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Detta arbete handlar om att arbeta som och utbilda sig till musiker och pedagog. Huvudvikten 
läggs på att få en bild av vad några musiklärarstuderande och aktiva musiker/pedagoger har 
för syn på roller i sin livssituation. En kvalitativ metod med enkätundersökning och 
djupgående intervjuer har använts i undersökningen. Tre studerande på LIEJz och tre aktiva 
musiker/pedagoger har intervjuats. För att plocka ut lämpliga intervjupersoner bland de 
studerande, gjordes en enkätundersökning via e-post. 
 
Resultaten visar att samtliga i enkätundersökningen och fem av de sex intervjupersonerna 
upplever att de har olika roller i sina liv och att de tydligaste rollerna är just musiker och 
pedagog. Därtill berättar intervjupersonerna om andra roller såsom pappa eller producent. Det 
verkar vanligt att det finns en obalans mellan de olika rollerna och det som tydligast beskrivs 
är att musikerrollen blir lidande. Anledningar till obalansen kan vara t. ex tid, hur 
utbildningen ser ut eller brist på jobb som jazzmusiker. Obalansen mellan rollerna verkar 
vanligen följa musikern/pedagogen genom livet, även om det sker förändringar i den. 
Dessutom visar resultaten att en del upplever ett problem i att musicera och undervisa inom 
genrer de inte känner för och att många vill undervisa inom det de brinner mest för och kan 
bäst. 
 
Nyckelord: 
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1. BAKGRUND 
 
Jag är uppvuxen i ett litet samhälle som heter Borgstena och ligger några mil utanför Borås. 
Jag började spela gitarr på musikskolan i Fristad när jag var 8 år. Jag var fast redan från början 
och intresset blev större och större. I huvudsak var det klassisk gitarr som gällde under de 
första åren. Jag fick en elgitarr när jag var runt 11 år och började spela på den lite på skoj. 
Efter ett tag började jag spela lite blues och det var då som improvisation kom in i bilden. 
Någon gång när jag gick på högstadiet började vi dela upp gitarrlektionerna mellan klassisk 
gitarr och elgitarr och jag fick mer och mer upp intresset för jazz och annan 
improvisationsmusik. Min lärare, som egentligen var jazzbasist i första hand, var en stor 
inspirationskälla för mig. Jag tyckte mycket om att spela klassisk gitarr, men det var svårt att 
hålla igång de båda vitt skilda stilarna samtidigt. Detta ledde till att jag började lägga mest 
fokus på elgitarr. Vi hade en jazzensemble på musikskolan. Jag spelade även en del rock och 
blues, lite elbas i ett ska-band och i musikskolans orkester mm, men det var i slutändan jazz 
och improvisation som låg mig varmast om hjärtat.  
    
Jag valde att gå teknikprogrammet på gymnasiet, på en skola som var allt annat än estetiskt 
inriktad. Anledningen var nog att jag ännu inte var tillräckligt säker på att jag ville satsa helt på 
musiken som yrke i framtiden. Jag ville ha en trygghet i utbildningen. Med tiden blev jag mer 
och mer säker på att det var musiken jag ville satsa på. Vi var några stycken från Boråsområdet 
som bestämde oss för att söka till olika folkhögskolor. Jag hamnade på Lunnevads 
folkhögskola och gick där i två år. Redan första veckan drabbades jag av en överansträngning i 
armarna, efter att ha spelat för mycket. Jag kunde egentligen inte spela ordentligt på ett halvår 
och jag tog det väldigt hårt. Successivt kom jag dock tillbaka och resten av tiden på Lunnevad 
var väldigt utvecklande och det var en inspirerande tillvaro. Min lärare fick mig att utvecklas 
på många olika plan och jag började tänka mycket mer på musik och vad jag hade för visioner.  
      
Jag hade sedan länge bestämt mig för att söka till musikhögskolorna och gjorde detta under 
mitt andra år på Lunnevad. Jag kom in på LIE och bestämde mig för att gå denna utbildning. 
Innan min tid på KMH hade jag i princip ingen erfarenhet av undervisning, men jag hade länge 
sett musikläraryrket som en tänkbar framtid. Under min tid här på KMH har jag fått ganska 
mycket erfarenhet av att undervisa, dels som praktik och övningsundervisning, men också som 
vikarie på olika kulturskolor mm. Utöver detta har jag även undervisat lite grann privat.  
 
Jag spelar just nu i en del olika band och konstellationer, både i och utanför skolan. Det är 
fortfarande jazz och improvisation jag brinner mest för, men då och då spelar jag även lite pop, 
ska/reagge mm. 
    
Nu är jag väldigt intresserad av dels hur andra musiklärarstuderande ser på sina situationer och 
dels vad de har för tankar om framtiden. Något som jag också är mycket nyfiken på är hur det 
kommande arbetslivet kan se ut. Jag undrar hur det känns att jobba som pedagog och samtidigt 
vara en aktiv musiker.  
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2. SYFTE 
 
Syftet med min undersökning som helhet är att få en bild av vad några musiklärarstuderande 
och aktiva musiker/pedagoger har för syn på roller i sin livssituation, Jag vill ta reda på om de 
upplever att de har olika roller och hur de i så fall ser ut. Jag vill också ta reda på om dessa 
studenter och musiker/pedagoger upplever konflikter eller konkurrens mellan olika roller och i 
så fall få en bild av hur det kan se ut. En annan sak som jag vill få en bild av är deras syn på 
olika genrer, kopplat till de eventuella rollerna. Slutligen vill jag med utgångspunkt i ämnet 
roller jämföra hur man ser på framtiden och yrkeslivet när man går på musikhögskolan, med 
hur detta beskrivs av dem som har kommit dit. 
 
 

3. LITERATTUR 
 
3.1 ”Musik-mitt liv och kommande levebröd”  
 
I avhandlingen Musik-mitt liv och kommande levebröd (Bouij, 1998) undersöker författaren, 
professor i musikvetenskap vid Universitetet i Örebro, en mängd aspekter rörande 
musiklärarsocialisationen. Han använder sig av enkät- och intervjuundersökningar. De 
studerande i fråga intervjuades dels när de började utbildningen och dels när de gått ut. Bouij 
gjorde tillsammans med andra medarbetare enkät- och intervjuundersökningar vid ett antal 
tillfällen mellan 1987-97. Med hjälp av denna undersökning belyser han, utifrån olika 
perspektiv, studenternas väg, från barndom, till arbetsliv, med betoning på tiden på 
musikhögskolan. Det handlar bl. a om förväntningar på framtiden, roller och rollidentiteter, 
mötet med arbetslivet och genusperspektivet. Eftersom jag har valt att studera både 
musiklärarstuderande och aktiva musiker/pedagoger så delar jag även in Bouijs studie i dessa 
delar, även om vissa moment handlar om både studerande och utexaminerade lärare. Den 
största vikten läggs emellertid på vägen till yrkeslivet, i Bouijs avhandling. 
 
Vad gäller musiklärarstuderande så skriver Bouij mycket om rollidentiteter och roller. Han har 
kommit fram till att en del av studenterna upplever de två rollidentiteterna ”elev” och ”lärare” 
tydligast, medan många har tre starka rollidentiteter; ”elev”, ”lärare” samt ”musiker”. Andra 
har fler typer av roller, t ex arrangör, ackompanjatör mm. Vissa skiljer klart mellan 
rollidentiteten musiker och rollidentiteten musiklärare. Andra anser att man måste vara så god 
musiker för att vara musiklärare att musikerrollen mer eller mindre kommer att inkorporeras i 
deras rollidentitet som musiklärare. Åter andra ser lärarrollen som den viktiga och att 
musikerrollen har ett slags stödfunktion till lärarrollen. 
 
Bouij skriver också om hur många av studenterna känner motsättningar inom utbildningen och 
något som han lägger vikt vid är följande; 
 

”De mest eldfängda uttalanden som finns i min empiri har att göra med spänningen 
mellan det estetiska och det pedagogiska. Vissa av mina intervjupersoner upplever att det 
finns en motsättning mellan dessa element, somliga gör inte alls det. Hur 
musiklärarutbildningen ska balansera mellan dem, är något som ständigt tycks ge upphov 
till kontroverser på skilda nivåer” (Bouij 1998, s.186)  

 
Han har också kommit fram till en socialisationsmodell där han delar upp 
musiklärarstuderande/musiklärare i två olika grupper; Den innehållscentrerade läraren som hör 
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samman med Musiker/interpret och den elevcentrerade läraren som hör samman med 
Musikant/allmänt musikintresserad. Den innehållscentrerade läraren beskrivs här som en lärare 
som vill vidareföra ett musikaliskt ideal som utvecklas inom en levande musiktradition, d.v.s 
ett ideal som inte utgår från någon pedagogisk konstruktion, medan den elevcentrerade läraren 
önskar möta barnen utifrån en bred utgångspunkt. Musiker/interpret står för den som helst av 
allt skulle vilja arbeta som musiker och därmed aktivt vara med om att förvalta en sådan 
musiktradition medan de som han har valt att kalla Musikant/allmänt musikintresserad är de 
som vill vara musikaliskt bredare och har en mer musikantisk inställning till musiken. De 
upplever den sociala delen av musiken som viktig. Han säger inte att man automatiskt kan dela 
in lärare/musiker i dessa fack, men att det påfallande ofta går att se ungefär i vilken kategori de 
hamnar. Han betonar motsatsparet bred eller djup musikalisk allsidighet. 
 
Vidare skriver Bouij om yrkeslivet, att de lärare som funnit sig bäst tillrätta är generellt sett de 
som har en bredare syn på musikundervisningen och det är viktigt att man finner det sociala 
samspelet kring musiken och undervisandet som meningsfullt, om man ska trivas med yrket.  
 
Vissa nyutexaminerade musiklärare med stark musikeridentitet vill se hur långt de kan nå 
musikaliskt och prova sina vingar. Många söker sig dock tillbaka som musiklärare, då de anser 
att uppoffringarna som en musikerkarriär innebär, kan bli för stora, skriver Bouij.  
 
 
3.2 Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären  
 
Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären är en dokumentation av ett 
symposium på Musikhögskolan i Malmö 1993.  Ansvarig utgivare är Bertil Sundin, som är 
professor i musikpedagogik vid Lunds universitetet, Musikhögskolan i Malmö. Många lärare 
och forskare, främst från de olika musikhögskolorna i Sverige, men också ett par ifrån Norge 
och Danmark samlades till detta symposium för att diskutera temat ifrån olika synvinklar. 
Efter underrubriken ”Pedagog och konstnär” fann jag en intressant diskussion som handlar 
mycket om huruvida man ska skilja på de två yrkena eller om det ska ses som ett och samma. I 
detta kapitel redovisas flera motstridiga åsikter och synpunkter i ämnet.  
 
Leif Törnqvist och Ulla Wiklund Dielemans som jobbade på MMH respektive KMH är två av 
dem som är mest aktiva i denna debatt. Törnqvist säger att han inte tycker att man måste dela 
upp arbetet i en musikerroll och en pedagogroll. Dom hänger ihop. Musikern måste ha en 
pedagogisk inställning om han är intresserad av mottagaren samtidigt som en pedagog får en 
trygghet av en gedigen musiker-kunskap, en musisk känsla i det man gör, säger han. Ulla 
Wiklund Dielemans har en annan åsikt. Hon menar att hon tycker att det är en klyscha att en 
musiker också behöver vara pedagog för att nå över rampen, att det är ett helt annat uttryck, en 
helt annan utstrålning att ladda en publik. En lärare går in i en helt annan överbyggnad, han går 
in i en skola. Hon menar också att det finns oerhört många musiker som också skulle vara bra 
handledare, men som väljer att ha en annan roll. En annan sak som hon lägger vikt vid är att 
risken är att man kan så mycket musik att man blir låst. Även om detta finns det väldigt olika 
åsikter. Even Ruud, som jobbar på Insitutet för musikvetenskap och teater i Oslo, säger att det 
inte är något entydigt begrepp att undervisa i musik och att man måste ”decentrera” från sin 
egen roll för att komma vidare i diskussionen, så att man inte diskuterar olika saker. ”Det är 
stor skillnad mellan att vara violinpedagog på konservatoriet eller att vara lärare i 
grundskolan” säger han.   
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3.3 Pedagog och musiker – är det möjligt?  
 
Pedagog och musiker – är det möjligt? är ett examensarbete, skrivet 2001 av Maria Diephuis 
och Lotta Köhlin, som båda gick rytmiklärarutbildningen på KMH. Uppsatsen syftar till att ta 
reda på hur musiklärare och studenter på KMH:s musiklärarutbildningar ser på sin 
konstnärliga identitet i och utanför sitt yrkesutövande som pedagog, men också att få en bild 
av hur man behåller, särskiljer och kombinerar rollerna som musiker och pedagog.  
 
De har använt sig av enkätundersökningar i sin studie av musiklärarstuderande på KMH, och 
sedan har de intervjuat tre utexaminerade musiklärare, en från respektive utbildning (RE,GG 
och GL). Författarna drar av enkäten slutsatsen att vissa av studenterna ser den pedagogiska 
utbildningen som en trygghet, när det inte finns frilansjobb, vissa tycker att undervisandet och 
det egna musicerandet väger lika tungt, medan andra är mest inriktade på att arbeta som 
pedagoger och lägger mest tyngd vid detta. De skriver också att många studerande känner att 
de har två identiteter – en som musiker och en som pedagog. En slutsats de drar är att det 
verkar som att de flesta vill arbeta deltid och har ambitionen att ha flera sysselsättningar för att 
främja den egna utvecklingen som musiker och pedagog. 
 
Av intervjuerna med utexaminerade lärare framgår bl. a att alla tre trodde att de skulle få mer 
tid över för sitt konstnärliga uttryck efter utbildningen. De beskriver att de har svårt att få tiden 
att räcka till och en av dem har inte längre tid att musicera för egen del. En slutsats de har 
dragit är att ”Ett stimulerande pedagogiskt arbete tillför det egna arbetet flera dimensioner. Ett 
överbelastande pedagogiskt arbeta kväver däremot den konstnärliga lusten”.  
 
 
3.4 Mina fokusområden och slutsatser av litteraturen: 
 
Vad gäller ”Musik – mitt liv och kommande levebröd” har jag fokuserat mycket på Bouijs 
beskrivning av musiklärarstuderandes upplevda roller och rollidentiteter, men också på 
motsättningar, konkurrens, konflikter etc. som upplevs i samband med rollerna. Jag kommer 
att undersöka dessa ämnen i min studie och jämföra med Bouijs slutsatser.  
 
I ”Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären” har jag valt att fokusera på 
diskussionen kring begreppen pedagog och konstnär och de olika åsikter som framkom. Detta 
var en viktig del av min läsning, inte minst för att förstå att man bör vara väldigt försiktig med 
att se olika begrepp som självklara. Vissa tycker att de olika rollerna hör ihop. Andra tycker att 
man bör skilja dem åt. Jag vill undersöka om det bland mina intervjupersoner finns några 
tankar och åsikter som rör detta ämne. 
 
I ”Pedagog och musiker – Är det möjligt” har jag fokuserat dels på deras beskrivning av olika 
typer av musiklärarstuderande och dels på intervjustudierna där alla tre trodde att de skulle få 
mer tid över till sitt konstnärliga uttryck efter utbildningen. Jag har också studerat intervjuerna 
och enkätundersökningen som helhet. 
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4. PROBLEMFORMULERINGAR 
 

Efter att ha läst om roller och rollidentiteter i litteraturen jag gått igenom, har jag bestämt mig 
för att försöka få en bild av hur studenterna och musikerna/lärarna i min undersökning ser på 
detta. Genom min studie av Bouijs avhandling och Diephuis och Köhlins arbete har jag 
upptäckt att många musiklärarstuderande verkar uppleva konkurrens och konflikter mellan 
olika roller. Jag vill i mitt arbete få en bild av hur detta kan se ut. Dessutom vill jag undersöka 
hur rollerna påverkas av att musicera och undervisa inom olika genrer. Exempelvis att 
undervisa i en annan genre än man huvudsakligen musicerar i. Efter omfattande reflektioner 
har följande frågeställningar framkommit: 
 

• Hur beskriver några studerande på LIE sina roller i utbildningen och 
konkurrens/obalans mellan dessa? 
 

• Hur beskriver några aktiva musiker/pedagoger sina livssituationer och eventuella roller 
och rollkonflikter? 

 
• Hur förhåller de sig till att musicera och undervisa inom olika genrer och hur påverkar 

detta rollerna? 
 

• Hur har deras roller och syn på dessa utvecklats? Vad har intervjupersonerna för 
framtidsutsikter och hur tror de att rollerna och eventuell konkurrens mellan dessa 
kommer se ut i framtiden? 

 
 
 

 
5. METOD 

 
Jag bestämde mig för att intervjuer var den metod jag ville använda mig av och denna 
undersökning blir därför kvalitativt inriktad. Till slut beslutade jag mig för att intervjua tre 
studerande på LIE och tre aktiva musiker/pedagoger. Jag upplever min intervjumetod som 
ganska öppen och jag försökte vara försiktig med att låta eventuell förförståelse skina igenom. 
Detta är extra viktigt för mig, då jag faktiskt går denna utbildning och självklart har mycket 
erfarenheter och synpunkter själv. Jag använde mig av en inspelningsutrustning med mp3-
format som jag lånade på skolan. Jag spelade in samtliga sex intervjuer för att sedan göra en 
skriftlig dokumentation i efterhand. Intervjuerna ägde rum i slutet av april 2009. ”Karl” 
intervjuade jag hemma hos honom på eftermiddagen. Intervjun tog ca 30 min. Intervjun med 
”Sven” ägde rum i ett övningsrum på KMH på eftermiddagen. Intervjutid ca 1 timme Intervjun 
med ”Johan” tog ca 45 min och ägde rum i ett klassrum på KMH på eftermiddagen. Håkan 
Goohde intervjuades på ett café på eftermiddagen. Hans ettårige son Albin var också med och 
hjälpte till och fyllde i på några av frågorna. Intervjun tog ca 40 min. Intervjun med Mats 
Larsson ägde rum hemma hos honom på morgonen och tog ca 1 timme 20 min. Peter Asplund 
intervjuade jag i ett klassrum på KMH, på eftermiddagen. Denna intervju tog ca 45 min. 
 
