och är omtyckt av både rektorer och lärare. 

Denna undervisning kan motiveras utifrån läroplanen och lärarna värdesätter att alla eleverna 

får del av kulturskolornas verksamhet. Att förtroendet är stort för kulturskolans personal 

märks tack vare dialoger mellan lärare och kulturskolelärare, men också mellan rektor och 

kulturskolechef. 

Samarbeten kräver både planering och tillmötesgående vilket mynnat ut i olika lösningar så 

att verksamheterna kan mötas. Kulturombud på en skola, samordnade kulturskolelektioner 

under en förmiddag i veckan på en annan och aktiviteter årskursvis i flera skolor. Återigen är 

dialoger och diskussioner av betydelse för att varje verksamhet kan hitta samarbeten som 

fungerar i var och en av organisationerna. Här kan man se att lösningar på hur kulturskolornas 

verksamhet kan beredas plats i skoldagen finns från rektorernas sida, med tanke på elevernas 

bästa. Då är också dialogen mellan rektor, kulturskolans chef och hela organisationen mycket 

viktig för att kunna enas i en gemensam syn. 

Kulturskolorna hjälper i flera fall till vid avslutningar och andra högtider som skolorna 

uppmärksammar. Framför allt förekommer dessa samarbeten i mindre skolor och på 

landsbygden vilket kan ha sin grund i att den ordinarie musikläraren har en relativt liten 

musiklärartjänst och är ensam i sitt ämne med många elever. Kulturskolorna förstärker då 

med både lärarmedverkan och med elevframträdanden. 

En rektor och en lärare, oberoende av varandra, nämner att kulturskolans undervisning av 

elever inte märks så mycket på skolorna. Det är viktigt för kulturskolorna och dess 

uppdragsgivare att så många som möjligt av elever och vårdnadshavare känner till 

verksamheten. Här riskerar informationen om kulturskolorna att inte nå ut till alla. 

4.3.3 Kulturskoleundervisning på skoltid 

I synen på kulturskoleundervisning under skoltid märks en splittring hos både rektorer och 

lärare. Vissa rektorer och lärare förhåller sig positiva till kulturskolornas undervisning under 

ordinarie lektioner, medan andra är negativa till det. Splittringen grundar sig i en vilsenhet 

kring vilka möjligheter som finns. Jag ser att även om förvaltningen i en kommun kan vara 
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enig i hur frågan ska hanteras lokalt, finns yttre omständigheter som inte samverkar med 

varandra. Jag tänker i det fallet dels på Kulturskoleutredningens ståndpunkt kontra 

Skolinspektionens anmärkning i Gislaved som inte överensstämmer och dels på en tradition 

sedan många år av att kulturskoleelever går till sin kulturskolelektion på skoltid. Vilsenheten 

har diskuterats i samtliga intervjuer jag har genomfört och det speglar en ovisshet i hur man 

kan agera. Även i SKL:s enkätundersökning framkommer denna vilsenhet i hur man ska 

hantera kulturskolelektioner i grundskolan.115 

De synpunkter och resonemang som talar emot kulturskolornas undervisning på skoltid är hos 

lärarna ofta att de ser att eleverna missar delar av undervisningen och i vissa fall kan känna 

stress över detta. Lärarna själva kan även bli stressade av att eleverna avviker och att tid inte 

finns i timplanen för att ta igen denna missade tid. En rektor menar också att det inte går att 

motivera kulturskolelektioner under skoltid eftersom det kostar pengar och därför ser det som 

segregerande. 

Fördelar med kulturskolans undervisning under skoltid lyfts också fram. Några informanter 

ser att eleverna stärks av att delta i kulturskolan. Det kan handla om självförtroende och bättre 

måluppfyllelse. En del informanter värdesätter kulturskolans närvaro i skolan eftersom det 

entusiasmerar fler till att börja i kulturskolans verksamhet. Detta i sin tur bidrar till en god 

stämning på hela skolan. 

I resultatet finns flera exempel på olika lösningar både på rektors- och förvaltningsnivå som 

på lärarnivå för att eleverna ska kunna ha sin kulturskolelektion på skoltid. För att hitta 

lösningar ser jag att vikten av samförstånd och en respekterande dialog med tanke på elevens 

bästa är av stor betydelse. Ett sådant ställningstagande kring elevens bästa för skolarbetet 

behöver ske så nära eleven som möjligt. Därför är också dialogen och förståelsen mellan 

klassläraren och kulturskoleläraren mycket central samtidigt som skolans rektor och 

kulturskolans chef är överens och kan stå upp för de lösningar som ges varje enskild situation 

för varje elev. 

