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1. Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att närmare undersöka de vedermödor som kommer med att 
starta en musikskola i privat regi. Då jag själv startade en rockskola inom en 
kulturskola förra terminen vill jag undersöka vilka personer som startar en liknande 
verksamhet på eget initiativ. Jag vill veta vilka personerna som ligger bakom skolan 
är, hur skolan startades, hur den drivs idag eller om det finns mål för framtiden.  
 
Som metod har jag intervjuat tre personer som alla driver en egen skola. De är Filip 
Kvissberg från Ekerö, Vanja Holm från Pixbo samt Janne Kullhammar från Orminge.  
 
Personerna som jag intervjuat är utbildade musiklärare som undervisat mycket i 
kulturskola eller liknande. Alla är dessutom trummisar vilket enligt min analys leder 
till en ökad vurm för samspel. Det är mycket arbete kring lektionerna med 
exempelvis planering, kontakt med föräldrar och elever samt fakturering. Två av 
personerna, Vanja Holm och Filip Kvissberg, driver sin verksamhet helt utan bidrag. 
Janne Kullhammar har i sin kommun det så kallade ”checksystemet”. Det innebär att 
elever i kommunen får välja om de vill gå på kommunala musikskolan eller få sin 
musikutbildning hos annat privat alternativ. Checken reglerar priset så det kostar lika 
mycket oavsett hos vem eleven väljer att gå. Resultatet visar att med detta bidrag går 
det att få fler elever, en stadigare ekonomisk situation för verksamheten samt 
möjlighet att ha flera lärare samt lokaler.    
 
 
 



 5 

1.2 Bakgrund 
 
Våren 2008 blev jag kontaktad av rektorn för Danderyds kulturskola på 
rekommendationer av en kollega i den kör jag sjunger. Rektor Stengård hade fått i 
uppdrag av Danderyds kommun att på något sätt ge ungdomarna i kommunen mer 
kultur. Enligt Stengård hade en undersökning visat att konsumtionen av tobak och 
alkohol ökat bland minderåriga. Stengård förklarade vidare för mig att i den kommun 
där pengarna inte är problemet blir tyvärr psykisk ohälsa vanligare förekommande än 
i andra kommuner. Här kom kulturskolan in i bilden. Kommunen ville att 
kulturskolan skulle vara lite synligare för ungdomarna som inte frivilligt söker sig till 
musik, dans, bild eller drama. Kulturskolan skulle möta ungdomarna på deras egen 
arena, fritidsgården. 
 
Det föll sig att jag och en kollega från kulturskolan skulle vara ute på gårdarna och 
träffa ungdomarna på plats. På plats skulle vi locka in dem i musiken på ett eller 
annat sätt. De fritidsgårdar som var aktuella heter Fribergagården och Pavven. Vi 
bestämde att vi skulle vara ute tre eftermiddagar på varje fritidsgård. Vår tanke var att 
få ihop ensembler som sedan skulle kunna träffas varje vecka och spela. Min kollegas 
roll i det hela var att ragga ungdomar till detta, sedan skulle jag sköta den 
regelbundna undervisningen. Det visade sig vara en väldigt naiv inställning från oss 
båda. Vi undersökte med personalen när det brukar vara som mest på fritidsgårdarna 
vilket enligt dem var när eleverna precis slutat skolan, mellan klockan 15 och 17. 
Första dagen vi var ute för att möta ungdomarna blev resultatet noll. Inga ensembler 
skapades. Jag vet inte vad vi väntade oss men inte så lite resultat. Likadant på båda 
fritidsgårdarna. Personalen på Pavven gjorde sitt bästa genom att försöka ta tag i de 
ungdomar som spelade regelbundet och föra ihop oss. Problemet var att de som hade 
band ville jobba i sin egen takt och de som tog eventuella instrumentlektioner tyckte 
att det räckte.  
 
På Fribergagården kändes det till en början som att vi inkräktade på deras område. De 
anställda jobbade tyvärr inte för att hjälpa oss. Således fick vi inga elever till 
ensemblespel. Parallellt med min och Klaras musikmission var även en bildlärare, en 
danslärare och en dramapedagog ute på andra dagar och försökte fånga ungdomarnas 
intresse.  
 