Christer Bouij visar i sin uppsats att vissa studenter känner en konflikt mellan olika 
roller/rollidentiteter medan andra inte gör det. Jag ville i första hand intervjua de studenter som 
upplever konflikter mellan olika roller i sin utbildning. Jag gjorde därför en enkät som jag 
skickade ut till studenterna i LIE 3 och 4 på KMH via mail. För att få så många svar som 
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möjligt lockade jag med att de som deltog fick vara med i en utlottning av två biobiljetter. 
Dessutom skickade jag flera påminnelser. Av 31 LIE-studerande i de båda klasserna fick jag 
till slut 10 svar. Det var 8 män och 2 kvinnor som svarade. 3 av dem går på LIEKk och 7 på 
LIEJz .  
 
Enkätundersökningens syfte var att hitta elever som hade en tydlig beskrivning av konflikter 
mellan rollerna, men som ändå skiljde sig mellan varandra. Anledningen att jag begränsade 
mig till de som går 3:e och 4:e året är att de dels, förhoppningsvis har fått en helhetsbild över 
hur det är att vara studerande på LIE och dels att de har fått en viss distans till hur de tänkte, 
innan de inledde utbildningen. En annan anledning är att de börjar närma sig yrkeslivet och 
förmodligen har börjat tänka en del kring det. Att jag valde enbart studerande på LIE beror på 
att jag anser att det är svårt att generalisera mellan vitt skilda utbildningar och det känns 
intressantare att fokusera enbart på en inriktning.  
 
Studenterna som deltar i enkät- och intervjuundersökningen ville vara anonyma och när jag 
skriver något citat därifrån så gör jag det med hjälp av pseudonymer. En av de tre som jag 
senare valde att intervjua, citerar jag även i resultatet av enkätundersökningen under 
pseudonymen Sven. 
 
I undersökningen av aktiva musiker/pedagoger valde jag att intervjua några personer som är 
eller har varit väldigt aktiva, både som musiker och som lärare. Även dessa personer har sin 
grund i jazz och improvisation. Jag ville samtidigt försöka hitta personer som har olika 
arbetssituationer. Detta var en utgångspunkt för mig när jag valde vilka jag skulle intervjua. 
 
 
 

6. RESULTAT 
 
6.1 Resultat av Enkätundersökningen 
 
Jag har delat in enkätfrågorna och svaren i tre olika grupper; Mål med utbildningen, roller och 
framtiden. Enkäten finns i sin helhet som bilaga. 
 
Mål med utbildningen  
Jag vill ta reda på om de studerande hade några mål med utbildningen innan de började på 
KMH och i så fall vilka. 
 
Roller 
Här vill jag ta reda på om de studerande upplever att de har olika roller i sin utbildning och i så 
fall vilka. Jag vill också ta reda på om de upplever någon konkurrens eller obalans mellan 
rollerna, vad det i så fall kan bero på och vilka lösningar de i så fall ser på problemet. 
 
Framtidsutsikter 
På denna punkt vill jag ta reda på dels hur drömsituationen ser ut efter utbildningen för de 
studerande och dels hur de tror att det kommer bli.  
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6.1.1 Mål med utbildningen 
 
Fem av de som deltog svarade att de hade mål som rörde både att utvecklas musikaliskt och 
pedagogiskt. Två skrev enbart om pedagogiska mål. En av dem skrev enbart om egna 
musikaliska mål och två hade endast målet att ta examen. Det senare svaret var det även fler 
som nämnde som en viktig del. Så här skrev Sven som går LIEJz och som även senare kom att 
bli en av mina intervjupersoner: 

 
Att lära mig metoder för undervisning på huvudinstrument och ensemble. 
Men mest av allt: Att få en examen att ha med hela livet där det framgår 
att jag kan undervisa och är behörig lärare, detta kommer vara en helt 
annan trygghetskänsla för mig än om jag istället gick musiker, eller 
musiker med pedagogik. 

 
 
6.1.2 Roller 
 
Samtliga tio svarade att de upplever att de har olika roller i sin utbildning. På frågan om vilka 
rollerna är var svaren väldigt skiftande och beskrivningar och formuleringar än mer skiftande.  
De vanligaste svaren var: ”Lärare”, ”musiker” och ”elev” eller bara ”lärare” och ”musiker”. 
Någon svarade också ”musiker” och ”elev”. En skriver att han/hon ibland är musiker på 
skolan, men konstnär mest på fritiden. En roll som också nämndes var ”en som hjälper till att 
förbättra utbildningen”. 
 
Nio av de studerande kände någon form av konflikt mellan rollerna, medan en av dem inte 
gjorde det. Många skrev tid som en vanlig orsak, men det som skrevs allra mest om var att det 
på något sätt upplevdes en konflikt mellan musiker - och lärarrollen. Många upplever att 
musikerrollen/konstnärskapet eller ”passionen” ges för lite utrymme. Vissa anser dock att 
detta är en prioritering man måste göra, när man går den här utbildningen. En anledning som 
flera nämner är de olika institutionerna och obalans eller dålig kommunikation mellan dem.  
 
På frågan om hur de skulle vilja balansera upp obalansen handlade det också väldigt mycket 
om utbildningen i de flesta svaren. Vanliga svar är ”mer ensemble”, eller ”ställ högre krav på 
den konstnärliga biten”, men en mer individanpassad och mer relevant utbildning är något 
som också önskas av flera. Även här kommer institutionernas samarbete upp. Många skriver 
även att det är viktigt att eleverna på LIE faktiskt vill gå denna utbildning och vill bli 
instrumentlärare, för att utbildningen i sig ska bli bättre.  
 
 
6.1.3 Framtidsutsikter 
 
För många är drömmen att kunna försörja sig både som lärare och musiker. 3 av studenterna 
drömmer om att starta en egen pedagogisk verksamhet/skola. En vill också ha ett tredje arbete 
i kombination med musiker och lärare. Det var också en bland de svarande som inte nämnde 
något om att arbeta som pedagog i framtiden i beskrivningen av sin drömsituation. Det var på 
många håll en ganska stor skillnad mellan drömmen och hur de tror att det kommer bli. 
Många skrev t. ex att de tror att de kommer undervisa mer än i drömsituationen. Några trodde 
att man kommer få hoppa runt mellan flera olika jobb i början, för att senare få en mer stabil 
tillvaro med fast anställning. En skrev dock att han/hon tror att det kommer bli precis som 
drömsituationen. 
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6.1.4 Reflektion 
 
Något jag upptäckte ganska snart när jag läste enkätsvaren, var att många av studenterna som 
svarade verkade skriva mest om problemen med utbildningen i sig, hur utbildningen skulle se 
ut istället osv. Det kan bero på olika saker. Min formulering av frågorna kan vara en 
bidragande orsak, därför väljer jag att ställa mina intervjufrågor på ett lite annorlunda sätt. Jag 
betonar att svaren inte behöver begränsas till det som rör utbildningen i sig utan att det handlar 
om deras situation som musiklärarstuderande i helhet. Det kan också vara så att utbildningen i 
sig faktiskt är det största problemet i studenternas rollkonflikter. Utifrån enkäterna att döma 
verkar det vara så. 
 
 
 
6.2 Resultat av intervjuer med studerande på LIE 
 
Efter enkätundersökningarna profilerades min studie ännu mer, då alla 3 intervjupersonerna 
jag valde ut går LIEJazz. Det beror framför allt på att jag kom fram till att det blir en bättre 
helhet på denna kvalitativa studie om jag jämför 3 personer som går precis samma utbildning 
och jämför deras svar på frågorna. Några av frågorna handlar t. ex om genrer/genrebredd, 
vilket kan göra det svårt att på ett bra sätt jämföra svar från studerande på Kk och Jz, eftersom 
det i utbildningen innebär olika saker.  
 
Att välja ut intervjupersoner var svårt. Alla svar var väldigt intressanta att läsa, även om vissa 
var mer utförliga än andra. Jag letade efter personer som visade att de hade tänkt mycket på 
ämnet och som hade tydliga svar. Det var samtidigt viktigt, tycker jag att personerna var olika 
och hade olika syn på frågorna. De tre intervjupersoner jag till slut valde ut, har jag valt att 
kalla för Karl, Sven och Johan. Alla tre går alltså på LIEJazz år 3 – 4. 
 
Jag har delat in intervjufrågorna och svaren i fyra olika grupper; Bakgrund, roller, genre och 
framtiden. Intervjufrågorna finns som bilaga. 
  
Bakgrund 
Jag vill att intervjupersonerna beskriver sin musikaliska bana fram till det att de började på 
KMH. Jag vill också ta reda på vad som drev dem till att söka till skolan, om de hade någon 
tidigare erfarenhet av att undervisa. Dessutom vill jag få en bild av varför de valde just LIE 
och om de hade några särskilda mål med utbildningen. 
 
Roller 
Jag vill att de studerande här beskriver de olika rollerna som de upplever att de har i livet som 
studerande på LIE. Dessutom vill jag ta reda på om rollerna förändrats under utbildningens 
gång. Jag vill också att de beskriver konkurrensen/obalansen mellan rollerna, av vilka 
anledningar den uppstår och om det finns några lösningar på problemet. 
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Genre 
Här vill jag först ta reda på om intervjupersonerna spelar många olika typer av musik och vad 
de brinner mest för. Sedan vill jag också ta reda på om de spelar musik som de inte känner så 
mycket för, av vilka anledningar de i så fall gör detta och om de upplever något problem 
gällande detta. Jag kommer också på precis samma sätt undersöka hur det ser ut vad gäller 
deras undervisning. 
 
Framtiden 
På denna punkt vill jag ta reda på hur drömsituationen ser ut efter utbildningen och hur de tror 
att det kommer se ut. Dessutom vill jag få en bild av hur de ser på rollerna i framtiden, om det 
kommer ske någon förändring och om de tror att det även i framtiden kommer finnas 
konkurrens/obalans mellan dessa roller. 
 
 
 
6.2.1Bakgrund 
 
Karl började spela trumpet på kulturskola när han var sju år. Efter nio års trumpetspelande  
gick han mer och mer över till att spela trummor. Han hade tappat intresset för att spela 
trumpet och dessutom ville han börja spela i rockband. Han slutade på kulturskolan i och med 
instrumentbytet och efter att ha jobbat ett par år efter gymnasiet bestämde han sig för att söka 
till olika folkhögskolor.  
 
Karl började på jazzlinjen på Lunnevads folkhögskola och gick där i två år. Efter det blev det 
Fridhems folkhögskola i ett år. På vårterminen sökte han till musikhögskolor och efter 
sommaren började han på LIE på KMH. De flesta runt omkring honom skulle söka 
musikhögskolan och han kände inte att han hade några andra alternativ under den tiden. Om 
man ska jobba med musik, då måste man ha någon typ utav utbildning och då blev det 
musikhögskolan, säger han. Karl hade ingen erfarenhet av att undervisa innan han började på 
KMH. Någon särskild anledning till att han valde just LIE hade han inte.  Han beskriver det så 
här: 
 

Ja det var, jag vet inte om det var någon sådär speciell anledning, jag sökte ju både musiker och 
IE, var första reserv på musiker, så jag visste ju inte om jag skulle komma in på musiker, eller så, 
men så fick jag reda på att jag kom in på IE och sen var det ju ingen som tackade nej på musiker 
det året. Så då blev det att jag gick där helt enkelt, jag vet inte om jag hade så mycket tanke 
bakom, att jag ville bli lärare sådär utan det var väl mer sådär att jag visste att jag fick en 
utbildning på papper då, som kunde vara bra att ha.  
 

Några särskilda mål med utbildningen hade han inte heller innan han började, mer än att just 
få utbildningen på papper. Han säger dock att ”men när man väl går där så vill man ju få ut 
det mesta av det och kunna bli en bra lärare antar jag”. 
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Sven började spela gitarr i femte klass. Han fick en gitarrlärare som egentligen var blåsare. 
Han säger att det var tur att han träffade denna lärare och beskriver honom som sin första 
mentor. Några år senare slussades han vidare till en mer utpräglad elgitarrist och kom in på 
skalor och harmonilära. Efter högstadiet började Sven på musikgymnasium där samma lärare 
jobbade. Efter gymnasiet sökte han till olika folkhögskolor, fick några reservplatser, men kom 
inte in. Han stötte på sin första gitarrlärare igen, lånade skivor av honom och blev inspirerad 
på nytt. Då fick han även kontakt med en kille i Göteborg, som han tog lektioner av. Han 
sökte till Billströmska Folkhögskola och kom in. Sven tyckte att det var en otrevlig atmosfär 
och jargong på skolan och trivdes inte alls. Han tappade sugen helt och hållet och hoppade av 
efter ett år. Efter att ha jobbat med annat i ett halvår, fick Sven jobb som gitarrlärare på en 
kulturskola två dagar i veckan. Detta ledde till att han fick tillbaka lusten att spela. Han 
flyttade till Göteborg och spelade med lite folk på Musikhögskolan, samtidigt som han tog lite 
fler gitarrlektioner och övade mycket. Han började sedan på Sundsgårdens folkhögskola, där 
han gick ett år. Sedan blev det Fridhems folkhögskola i två år och efter det började han på 
KMH, först på GG, men sökte sedan över till LIE.  
 
Sven hade ganska mycket erfarenhet av att undervisa, innan han började på KMH. Förutom 
tjänsten han hade på Kulturskolan, så jobbade han under ett år som gitarrlärare på 
medborgarskolan när han var runt 18 år. Där hade han elever i alla åldrar. Dessutom har han 
haft en del privatelever. Sven hade tänkt mycket på vad han ville göra i framtiden och han 
hade bestämt sig för att han verkligen ville jobba med musik på något sätt. Många av hans 
närmaste vänner som han också spelade mycket med, skulle flytta upp till Stockholm och det 
var också en av anledningarna till att han började där. Han var inne på att gå en 
pedagogutbildning när han sökte till musikhögskolan och säger att han tyckte det var lika bra 
att få på papper att man faktiskt kan undervisa och att lära sig lite metodik och grejer och 
utvecklas på de sakerna om man ska gå på Musikhögskolan. Han beskriver också en annan 
anledning till varför han ville utbilda sig till lärare: 
 

För mig var det nog ganska viktigt också att jag inte skulle behöva spela en massa musik som jag 
själv inte tycker om, eller som jag inte gärna spelar, utan då tänkte jag att jag undervisar hellre och 
tar det seriöst och låter ungarna spela det de tycker är kul, oavsett om jag tycker att det är bra eller 
dåligt. Det som är utvecklande och roligt för dem och sen så spelar jag precis vilken musik jag 
själv vill, när jag väl spelar 

 
 Han tänkte redan från början att han skulle söka över till LIE efter första året. En anledning 
till att han ville gå just LIE var att han såg sig mer som en instrument- och ensemblelärare. 
Men det berodde också på att han var intresserad av musikhistoria och mer filosofiska frågor 
rörande musik och han kunde tänka sig att bli en slags mentor, en person som man kan bolla 
idéer med. ”Jag skulle säkert kunna trivas som klasslärare, men utifrån hur jag är som person, 
så pekar alla pilar mot IE” säger Sven. Ett mål med utbildningen var för Sven att skaffa sig ett 
hantverk som gitarrlärare, som han sedan kunde utveckla och att kunna känna sig trygg i att 
undervisa allt från nybörjare till elever på väldigt hög nivå. Att få en examen i undervisning 
var också ett mål som han hade. 
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Johan har musiker i släkten och började sjunga visor redan i spjälsängen när han var två år. 
Han började spela piano när han var 7 år för en kantor i staden. Efter att ha spelat piano i 
några år kom Johan in på trummor på musikskolan. Han fick lektioner i både trummor och 
slagverk och spelade även i punk - och hardcoreband. Johan gick musiklinjen i Karlstad på 
gymnasiet och spelade under den tiden i olika orkestrar på musikskolan och med 
vuxenorkestern i staden. Vuxenorkestern beskriver han som en väldigt nyttig skola, där han 
tillsammans med många musiker och musiklärare fick spela tillsammans med riktiga 
dirigenter. Efter gymnasiet bestämde han sig för att gå folkhögskola. Först blev det Kävesta 
Folkhögskola i ett år. Sedan gjorde Johan lite andra saker ett tag, men gick efter det 
Lunnevads folkhögskola i två år. Efter det började han på LIE på KMH. 
 
Johan hade undervisat en del innan han började på KMH. Han vikarierade ett halvår som 
ansvarig trumlärare och slagverkslärare på en kulturskola. Han hade 28 elever i veckan och 
var ansvarig för två orkestrar. I en av dem var han även dirigent. Detta ledde till att han blev 
sugen på undervisning, även om han alltid haft ett visst intresse för det, som han beskriver det. 
 
Efter Kävestaåret var Johan lite osäker på vad han ville göra men från att han började på 
Lunnevad, så var han säker på att han skulle söka musikhögskolan och lärarprogrammet för 
att han ville bli just instrumentlärare. Han hade även blivit inspirerad av de olika musiklärare 
han stött på genom åren. Att han valde LIE beror alltså delvis på att han ville bli 
instrumentlärare, men han säger också så här: 
 

När man ändå lägger ner så pass många år så vill jag ha någonting mer tafast med mig ut sen, ja 
helt enkelt någonting på papper då, fast det låter så tråkigt men jag vill ändå kunna säga, precis 
som någon som har gått någon annan utbildning att det här har jag läst. Och t. ex 
musikerutbildningen känns inte riktigt som att den ger samma… ja men hur som helst… 

 
Johan hade som mål, förutom att få utbildningen med sig, att få en utbildning som var 
på hög nivå, både vad gäller det pedagogiska och det metodiska och den konstnärliga 
biten. Han ville också få en kreativ utbildning och inte bara bli tillsagd vad han skulle 
göra.  
 