På fyra av fem skolor har man en någorlunda samlad och lika syn på hur man förhåller sig till 

när elever går ifrån undervisningen till kulturskolelektion, men på en av skolorna upplever 

rektorn det mycket positivt medan läraren på samma skola har en helt annan uppfattning. 

Anledningen till skillnaden kan ligga i att rektorn har varit på skolan under en längre tid 

medan läraren är relativt nyanställd. Rektorn har goda erfarenheter från tiden när kulturskolan 

hade mycket stor verksamhet på skolan och ser positivt på den inverkan denna verksamhet då 

gav på skolan. Vid tillfället för intervjun är omfattningen av kulturskolans arbete på skolan 

inte alls i samma omfattning av vad den var tidigare. Rektorn tycker också att det är positivt 

om eleverna får se och höra kamrater spela eftersom det kan ge ringar på vattnet som gör att 

ännu fler vill börja i kulturskolan. Läraren, som inte arbetade på skolan då kulturskolan hade 

större verksamhet än nu, vill vara restriktiv till undervisning på skoltid och känner stress när 

 
115 Sveriges kommuner och landsting (2016). Samverkan mellan skola och kulturskola. Resultat från en 

enkätundersökning hos landets kulturskolor. 
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elever går ifrån undervisningen till kulturskolelektionerna och hänvisar då till rådande 

läroplan. Läraren upplever att sedan Lgr 11 trädde i kraft har det centrala innehållet ökat 

väsentligt och timplanen är mycket mer fullmatad med lärostoff gentemot Lpo 94 som gällde 

innan.  

Flera lärare vittnar om att det saknas utrymme i timplanen för att hinna ikapp. Det behöver 

inte bara gälla en elev som har kulturskolelektion, utan kan lika väl drabba en elev som är 

sjuk under några dagar, eller har återkommande frånvaro på grund av något annat. 

De lärare som känner sig trygga i att elever går till spellektioner nämner inte att eleverna 

skulle vara stressade av att gå iväg, och det kan tolkas som att eleverna känner sig lugna i att 

inte halka efter för att de missar klasslektionstid. Flera av intervjupersonerna nämner det 

personliga inställningen hos lärarna som avgörande och det är kanske den som lyser igenom i 

de här fallen. Jag menar då inte inställningen till kulturskolans verksamhet i allmänhet, för 

den är positiv hos alla intervjuade, utan inställningen till situationen som uppstår när elever 

går till sin spellektion under pågående undervisning. 

4.3.4 Tillsynsansvar för kulturskoleeleverna 

När en elev går till sin kulturskolelektion under lektionstid har rektor fortfarande 

tillsynsansvar för eleven, precis som när eleven har rast, vilket innebär att eleven inte är ledig 

under den tiden. Kulturskolornas verksamhet behöver i så fall ses som en del av skolans 

verksamhet. Några av rektorerna i undersökningen gör det och några andra gör det inte. En av 

dem menar att eleven deltar i skolverksamheten eftersom det faktiskt handlar om musik och 

musik är ett ämne i läroplanen. Ett sätt att motivera kulturskolans verksamhet under 

skoldagen är att, som här, hänvisa till läroplanen och att den undervisning som genomförs 

följer de direktiv som finns i ämnet musik i läroplanen. Detta trots att kulturskolans 

undervisning inte ersätter musikämnet på någon av skolorna men kan ses som en fördjupning 

i ämnet.  

Frågan om tillsynsansvar stöter ibland på problem när det på vissa skolor är så ont om lokaler 

att kulturskolans lektioner äger rum i byggnader som inte ligger inom skolans område. Här 

behöver rektorerna lägga stor vikt vid tilliten till kulturskolans lärare och chefer att tillsynen 

över eleverna som går utanför skolans område säkerställs. 

4.3.5 Kulturskolornas tillgänglighet 

De intervjuade lärarna ser i ganska liten utsträckning att elever som tar kulturskolelektioner 

har en bättre skolutveckling än andra. Ett par lärare nämner några iakttagelser, men de är för 

få för att dra några slutsatser av i denna undersökning. 

Svaren ser lite olika ut när det gäller kulturskolornas tillgänglighet. Flera menar att 

sammansättningen av kulturskoleelever är blandad utifrån socioekonomisk bakgrund, 
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inlärningsförmåga och kön, att det kan vara vilket barn som helst som går i kulturskolan. 

Några synpunkter kommer dock upp som begränsningar och då handlar det om kostnaden för 

medverkan. 

Kulturskolan är i de allra flesta av landets kommuner avgiftsbelagd. Det vill säga att det 

kostar pengar i form av terminsavgift att delta. De kommuner som förekommer i den här 

undersökningen tar alla ut elevavgifter. Avgiften för kulturskola har tagits upp av flera 

intervjupersoner bland annat när jag har ställt frågan om vilka elever som deltar i 

kulturskolornas verksamhet. En rektor upplever avgiften som ett problem när undervisningen 

erbjuds under skoltid eftersom direktiven från Skolverket är att skolan ska vara så gott som 

avgiftsfri. En av de intervjuade lärarna uppger också att elever till föräldrar med låg inkomst 

inte deltar i samma utsträckning som elever till föräldrar med relativt sett högre inkomst. 

Avgiften gör att kulturskolans verksamhet inte är tillgänglig för alla och på det sättet kan ses 

som segregerande. 

Verksamheter i helklass och i direkt samverkan med skolan är viktig också för kulturskolorna 

i form av tillgänglighet, att på detta sätt nå alla barn i skolan någon gång under elevernas tid i 

skolan. Samtidigt blir det en form av intresseväckande verksamhet för att få eleverna 

intresserade av att söka sig till fortsatt undervisning i kulturskolan. 
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5 Diskussion 

Innan slutförandet av mitt arbete tar vid vill jag förtydliga att resultatet av undersökningen 

inte ska betraktas som representativt för alla rektorer och lärare i grundskolan. För att hävda 

det är mitt urval för litet och det har heller inte varit min intention. Hade mitt syfte varit att få 

en representativ bild av attityderna i hela landet hade jag valt en annan metod för inhämtning 

av empiri. Däremot kan jag konstatera att svaren har en spridning i sättet som respondenterna 

ser på kulturskoleundervisning under skoltid. I svaren finns röster med negativ inställning 

såväl som positiv inställning till kulturskoleundervisning under skoltid. Vissa skillnader 

mellan stad och landsbygd visar sig vilket också stöds utifrån den statistik som finns insamlad 

av Kulturskolerådet.116 Positivt ur min synvinkel som kulturskolelärare är att samtliga 

intervjuade har en positiv inställning till kulturskolornas verksamhet och ett stort förtroende 

för kulturskolornas lärare. Det är framför allt i åsikterna om kulturskoleundervisning under 

ordinarie skoltid som svaren skiljer sig åt. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Synen på kulturskolan i organisationen 

Kulturskolorna är skolor och har därför, som det framgår av resultatet, ett gott anseende hos 

de intervjuade. Lärarna i kulturskolorna är väl utbildade och väl insatta i den obligatoriska 

skolans verksamhet tack vare, i de flesta fall, nära och givande samverkan. Vilka är då 

ramarna för hur denna samverkan kan fortsätta att utvecklas in i framtiden?  

I Danmark är musikskolorna obligatoriska och har till uppdrag att samarbeta med skolorna.117 

För de norska, obligatoriska kulturskolorna finns en ramplan som vägledning för hur 

kulturskolorna kan organiseras.118 I Sverige kom 2018 Kulturskolepropositionen där 

regeringen lyfter kulturskolefrågan till att bli en angelägenhet för riksdag och regering, från 

att tidigare enbart varit en lokal angelägenhet i varje kommun.119 Vart kulturskolefrågan är på 

väg är svårt att sia om, men att den debatterats mer och mer på riksnivå tycker jag är viktigt 

för kulturskolornas berättigande i samhället i stort. 

 
116 Kulturskolerådet (2019). Kulturskoleverksamhet på skoltid. Resultat av en enkätstudie bland Sveriges 

kulturskolor hösten 2019. 
117 Holst, Finn (2008). Ekstern evaluering af projektet: Musik til Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole 

og musikskole i Horsens Kommune; Holst, Finn (2017). Udvikling af læringsarenaer og undervisningsformer i 

det tredje felt. 
118 Aadnøj, Merete (2014). Kulturskoletimen – en veiviser? 
119 SOU 2016:69. Kulturskoleutredningen. En inkluderande kulturskola på egen grund. 
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I resultatet av intervjuerna kan jag se att vissa kommuner har en väl integrerad kulturskola 

med en given roll i organisationen. Hos några av kommunerna framkommer det att 

organisationen inte är lika enig i kulturskolefrågan. För att kulturskolorna ska kunna hitta en 

likvärdig form i hela landet behövs ett tydligare ramverk. I frågan om kulturskolornas 

undervisning under skoltid, som är fokus för denna uppsats, behövs ett tydligare ramverk eller 

tillägg till den nuvarande skollagen. Kulturskolepropositionen värdesätter kulturskolornas 

tillgänglighet högt och menar att kulturskolornas närvaro i landsbygdsskolorna är viktig för 

att barn och ungdomar ska ha så lika förutsättningar att delta i verksamheten som möjligt. Är 

det dags att kulturskolorna blir obligatoriska i Sverige precis som i Norge och Danmark? 