 
6.2.2 Roller 
 
Alla tre hade i enkäten beskrivit att de har olika roller i livet som studerande på LIE. De 
har också på olika sätt beskrivit att de upplever konkurrens/obalans mellan olika roller. 
Så här beskriver de detta: 
 
Karl upplever att han har två tydliga roller. En som musiker och en som lärare. Han 
säger att han försöker att kombinera de två rollerna, men att det är svårt. En mindre 
framträdande roll som han beskriver är rollen som producent och ledare för olika saker. 
Han tycker att rollen som musiker blev ganska tafatt i början av utbildningen. Han fick 
intrycket av att lärarrollen ansågs vara viktigare, vilket han dock tycker har förändrats 



15 

 

lite. Att få tiden att räcka till anser Karl är ett stort problem och han säger att han måste 
prioritera. Då är det oftast musikerrollen som blir lidande. Det kan t. ex bli en 
konkurrens mellan hur mycket tid man lägger på övningen och på att läsa böcker i de 
pedagogiska ämnena, säger han. Han anser också att skolan har valt att prioritera att 
utbilda studenterna i en lärarroll och inte i en musikerroll, men att det också finns en 
konkurrens mellan olika institutioner och olika tankesätt och filosofier om hur en lärare 
ska utbildas. Han anser att musicerandet är grundstolpen även hos de flesta lärare och 
att musicerandet och lärarbiten måste hänga ihop. 
 

Alltså man kan ju bli en fruktansvärt bra lärare om man brinner för lärarrollen, men man måste ju 
fortfarande ändå brinna för musiken och då sker det ju alltid en konkurrens av att vilja musicera 
och hinna musicera, alltså även fast man inte är på skolan. Det är ju inte bara skolan som ställer de 
här kraven, de ställer man ju själv. Skolan ställer ju krav på att du ska vara lärare, man själv måste 
ju ställa kraven om man ska klara sig i arbetslivet. 
 

Karl anser även att det har varit lite uppdelat mellan studerande på musiker och 
lärarstuderande, men att det blir bättre och bättre. 
 
Han tycker att det har skett en förändring i rollerna. ”Ju säkrare du blir som musiker, desto 
säkrare blir du som lärare”, säger han. Han beskriver också att man blir säkrare på hur man ska 
agera i rollen, ju mer kunskap man får.  
 
På frågan om det finns några lösningar på problemet med konkurrens/obalans svarar 
Karl så här:  
 

Jag tror inte det går att lösa sådär, du måste själv hitta balansen, att få musicera så pass mycket så 
att du upplever det lustfyllt att kunna vara lärare tror jag. Det är väl det det hänger på. Men blir det 
lidande, så tror jag att det blir väldigt lidande i lärarrollen också. 
 

Sven beskriver fyra olika roller; musiklärarstudent, musiker, musikdebattör och ”någon 
som är med och försöker påverka utbildningen på LIE”. Han upplever att musikerskapet 
inte kommer fram så mycket på musikhögskolan. Han spelar i band och olika 
konstellationer med olika studenter och före detta studenter från musikhögskolan, men 
säger att det är väldigt sällan som han spelar musik han brinner för och representerar 
skolan på samma gång. Han tycker inte riktigt att hans tankar, utveckling och den musik 
han håller på med passar in, eller ryms inom musikhögskolan, vilket han anser att det 
borde göra. Det är här som Svens roll som musikdebattör och påverkare kommer in i 
bilden. Han är väldigt kritisk mot skolans syn på musik och hur den ska läras ut. Han 
säger att rollerna är ganska tydliga, även om han som han säger, inte går runt och 
definierar sig på det viset. 
 
Även Sven säger att det är svårt att få tiden att räcka till, men också att han har svårt att 
hålla många bollar i luften.  
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Jag är dålig på att ha flera bollar i luften och då kanske jag kan behöva bara hålla på med, låt säga 
rockmetodik för att jag har en examination i det och då orkar jag inte öva på mina jazzblueser eller 
frijazzprylar eller kanske läsa böcker om någon sorts filosofisk texter om improvisation, eller vad 
som helst, utan då… ja ett par grejer i taget lyckas jag hålla igång och det är klart att saker man 
inte håller igång då, som gitarrspel, det dalar ju lite och man kan inte göra samma sak, man känner 
sig inte lika avslappnad.   

 
Sven prioriterar verkligen den pedagogiska delen av utbildning och beskriver det som 
att, den delen har han bara chansen att utveckla just nu och att musikerskapet är något 
han kan utveckla när som helst. Han har alltså försökt att lösa problemet med att lägga 
musikerskapet lite åt sidan, de gånger när det verkligen krävs mycket jobb i de 
pedagogiska ämnena. Han har försökt att bli vän med att han har sina dalar där han inte 
spelar så mycket gitarr. En annan sak som Sven pratar om är att han tycker att det är 
viktigt för honom att vara långsiktig som musiker. Han menar att det finns snabba vägar 
som leder till snabb bekräftelse, men att man inte ska glömma bort att ta reda på vad 
man själv verkligen vill göra som musiker. 
 
Sven upplever att det har skett en förändring av rollerna och synen på dem. När han 
började på GG kände han sig lite steriliserad. Han upplevde att man utgick ifrån att de 
som går på GG inte kunde spela och att det var nästan som något sorts konstigt 
klassamhälle i början, där det var väldigt viktigt att presentera sig, nästan som om man 
hade en adlig titel när man gick musiker. Han kände att han inte fick vara musiker i 
början, på den nivån och inom det idiomet som han själv identifierade sig som musiker. 
Han spelade dock mycket med de som gick musiker på fritiden. När han började på LIE 
så började han tänka mer kring pedagogiska frågor, i och med AUO-kurserna. Nu mot 
slutet av utbildningen känner Sven mer och mer att han har blivit en lärare.  
 

Man började identifiera sig som nästan klar lärare, jag går ju termin 8 av 9 och… ja men jag börjar 
känna någon sorts stolthet för att jag faktiskt tar det seriöst och kan massa saker och vill göra bra 
ifrån mig i en undervisningssituation. Jag tar det på allvar och vill absolut inte hålla på och vara 
äschig sådär eller att det löser sig och jag behöver inte förbereda utan… Jag har ju ansvar som 
lärare för andra personers utveckling på ett eller annat sätt, i alla fall till en viss gräns. 

 
Han upplever verkligen att saker har klarnat och känner att det kommer att bli njutbart 
och kul att komma ut och undervisa. Det finns en trygghet och oron har försvunnit. 
 
Johan beskriver många olika roller. Han tycker att man blir tilldelad rollerna musiker 
och lärare, men egentligen tycker han inte att det borde vara så. Han beskriver det så 
här:  

Jag tycker egentligen inte att det borde vara olika roller, eller det borde inte vara så stor skillnad på 
de ämnen som kallas lärarämnen och de ämnen som är konstnärliga, utan jag tycker det borde 
hänga ihop, för jag går ju här för att lära mig spela bättre och i och med att jag lär mig spela bättre 
så måste jag ju fundera på hur jag ska göra för att lära mig spela bättre och hela den processen 
tycker jag hänger ihop med det metodiska, som man sen använder till sina egna elever. Så på det 
viset tycker jag det är lite olyckligt att det är uppdelat mellan två institutioner. En som bara är 
pedagogisk och en som är konstnärlig. För jag tycker att det borde hänga ihop och det tror jag att 
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det gör för de allra flesta egentligen, naturligt. För att kunna utvecklas själv så måste man ju ha det 
tänket tror jag. Det pedagogiska, åtminstone mot sig själv liksom. 

 
När vi gick in på saker som inte enbart rör utbildningen i sig, så säger Johan att det blir 
fler roller. Några roller som han beskriver är frilansande musiker, egen företagare (både 
som musiker och lärare), personlig assistent vid sidan av och ”utbildningspolis”. Den 
senare har att göra med att Johan upplever att man måste ta tag i många saker själv för 
att kommunikationen mellan institutioner, lärare och studenter ska fungera. Något som 
inte borde ligga på hans bord, säger han. 
 
Johan upplever att man kan bli splittrad av att t. ex ena stunden bara bli itutad det som 
tillhör lärarrollen på den institutionen och sedan gå över till att spela fri improviserad 
jazz och bara ikläda sig rollen som konstnär. Men han tycker också att de båda delarna 
kan ge mycket åt varandra och det är så det borde vara enligt honom. 
Konkurrensen/obalansen beror enligt honom delvis på att det borde vara bättre 
samarbeten mellan institutionerna på skolan. Han upplever ibland att lärarna på de olika 
institutionerna kan titta snett på varandra lite grann och det är något han gärna skulle bli 
av med. Att få tiden att räcka till för de olika rollerna är något som även Johan brottas 
mycket med. Dagarna blir väldigt långa och Johan har ett fullspäckat schema både i och 
utanför skolan. Detta upplever han som ett problem. Han har insett att han ibland får 
avstå från egen övning p.g.a. t. ex övningselever. Spelningar och rep som ligger utanför 
skolan är också något som är med och konkurrerar. Han ser också en konkurrens mellan 
privatlivet och plugget. 
 
De lösningar som Johan ser på problemen rör delvis utbildningen i sig. Att kurserna är 
bra och att de binder samman de olika delarna i större sjok skulle vara en del. Tiden, det 
är väl jag själv som borde ta tag i det liksom, vad jag prioriterar, säger han. Han betonar 
också att det inte borde vara någon uppdelning mellan olika roller. Han tycker att man 
är en människa som är intresserad av musik och att det inte spelar någon roll om man 
väljer att undervisa eller ej, eller om man istället gör något helt annat. 
 
Johan har också upplevt en förändring i rollerna och synen på dem under tiden på KMH. 
På Lunnevad hade han nästan bara spelat och han hade väldigt lite annat att göra under 
den tiden. Han tyckte det var lite jobbigt att ställa om till att nästan inte få spela alls när 
han började på KMH. Dessutom var det väldigt mycket annat som skulle göras, 
kurslitteratur som skulle köpas och praktiska saker som att sköta hushållet, laga mat 
mm. Ibland kunde han känna att han egentligen borde öva när han satt på 
pedagogiklektionerna. Han har nu blivit lugnare. ”Dels har jag blivit tryggare i vad jag 
kan och vet väldigt tydligt vad jag inte kan och tänker att det får komma när det 
kommer liksom. Man har den tid man har”, säger han. Han känner sig inte bara tryggare 
som lärare utan också som musiker och han säger att ”det jag lär mig… om man nu ska 
dela upp det då, det jag lär mig som musiker, inspirerar mig väldigt i rollen som lärare 
och tvärtom sådär”. 
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6.2.3 Genre 
 
Karl anser inte att han spelar så många typer av musik, men han spelar bl.a klassiskt, 
jazz, latin, pop och rock. Han brinner mest för pop som helhet, men om han har spelat 
en massa pop, kan det vara så att jazzen känns roligare. Han spelar ej någon genre som 
han inte tycker är kul. Han säger att man oftast inte kan spela det som man inte tycker är 
kul. 
 
I undervisningen anser han att man bör kunna lite av varje, men att det inte behöver gå 
till överdrift. Det är samtidigt viktigt för honom att läraren brinner för det han lär ut. 
Han menar att eleven ofta tar upp det han/hon tycker är intressant. 
 

Det är bra att introducera saker för eleven så han fattar att det finns andra grejer och blir 
intresserad av det, men jag ser inte att det är av någon sådär påfallande vikt att tränga på en massa 
genrer på eleven, bara för att den ska veta om att..det är väl kul om elever kan lära sig tycka om 
jazz sådär liksom, för det är ju en ganska utdöende musikstil, men om man märker att de spyr 
pesten så är det är ju onödigt att de fortsätter med det. 

 
Han undervisar helst inom den genre han också kan bäst och det är väl inom rock och 
popgenren säger han. När jag frågar om det finns någon genre som han undervisar i , 
som han inte känner så mycket för, tvekar han lite. Han säger att det kan mer vara någon 
enskild grupp eller låt i så fall, men att han då försöker hitta det roliga där också. Karl 
verkar alltså inte se något problem i att förhålla sig till olika genrer som musiker eller 
lärare. 
 
Sven anser att han spelar, eller åtminstone behärskar många olika typer av musik, men 
på scen spelar han mest olika typer utav jazz och improvisationsmusik. Det han brinner 
allra mest för att spela är experimentel avantgardistisk frijazz och fritt improviserad 
musik. Han säger att han verkligen försöker att undvika att spela musik som han inte 
känner för, men att det händer någon gång ibland och då ser han det mest som ett jobb. 
Han vill hellre undervisa och spela den musik han verkligen brinner för, när han väl 
spelar. Det har också hänt att han har fått spela musik som han inte brinner för i 
utbildningen, men det har han inte upplevt som något problem, eftersom de 
överhuvudtaget har haft så lite ensemble. Men om det blir så, så säger han att man får 
göra det för det ingår i utbildningen. Det är bara att bita ihop. För Svens del kan det vara 
destruktivt att spela musik som han inte tycker om. Han vill att musiken ska ge 
någonting tillbaks för att han ska spela. Men han har full förståelse för andra som ser det 
på ett annat sätt. 
 
Vad gäller undervisningen, så är det en annan grej för Sven, eftersom att han då har elevens 
utveckling i fokus. 
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Om det är så att jag märker på eleven att den får massa kickar av att spela sina idolers musik, då 
får jag ju göra så gott jag kan, men inte så att själva helheten blir lidande tror jag. Där kan inte jag 
ta in mina ideal och vara mer än dubbelt så gammal kanske och gå in och döda den här lille killen 
eller tjejens kärlek till en viss grupp, eller en viss musikstil som inte råkar falla mig i smaken. Då 
tycker jag att jag är helt fel ute. 

 
Sven skulle gärna undervisa i jazzensemble eller improvisationsensemble och kanske 
även ha ett ämne kopplat till musikhistorieämnet. Vilken undervisningsform han skulle 
föredra beror också på vilken ålder och nivå det är på eleverna. Han säger att det finns 
genrer som han undervisar i som han inte känner så mycket för, men att det inte gör så 
mycket.  Anledningen är att han anser att det är elevens utveckling som är i fokus och 
han tycker att man ska dra nytta av deras energi. 
 

ja men att det kanske finns ett önskemål om det och att jag kan se på elever att de får kickar utav 
att lära sig de här sakerna, som inte för mig, på ett personligt plan, betyder så mycket. Då får jag ju 
snarare dra nytta av den energin som jag får utav eleverna, tycker jag. Det är lätt att sitta och säga 
så här nu, när jag fortfarande befinner mig på musikhögskolan, men jag hoppas att jag kommer 
kunna gå från ord till handling och verkligen göra så sen, när jag själv undervisar. 

 
Han upplever alltså inget direkt problem, eller någon konflikt i detta. Dock tillägger han 
att han kanske inte skulle vilja undervisa i en genre som han inte tycker om, på någon 
högre nivå. 
 
 
Johan spelar också många olika typer av musik tycker han. För honom går det i 
perioder, vad han tycker är roligast. Det handlar inte så mycket om genre utan mer om 
vilket projekt han har på gång för tillfället, som han tycker är roligast, säger han. Han 
beskriver att han i många olika sammanhang t. ex under utbildningen, har spelat musik 
som han inte känner så mycket för. När jag frågar om anledningarna till detta svarar han 
så här: 
 

Det är nog, dels kan det ju vara för att det är en kurs som jag måste, eller en kurs som jag anser 
mig behöva. Sådär allmänbildning, jag borde ha koll på det där hyggligt, liksom, eller så är det för 
att det är kontakter sådär, som är bra att ha (skratt) för framtiden. Eller bara en erfarenhet som är 
bra för framtiden sådär. Och sen vissa gånger är det för att jag är så dum i huvudet och tackar ja till 
saker bara för att jag (skratt) blir glad att någon frågar. 

 
 
 
På frågan om han upplever något problem, eller någon konflikt i detta, så svarar han: 
 

Njae om det inte blir för påtvingat, t. ex den där förbannade påtvingade kören, det är ju inte spela, 
men ändå sjunga liksom. Den har jag ju hatat över allting annat. Och den tyvärr tillför ingenting 
bra för mig, jag blir bara fruktansvärt förbannad och sur och så är resten av dagen förstörd liksom. 

 



20 

 

Däremot säger han att det mesta på sitt huvudinstrument tycker han på något sätt brukar 
vara kul eller åtminstone utvecklande och nyttigt. Det är mer om han blir påtvingad 
någonting som han inte känner sig så bekväm i, som sång eller dans, som han tycker att 
det blir ett problem. Han tillägger också att han tycker att det är lite konstigt att det är 
sådan totalfokus på jazz på musikhögskolan och på folkhögskolor, även om det är något 
som han själv tycker mycket om, både att spela och lyssna på. Han tycker att ett friare 
tänk inte skulle vara fel och skulle gärna se att man blandade in fler genrer i 
utbildningen. 
 
Han anser också att han undervisar i många olika genrer. Det är främst inom den afro-
amerikanska genren, men också inom den klassiska genren. Han beskriver också att 
vissa elever, t. ex nybörjarelever kan ha otroligt svårt för sig och så dålig koordination 
att de i princip inte kan använda både händer och fötter samtidigt. Då kan det bli så att, 
även om han egentligen ska lära ut rock, så undervisar han på t. ex djembetrummor, som 
hör till en annan tradition, som ett medel för att nå de framtida målen. Han drömmer om 
att kunna undervisa i alla genrer för slagverk och trummor. Detta för att på bästa 
möjliga sätt kunna ge eleverna det de behöver och för att han tycker det är bra att få en 
bredd. Dessutom beror det på att han själv skulle trivas bra med ett sådant varierande 
arbete. Det finns ingen direkt genre som han inte känner för att undervisa i. Om han 
tycker att det på något sätt inte är roligt, har det i så fall att göra med omständigheter 
runt om kring. 
 
 
6.2.4 Framtiden 
 
Karl har ingen jättetydlig drömsituation efter utbildningen. Han är inte helt säker på att 
han vill jobba som lärare.  
 

Hellre ensemblelärare än bara instrumentallärare. Men att vara ensemblelärare, kanske 
instrumentallärare några dagar i veckan och så kanske jobba med någon helt annan syssla, några 
dagar och sen spela resten, det vore väl ganska kul. Sen vet jag inte. Jag är inte säker på vad som 
är det bästa liksom. Det kanske blir att jobba med något helt annat och sen så bara syssla med 
musiken, det är lite osäkert, men med tanke på att man inte har någon utbildning (inom annat 
område)  så är det väl lite sådär att man får försöka göra det bästa av det. 

 
På frågan hur han tror att det kommer bli, så har han inget svar. När jag frågar om han 
tror att han kommer ha roller i framtiden svarar han lite tvekande: ” Ja det kommer man 
ju ha eller ja… man försöker väl ändå, man hittar väl sin egen roll i de här rollerna”. 
Han tror att det kommer att balanseras fram och tillbaka mellan de olika rollerna. Om 
han får ny kunskap eller snöar in på något så kanske lärarrollen blir roligare. Om det blir 
någon obalans tror han också beror på om han sysslar med musik/undervisning i så hög 
grad, att det kan bli någon obalans. Han tror ofta att det går hand i hand också och säger 
att ” Jag tror inte på den här skrönan om att antingen blir man lärare eller musiker, 
liksom. Jag tror det hänger ihop ganska bra”. Karl säger att de flesta som han har pratat 
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med som börjat jobba som musiklärare säger att man inte hinner musicera så mycket. 
Han tror att det kan bli lite mindre tid för musicerandet, beroende på vad man har för 
arbetssituation. Samtidigt tror han att han kommer att ”öva bättre” när han slutat på 
KMH. Han säger också att om man ska få det att gå ihop pengamässigt så måste man 
jobba ganska mycket. Han upplever musikerbranschen som en ganska osäker bransch 
att jobba mycket i, men säger att det funkar bra för en liten procent av dem som gör det. 
 
 
En dröm som Sven beskriver är att undervisa på en superbra folkhögskola i Stockholm, 
med jättesugna elever, där han jobbar fyra dagar i veckan. Han skulle där få representera 
sig själv och ha musikhistoria, sina tankar, sina övningar och helt enkelt få dela med sig 
av det han kommit fram till. Han vill att det ska vara högt i tak och att det inte ska 
finnas några rätt och fel. Eleverna skulle då gärna vara i sena tonåren och uppåt. Utöver 
det skulle han vilja jobba stenhårt med något band, där han spelar och skriver musik och 
att känna att det lossnar. Han hoppas på att få hålla på med musiken som ligger honom 
varmast om hjärtat, men skulle också kunna tänka sig att i framtiden prova på nya saker, 
kanske t. ex jobba med musik som lutar lite åt populärmusikhållet. Han skulle tycka att 
det vore väldigt fint att göra något avtryck i sin samtid, att bli ihågkommen för 
någonting han gjort. 
 
När jag frågar hur han tror att hans framtida arbetssituation kommer att se ut, svarar 
han: 
 

Jag tror att när jag slutar kommer jag behöva vara ganska driftig och kontakta olika arbetsgivare, 
eller alltså olika kulturskolor och det blir ju att ligga på lite och försöka få någon sorts tjänst där 
jag flänger runt halva stan och jobbar på lite olika ställen, timmar här och där. Sen allt eftersom så, 
man får hela tiden vara uppdaterad vart det behövs folk så, några hundår kanske och sen så att man 
hamnar på något ställe där, på ett musikgymnasium eller på någon folkhögskola eller något 
liknande så man har en tjänst och ett, bara ett eget arbetsrum att gå till och undervisa i sådär. 

 
Han kommer också att försöka jobba hårt med bandet. Han tycker att frågan om hur det 
kommer bli nästan är lite farlig, för han vill inte svara på ett negativt sätt. 
 
Sven tror att han kommer att ha olika roller även i framtiden. Han kommer vara lärare 
och undervisa i musik, ensemble, gitarr, kanske musikhistoria och något mer filosofiskt 
ämne. Vad gäller det senare tänker han sig, som han sagt tidigare, att kunna bli någon 
slags kontaktperson eller bollplank. Han kommer också ha ett musikerskap. Han vill då 
spela den musik han mår bra av att spela, umgås med de människorna och gå på 
konserter. Han tror att det kanske kommer att bli 75 % undervisning och resten det 
andra, ungefär. När jag frågar om han tror att det kommer finnas konkurrens och 
konflikter även i framtiden, svarar han: 
 

Ja det tror jag. Oavsett hur det går med musikerskapet och den karriären eller vad man ska kalla 
det så, jag menar går det för trögt, att det inte händer någonting, då vill jag ju att det ska gå bättre 
och kanske inte behöva jobba så mycket som lärare och är det svårt ekonomiskt och så, då får man 
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ju tvinga sig att jobba mer. Och lossnar det och sådär då får man ju kanske gå ner i antal timmar 
och gå ner på någon annan typ av deltid, eller säga upp sig tillfälligt eller ta tjänsteledigt. Så det är 
klart att man kommer kanske behöva ta olika beslut rörande det där, det är nästan så att jag hoppas 
det, att saker rör på sig. Men om man kallar det konflikt, det vet jag inte om man kommer kalla det 
längre men att det kommer krävas lite organisation i a f av sin tillvaro för att det ska kunna funka 
att ha två olika grejer som man har parallellt. 

 
Det är alltså bl. a tiden och ekonomin som han tror kommer påverka balansen mellan 
rollerna. Jag frågar också om han vill tillägga något och då avslutar han såhär: 
 

Nej, men det var kanske bara att vissa av dina frågor, var huruvida det finns en konflikt mellan 
olika grejer när man är lärare och sådär. Jag hoppas att de flesta svarar som jag. Att det finns en 
öppenhet liksom, när man undervisar som man utstrålar. Faktiskt. Och en nyfikenhet och en kärlek 
till musik. Det tror jag är viktigt i allt och även i sitt eget spel liksom, en sorts tolerans och en sorts 
liksom empati och förståelse för att folk spelar andra grejer och mår bra av det. Det tror jag 
verkligen på. 

 
 
Johan drömmer om att jobba på en skola där man träffar barnen kontinuerligt, där det är 
god ekonomi och en sund, kreativ ledning som lämnar utrymme för lärarnas idéer och 
skapar lust. Han vill att man ska kunna följa eleverna under en längre tid och att det ska 
finnas ensembler och orkestrar. Han betonar att han tycker att det är viktigt att de är 
intresserade av hans tankar på jobbet han kommer till. Ett annat alternativ som Johan är 
intresserad av är att starta en egen skola. Parallellt till detta skulle han vilja, precis som 
nu, ha en massa projekt på gång, både vad det gäller det pedagogiska och det egna 
spelandet, att vara musiker i olika sammanhang.  
 
Johan tror att framtiden kommer att se ut som drömmen på ett eller annat vis. Om den 
inte gör det, så kommer han att byta yrke, säger han. Det är så pass viktigt för honom att 
få känna att han har kontroll över sin egen arbetssituation och kunna vara med och 
påverka. Om han inte hittar en sådan situation, skulle han kunna tänka sig att t. ex öppna 
restaurang eller liknande, där han får bestämma mycket själv. I början tror Johan dock 
att han kommer få ta de jobb han får, för att sedan jobba hårt för att få det som han vill 
ha det. Han har märkt på det stället han jobbar för tillfället att det gäller att stå på sig: 
 

för det har jag märkt där jag jobbar nu att hade jag bara gått dit och liksom inte sagt ett ljud, då 
hade ingenting hänt och där var situationen ganska värdelös när jag kom, vad gäller instrument 
som inte fanns och som var trasiga och… Men så fort… när jag själv började, vilket jag bestämde 
mig för ganska direkt att jag skulle köra en ganska sådär, inte hårt men en tydlig linje mot dem att 
jag tänker bara undervisa på hela instrument, de här sakerna måste ni ha i rummet och liksom..då, 
till en början ställde de ju säg lite tveksamma men situationen när de väl började komma över på 
min sida, blev så otroligt mycket lättare, när det fanns det som behövdes för att undervisa och 
sådär och det har även hjälpt till, att de förstår, har fått en annan förståelse för vad som krävs för 
att kunna ha undervisning. 

 
Johan tror att han kommer ha olika roller även i framtiden. Rollen som egen företagare 
tror han kommer att utvecklas ytterligare. Han kommer att vara egen företagare, både 
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inom undervisning och som musiker. Förändringen tror han kommer ligga i att det blir 
lite mindre av allt i framtiden. Han beskriver att han kommer vilja ha möjlighet att 
skaffa familj och ta semester osv. och att han förmodligen kommer coola ner sig lite 
grann. Johan tror dock även att det kommer att gå i vågor. Han skulle t. ex kunna tänka 
sig att åka på turné med Madonna ett år om den möjligheten gavs. På frågan om han tror 
att det kommer finnas konkurrens eller konflikter mellan rollerna även i framtiden, 
svarar han: ”Ja, fast mestadels som tidsbrist liksom, att jag kommer vilja göra allt och 
inte riktigt hinna med. Så att egentligen inte så mycket rollerna i sig utan mer.. ja man 
hinner ju bara repa ett visst antal gånger i veckan liksom, sådär”. Han säger också att 
han till slut kommer få bestämma sig för en prioritering, ”för så som jag kör nu att jag 
kör allt hela tiden, det kommer inte funka sen, tror jag”. 
 
 
6.2.5 Sammanfattning 
 
6.2.5.1 Bakgrund 
 
Alla tre har utbildat sig inom musiken på olika kulturskolor och folkhögskolor, innan de 
började på KMH.  Johan och Karl spelade andra instrument innan de började med sina 
huvudinstrument. Sven och Johan hade erfarenhet av undervisning innan de började på 
sin utbildning, medan Karl inte hade det. Sven och Johan hade också tänkt mycket på att 
bli lärare och att få en pedagogisk utbildning, medan Karl inte hade tänkt så mycket i de 
banorna. Detta speglar sig också i anledningarna till att de valde LIE och målen de hade 
med utbildningen. Både Sven och Johan ville utvecklas pedagogiskt och få behörigheten 
eller ”pappret”. Karl hade som sagt inte tänkt så mycket i dessa banor, men beskriver 
dock att han visste att ”pappret” på att han gått denna utbildning, kunde vara bra att ha. 
 
 
6.2.5.2Roller 
 
Alla tre upplever som jag beskrivit tidigare att de har olika roller i sina liv som 
studerande på LIE, men Karl och Johan beskriver att rollerna också hör ihop och Johan 
tycker att man inte egentligen borde skilja på de olika rollerna. Dessutom säger Sven 
när han beskrivit de olika rollerna, att han inte går runt och definierar sig på det viset. Så 
här kan man sammanfatta de olika roller som beskrivits: 
 
Karl - Musiker, lärare och en mindre framträdande roll som producent och ledare för 
olika saker. 
 
Sven - Musiklärarstudent, musiker, musikdebattör och ”någon som är med och försöker 
påverka utbildningen på LIE” 
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Johan - Musiker, lärare och en mindre framträdande roll som utbildningspolis. Roller 
som ej enbart rör utbildningen: egenföretagare som lärare och musiker och personlig 
assistent.  
 
Alla tre upplever alltså att de har rollerna musiker och lärare/musiklärarstudent. En 
liknande roll som Sven och Johan beskriver, är ”utbildningspolis” och ”någon som är 
med och försöker påverka utbildningen på LIE”. 
 
Samtliga har upplevt en förändring av rollerna, framför allt som musiker och lärare 
under åren. Något som de alla tre beskriver är att de har blivit tryggare eller säkrare som 
lärare. Karl och Johan beskriver att de blivit tryggare eller säkrare även som musiker. 
Något som beskrivs av samtliga är också att de upplevde att de inte fick spela så 
mycket, eller att man inte riktigt fick vara musiker i början av utbildningen. Det verkar 
också som att de alla tre tycker att det antingen har blivit bättre eller att de förlikat sig 
med situationen. Sven beskriver också att han har börjat känna stolthet i att han tar 
lärarbiten i utbildningen på allvar. 
 
Samtliga har upplevt någon form av konkurrens eller obalans mellan rollerna. Alla tre 
säger också att rollen som musiker har blivit lidande av konkurrensen, eller inte fått 
komma fram så mycket. Även anledningarna till konkurrensen/obalansen beskriver de 
till stor del på liknande sätt. Det handlar dels om tidsbrist och att de p.g.a. det får 
prioritera bort musikerrollen till viss del och dels handlar det om att de på ett eller annat 
sätt anser att de blivit motarbetade av skolan, eller att musikerrollen inte prioriterats i 
utbildningen. Johan och Karl talar också båda två om att det ibland är dåligt samarbete 
mellan de olika institutionerna på skolan, eller att det finns olika tankar om hur man ska 
utbilda en musiklärare, som konkurerar. Sven beskriver också att det sociala klimatet 
var lite jobbigt i början och att det var nästan som ett litet klassamhälle. Karl säger att 
det var lite uppdelat mellan musiker och lärare i början, men att det blivit bättre och 
bättre. 
 
Konkurrensen mellan musiker och lärarrollen har Sven löst på det sättet att han ibland 
har lagt musikerskapet åt sidan och prioriterat lärarbiten och försökt att bli vän med det. 
Karl ser ingen riktig lösning på problemet, utan säger att man helt enkelt måste försöka 
hitta balansen, att få musicera så pass mycket att det blir lustfyllt att vara lärare. Johan 
tänker att man skulle kunna lösa problemet genom att ha bra kurser och binda samman 
de olika delarna i större sjok, vad gäller utbildningen. För hans egen del känner han att 
han skulle behöva ta tag i prioriteringen p.g.a. tidsbristen. Han betonar också att det inte 
borde vara någon uppdelning mellan olika roller. För samtliga handlar det alltså delvis 
om att prioritera, eller hitta en balans. 
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6.2.5.3 Genre 
 
Alla tre spelar inom flera olika genrer, men Karl anser sig ändå inte som särskilt 
genrebred. För Svens del så spelar han inte så mycket annat än jazz eller 
improvisationsmusik på scen. Det är också den musik han brinner mest för, medans 
Karl för tillfället tycker att det är roligast att spela pop. Johan säger att det inte handlar 
så mycket om genre, vilket han tycker är roligast, utan om andra saker. Både Sven och 
Johan har inom olika sammanhang i och utanför utbildningen spelat musik som de inte 
tyckt har varit så kul, medans Karl inte beskriver att han har gjort det. Anledningarna att 
Sven och Johan har gjort detta är delvis att det kan ha varit ett jobb och delvis att det 
varit inom utbildningen. Sven säger att det kan vara ett stort problem att spela musik 
som man inte tycker om, medan Johan tycker att det mesta på huvudinstrumentet är på 
något sätt givande eller utvecklande. Däremot tycker han att det kan vara ett stort 
problem vid påtvingade situationer, såsom kör eller dans. Johan tycker också att det inte 
borde vara sådan totalfokus på jazz i utbildningen, även om han brinner mycket för jazz 
själv. Något som Sven också talar om är att han tycker att hans musikerskap inte riktigt 
passar in i utbildningen, vilket han tycker att det borde göra.  
 
Vad gäller lärarbiten så undervisar de alla inom olika genrer. De nämner också alla tre 
något om att tillgodose elevernas intressen, vilka oftast är inom olika genrer. Johan 
beskriver också att han trivs med bredden i undervisningen. Karl säger att det kan vara 
bra att introducera olika saker, men att det inte får gå till överdrift och att det samtidigt 
är viktigt att läraren brinner för det han lär ut. Han undervisar helst i de genrer som han 
kan bäst. Sven skulle helst undervisa i jazz och improvisation, som också är den genre 
han musicerar inom. Johan vill som sagt undervisa inom många genrer. 
 
I det stora hela verkar de inte se något större problem i att undervisa i genrer som de inte 
tycker om. Sven säger dock att han inte skulle vilja göra det på någon högre nivå. 
 
 
6.2.5.4 Framtiden  
 
Både Sven och Johan drömmer om olika typer av lärarjobb i framtiden, medan Karl inte 
är lika säker på att han vill jobba som lärare. Sven och Johan vill båda två ha mycket 
frihet och få bestämma mycket själva i undervisningen. Båda två kan också tänka sig att 
starta en egen skola. Alla tre vill fortsätta jobba med musiken och spela i olika 
sammanhang. Sven vill jobba stenhårt med något band och drömmer om att göra något 
avtryck i sin samtid och Johan skulle t. ex kunna tänka sig att åka på turné med 
Madonna om den möjligheten gavs. 
 
På frågan om hur de tror att det kommer se ut, svarar Sven och Johan på liknande sätt. 
De tror att de kommer att få jobba hårt för att nå sina mål, men hoppas på att det till slut 
ska kunna bli som i drömmen. Sven tror t. ex att han kommer få ligga på mycket för att 
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få jobb som lärare och att han till en början kommer få flänga omkring en del mellan 
olika jobb. Karl har ingen klar bild av hur han tror att framtiden kommer att se ut. Dock 
tror han att det kan bli lite mindre tid för musicerandet om han jobbar som musiklärare, 
men att han kommer att ”öva bättre”. 
 
Alla tre tror att de kommer ha olika roller även i framtiden. De tror också att det 
kommer att finnas konkurrens eller obalans mellan rollerna även i framtiden. För Karls 
del beror det på om han kommer att jobba som musiker och lärare i så stor utsträckning 
att det kan bli någon obalans. Alla tre tror att tidsbristen kommer ha en stor del i 
konkurrensen och för Johans del är detta den enda faktorn som han nämner. Karl och 
Sven pratar också om ekonomin, att man kommer behöva jobba si och så mycket som 
lärare för att det ska gå runt. Både Sven och Johan tror att det kommer krävas 
prioritering/organisation för att få tillvaron att fungera. Som jag tidigare skrivit så anser 
både Johan och Karl att det inte borde vara så stor uppdelning mellan de olika rollerna. 
 
 
 
6.3 Resultat av intervjuer med aktiva musiker/pedagoger 
 
Här har jag delat in frågorna och svaren i intervjuerna, i samma grupper som jag gjorde i 
undersökningen av de studerande, alltså bakgrund, roller, genre och framtiden. 
 
Bakgrund 
Jag vill att intervjupersonerna beskriver sin musikaliska bana fram till idag och hur de kom in 
på att börja undervisa. Sedan vill jag ta reda på hur deras nuvarande livssituation ser ut och 
varför de tror att den ser ut som den gör. Jag vill också ta reda på vad de hade för 
framtidsutsikter när de gick på musikhögskolan och om det blev som de trodde då. 
 
Roller 
Till att börja med vill jag här ta reda på om de har olika roller i livet, vilka rollerna i så fall är 
och hur de ser ut. Jag vill också ta reda på hur förhållandet mellan rollerna ser ut och om 
intervjupersonerna upplever någon konkurrens eller obalans mellan dessa roller. Om de 
upplever konkurrens/obalans, vill jag även ta reda på anledningarna till detta och se om de har 
hittat någon lösning. Dessutom vill jag se om rollerna och synen på dem, har förändrats 
genom livet och i så fall hur. 
 