Denna fråga har varit aktuell under lång tid både under musikskolornas och kulturskolornas 

historia. Konsekvenserna av kulturskolornas svaga ställning, rent juridiskt, som frivillig 

verksamhet gör att risken för större neddragningar och till och med nedläggningar ökar i tider 

av ekonomisk nedgång. 

5.1.2 Samarbeten mellan skola och kulturskola 

När det handlar om samverkan mellan kulturskolor och grundskolor kommer framför allt 

exempel med schemalagd klassundervisning upp. Här ser jag i resultaten att rektorer och 

lärare är mycket positiva till sådana samarbeten. För kulturskolornas del handlar det ofta om 

att väcka intresse hos eleverna, i företrädesvis årskurs två, så att de blir intresserade av att 

anmäla sig till kulturskolornas verksamhet. Skolan å sin sida vinner på att denna verksamhet 

bidrar till en fördjupning i musikämnet likt de modeller som förekommer i Danmark och 

Norge.120 Dessa samarbeten mellan skola och kulturskola gör det naturligt att se kulturskolan 

som en del av skolans verksamhet. Det ligger också i kommunernas intresse eftersom 

kulturskolorna är kommunala angelägenheter eftersom de, i de kommuner jag genomfört mina 

intervjuer, finns till på grund av politiska beslut. Dessa klassamarbeten blir för kulturskolorna 

en möjlighet att också möta alla barn i skolan under skoltid. Här finns ingen lagtext som 

hindrar eller måste tolkas på ett visst sätt. Undervisningen kan motiveras utifrån kursplanen i 

musik även om den inte ersätter musikämnet, men mycket väl kan ses som en fördjupning i 

musik, eller som Elevens val. Den del av kulturskolornas verksamhet som bedrivs i helklass i 

samarbete med grundskolorna är inkluderande och når alla barn. 

5.1.3 Kulturskoleundervisning på skoltid 

Rektorernas och lärarnas inställning till kulturskoleundervisning på skoltid är delad bland de 

intervjuade. Det råder som sagt en osäkerhet i många fall i hur skolorna kan agera i frågan. 

När lärarna tycker att det inte fungerar faller resonemanget tillbaka på rådande skolklimat. 

Utvecklingen av läroplanerna har sedan 1990-talet blivit mer och mer resultatinriktad med 

mer kontroll, utvärdering och kunskapsinhämtning.121 I skoldebatten talas det mycket om den 

 
120 Holst, Finn (2008). Extern evaluering af projektet: Musik till Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole 

og musikskole i Horsens kommune.; Holst, Finn (2017). Udvikling af læringsarenaer og undervisningsformer i 

det tredje felt.; Aadnøj, Merete (2014). Kulturskoletimen – en veieviser? Å lede utvikling og endring i 

kulturskolen. 
121 Sandberg, Ralf (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. 
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ökande bördan av dokumentation för lärarna i skolan som innebär att mindre tid ges till 

lärarnas kärnuppdrag, själva undervisningen.122 Flera av lärarna ger i intervjuerna uttryck för 

en stressad arbetssituation som också påverkar elever och vårdnadshavare. Ett samband jag 

kan skönja här är att de lärare som känner stress över timplanen lättare ser stress även hos 

eleverna. Är det kanske så att det smittar av sig till eleverna? Kanske är problemet när elever 

inte tillåts gå till sin kulturskolelektion under ordinarie undervisning mycket större? Blir 

resultatet av större klasser, fler arbetsuppgifter, färre behöriga och fler sjukskrivna lärare att 

även eleverna känner stress och mår sämre? Lösningen på detta problem är långt större och 

alltför komplext för att falla inom ramarna för denna uppsats. Att en lärare som känner stress 

över sin arbetssituation ser det som ytterligare ett bekymmer när elever går till 

kulturskolelektion under lektionerna är delvis förståeligt. 