Genre 
Dessa frågor är väldigt lika de som jag ställer till de studerande. Först vill jag ta reda på om de 
spelar många olika typer av musik och vad de brinner mest för. Sedan vill jag ta reda på om de 
spelar musik som de inte känner så mycket för, av vilka anledningar de i så fall gör detta och 
om de upplever något problem gällande detta. Jag kommer också på precis samma sätt 
undersöka hur det ser ut vad gäller deras undervisning. 
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Framtiden 
Här vill jag få en bild av intervjupersonernas framtidssyn. Jag frågar hur de tror att de 
eventuella rollerna och förhållandet mellan dem, kommer att se ut i framtiden. Dessutom vill 
jag ta reda på om de tror att de kommer ta sig an någon ny roll i framtiden. 
 
 
6.3.1 Bakgrund 
 
Håkan Goohde, född 1970, är gitarrist och adjungerad adjunkt på KMH. Han undervisar 
också i bl. a teori och gehör, gitarr och ensemble. Håkan spelade flera olika instrument innan 
han började med gitarr. När han gick i årskurs tre, så fick han, liksom alla andra som ville 
börja spela instrument på musikskolan på den tiden, börja med blockflöjt. Sedan ville hans 
musiklärare att han skulle börja med klarinett, förmodligen av den anledningen att det fattades 
en sådan i blåsorkestern, tror Håkan. Klarinett spelade han i tre år, men tyckte inte att det var 
kul, så sedan föreslog samma musiklärare att han skulle börja med tenorsax istället. Efter att 
ha tröttnat på alla andrastämmor som han fick spela i blåsorkestern, så slutade Håkan även 
med tenorsax. När han var runt 15 år gammal så började han spela elgitarr. Det började med 
att han fingrade på syrrans akustiska gitarr, men ganska snart köpte han en elgitarr och satt 
och övade på den. Han spelade väldigt mycket och på den tiden var det hårdrock som gällde. 
Han spelade också i olika hårdrocksband. Håkan var helt självlärd på gitarr, men när han låg i 
lumpen vid 19 års ålder så fick han höra talas om det där med att gå folkhögskola. Vid den 
tiden hade Håkan även kommit in lite på fusionmusik. Han sökte en rad olika skolor och kom 
slutligen in på Kalix allmänna musiklinje, vilket han blev otroligt glad över. Han sökte dock 
över till den ”riktiga” musiklinjen ganska snart, då han upptäckte att den allmänna inte riktigt 
var hans grej. Han gick ett år där och beskriver det som en extrem höjdare att få tillbringa sin 
tillvaro med att spela gitarr på heltid och ha helpension med frukost, lunch och middag. Det 
var på folkhögskolan som Håkan hittade in i jazzmusiken på allvar. Han beskriver det såhär: 
 

Ja då när jag kom in på folkis så var det, hade jag ju liksom varit inne på det här med fusion och även 
liksom försökt närma mig jazzmusik, men jag hade inte haft några större framgångar med det. Jag vågade 
inte riktigt. Det tilltalade mig, men jag var liksom såhär, ja jag kände att det där var okänd mark, jag 
vågade inte riktigt ge mig in i det, utan fusion var mer lättförståeligt och även slick musik och funk och 
sånt där. Men jag började liksom lyssna på jazzmusik då och insåg att nu, jag gillar ju det här så nu måste 
jag försöka göra något åt det. Och då kändes det som om man bara öppnade några kranar någonstans. Det 
var så fantastiskt skönt att liksom inse att, det är ju det här jag vill hålla på med och verkligen fullt ut 
känna den känslan. Så att sedan dess var det egentligen bara jazz som jag tyckte var kul att lira. 

 
Efter folkhögskoleåret kom Håkan in på IE på musikhögskolan i Piteå. Han gick där i tre år, 
men tog sedan ett uppehållsår och flyttade till Stockholm. Då fick han ett jobb på Kulturama. 
Efter uppehållet sökte han över till KMH i Stockholm och gick klart utbildningen där, 
samtidigt som han jobbade kvar på Kulturama. Han beskriver att IE-utbildningen var 
annorlunda på den tiden och att den var mer lik musikerutbildningen. Man gick med musiker 
och hade precis samma ämnen som musiker, tillsammans med musiker, men man hade fler 
ämnen på schemat, vilket var den stora skillnaden, säger Håkan. Anledningen att han sökte 
över till Stockholm var bl. a att utbudet av folk att spela med, som ville göra samma grej inte 
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fanns i Piteå. Dessutom fanns det inga ställen att spela på, säger han. Han hade trots detta en 
väldigt bra tid i Piteå. Håkan beskriver att han aldrig tröttnade på att plugga utan kunde ha 
fortsatt ännu längre. Håkan beskriver att han på något konstigt vis har undervisat så länge han 
spelat gitarr och haft olika elever på ett eller annat sätt. Första professionella lärarjobbet han 
fick, var en tjänst på Framnäs folkhögskola, där han hade några gitarrister. 
 
För tillfället är Håkan pappaledig, men annars jobbar han ungefär halvtid på Kulturama och ca 
40 % på KMH. På Kulturama har han gitarr, musikteori och improvisation, både på 
storbandsgymnasiet och eftergymnasiala utbildningen. På KMH har han gitarr, gehör, 
jazzgehör och musikteori. Han har också då och då gitarrister från Piteå musikhögskola, som 
tar lektioner därifrån. Håkan jobbar alltså i princip heltid med undervisning. Han frilansar 
också som musiker och spelar i diverse olika sammanhang. Det är fotfarande olika former av 
jazzmusik som ligger honom varmast om hjärtat. Håkan har släppt skivor, både med sin trio 
och på sologitarr. Han har dock fått dra ner lite på spelandet senaste tiden p.g.a. att han blivit 
pappa.  
 
När jag frågar honom om varför han tror att situationen ser ut som den gör för honom, 
beskriver han först att han är väldigt nöjd med sin arbetssituation som lärare och känner sig 
väldigt lyckligt lottad. Sedan säger han: 
 

Och som jag sa innan, jag har undervisat egentligen hela tiden jag har spelat gitarr och någonstans 
så, om man gör det under en väldigt lång tid så kanske man också får möjligheten att utmejsla 
vilka ämnen det är man vill hålla på med och vilka skolor man vill jobba på, så man kan få 
förmånen att välja bort en annan skola, för att man tycker att det är roligare på ett visst ställe. Och 
det har jag lyckats göra, så jag har haft liksom möjligheten att kunna skapa situationen rätt mycket 
själv, under ganska lång tid sådär. 

 
Han beskriver också att han tycker att det är otroligt kul att undervisa och att viljan och 
intresset av att undervisa har haft en stor betydelse, för hur det har blivit. Han tror att 
man kanske tar för sig mer av vad som finns om man har den drivkraften, gentemot om 
man bara ser det som ett brödjobb. Vad gäller spelbiten så tycker Håkan att det kunde 
vara mycket mer. Han beskriver att jazzmusiker i Sverige i allmänhet har svårt att få 
mycket jobb och att man i stor utsträckning får skapa sina egna jobb. Dessutom anser 
han att man som gitarrist kanske inte har en given plats som kompmusiker och att även 
detta påverkar jobbens utsträckning. Som han beskrev tidigare så har det självklart 
också spelat in att han blivit pappa. Håkan tycker inte heller att han är så jättebra på att 
marknadsföra sig som musiker, utan att han är lite för ”laid back” där. Han är bättre på 
att marknadsföra sig som lärare än som musiker, säger han. 
 
Jag frågar om Håkan om det blev som han trodde när han gick på musikhögskolan. Han 
anser att det på ett sätt blev lite som han drömde och att det kanske blev mycket bättre 
än vad han trodde vad gäller undervisningen. Han tycker även att det spelmässigt blev 
bättre än vad han förväntade sig när han var i Piteå. Håkan berättar också att det inte har 
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kommit av sig självt utan att han har varit ganska strävsam och tagit de uppgifter han 
har på allvar. 
 
 
Mats Larsson är frilansmusiker och jobbar också som lärare. Han är född 1958 och 
uppvuxen i Björkhagen, en förort till Stockholm. Mats började tidigt intressera sig för 
musik, mycket p.g.a. att det fanns i släkten. Hans farfar spelade fiol och gitarr och 
farmor spelade också gitarr. Mats pappa spelade saxofon. Inte professionellt, men Mats 
beskriver honom som mycket musikalisk. Dessutom spelade Mats systrar också gitarr 
till husbehov. På festerna, då Mats farfars musikerkollegor var med, brukade de plocka 
fram instrumenten och spela ihop. Mats var väldigt fascinerad av att sitta och titta på hur 
de spelade och han tror att detta har spelat en stor roll för att han fastnade för musiken 
och började spela. Även Mats fick börja med blockflöjt när han anmälde sig till den 
kommunala musikskolan. Efter ett år fick de göra ett litet prov, där Mats gjorde ganska 
bra ifrån sig, varpå blockflöjtsläraren tyckte att han skulle spela något ”fint” instrument. 
Det blev cello, som Mats fick börja med. Han berättar att instrumentet var lika stort som 
han själv och att han hade lektionerna tillsammans med en tjej som var jätte ambitiös. 
Läraren jämförde dem med varandra och favoriserade den andra eleven och Mats 
trivdes inte alls med att spela cello. Han slutade efter ett år, men det dröjde inte länge 
förrän han i fick börja spela trummor istället, vilket hade varit drömmen. Mats gick då i 
femte klass och var överlycklig. Han blev dock lite besviken när det visade sig att det 
var mest paradiddlar och marscher som gällde. Läraren som han hade, dog under första 
året och Mats fick en ny lärare som var väldigt ung. Så här beskriver Mats första mötet 
med den nya trumläraren: 
 

Han kom inglidande i svarta solbrillor och atachéprotfölj… och jag har fått höra efteråt att han var 
nog inte mer än i 18-årsåldern då. Men det var ju en vuxen person för mig då i alla fall va. Och han 
kom in och jag kom med mina handskrivna paradiddlar och marschövningar och så tror jag att det 
var på den vägen… äh ta bort det dära. ”Kan du lira såhär”, säger han och så sätter han sig bakåt 
och så (Mats illustrerar ett trumkomp), eller nåt liknande, enkelt trumkomp med hela trumsetet då 
och då smällde man ju av givetvis, det var ju ett… det var ju skitkul då alltså och den trumläraren 
var och är fortfarande trumlärare, Stefan Jansson. 

 
Mats beskriver Stefan som en av de absolut bästa pedagoger han någonsin mött. Han 
spelade trummor ända in i gymnasiet för honom, fick vara med i olika ensembler och 
storband. Det var många trummisar som gick för den här läraren som idag är etablerade 
musiker. Parallellt med trumspelet hade Mats på egen hand spelat lite gitarr, ungefär sen 
i fjärde klass. Det drog mer och mer åt gitarren och när han gick i tvåan på gymnasiet så 
fick han möjligheten att få gitarrlektioner på kommunala musikskolan. Mats hade ett 
stort intresse för jazz och det var vid den här tiden det började sätta fart. Han spelade 
jazz för sin gitarrlärare och kom dessutom med i många olika jazzensembler. Han 
spelade både gitarr och trummor i olika ensembler, men sedan gick det mer åt att han 
bara spelade gitarr. Mats berättar att det var många olika lärare som var med och gav 
kickar åt de här ensemblerna och det blev mycket spelningar. Han beskriver det som 
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otroligt värdefullt för honom. Efter gymnasiet så fortsatte Mats med att ta 
privatlektioner för bl. a (Janne Tolf, Bjarne Ropé och Ronny Gustavsson). Han 
beskriver det som en tid då han spelade många olika typer av musik och tackade ja till 
allt. Förutom jazzen var det dåtidens hårdrock, Deep Purple och Jimmi Hendrix etc. som 
gällde.  
 
Mats hade också under lång tid spelat klassisk gitarr vid sidan av. I 20-årsåldern övade 
han väldigt mycket och han berättar att hans mamma fick i väg honom på en sökning till 
Birkagården. Då sökte han på klassisk gitarr, men kom inte in och han blev lite bränd 
utav det. Han hade då inga planer på att söka något mer. Annars gick det bra för Mats 
och han hade mycket spelningar. Nu var det främst jazz och fusion som Mats spelade. 
När han var i 25-årsåldern började han spela med Mats Holmqvist i en liten 
kombogrupp som han hade skrivit och arrangerat musik för. Detta beskriver han som 
otroligt spännande och utmanande, inte minst för notläsningen. De spelade in en skiva 
och var runt på många stora jazzfestivaler i Europa och spelade.  
 
När Mats repade med ett annat band, så var det en kille som kom sent till repet och 
berättade att det berodde på att han var tvungen att få in papprena till musikhögskolan. 
Mats blev intresserad och frågade lite grann om det och det slutade med att han också 
bestämde sig för att söka och fick in papprena. Han hade vikarierat en del som 
gitarrlärare sedan han var i 20-årsåldern och tyckt att det var rätt ok. Men han hade 
kommit fram till att så fort de utlyste någon tjänst, så hade han ingen chans för att han 
saknade en pedagogisk utbildning. Därför sökte Mats till improvisationspedagog, eller 
”Jazzpedagogen” som den även kallades. Han hade inga förväntningar alls och hade 
sökt lite på kul. När han fick besked att han hade kommit in trodde han inte att det var 
sant. Det kändes som en riktigt tung grej och var otroligt kul, berättar han. Utbildningen 
var på två år och han slet hårt och fick ut sitt papper. Undervisandet började som för så 
många andra musiker, som ett sätt att tjäna lite extrapengar, berättar Mats. Han säger att 
han tyckte det var lite trist att vara vikarie då man inte fick några egna elever att jobba 
med, även om det också hade sina fördelar med att man kunde tacka nej till jobb 
närsomhelst. Han berättar också att det också kändes lite som missionerande, ”att kunna 
göra ett slag för musiken”.  
 
Efter musikhögskolan fick även Mats timmar i jazzensemble på Kulturama. Det började 
med att han hade en grupp och det gick bra och det var ett stort intresse berättar han. I 
och med det stora intresset kunde han starta fler grupper och till slut hade han fyra fem 
olika ensembler. Det var utmanande p.g.a. spridningen mellan allt från nybörjare till 
elever på mycket hög nivå och Mats tyckte det var jättekul och trivdes väldigt bra där. 
Efter två år där dök det upp en tjänst i Södertälje, som Mats sökte och fick. Det var 
väldigt sällan det utlystes ut någon gitarrlärartjänst i närliggande område, berättar han 
och säger att han blev väldigt glad. Han jobbade heltid från början och slet, som han 
beskriver det, innan han kunde gå ner och ta tjänsteledigt och så. Sedan, under de flesta 
åren som han jobbat där, så har han legat på runt två tre dagar i veckan och tyckt att det 
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har känts rätt ok att kombinera sitt frilansmusicerande med att undervisa vid sidan av. 
Han upplever det som svårt att kunna försörja sig 100 % på att enbart spela och att 
undervisningen gör att det blir lite ”säkra” pengar som kommer in. Den tryggheten blir 
ännu viktigare när man skaffar familj, då man inte kan chansa på samma sätt, berättar 
Mats.  
 
Idag jobbar alltså Mats som frilansande musiker och undervisar runt 60 % på 
kulturskolan i Södertälje. Han har spelat väldigt mycket med en grupp som heter Sweet 
jazz trio, som nu har funnits i 15 år och är väldigt väletablerad. De har bl. a vart på turné 
i Japan flertalet gånger. Genom åren har det även varit många tillfälliga konstellationer 
och inhopp i olika band, berättar han. Anledningen att hans situation ser ut som den gör 
beror mycket på att han som ungdom drömde om att få hålla på med musik som arbete i 
framtiden och han säger att ”på något sätt så har jag gjort det då, men inte, jag har ju 
inte klarat mig att göra det fullt ut med musicerandet till 100 %, för att jag har ju hela 
tiden behövt komplettera med någonting och i mitt fall har det blivit undervisningen”. 
Många andra har valt att ha andra ”sidoknäck” för att kunna hålla igång sitt stora 
intresse på något sätt, berättar han. Mats säger också att det är svårt att tänka sig vad 
man skulle göra om han inte skulle spela eller undervisa, eftersom det, som han 
beskriver det, är det enda han kan.  
 
Jag frågar om det blev som han trodde när han gick på musikhögskolan. Som Mats 
redan tidigare berättat, hade han en hel del erfarenhet redan innan han började på 
musikhögskolan, både vad gäller musicerandet och undervisningen. Han säger att det 
har blivit ungefär som han förväntat sig och att han ibland kan känna sig väldigt lyckligt 
lottad. Han är väldigt glad att han har kunnat få hålla på med det han gör så länge. Dock 
beskriver han att det är fruktansvärt tufft och hårt ute på jazzscenen: 
 

det är otroligt hög nivå i Sverige på musicerandet och på alla musiker, det finns så otroligt många 
bra grupper och tittar man på så mycket som det finns, så finns det ganska små forum eller alltså… 
jazzklubbarna vi har runt om i landet… det räcker ju liksom inte till för alla utan det gäller att 
komma på nya grejer och att våga nya grejer givetvis också då och det är väl en bit som jag kanske 
skulle kunna jobba mer på, för min egen del, själv här att jag skulle ju hellre vilja spela mer än vad 
jag undervisar om jag säger så, det hade väl vart drömmen fullt ut, men jag kan ändå förlika mig 
med och acceptera att situationen ser ut som den gör idag och ändå glädja mig åt att man har 
kunnat få vara med om såpass fantastiska grejer, under de här åren som jag har spelat. 

 
 
 
Peter Asplund är jazzmusiker, trumpetare och är född 1969 och uppvuxen i Södertälje. 
Han har också jobbat som trumpetlärare och ämnesansvarig på KMH, men har nyligen 
lagt det åt sidan och undervisar numera väldigt sällan. 
 
Peters föräldrar är båda två musiklärare så det var väldigt mycket musik hemma, både 
live och på skiva. De första minnena som Peter har, som gjorde att han ville hålla på 
själv, var när han redan som tre- fyraåring fick höra skivor med Louis Armstrong och 
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efter det alla de andra stora jazzstjärnorna. Han var redan från början övertygad om att 
det var trumpet han ville spela. Redan när han var fyra fem år gammal började Peter ta 
privatlektioner och i och med att hans föräldrar är musiklärare så föll det sig naturligt så 
att han sedan, när han var runt 10 år, började på den kommunala musikskolan, för 
samma lärare som han då redan haft i några år. Det var jazz som gällde redan från 
början, även om den klassiska musiken och det sättet att ta i instrumentet alltid har 
funnits, säger han. Peter gick sedan musiklinjen på gymnasiet. Där fortsatte han att 
utvecklas och spelade dessutom under den tiden i ett elevstorband på kulturskolan. Efter 
gymnasiet sökte han in till KMH. Han hade bestämt sig för att han ville gå IE och 
beskriver det så här:  
 

Jag sökte bara IE och där jag tyckte då, även om jag inte jobbar så där jättemycket som lärare så 
har jag ju gjort det ganska mycket till och från och mycket av det jag lärde mig på musikhögskolan 
i fråga om pedagogik, men framförallt kanske metodik, vad gäller instrumentalundervisningen i 
trumpet och brass, men även ensembleundervisningen, storband och jazzensemble och sådär, är ju 
någonting som jag har haft nytta av och det kändes som att jag ska gå fyra år på en skola. Jag 
kommer ju ha trumpetlektioner, jag kommer ha tid att bli bra på att spela själv, men det som jag 
verkligen skulle behöva mer av, under dessa fyra år, är ju den pedagogiska biten. 

 
Ungefär i samma veva som Peter började på musikhögskolan, så började han även 
undervisa. Elevstorbandet som han spelat i på kulturskolan hade lagts ner och Peter 
bestämde sig nu för att dra igång det igen. Han beskriver också att han började bli lite 
jazzprofil och trumpetstjärna i Södertälje och det var en del yngre elever som ville ta 
lektioner av honom. 
 
Idag är Peter en av de mest väletablerade musikerna på jazzscenen i Sverige och har 
dessutom vart ute på turné runt om i Europa och i USA och Kanada. Han skriver även 
mycket musik och har släppt fem skivor i eget namn. Peter har spelat mycket i olika 
storband, men har också spelat med en mängd svenska popartister. Han beskriver sig 
också som entreprenör, för att hålla igång sin karriär. Fram till förra året jobbade Peter 
som ämnesansvarig för trumpetarna på jazzlinjen på KMH och hade ibland även lite 
storband och jazzensemble där. Nu undervisar han väldigt lite. Han kan ha någon 
privatelev då och då och det händer även att han gör någon kortare clinic på någon 
folkhögskola ibland. Peter kände att han var tvungen att skära av någonstans i sin 
karriär p.g.a. att han jobbade för mycket och då var det undervisningen som han valde 
bort. Det hänger också ihop med att han ibland kände att han inte kunde vara 100 % 
inne i den situationen. Han är väldigt hård mot sig själv både som musiker och som 
pedagog och tyckte inte att han riktigt kunde leva upp till hur han själv skulle vilja att 
det var. En annan anledning är att han har arbetat upp en karriär som trumpetare och 
solist som gör att han nu rent ekonomiskt faktiskt kan välja bort saker. Jag frågar Peter 
varför han tror att hans situation ser ut som den gör idag. Han beskriver att det är en 
upparbetad position, att det går väldigt bra för honom. Anledningarna till det menar han 
är dels musikalisk begåvning och dels möjligheterna och disciplinen att kunna utveckla 
musikaliteten. Dessutom säger han att det också handlar om att ha turen att hamna på 
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rätt ställe vid rätt tidpunkt. ”Så att jag är väl en sån där kombination av att vara väldigt 
musikaliskt begåvad och samtidigt ha jobbat väldigt hårt liksom för att utveckla det där 
och hela tiden utvecklas”, säger han. Jag frågar också om varför hans 
undervisningssituation blev som den blev, bortsett från sista året. Varför han började 
undervisa på musikhögskolan. Han beskriver det så här: 
 

Alltså undervisningen är ju ett tungt parallellspår till ens spelarkarriär så att säga och de flesta som 
spelar och spelar bra och är kreativa och skriver musik och spelar musik och är ute och skapar, 
improviserar och vad man än gör, har ju otroligt mycket kunskap och otroligt mycket idéer. Det 
som däremot kanske skiljer agnarna från vetet är ju huruvida man kan ska vi säga… verbalisera 
det här och kunna beskriva det man redan kan och vet. Och där är det lite skillnad och där jag då, 
ganska tidigt utsatte mig för att bli tvungen att formulera alla de här tankarna liksom verbalt för att 
det sitter ett storband och tittar på mig och det låter inget bra och det sitter inte ihop liksom, det 
som jag direkt hör inte är rätt, måste jag också kunna förmedla för dem så att det verkligen blir 
bättre. Och det är ju likadant inom instrumentalundervisningen, när man är en och en eller i mindre 
grupp att man måste kunna förklara det liksom för eleverna. Så där så tror jag att det är nog den 
stora grejen vad gäller undervisning att kunna formulera sig och förmedla liksom. 

 
Peter berättar också att undervisningen har givit honom mycket tillbaka, särskilt när han 
jobbat på en så hög nivå som musikhögskolan. Han säger att det finns en massa 
kreativitet och originalitet hos eleverna och att de ofta kom med egna låtar eller 
övningar. Han beskriver att han många gånger fungerade som ett slags bollplank, vilket 
han även anser är bästa sättet att undervisa. Peter hade ingen särskild bild av hur 
framtiden skulle se ut när han gick på KMH, utan han har hela tiden försökt att fokusera 
på nuet. 
 

Och jag tror att det kan också vara i många fall nyckeln till att nuet blir lyckat och att även det som 
kommer efter, som blir nästa nu också blir lyckat, att man lever i det där istället för att gå här fyra 
år och smått oroa sig för hur kommer det se ut när jag går ut utanför skolan liksom. Klart att jag 
alltid har haft idéer om hur jag vill att det ska se ut, men det har inte varit drömmar som jag hoppas 
ska gå i uppfyllelse, utan jag har nog bara försökt se till så att det blir så som jag skulle vilja att det 
var liksom. Genom at vara väldigt närvarande och energifull i det nu som är. 

 
Han beskriver dock att kontakten med arbetslivet som musiker kom in successivt under 
utbildningen, genom att han t. ex vikarierade i olika orkestrar och träffade lärare som 
själva var proffsmusiker och spelade tillsammans med dem. ”Så fick man ju också då 
och då chansen att spela med riktiga proffsgrupper och se hur de repade och resonerade 
och hur de gjorde, tog i musiken så där”, säger Peter. 
 
 
6.3.2 Roller 
 
Håkan tycker att han har olika roller i sitt liv, även om han beskriver att de olika rollerna 
också kan smälta ihop. De tydligaste rollerna är för honom musikerrollen, lärarrollen 
och papparollen. Papparollen är väldigt tydlig just nu då han är hemma och är 
pappaledig. Han är också kompositör, men ser det mer som en produkt av musicerandet, 
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än en roll i sig. Jag frågar om han skiljer på rollerna lärare och musiker. Han svarar 
såhär: 
 

Ja, det blir, det kan kännas, just nu kan jag uppleva att det är någon sorts skillnad på de rollerna för 
att det beror lite på hur balansen ser ut men om jag undervisar mycket mer än vad jag spelar, då 
kan det kännas mycket mer som att jag är lärare, men om det är en viss period som det är mer 
balans, att jag spelar ungefär lika mycket som jag undervisar, då flyter de där rollerna ihop lite mer 

 
Han upplever en obalans mellan rollerna, men han ser det inte som någon konkurrens, 
utan att mer att de befruktar varandra. Obalansen ligger i att han undervisar mer än vad 
han spelar och han skulle vilja få mer tid och mer jobb som musiker. Det är lättare att 
skaffa sig jobb som lärare än som musiker säger han. Han beskriver tiden som en 
extremt stor faktor i obalansen och att tidsaspekten blir extra tydligt nu när han är 
pappaledig.  
 
Håkan beskriver att lärarrollen och synen på den har förändrats genom åren. När han 
gick på musikhögskolan var det någonting som han strävade efter, han ville komma åt 
någonting för att sedan skaffa sig denna typ av arbete. Detta har nu blivit en realitet och 
Håkan känner att han är mycket mer avslappnad och är betydligt tryggare i rollen som 
lärare. Han beskriver en liknande förändring av musikerrollen. När han var yngre så var 
det att överhuvudtaget få spelningar, oavsett vad det kunde vara för något, som jakten 
bestod i. Idag känner han sig tryggare och vill istället åstadkomma något som har ett 
konstnärligt värde. Han kan nu fokusera mer på vad han verkligen vill göra med 
musiken. 
 
 
 
Mats upplever också att han har olika roller i livet. De tydligaste rollerna är musiker, 
pedagog och familjefar. Han beskriver det också som privatliv och två yrkesliv. Han 
säger att även om han är pedagog när han undervisar, så kan han också visa sin 
musikersida i den situationen. ”Det är ju mitt största verktyg egentligen att när jag får 
tillfälle att kunna ta fram den alltså speciellt på elever som har kommit längre då. Då 
blir det ju kul. Då blir det ju riktigt roligt och det tror jag smittar av sig på de eleverna 
man har”. Han beskriver att hans musikerskap smittar av sig även på nybörjarna. När 
han har elever som kommer varje vecka och inte gör någonting, upplever han att det 
frestar på och där blir han tvungen att enbart bemöta problemen på ett pedagogiskt sätt, 
som han säger. 
 
Mats beskriver en obalans mellan rollerna. Han skulle hellre vilja spela mer än vad han 
undervisar. Han säger också att när man har en situation som hans, så är det fullt upp 
hela tiden och det kan vara svårt att få alla pusselbitar att gå ihop på ett bra sätt. Så här 
beskriver han hur alla tre rollerna på olika sätt kan bli lidande av obalansen, när jag 
frågar om han hittat någon lösning på problemet: 
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Nej ingen lösning på det sådär, men alltså det är ju jättesvårt alltså när man får perioder när man 
har lite spelningar och då är det ju ganska.. .då får man ju en bra balans på.. till familjen liksom 
och man hinner kanske med,(får jag inte säga här, skrattar Mats) då hinner man ju lägga lite mer 
energi på musiklärarjobbet också.. att man kanske har kraft att ta tag i kanske nya projekt eller nåt 
sånt där då. prova nya idéer eller nåt sånt där då, men om du är mitt inne i en intensiv spelperiod 
där du liksom.. där det blir väldigt mycket spelningar, då släpar ju allt annat efter också givetvis. 
Då kanske jag måste ta tjänstledigt från jobbet där och ligger man dessutom ute… ja det säger ju 
sig självt, då släpar ju familjen efter.. allting här hemma släpar ju efter. Pappershögarna växer ju, 
dem hinner man ju inte ta tag i då, så att det är mycket… det är ju självklart och att hitta någon 
lösning på det där, det skulle jag vilja ta del utav i så fall för har du någon så är jag glad.  

 
Mats syn på rollerna har förändrats i och med att han har förändrats som människa, 
säger han. Den har förändrats på det sättet att han vad gäller musiken har blivit mer 
eftertänksam och funderar på ett djupare sätt. När han började spela beskriver han det 
som att man inte riktigt visste vad man gav sig in på utan bara körde på. Rollen som 
pedagog har också förändrats. Han beskriver att, den där riktiga hungern har man när 
man är i 20-30-årsåldern. 
 
Peter beskriver till skillnad från Mats och Håkan bara en roll. Han säger så här: 
 

Alltså man kan väl säga att i och med att jag har stuckit ut hakan och blivit en jazzprofil, med ett 
visst sound och mina plattor och min musik och allting sånt där så, allting kretsar ikring det 
faktumet på något sätt, så att när jag får jobb på musikhögskolan som lärare, även om jag då inte 
står där och spelar och underhåller folk, utan undervisar, så är det roten till att jag har fått det 
jobbet är att jag är den här jazztrumpetaren och den här solisten och den här personen liksom. 

 
Jag frågar Peter om han har upplevt någon konkurrens eller obalans mellan de olika 
yrkena, pedagog och musiker. Han beskriver att jobbet på musikhögskolan har varit 
ganska flexibelt, vad gäller att flytta elever tidsmässigt och att det har fungerat att spela 
och turnera samtidigt som man undervisar. Men han säger också att undervisningen har 
fått stryka på foten därför att han tycker att den andra karriären som han gör är viktigare 
för honom. ”Så i det fallet har ju undervisningsdelen konkurrerats ut av det egna 
musicerandet” säger han. Peter förtydligar igen att anledningarna att han hoppade av var 
både tidsmässigt och orkmässigt att han inte vill rusa runt i 20 år till och ta precis allting 
och hålla bollarna i luften. Dessutom var det p.g.a. att han ställer väldigt höga krav på 
sig själv och att han, när han känner att han inte är 100 % i någonting, tycker det är 
bättre att tacka nej. 
 
Peter tycker inte att rollen har förändrats vad gäller satsning och engagemang. Däremot 
beskriver han ur ett konstnärligt perspektiv att han har hittat sin egen röst och sin 
personlighet, vilket han tycker är den stora skillnaden mot när han gick på skolan. Han 
beskriver att han själv och andra känner igen hans spel på ett annat sätt, därför att han 
blivit någon rent konstnärligt. Han säger också att ungefär samma sak gäller i 
undervisningen, att han blivit någon även som pedagog. Han har skalat av och lagt till 
och kommit fram till saker, ramlat i fällor och kommit fram till bra sätt att undervisa 
och ta människor. Han beskriver också att livserfarenheten har gjort att han blivit bättre 
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på att hitta balansen i hur han ska möta eleverna rent psykologiskt sett. Jag frågar också 
om bekräftelsen av att ha blivit en så erkänd jazzmusiker som Peter är, har gett upphov 
till någon förändring, is synen på sig själv som musiker. Han svarar att han inte tror att 
den har förändrats så mycket, för att han alltid har tagit ”vanliga” jobb vid sidan av 
solistkarriären. Han gillar att ha en ”connection” med vad han kommer ifrån. 
 
 
6.3.3 Genre 
 
Håkan spelar idag mest ”jazzmusik med omnejd”. Han har tidigare spelat covers, 
hårdrock mm. Men nu vill han lägga den tid han har på det han absolut vill göra, utan att 
han kategoriskt väljer bort någonting, som han beskriver det. Han spelar ingen musik 
som han inte känner för. Han har dock gjort det tidigare, men har inte sett detta som 
något problem. ”utan det är bara en bra erfarenhet, man konstaterar att det här var inget 
som jag hade lust med”, säger han. 
 
Han har även undervisat inom många olika genrer, men nu är det mest jazzmusik, vilket 
han också tycker är roligast. Jag frågar om han har undervisat i genrer som han inte har 
känt så mycket för och får svaret:  
 

Ja, men det är väl bara ta liksom rockensemble t. ex kanske inte jag tycker är det absolut roligaste 
som jag har undervisat i på t. ex musikgymnasium sådär… men det har också varit en bra 
erfarenhet, så det har absolut inte varit något som jag har liksom skulle vilja ha ogjort. Men jag har 
liksom koordinerat mig bort från det. 

 
Han säger att man alltid får med sig någonting och han tycker att man inte ska ”välja 
bort saker för tidigt”.  Men en annan anledning att han har undervisat i genrer som inte 
ligger honom varmast om hjärtat, är att man får ta det man får, som han säger. Han har 
fått kämpa sig fram till de jobb han har. Han har inte sett något större problem, eller 
någon konflikt i detta, mer än att det ibland, som han säger, har kostat mer än vad det 
har smakat. Han beskriver att han har fått mer tillbaks när han undervisat i det han 
verkligen brinner för. 
 
Mats spelar nuförtiden främst jazz, men har tidigare spelat många olika genrer, som han 
beskriver i bakgrunden. Om någon skulle be honom att spela t. ex fusion idag, skulle 
han tacka nej, eftersom han inte håller på med det längre. Anledningen att han har valt 
att fokusera på denna genre är det stora intresset, att fördjupa sig inom just denna musik. 
Han säger också att tiden inte räcker till hur mycket som helst. Mats spelar dock även en 
del klassisk gitarr och kyrkomusik. 
 
I undervisningssalen spelar Mats gärna distad gitarr, säger han och han låter eleverna 
vara med och påverka och föreslå vad de vill spela. När eleverna kommer med förslag 
kan de t. ex planka låten tillsammans. Bland de elever som kommit lite längre på vägen 
brukar Mats smyga in lite standardjazzlåtar. När han undervisar på akustisk gitarr, 
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börjar han utifrån ett ganska ”klassiskt perspektiv”, men smyger också in hur man kan 
spela som gitarrist i ett band, t. ex kvinter eller rytmiska figurer. Mats undervisar alltså 
inom många olika genrer. Han tycker att det är rätt kul att ha den här genrebredden i 
undervisningen. Han säger också att det inte skulle fungera att börja med jazz direkt, 
med de som är nybörjare. ”Det är alltid lite ge och ta… liksom paila läget med varje 
elev på något sätt för att kunna hitta någon intressant röd tråd så att det blir kul också 
då”, säger han. Mats har en öppenhet för att undervisa i alla genrer och säger inte nej till 
någonting. Han beskriver inte att det är någon särskild genre som han inte känner så 
mycket för inom undervisningen och ser alltså inte något problem i detta. 
 
Peter har också spelat många olika sorters musik bl. a underhållningsmusik, popmusik 
och latinamerikansk musik, som han säger ofta är de tre tilläggen man gör till en 
jazzmusiker som vill spela olika typer av musik. Jazzen har dock hela tiden varit i 
fokus. Han beskriver också att i de olika sammanhangen och genrerna så har det, allt 
eftersom karriären gått framåt, blivit färre och färre jobb där man behöver en trumpetare 
och fler och fler jobb där man behöver just Peter Asplund. Peter tycker inte att han 
spelar någon musik som han inte känner för.  
 