Vad finns det då för lösningar? Flera möjligheter har framkommit under intervjuerna. En av 

lärarna har helt enkelt sagt ifrån och tillåter inte eleverna att gå till sin spellektion under 

lektionstid. En lösning, som också andra lärare och rektorer nämner i intervjuerna, är att låta 

eleverna gå till kulturskolornas lektioner på raster eller direkt före eller efter skolan. Det finns 

i flera skolor en strävan efter att lägga så mycket som möjligt av kulturskolornas lektioner på 

raster, men rasterna räcker inte alltid till. Tilläggas ska också att några av lärarna inte ser det 

som ett problem när eleverna går till kulturskolelektioner under ordinarie lektioner. För att det 

ska fungera så bra som möjligt för både elever och lärare är en viktig synpunkt och lösning att 

man har god kontakt med och kan komma överens om varje enskild elev tillsammans med 

kulturskoleläraren. Några lärare nämner också att det oftast är elever som har relativt lätt för 

att ta igen det de eventuellt missar som går till spellektion. Även det tänker jag är ett resultat 

av att man gjort avväganden som gör att det fungerar för alla inblandade. Som en 

sammanfattning av de möjligheter eller problem som kan uppstå ser jag att så länge man 

respekterar varandra och sätter det som är bäst för eleven främst finns goda möjligheter att få 

det att fungera. 

Hos lärare och rektorer finns förståelse i att kulturskolans lärare vill komma till skolan och 

undervisa även om alla inte är villiga att ge dem den tiden i timplanen. Därför är det viktigt att 

kulturskolorna för en intensiv men öppen dialog med grundskolans företrädare för att kunna 

samlas kring en verksamhet som inte ställer sig emot de mål som finns i läroplanen. För att 

komma fram till en lösning är det nödvändigt med en ändring av, eller ett tillägg till skollagen 

vilket nu också debatteras och diskuteras i skol- och kulturdebatten. En rektor uttrycker att det 

är viktigt att skolformerna inte ställs mot varandra. 

När kulturskolornas undervisning sker individuellt eller i mindre grupper handlar det om 

elever som av eget intresse sökt sig till kulturskolan. Här hänger allt på att rektorer och lärare 

kommer överens med kulturskolornas lärare och chefer för att ett sådant samarbete ska 

fungera. I dessa fall, när elever går till kulturskoleundervisning under skoltid, finns inte stödet 

i skollagen. Åtminstone inte enligt skollagens regler för ledighet som Skolinspektionen tolkar 

 
122 Sandström, Margareta och Stier, Jonas (2011). Skolan – slagfält för okunniga tyckare. Pedagogiska 

magasinet. 
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det.123 En del av rektorerna i undersökningen ser den här verksamheten som en del i skolans 

verksamhet, med hänvisning till kursplanen i musik för obligatoriska skolan, Lgr 11, men 

andra inte. Ett problem som kommer upp i intervjuerna är terminsavgiften för medverkan i 

kulturskolorna. Avgiften blir segregerande. Skolans uppgift är att ge lika möjligheter till alla 

barn och ungdomar. Om kulturskolornas undervisning ska kunna ses som en fördjupning i 

musikämnet och en del i skolornas verksamhet får det inte kosta något eftersom skolan ska 

vara så gott som avgiftsfri.124 Konsekvenserna av ett sådant resonemang blir stora för de 

kulturskolor som undervisar på skoltid. Är det mer okej att gå till sin avgiftsbelagda 

kulturskolelektion på en rast? Är det mindre segregerande? Eleverna i skolan är närvarande i 

skolans verksamhet även när det är rast. 

Avgiftsfrågan för kulturskolorna är något som också behöver diskuteras utifrån 

Barnkonventionens formuleringar om respekt och främjande av barnets rätt till 

kulturutövande samt tillhandahållande av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet.125 Kostnaden för deltagande i kulturskolan och möjligheten till 

kulturskoleundervisning på skoltid hänger på det här sättet samman om undervisningen ska 

kunna ses som en del i grundskolans verksamhet. Detta är en synpunkt som kulturskolorna 

tillsammans med deras huvudmän, kommunerna, behöver fundera över. 

Konsekvenserna av att kulturskoleundervisning under skoltid inskränks drabbar framför allt 

deltagande elever i glesbygden och på landsbygden. Deltagandet i kulturskolorna bland elever 

i de skolor som ligger långt från centralorten riskerar att minska rejält. I undersökningen och i 

tidigare statistik syns det att glesbygdsskolorna generellt har en mer tillåtande inställning till 

kulturskolornas undervisning på skoltid.126 Självklart måste det vara upp till rektor, lärare och 

vårdnadshavare att bedöma varje enskilt fall givet de förutsättningar som lagen och läroplanen 

ger, och att man har respekt för när dessa hänsyn och lösningar ger en fungerande situation. 