Vad gäller undervisningen tycker Peter inte att han jobbar med många genrer, utan det 
har varit mest jazz. Det är hans expertis och därmed det han helst jobbar med. Han har 
därför jobbat som lärare på just jazzlinjen på KMH. Han beskriver att det skulle kännas 
konstigt för honom att ställa sig framför ett popband och försöka få till det. Jag frågar 
också hur han skulle känna om det var en ekonomisk nödvändighet att jobba på en skola 
där han skulle behöva ha en väldig bredd i undervisningen. Han berättar att en del av 
hans kollegor som är jazzmusiker, har hamnat i den situationen att t. ex bli erbjuden ett 
jobb där man har 6 timmar rockgrupp i veckan. Han säger att man helt enkelt får sätta 
igång och lära sig stilen om man hamnar i en sådan situation. Jag frågar om han skulle 
uppleva ett problem eller en konflikt i en sådan situation och får svaret: 
 

Det skulle jag definitivt göra, i mitt fall skulle jag nästan börja fundera på om inte jag skulle jobba 
med någonting annat och försöka spela vid sidan av det och göra verkligen någonting annat som 
inte hade med musik att göra. Därför jag tror också att, och där handlar det väl om en 100-
procentig satsning och den där seriositeten. Alltså jag… jag kan känna med mig själv att jag skulle 
inte i dagens läge, vid 40 års ålder, ha intresse av att sätta mig ner och lyssna igenom hela 
rockhistorien, för att få en bild av det och kunna driva en rockskola liksom, eller en popskola. Jag 
har inte det intresset för det och där jag då tycker att jag skulle ju kunna göra det, för att betala 
hyran o.s.v., men frågan är om inte jag själv i det läget skulle känna att det var bättre att ta 
någonting helt… ett helt annat jobb, köra buss eller sitta i tunnelbanan och förkovra mig och skriva 
låtar liksom, eller läsa stora författare under den tiden och sen så ha få jazzjobb istället. För att 
man får ju inte glömma bort att musik handlar ju om i första hand känslor och den konstnärliga 
delen, det är ju inte en teknisk grej. Och där jag tror att en lärare som brinner för musikstilen, ändå 
någonstans i slutändan är bättre, för att kunna plocka fram det hos eleverna och där jag tror att, att 
stå där och försöka fejka till en passion över en musikstil som man inte har, det är inte renhårigt 
mot de som kommer dit och kanske verkligen brinner för det där och vill lära sig något liksom. 
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6.3.4 Framtiden 
 
Håkan vill i framtiden jobba ännu mer med den konstnärliga biten och vill känna att han 
”förverkligar” den. Dessutom vill han vad gäller undervisningen få en mer stabil grund, 
för han känner att det är ganska flyktiga anställningsförhållanden och att man inte vet 
hur nästa år ser ut. Han vill behålla det som är kul och fortsätta ”förädla” situationen. 
Håkan tror att rollerna i framtiden kommer att se ut ungefär som de gör idag, med 
undantaget att han kanske kommer att spela lite mer. ” jag har goda förhoppningar om 
det. Och balansera den biten lite mer, för det är det jag verkligen strävar efter att få till 
en balans där. Så jag tror också att det blir så”. Detta kommer också medföra att han 
jobbar mindre som lärare än vad han gör idag, säger han. Någon ny roll utöver de han 
har beskrivit, tror inte Håkan att han kommer att få. 
 
Mats ser lite oroligt på framtiden vad gäller undervisningssidan. Kulturskolan i 
Södertälje, där han jobbar har drabbats av nedskärningar och han ser en orolig 
utveckling vad gäller musikskolor och kulturskolor i allmänhet. ” Det känns lite oroligt 
alltså, tänk vilken plantskola den (musikskolan i Sverige) ändå har varit, för många som 
har börjat som små knattar då”, säger han. Dessutom beskriver han det som att 
regeringen vad gäller musikersidan, håller på att ”knyta ihop påsen” och är lite orolig 
över vad som ska hända med den smala musiken, när det inte finns någon uppbackning. 
Samtidigt tycker han dock att det på sätt och vis kan vara bra att man får lite press på sig 
att ta ansvar och ordna jobb själv. Hur rollerna förändras beror mycket på vad som 
kommer att hända med musikskolan, säger Mats. Han tror att undervisningssätten 
kommer att gå mer mot det interaktiva, att sitta och lära sig via nätet. Han säger att det 
är ett sätt för fler att få möjlighet att spela, men att den direkta personliga kontakten, 
som han anser är jätteviktig, försvinner. Vad gäller musikerbiten och frilansscenen, tror 
han att det kommer se ut ungefär som det gör idag. Han anser att det finns ganska få 
ställen att spela på och att när det kommer upp något nytt ställe, så kanske något annat 
försvinner och att det brukar ligga ungefär på samma nivå. Mats beskriver också att det 
hela tiden fylls på underifrån, med jättebra musiker och att detta blir intressant för 
lyssnaren och publiken, med något nytt. Dessutom menar han att detta även väcker ett 
större medialt intresse. Detta är en konkurrens som han beskriver, gör att det på något 
sätt blir svårare med tiden. Han funderar också ibland på om det minskar med 
speljobben, för att man blir äldre, eller för att man inte orkar ligga på och fixa 
tillräckligt mycket. 
 
Mats ser ingen direkt ny roll som han kommer få eller skulle vilja ta sig an i framtiden. 
 

Men sen har man väl kanske en del projekt kanske själv som man skulle vilja försöka ro i land, 
sätta ihop någonting eget, egen musik och sådär då, men det är ju också någonting som känns 
väldigt, kanske tufft då att ge sig i kast med och försöka få ut och sådär då. Då blir man bekväm 
istället och rider på det som dyker upp för stunden. 
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Jag frågar om detta skulle innebära en tydligare roll som kompositör och bandledare och 
får svaret:  
 

Ja kanske det, i så fall, det är väl någonting som ligger och gnager så där att jag skulle vilja ro i 
land i.a.f. Men annars har jag liksom inte tänkt något större på det, utan man kör på liksom bara, 
det… man skulle sätta upp lite mer mål kanske. 

 
 
Peter beskriver att han alltid har nya projekt på gång. Han håller på och planerar inför 
en ny platta och stora konserter. Han beskriver att det alltid rullar på och att han ständigt 
har någonting i sikte. Han kan tänka sig att han kommer att bli intresserad av att 
förkovra sig i svårare harmonik, studera stråkkvartetter eller lära sig arrangera eller 
skriva för andra typer av instrument och ensembler, större ensembler. Men han pratar 
också om att han är intresserad av att utveckla den mer sceniska grejen: 
 

men jag har också, jag skulle tycka det var skitkul att få spela huvudrollen i en sitcom på tv 
liksom, det skulle vara jättekul att den rent sceniska grejen, att vara ännu mer utåtriktad då, liksom 
som jag då har börjat sjunga för några år sedan, har börjat ta sånglektioner och försöka hitta någon 
lite mera utåtriktad grej än att alltid stå med slutna ögon och gömma sig bakom en halvmeter 
metall. Så det där att det finns ju en scenisk grej också att… skulle jag bara sitta och höfta till det 
just nu i denna stund så skulle jag kunna tänka mig att båda dessa spår skulle kunna vara 
intressanta, att göra något helt annat, men på scen liksom, men även återkomma till 
musikhögskolan och sätta sig och ta en kurs i hur man skriver för stråkkvartett. 

 
 
6.3.5 Sammanfattning 
 
6.3.5.1 Bakgrund 
 
De tre intervjupersonerna har väldigt skilda livshistorier. En likhet är att de alla har gått 
på kommunal musikskola i sin ungdom. Både Håkan och Mats började med sitt 
nuvarande huvudinstrument efter att de först spelat andra instrument, medan Peter 
började med sitt huvudinstrument direkt när han var fyra fem år gammal. Håkan var 
redan 15 år, då han började med gitarr. Han började undervisa i någon form, väldigt 
snart efter att han själv började spela gitarr, även om han fick första professionella 
musiklärarjobbet när han gick på musikhögskolan och var runt 21. Mats började 
undervisa när han var i 20-årsåldern, ca 10 år innan han började på musikhögskolan och 
Peter började undervisa ungefär samtidigt som han började på musikhögskolan (ca 19 år 
gammal). Peter och Håkan gick IE-utbildningen (instrument- ensemblelärare) på 
musikhögskolan, medan Mats gick Improvisationspedagog-utbildningen. 
 
Håkan och Mats jobbar båda två i stor utsträckning som lärare. Mats jobbar ca 60 % på 
kulturskola och Håkan jobbar i princip heltid, om man lägger ihop timmarna på 
Kulturama (storbandsgymnasium och eftergymnasial utbildning) och timmarna han har 
på KMH. Peter jobbade också på KMH tills för något år sedan, men nu undervisar han 
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väldigt lite. Alla tre frilansar som musiker. Håkan och Mats önskar dock att de skulle 
göra detta ännu mer. Mats beskriver att situationen blev ungefär som han förväntade sig, 
när han gick på musikhögskolan. Håkan tycker att det på sätt och vis blev bättre än han 
förväntade sig, att det blev lite som han drömde. Båda tycker dock att det är tufft ute på 
jazzscenen. Peter hade ingen riktig bild av hur han trodde att det skulle bli, utan 
beskriver det som att han försökte att leva i nuet. 
 
 
6.3.5.2 Roller 
 
Håkan och Mats beskriver att de har olika roller i sina liv, medan Peter inte gör det. Så 
här kan man sammanfatta de roller som beskrivs av varje intervjuperson: 
 
Håkan - Musiker, lärare och pappa 
 
Mats - Musiker, pedagog och familjefar 
 
Peter - Jazzmusiker 
 
Håkan och Mats skiljer på pedagog- och musikerrollen. Båda beskriver dock att de olika 
rollerna kan flyta ihop. Peter beskriver att även när han undervisar så kretsar allt kring 
faktumet att han är den jazzprofil han är. 
 
Håkan och Mats beskriver på sätt och vis en liknande konkurrens mellan de olika 
rollerna. Att få tiden att räcka till, är något som de båda beskriver som ett stort problem. 
Båda två skulle vilja spela mer och därmed undervisa lite mindre. Att vara 
pappa/familjefar är också något som är med och konkurrerar om tiden, beskriver både 
Håkan och Mats. Mats beskriver att alla rollerna kan bli lidande av obalansen, vid olika 
tillfällen. Peter beskriver en viss tids- och orkmässig konkurrens mellan lärarjobbet på 
KMH och musikerskapet, vilken gjorde att han slutade på KMH. Dock ser han det alltså 
inte som olika roller. 
 
Håkan har blivit betydligt tryggare, både i rollen som musiker och i rollen som lärare. 
Vad gäller musiken kan han nu fokusera mer på vad han verkligen vill göra. Mats har 
också förändrats både som musiker och lärare. Han har blivit mer eftertänksam vad 
gäller musiken och funderar idag på ett djupare sätt än när han var yngre. Han beskriver 
också att han som lärare var mer hungrig i 20- 30-årsåldern. Peter har förändrats som 
musiker, på det sättet att han har hittat sin egen röst och personlighet i musiken, till 
skillnad från när han gick på KMH, som han beskriver det. Han har blivit någon rent 
konstnärligt, säger han. Han beskriver också att han som pedagog blivit någon och med 
tiden kommit fram till hur han ska undervisa och möta människor. Han tycker dock inte 
att han har förändrats vad gäller satsning och engagemang och han gillar att ha en 
connection med var han kommer ifrån. Man kan se en viss likhet i hur de tre har 
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utvecklats som musiker. Det handlar mycket om tankar kring hur de vill låta, eller vad 
de vill göra inom musiken. Vad gäller läraryrket, så finns det en viss likhet i Peters och 
Håkans beskrivning, medan Mats beskriver det som att han inte är lika hungrig som när 
han var yngre.  
 
 
6.3.5.3 Genre 
 
Alla tre spelar främst jazzmusik idag, även om Peter dessutom spelar en del pop, latin 
och underhållningsmusik och Mats spelar lite klassiskt och kyrkomusik. Anledningen 
att de främst spelar jazz är helt enkelt för att det är den musiken de brinner mest för. 
Ingen av dem spelar idag musik som de inte känner för, utan alla tre beskriver på något 
sätt att de valt bort det. 
 
 
Vad gäller undervisningen så håller sig Håkan och Peter främst inom jazz och 
improvisation (även gehör för Håkans del) medan Mats har mer genrebredd i sin 
undervisning. Håkan och Peter tycker också att jazz är den genre som är roligast att 
undervisa i, medan Mats trivs med omväxlingen och säger att det inte skulle fungera att 
lära ut jazz direkt till nybörjare t. ex Mats och Håkan har gått i olika riktningar vad 
gäller genre i undervisningen. Mats undervisade förr på Kulturama med jazzensemble, 
men har som sagt idag mer genrebredd i undervisningen, Medan Håkan förr hade mer 
genrebredd och undervisar främst inom jazz idag. Tidigare undervisade han inom genrer 
han inte kände så mycket för, p.g.a. att ”man får ta det man får”, men han såg det som 
en bra erfarenhet. Peter har främst undervisat inom jazzgenren hela tiden. Varken Mats 
eller Håkan upplever att det har varit något problem med att undervisa i genrer de inte 
känner så mycket för, men Håkan beskriver att han har koordinerat sig bort ifrån det. 
Peter säger att han skulle uppleva en konflikt om han skulle vara tvungen att undervisa 
inom genrer som han inte känner för och funderar på om han inte hellre skulle göra 
något annat för att få lön. 
 
 
6.3.5.4 Framtiden 
 
Håkan vill jobba mer med den konstnärliga biten och få en mer stabil grund i 
undervisningen, samt att det blir lite mindre undervisning än idag. Rollerna kommer att 
se ut ungefär som de gör, men han vill få en bättre balans. Han beskriver ingen ny roll. 
Mats ser lite oroligt på framtiden p.g.a. nedskärningar mm. Hur rollerna och 
förhållandet mellan dem kommer att se ut kommer att bero på hur det blir med 
musikskolan i framtiden säger han. Han säger också att det blir lite svårare med tiden, 
vad gäller musicerandet. Mats har en del projekt som han skulle vilja försöka ro i land i 
framtiden och detta skulle kanske innebära att han skulle få en tydligare roll som 
kompositör och bandledare. Peter kommer fortsätta jobba med nya projekt, skivor och 



42 

 

konserter och är intresserad av att utvecklas mer inom musicerandet, arrangering och 
komposition. Han är dock även intresserad av att utveckla den mer sceniska biten och 
kanske göra något helt annat, t. ex spela huvudrollen i en sitcom.  
 
 
 

7. DISKUSSION 
 
• Hur beskriver några studerande på LIE sina roller i utbildningen och konkurrens/obalans 

mellan dessa? 
 
Rollerna musiker och lärare/musiklärarstudent är de allra tydligaste och konkurrensen är också 
tydligast mellan dessa. Två av de tre studerande beskriver också hur de tycker att rollerna hör 
ihop och en av dem säger att han egentligen inte tycker att man ska skilja på rollerna. De 
andra, mindre framträdande rollerna som beskrivs är ”producent/ledare för olika saker”, 
musikdebattör, påverkare utav utbildningen och utbildningspolis. En av dem beskriver också 
roller utanför utbildningen som är med och påverkar; egen företagare som musiker och lärare 
och personlig assistent. Konkurrensen/obalansen har som sagt uppstått, framför allt mellan 
rollen som musiker och lärare, där musikerrollen på olika sätt blivit lidande. Dels har den blivit 
lidande p.g.a. att den inte har fått tillräckligt med utrymme i utbildningen, men också p.g.a. 
tidsbrist. En fråga som uppstår är varför just den rollen har blivit mest lidande av tidsbristen 
och inte tvärtom. Det verkar som att musikerrollen är lättare att prioritera bort i utbildningen 
och att rollen som prioriteras av skolan är lärarrollen. Samtidigt beskriver Sven att han vill 
prioritera just lärarbiten, när han går på skolan och att han kan spela och öva mer sen. I det 
fallet stämmer alltså den studerandes prioritering överens med skolans. Det verkar också 
finnas en konkurrens inom just skolans prioritering av hur utbildningen ska se ut. LIE är 
uppdelad mellan två olika institutioner och två av de intervjuade berättar om att det har varit 
dåligt samarbete, bristande kommunikation m.m. mellan institutionerna och att det finns olika 
tankar om hur man ska utbilda en musiklärare. Två av dem beskriver också att det socialt har 
varit en viss uppdelning, mellan olika utbildningar på skolan. Hur stor påverkan detta har på de 
upplevda rollerna och konkurrensen mellan dessa, är svårt att bedöma. 
 
• Hur beskriver några aktiva musiker/pedagoger sina livssituationer och eventuella roller och 

rollkonflikter? 
 
Två av de intervjuade, Håkan och Mats, har situationer som på många sätt liknar varandra, 
medan Peters situation skiljer sig ganska märkbart. Håkan och Mats jobbar båda två i stor 
utsträckning som lärare och båda två är pappor. Peter försörjer sig däremot nästan enbart som 
musiker numera. Gemensamt för alla tre är dock att de är aktiva jazzmusiker. Vad gäller roller 
så beskriver både Håkan och Mats tre, i princip likadana roller: Musiker, lärare/pedagog och 
Pappa/Familjefar. Peter beskriver enbart rollen som jazzmusiker och har den rollen även när 
han undervisar. Håkan och Mats beskriver också att de olika rollerna kan flyta ihop. De två 
beskriver, på sätt och vis en liknande konkurrens, som den som de studerande ovan beskrivit. 
De skulle vilja spela mer, få mer tid till den konstnärliga biten. Dessutom finns det en 
konkurrens om tiden som påverkar alla tre rollerna. Förutom den tidsmässiga konkurrensen, 
upplever de att det är tufft att jobba som jazzmusiker, dels p.g.a. att det finns så få ställen att 
spela på och dels p.g.a. att det finns så mycket bra jazzmusiker i Sverige. Peter har till viss del 
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upplevt en tids- och orkmässig konkurrens, mellan de två yrkena och att musikerjobbet 
konkurrerade ut lärarjobbet. 
 