5.1.4 Tillsynsansvaret för kulturskoleeleverna 

En sak som ofta diskuterats i debatten är hur en elev som har sin kulturskolelektion under 

skoltid ska kunna få ledigt för detta med stöd i skollagen. Skollagens avsnitt om ledighet eller 

befrielse från undervisning handlar dock om en annan typ av ledighet enligt min tolkning.127 

För att rektor ska kunna bevilja lagens definition av ledighet eller befrielse från undervisning 

ska tillsynsansvaret övergå från rektor till någon annan.128 Det framkommer i intervjuerna att 

det råder delade uppfattningar kring detta, men just begreppet ledig tror jag ibland förväxlas 

med frånvaro från ordinarie lektionstid, även i debatten i media. Några av rektorerna uttrycker 

också att eleverna inte kan ses som lediga när de går till sin kulturskolelektion, framför allt 

 
123 SFS 2010:800. Skollagen, kap. 7, 17-18 §§. 
124 Skolverket (2019). Avgifter i skolan. 
125 UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. 
126 Kulturskolerådet (2019). Kulturskoleverksamhet på skoltid. Resultat av enkätstudie bland Sveriges 

kulturskolor hösten 2019. 
127 SFS 2010:800. Skollagen. 
128 Skolverket (2019). Tillsynsansvaret. 
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om de fortfarande befinner sig i skolans lokaler. Eleverna står under rektorns tillsynsansvar så 

länge de är i skolan.129 

5.1.5 Kulturskolornas tillgänglighet 

En inkluderande effekt får kulturskoleverksamhet på landsbygden där elever med lång resväg 

till sin skola kanske inte skulle få någon möjlighet att delta i kulturskolan om 

kulturskolelärarna inte kommer till skolan under skoldagen. En anledning till att så många 

barn är verksamma i våra kulturskolor är att det faktiskt sker på skoltid. De som anser att 

kulturskolornas undervisning på lektionstid är inkluderande ser också hur de barn som finns i 

kulturskolornas verksamhet inspirerar fler att börja spela och att det sprider en positiv 

stämning. Också nyanlända elever kan hitta bekräftelse och självförtroende i och med sitt 

musicerande. Kulturskolelektionen kan vara det som lyfter en elev, som kanske annars har det 

tufft i skolan. För många elever kanske det behövs något som inte ska bedömas och så 

småningom betygsättas. Ett inre lärande som förhoppningsvis kan leda till ett livslångt 

intresse eller framtida yrke. Detta går emot den rådande läroplanen där kunskapsinhämtning 

och bedömning är central. Jag tror att det finns ett värde i att kulturskolornas undervisning 

kan få vara en fristad för elever som i övrigt alltid ska bedömas i skolan. Jag tänker att de 

estetiska värdena är en viktig hörnsten för att hela eleven - människan ska kunna växa och 

utvecklas till en självständig individ.  

Skollagen och Skolinspektionen säger att skolan ska vara avgiftsfri, eller så gott som 

avgiftsfri.130 Ett av målen i kulturskolepropositionen är att kulturskolorna ska öka sin 

tillgänglighet med viss hjälp från de statliga kulturskolepengarna.131 Det är dock upp till varje 

kommun att definiera vad de ansökta bidragen skall användas till. Att utöka sin verksamhet 

för att nå nya grupper kan se olika ut och de statliga bidragen är inte till för att sänka avgifter 

generellt. Det är också kommunerna själva som beslutar om kulturskoleavgift eller inte och 

hur stor den ska vara. Avgifterna till kulturskolorna är således ett hinder för att kulturskolorna 

ska kunna ses som en integrerad del i skolornas verksamhet. 

I den norska forskningsrapport som Bjørnsen redovisar framkommer det dock att avgiften inte 

har någon större betydelse för deltagande i kulturskoleverksamhet.132 Samtidigt visar det sig i 

både svensk, norsk och dansk forskning att kulturskolorna når färre elever ur kategorin med 

utländsk bakgrund och socialt belastade stadsdelar.133 Kanske är det för att den dominerande 

gruppen av deltagare i kulturskolornas verksamhet kommer från medelklassfamiljer med 

högre utbildning som priset inte är avgörande för medverkan. För att nå dessa grupper och 

öka kulturskolornas upptagningsområde behöver satsningar göras. Ett effektivt sätt är då att 

 
129 Skolverket (2019). Tillsynsansvaret. 
130 Skolverket (2019). Avgifter i skolan. 
131 Proposition 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. 
132 Bjørnsen, Egil (2012). Inkluderende kulturskole: utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. 
133 SOU 2016:69.; Bjørnsen, Egil (2012). Inkluderende kulturskole: utredning av kulturskoletilbudet i 

storbyene.; Holst, Finn (2008). Ekstern evaluering af projektet: Musik til Alle – et samarbejdsprojekt mellem 

folkeskole og musikskole i Horsens Kommune. 
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samarbeta med grundskolorna i dessa utsatta områden, vilket också förekommer i både 