Här ser vi alltså kontraster i hur man ser på roller, i ett liv som musiker/pedagog. Det tycks 
alltså finnas de som upplever att de har olika roller och de som inte gör det. Jag tycker det är 
viktigt att betona att varken Mats eller Håkan verkar se rollerna som skrivna i sten, utan 
beskriver på olika sätt hur de kan flyta ihop. Av vilka anledningar kan det då vara så att vissa 
upplever olika roller, medan andra inte gör det? Som Peter själv beskriver det, beror det i hans 
fall mycket på att han blivit en så pass erkänd och etablerad jazzmusiker, att allting kretsar 
kring det faktumet, även när han undervisar. Något som jag finner intressant är hur Håkan 
beskriver att han skiljer olika mycket på rollerna, beroende på balansen. Han säger att om han 
undervisar mycket mer än han spelar, så känner han sig mer som lärare, men under perioder 
med mer balans, om han spelar ungefär lika mycket som han undervisar, då flyter rollerna mer 
ihop. Mats beskriver också att musikersidan särskilt kommer fram när han har elever som 
kommit längre på sitt instrument. Hur mycket man skiljer på rollerna verkar alltså kunna bero 
på hur etablerad man är som musiker, hur balansen är mellan musicerande och undervisning 
och nivån på eleverna man har. 
 
• Hur förhåller de sig till att undervisa och musicera inom olika genrer och hur påverkar 

detta rollerna? 
 
Vad gäller studenterna, verkar alla tre musicera inom olika genrer, men Sven gör det väldigt 
sällan på scen. De förhåller sig på olika sätt till att musicera inom olika genrer. Johan verkar 
tycka att det är roligt att spela många olika typer av musik och tycker inte genre i sig är så 
viktigt. Karl beskriver det mer som att man väljer att inte spela det man inte tycker är kul och 
därför inte kan det och Sven beskriver att han kan uppleva ett stort problem i att musicera 
inom genrer som han inte känner för, även om det händer då och då. Johan upplever bara att 
det är ett problem om han blir påtvingad något som inte har med huvudinstrumentet att göra, t. 
ex kör eller dans. Anledningarna till att de har musicerat i genrer de inte känner för har varit t. 
ex att det varit ett jobb, ingått i utbildningen, eller för att få kontakter. Något som Sven betonar 
är att han inte tycker att hans musikerskap passar in i utbildningen, vilket han tycker att det 
borde göra. Vad gäller undervisningen verkar de förhålla sig på ett annat sätt. De verkar sätta 
elevernas intressen i första hand och ser inget större problem i att undervisa i genrer som de 
inte känner för. Karl beskriver dock att han tycker att det är viktigt att läraren brinner för det 
han lär ut och Sven skulle inte vilja undervisa i någon genre han inte känner för om det skulle 
vara på en hög nivå. Både Sven och Karl undervisar helst i de genrer de kan bäst och helst 
musicerar inom, vilket på sätt och vis också stämmer för Johan, eftersom han både tycker om 
att musicera och undervisa inom många olika genrer.  
 
Vad gäller de aktiva musikerna/pedagogerna så spelar de alla tre främst jazz, även om andra 
genrer förekommer. Två av dem, Håkan och Mats, har hittat till jazzmusiken, genom många 
andra olika genrer, medan Peter började med jazz direkt. Det verkar alltså vara så att de har 
valt bort att musicera inom de genrer de inte känner så mycket för. Håkan och Peter undervisar 
också främst inom jazz, medan Mats undervisar inom många olika genrer. Även dessa tre 
förhåller sig på olika sätt till att undervisa inom olika genrer. Mats tycker om omväxlingen och 
anser att det inte skulle fungera att lära ut den genre han brinner mest för till de som är 
nybörjare. De andra två verkar inte vilja undervisa i genrer de inte känner för och för Peter 
skulle det vara ett stort problem. 
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Om man sammanfattar de olika intervjuerna med studerande och aktiva musiker/pedagoger 
vad gäller genrefrågan, så kan man dra följande slutsatser: 
 
* Det kan vara ett problem att musicera inom genrer man inte känner för och de som upplever 
ett problem i detta verkar välja bort de genrerna någon gång under livet.  
* Det kan finnas olika omständigheter som gör att man behöver spela musik som man inte 
känner för. Det kan ingå i utbildningen, det kan bero på ekonomiska omständigheter, att man 
behöver jobbet, eller att man vill ha kontakter.  
* Vissa upplever ett problem i att undervisa inom genrer de inte känner för. De flesta verkar 
helst vilja undervisa inom den genre eller de genrer de musicerar inom och kan bäst och två av 
de aktiva musikerna/pedagogerna har också hamnat i den situationen. 
 
• Hur har deras roller och syn på dessa utvecklats? Vad har intervjupersonerna för 

framtidsutsikter och hur tror de att rollerna och eventuell konkurrens mellan dessa kommer 
att se ut i framtiden? 
 

Studenterna verkar känna sig mer trygga som lärare nu och två av de tre beskriver samma sak 
vad gäller musikerrollen. Efter att musikerrollen fått komma lite i skymundan i början av 
utbildningen anser de att det antingen blivit bättre eller att de har förlikat sig med situationen. 
En av dem beskriver nu också en stolthet i att ta lärarbiten i utbildningen på allvar. Två av 
studenterna drömmer om olika lärarjobb i framtiden, medan den tredje, Karl inte är lika säker 
på att han vill jobba som lärare. De vill alla tre fortsätta musicera i olika sammanhang och har 
olika drömmar om det. Hur de tror att det kommer bli, skiljer sig lite från drömbilden. De 
verkar tro att man får jobba hårt ett tag för att få de undervisningsjobb man vill ha. Två av dem 
tror också att det är tufft att försörja sig som musiker idag. Alla de tre studerande tror att de 
kommer ha olika roller även i framtiden och att det kommer finnas någon form av konkurrens 
eller obalans mellan rollerna. Det är i första hand tidsbristen och ekonomin(att behöva jobba 
en viss mängd tid som lärare, för att få det att gå ihop) som kommer vara anledningarna till 
obalans, tror de. 
 
De aktiva musikerna/pedagogerna beskriver också att rollerna på olika sätt har förändrats. Vad 
gäller musikerbiten verkar det finnas en annan trygghet och att de på olika sätt har funderat 
och kommit fram till vad de vill göra med musiken och hur de vill låta. Två av dem, Håkan 
och Peter känner sig säkrare eller tryggare som pedagoger, medan Mats beskriver att han inte 
är lika ”hungrig” som när han var yngre.  
 
I framtiden skulle Håkan och Mats vilja jobba mer som musiker, eller med den konstnärliga 
biten. Håkan tror också att det kommer att bli så och att han då kommer dra ner på 
undervisningen. Mats är lite orolig för hur lärarrollen kommer att se ut, med tanke på 
nedskärningar. Peter tror att han kommer att jobba på med olika projekt i framtiden och 
utvecklas, men att han också kan tänka sig att jobba med den mer sceniska biten. Ingen av dem 
beskriver tydligt att de kommer ha någon ny roll, men alltså att deras roller på olika sätt 
kommer förändras. 
 
Om man sammanfattar alla intervjuerna på denna punkt kan man alltså dra följande slutsatser: 
 
*Samtliga beskriver att rollerna utvecklats och förändrats genom åren och det verkar som att 
de kommer fortsätta att göra det. 
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*Överlag så verkar förändringarna i rollerna handla mycket om trygghet eller säkerhet. Men 
det handlar också om att man utvecklar tankar kring musiken och till slut hittar det man vill 
göra. 
*Studenterna tror att det kommer att finnas konkurrens eller obalans även i framtiden och när 
man tittar på de aktiva musikerna/pedagogerna, så verkar det vara så. 
*Två av de aktiva musikerna/pedagogerna tror också att det kommer att finnas en konkurrens 
eller obalans mellan rollerna även i framtiden. 
 
Konkurrensen mellan rollerna verkar alltså vara ett problem som kan följa 
musikern/pedagogen både genom utbildningen och i fortsatta livet. 
 
 
7.1 Återblick till litteraturen 

 
Bouij skriver att många av de studerande upplever att de har rollerna ”elev”, ”lärare” och 
”musiker”. Dessa roller har även framkommit i min undersökning av musiklärarstuderande. De 
två roller som har varit tydligast är ”musiker” och ”lärare”. Något som också stämmer väl 
överens med Bouijs undersökning är konkurrensen mellan rollerna. Bouij skriver att de mest 
eldfängda uttalanden som gjorts i undersökningen har att göra med spänningen mellan det 
estetiska och det pedagogiska. Så har även varit fallet i min undersökning. De studerande 
beskriver att det oftast är musikerrollen som blir lidande. 
 
I ”Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären” debatteras det om huruvida 
musikerrollen och pedagogrollen hör ihop eller om man bör skilja dem åt. Även i min 
undersökning framkommer att det finns väldigt olika åsikter om och tankar kring detta. Här 
tycker jag att det är viktigt att inte se det helt i svart och vitt, därför att de flesta verkar inte 
vara helt bestämda i sin åsikt. I mina intervjuer framkom olika tankar och vinklar på denna 
fråga under samtalens gång. 

 
 

8. REFLEKTION 
 

Konkurrens och konflikter mellan de olika rollerna, framför allt lärarrollen och musikerrollen 
har varit en central punkt i detta arbete. Få verkar se någon klar lösning på problemet. Utifrån 
samtalen med Håkan och Mats och av egen erfarenhet, vet jag att det finns otroligt få forum 
för jazz i Sverige i allmänhet och kanske i Stockholm i synnerhet. Chansen att kunna försörja 
sig eller få en större delinkomst på att spela jazz är ganska liten. Kan detta kanske vara en del 
av problemet? Att man vill få in en större inkomst av sitt musicerande än vad som är möjligt 
och därmed tvingas undervisa mer än vad man egentligen vill. Det skulle vara otroligt 
intressant att göra en stor undersökning bland jazzmusiker i Sverige och ta reda på hur stora 
möjligheterna är att försörja sig helt eller delvis på att musicera inom denna genre. Ett 
alternativ är ju förstås att även musicera inom helt andra genrer. Detta fungerar enligt min 
uppfattning bra för somliga, medan andra inte känner sig bekväma med det och kanske hellre 
undervisar mer istället.  
 
Något som alla mina intervjupersoner talar om är att det kan vara mycket svårt att få tiden att 
räcka till, när man arbetar som och utbildar sig till musiker och pedagog. Detta kan tyckas 
självklart, men tidsbrist verkar vara ett oerhört stort problem. Jag tror att man kan komma 
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närmare en bra balans mellan musiker- och pedagogrollen om man är strukturerad och kan 
utnyttja den tid man har, på ett bra sätt. 
 
De studerande beskriver att lärarrollen är den som prioriteras mest av skolan och att detta kan 
vara en anledning till att man själv måste prioritera denna roll. Detta kan ha att göra med att 
man har en del av utbildningen som är mer teoretisk, d.v.s. den pedagogiska delen. Man ska 
lämna in rapporter, arbeten, läsa böcker mm. Det är väldigt tydligt vad man måste göra för att 
bli godkänd. Å andra sidan har man den konstnärliga delen av utbildningen, där det i många 
fall inte ställs några direkta krav alls, bortsett från närvaro, av egen erfarenhet. Detta tror jag 
leder till en obalans, där man blir tvungen att prioritera lärarbiten mer, även om man skulle 
vilja lägga lika mycket energi och tid på den konstnärliga delen av utbildningen. Dock kan det 
vara svårt att ställa krav på samma sätt i de konstnärliga ämnena, då det många gånger måste 
vara individanpassat och i allmänhet kan vara svårt att bedöma framsteg inom konstnärligt 
utövande. Jag tror att ett större samarbete mellan de två institutionerna är nödvändigt för att det 
ska bli en bättre balans. Kanske borde utbildningen inte ens ligga på två olika institutioner. 
Kanske borde man inte separera lärarrollen och pedagogrollen på det här sättet, utan istället 
försöka sammanfoga dessa roller. 
 
Att få undervisa i samma genre som man musicerar i bidrar nog till en större sammankoppling 
mellan pedagog- och musikerrollen. Det verkar dock inte helt enkelt att hitta en tjänst där man 
enbart undervisar i t.ex. jazz och improvisation. Vad gäller kulturskolorna som jag undervisat 
på, så har jag själv erfarit att väldigt få elever varit inne på jazz. Däremot finns det ju 
gymnasier och folkhögskolor som är inriktade, åtminstone delvis på jazz och improvisation. 
Av min undersökning framgår också att en del lärare verkar trivas bra med att undervisa i 
andra genrer än sin huvudgenre och därmed få variation i arbetet.  
 
Har man ett ansvar som lärare att visa eleverna vilka olika genrer som finns, eller bör man 
enbart undervisa i de genrer som eleverna på förhand har intresse för? Det är en fråga som kan 
vara intressant att ställa sig. Jag tror att kulturskolan är en viktig inkörsport till klassisk musik, 
jazz, folkmusik mm för många ungdomar. Jag kom själv i kontakt med klassisk musik, blues 
och jazz mm via min lärare på kulturskolan.  
 
En bonus i detta arbete är att man även får ta del av dessa människors livshistorier och man får 
en bild av hur rollerna genom åren har formats. Detta tror jag är en viktig del för att få 
förståelse för ämnet. Det har för mig varit otroligt spännande och jag hoppas att det blir lika 
spännande för er som läser uppsatsen. Något som jag också blir nyfiken på, är att se vad som 
är skillnaderna och likheterna mellan att studera, musicera och undervisa inom jazz och att 
göra det inom andra genrer, t. ex klassisk musik och rock. Det skulle också vara intressant att 
se om det finns skillnader mellan studerande på olika musikhögskolor i Sverige, eller i världen.
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BILAGOR 
 

 
Enkätfrågor 
 
1.  Vilken utbildning och vilket år går du? 
 
2.  Vilka mål hade du med utbildningen, innan du började på KMH? 
   
3. Upplever du att du har olika roller i din utbildning? I så fall, vilka? 

 
4. a) Om så, upplever du en konkurrens/obalans mellan dessa roller 

och utvecklingen av dem? 
b) Vad anser du i så fall att det beror på? 
(exempelvis konkurrens/obalans p.g.a. tid, brist på eget 
engagemang/energi, skolans och lärares bemötande av dina intressen etc.) 
c) Hur skulle du vilja balansera upp det om du fick bestämma helt 
själv? 

 
5. a) Hur ser din drömsituation ut efter utbildningen? 

b) Hur tror du att din framtida arbetssituation kommer att se ut? 
 
 

Intervjufrågor till studerande på LIE: 

1. a)Kan du beskriva din musikaliska bana fram till du började på KMH? 
b)Hade du någon tidigare erfarenhet av undervisning? 
 

2. Vad var det som drev dig till att söka till KMH? 
 

3. Vilken/vilka var anledningarna till att du valde LIE? 
 
4. a) Hade du några särskilda mål med utbildningen, innan du började på KMH? 

b) I så fall vilka? 
 

5. a) Beskriv de olika roller du upplever att du har i ditt liv som studerande på LIE.  
(Du behöver inte begränsa dig enbart till det som rör utbildningen i sig) 
b) Har det skett någon förändring i rollerna, eller i din syn på dem, under åren på KMH? 
 

6. a) På vilket sätt upplever du en konkurrens/obalans mellan dessa roller? 
b) Av vilka anledningar? 
c) Finns det några lösningar på detta problem och hur skulle de i så fall se ut? 

 
7. a) Spelar du många olika typer av musik?  

b) Vilken musik brinner du mest för att spela? 
c) Finns det någon musik du spelar som du inte känner så mycket för? 
d) Av vilka anledningar brukar du i så fall spela den typen av musik? 
e) Upplever du något problem eller någon konflikt gällande detta? 
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8. a) Undervisar du inom många olika genrer?  
b) Vilken genre undervisar du helst inom? 
c) Finns det någon genre du undervisar i som du inte känner så mycket för? 
d) Av vilka anledningar undervisar du inom denna genre? 
e) Upplever du något problem eller någon konflikt i detta? 

 
9. a) Hur ser din drömsituation ut efter utbildningen? 

b) Hur tror du att din framtida arbetssituation kommer att se ut? 
 

10. a) Kommer du att ha olika roller även i framtiden i ditt yrkesliv, tror du?  
b) Hur tror du att de i så fall kommer att se ut? Jämför med den nuvarande situationen.  
c) Tror du att det kommer finnas konkurrens/obalans mellan dessa roller även i framtiden? 
 

11. Har du något mer du skulle vilja tillägga i det här ämnet? 

 

Intervjufrågor till aktiva musiker/pedagoger 
 
1. a) Kan du beskriva din musikaliska bana fram till idag? 

b) När började du undervisa? 
c) Hur kom det sig att du började med det? 
 

2. a)Vill du beskriva din nuvarande livssituation? 
b)Varför tror du att din yrkeslivssituation och musikaliska situation ser ut som den gör? 
c) Blev det som du trodde när du gick på musikhögskolan? 
d) Om inte, på vilket sätt blev det annorlunda? 
e) Har du någon gång ställts inför svåra val i yrkeslivet/utbildningen? 
 

3. a)Känner du att du har olika roller i ditt liv? 
b) Kan du beskriva dessa roller och förhållandet mellan dem? 
c) Upplever du, eller har du upplevt någon konflikt eller obalans mellan dessa roller? 
d) Vilken/vilka är anledningarna till detta? 
e) Har du hittat någon lösning på det?  
f) Har dina roller eller din syn på dina roller förändrats genom livet?(Innan 
musikhögskolan, under utbildningen osv.) 
g)I så fall hur? 

 
4. a) Spelar du många olika typer av musik?  

b) Vilken musik brinner du mest för att spela? 
c) Finns det någon musik du spelar som du inte känner så mycket för? 
d) Av vilka anledningar brukar du i så fall spela den typen av musik? 
e) Upplever du något problem eller någon konflikt gällande detta? 
 

5. a)Kan du beskriva hur din undervisning ser ut? 
b) Undervisar du inom många olika genrer?  
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c) Vilken genre undervisar du helst inom? 
d) Finns det någon genre du undervisar i som du inte känner så mycket för? 
e) Av vilka anledningar undervisar du inom denna genre? 
f) Upplever du något problem eller någon konflikt i detta? 

 
6. a)Hur ser du på framtiden?(visioner) 

b)Hur tror du att dina roller och förhållandet mellan dem kommer att se ut i framtiden? 
c)Finns det någon roll du kommer att få eller skulle vilja ”ta dig an” i framtiden? 
 

7. Är det något mer du vill tillägga i det här ämnet? 
 