Sverige och Danmark.134  

Jag kan skönja att det saknas en samsyn och en röd tråd i skolpolitiken. I och med 

kulturskolepropositionen blev kulturskolorna en nationell angelägenhet med nya 

målsättningar och verktyg för att nå nya målgrupper i form av bland annat 

”kulturskolepengen”.135 Efter det kommer Skolinspektionen med en dom som gör det svårare 

för kulturskolorna att nå dessa mål.136 Utbildningsministern svarar sedan angående synen på 

möjligheten till undervisning i kulturskola under skoltid att den självklart ska kunna ske inom 

ramen för elevernas skoldag eller i nära anslutning till den.137 Förvirrande kan jag tycka, men 

kanske och förhoppningsvis blir detta väckarklockan som får staten, tillsynsmyndigheten och 

skolväsendet att komma överens om en samsyn kring kulturskoleundervisningen. 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkten.138 

5.2 Metoddiskussion 

När jag planerade min undersökning var jag klar över att det var intervjuer jag skulle använda 

för att samla in empiri. Jag hade kunnat använda mig av både intervjuer och enkäter i 

undersökningen och på det sättet få ett annorlunda resultat att arbeta med. Problemet med 

enkäter är att den personliga närvaron i frågeställningarna tappas bort. Syftet med 

undersökningen var heller inte att få ett så stort urval av informanter som möjligt utan att få 

kvalitativa intervjuer med möjlighet till personliga reflektioner och öppna diskussioner. 

Däremot ser jag att mina frågeställningar skulle fungera även i en enkätmetod och då öppna 

upp för en statistisk studie av attityderna. 

De intervjuade har olika lång erfarenhet i sina respektive yrkesroller som rektorer och lärare 

vilket kan ha påverkat deras resonerande på olika sätt. Jag hoppas att intervjusituationerna har 

bidragit till att informanterna kunnat reflektera och ge svar utifrån sina yrkesroller, personliga 

funderingar samt helheten i vars och ens skola eller organisation. 

Telefonintervjuer blev relevant i min undersökning eftersom de flesta av intervjupersonerna 

befann sig på ett relativt långt avstånd från mina hemtrakter. Resor till varje informants 

arbetsplats hade tagit för mycket tid eftersom jag samtidigt med mitt uppsatsskrivande 

arbetade som musiklärare i hemorten. 

 
134 Bergman, Åsa och Lindgren, Monica (2016). El Sistema – Möjligheter och hinder för social inkludering.; 

Holst, Finn (2008). Ekstern evaluering af projektet: Musik til Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og 

musikskole i Horsens Kommune.  
135 Proposition 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna.  
136 Skolinspektionen (2019). Dnr 43-2018:7002. Beslut för förskola och grundskola efter tillsyn i Gislaveds 

kommun.  
137 Utbildningsdepartementet (2019). Svar på fråga 2019/20:24 och 2019/20:25 av Peter Lodenius (C) 

Kulturskolan. 
138 SFS 2010:800. Skollagen, 1 kap, 10 §. 
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5.3 Förslag på framtida forskning 

I min undersökning har jag tagit reda på rektorers och lärares syn på kulturskoleundervisning 

under skoltid. Under arbetets gång och i sökandet efter relevant forskning om kulturskolor 

och samarbeten mellan kulturskolor och grundskolor visar det sig att det finns väldigt lite 

forskning i dessa ämnen. Det är med andra ord ett stort och intressant område att forska vidare 

inom. Om jag utgår från mitt bidrag till forskningen vore det till exempel intressant med 

forskning om hur det går för de kulturskolor som nyligen har slutat att undervisa på skoltid? 

Har man tappat elever? Är det svårare att rekrytera ny personal? Vad tycker elever och 

vårdnadshavare om undervisning på skoltid? Hur ser vårdnadshavare på landsbygden på 

möjligheten för deras barn att delta i kulturskolans verksamhet? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Mail till rektorerna 

Hej! 

Jag heter Daniel Hedström och skriver just nu på mitt examensarbete vid Kungliga 

musikhögskolan. Kontaktuppgifter till dig har jag fått via chefen på Kulturskolan, ……. 

Mitt arbete handlar om hur rektorer och lärare i den obligatoriska skolan ser på att vissa elever 

går till sin spel- eller sånglektion delvis under ordinarie undervisning. Undersökningen 

kommer att genomföras som korta intervjuer i vetenskapligt syfte och vänder sig dels till en 

rektor i den obligatoriska skolan, samt en anställd lärare i spannet åk 2 till 6 som har 

erfarenhet av elever som spelar eller sjunger på skoltid. Intervjuerna kommer att genomföras 

var för sig och per telefon. Undersökningen genomförs i olika kommuner som inte kommer 

att vara direkt identifierbara. 

Denna uppsats vilar på vetenskaplig grund och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Personuppgifter ska inte kunna identifieras av utomstående. Intervjuade personer kommer att 

erbjudas läsa igenom intervjun och får en anonymiserad titel i redovisningen typ ”rektor 1” 

eller ”lärare 1”. För att kunna nedteckna och analysera intervjuerna i efterhand vill jag 

informera om att dessa kommer att spelas in. 

Jag hoppas att du vill ställa upp på en kort intervju och att vi kan avtala en tid för när denna 

kan äga rum. Eftersom jag också vill intervjua en av dina anställda lärare inom åk 2 till 6 med 

erfarenheter av elever som spelar på skoltid, vill jag också ha en lärare rekommenderad från 

dig med kontaktuppgifter.  

Jag ser fram emot ett svar från dig med eventuella frågor och avser att ta en telefonkontakt 

med dig inom kort. 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Hedström 



54 

 

Bilaga 2: Frågeformulär till rektorerna 

 

1. Hur länge har du verkat som rektor i nuvarande skola? 

2. Hur tycker du att samarbetet med ortens kultur- eller musikskola fungerar? 

3. Hur motiverar du ditt beslut om att vissa elever får gå till sin kulturskolelektion under 

ordinarie undervisning? 

4. Hur ser kommunens utbildningschef på beslutet? 

5. Hur ser ditt lärarkollegium på beslutet? 

6. Hur definierar du en elevs kulturskolelektion under skoldagen? Är eleven ledig från 

skolan eller deltar hen fortfarande i skolverksamheten? 

7. Vilken politisk majoritet styr i kommunfullmäktige? 

8. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3: Mail till klasslärarna 

Hej! 

Jag heter Daniel Hedström och skriver just nu på mitt examensarbete vid Kungliga 

musikhögskolan. Kontaktuppgifter till dig har jag fått via din rektor, ……. 

Mitt arbete handlar om hur rektorer och lärare i den obligatoriska skolan ser på att vissa elever 

går till sin spel- eller sånglektion delvis under ordinarie undervisning. Undersökningen 

kommer att genomföras som korta intervjuer i vetenskapligt syfte och vänder sig dels till en 

rektor i den obligatoriska skolan, samt en anställd lärare i spannet åk 2 till 6 som har 

erfarenhet av elever som spelar eller sjunger på skoltid. Intervjuerna kommer att genomföras 

var för sig och per telefon. Undersökningen genomförs i olika kommuner som inte kommer 

att vara direkt identifierbara. 

Denna uppsats vilar på vetenskaplig grund och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Personuppgifter ska inte kunna identifieras av utomstående. Intervjuade personer kommer att 

erbjudas läsa igenom intervjun och får en anonymiserad titel i redovisningen typ ”rektor 1” 

eller ”lärare 1”. 

Jag hoppas att du vill ställa upp på en kort intervju och att vi kan avtala en tid för när denna 

kan äga rum. 

Jag ser fram emot ett svar från dig och eventuella frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Hedström 
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Bilaga 4: Frågeformulär till klasslärarna 

1. Hur lång erfarenhet har du som lärare? 

2. I vilka årskurser undervisar du? 

3. Hur fungerar samarbetet med ortens kultur- eller musikskola? 

4. Hur ser din erfarenhet ut som klasslärare med tanke på elever som tar instrumental- 

eller sånglektioner i kulturskolan? 

5. Har du märkt någon skillnad på elever som spelar något instrument eller sjunger 

gentemot de som inte spelar eller sjunger? (allmänt, i något specifikt ämne eller 

personlighetsdrag.) 

6. Finns det en enhetlig sammansättning av från vilka förhållanden kulturskoleeleverna 

kommer med tanke på föräldrarnas utbildningsnivå, elevens inlärningsförmåga eller 

annat? 

7. Hur tycker du att det fungerar när en elev går ifrån lektionen för att ha sin 

kulturskolelektion? 

8. Hur har din rektor agerat i frågan om elever som får sin kulturskolelektion under 

ordinarie undervisning? 

9. Har du något annat att tillägga? 