Tredje och sista veckan som jag och min kollega var ute på gårdarna provade jag en 
idé med gratis gitarrlektioner till dem som ville. Denna idé uppkom av att det var lite 
kvar på terminen så jag, i samråd med rektorn, såg hellre att några få elever fick spela 
istället för inga alls. Jag möttes på Pavven av elever som bad att få tänka på det. Jag 
meddelade att jag lämnar mitt nummer i caféet om de ville ha undervisning. Jag tog 
mig till rummet där det speades ”Guitarhero” och frågade runt om någon var 
intresserad av att spela gitarr på riktigt? Av de tre pojkar som fanns i rummet var en 
inte intresserad, en tog redan lektioner och den tredje blev lite nyfiken. Jag förklarade 
upplägget med att ses en gång i veckan på Fritidsgården och spela ihop och det bästa 
av allt är att det är gratis. ”Gratis?” sade killen och tittade på mig. ”Nej tack” och så 
vände han sig om och fortsatte spela tv-spel.  
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På Friberga hände det desto mer. En konflikt mellan oss och personalen höll på att 
sätta stopp för hela projektet. Dock lyckades vi lösa situationen och nu hade 
personalen plockat fram en scen och gjort mycket reklam för oss på gården. De var 
otroligt vänliga. Vi satte upp instrument och flera ungdomar kom och spelade och 
pratade med oss. Bland annat lyckades jag få ihop fem gitarrelever. Vi bestämde att 
vi skulle ses varje tisdag och ha enskilda lektioner. Under denna tid insåg jag att det 
gäller inte bara att möta ungdomarna på deras arenor utan även få dem att vilja spela 
av egen fri vilja. Vi kom från kulturskolan och presenterade ett ensembleprojekt på 
silverfat men resultatet blev ändå noll. Felet var att vi, som jag ser det, förutsatte att 
det fanns ett behov vilket det uppenbart inte gjorde. Eller snarare var kanske behovet 
inte att spela just musik.  
 
I Växa med kultur (Biörnstad, red, 1995) berättas det om journalisten Wences Rivas. 
Han tog kontakt med ungdomarna som hängde vid stationen i Upplands Väsby. Han 
pratade med och kanske viktigast, lyssnade till dem. De satt inte inne med alla svar på 
en gång men då Rivas pushade dem mynnade det ut i plattformen UNG FOtuRUM. 
Den plattformen ledde till lokaler på söder med café, syateljé och verkstäder av olika 
sorter. Det unika med denna verksamhet är att ungdomarna själva styr verksamheten. 
Till exempel får ingen över 25 år sitta med i styrelsen. Det kan tyckas som en kul grej 
men det unika i detta är att för en gångs skull är det vuxenvärlden som exkluderas. I 
många liknande verksamheter finns alltid vuxna med som ett slags vakande öga men 
här får ungdomarna verkligen ta ansvar fullt ut.  
 
I Spånga-Tensta gick under 1990-talets andra halva ett projekt som kallades Multi-
musik. Spånga-Tensta är ett speciellt område eftersom Spånga är ett område med 
välmående medelklass och Tensta är ett så kallat problemområde med hög 
arbetslöshet. Kulturskolans elevantal hade sjunkit och därför gjordes detta projekt för 
lågstadiebarn för att tidigt fånga deras kulturintresse. De två rytmikpedagogerna som 
genomförde detta projekt var noga med strukturen på lektionerna för att barnen skulle 
få en trygghet när nya moment presenterades.    
 
I projektet fick barnen bland annat prova olika instrument och bygga egna trummor. 
De vuxna fungerar här som kulturella ledsagare medan barnen själva upptäcker musik 
och skapande på ett lekfullt sätt. På varje lektion hade de i slutet en pratstund för att 
barnen skulle få reflektera över det som hänt och även lufta annat de gick och bar på. 
Pedagogerna blev förebilder på flera sätt. Inte bara som gruppledare utan även i sitt 
engagemang i varje barn och sin kunskap i ämnet musik. Detta kulturprojekt skapade 
kanske inte några ekvilibrister på ett speciellt instrument. Snarare förankrades det en 
grundlig nyfikenhet och upptäckarlusta som är minst lika viktig som förtrogenhet på 
ett instrument.  
 
Kulturen är viktig och framförallt kan den bygga de mest osannolika broar. I Växa 
med kultur (Biörnstad,red, 1995) ges ett bra exempel på detta. Sundsvalls 
kammarorkester valde att göra ett kompositionsprojekt. Inget särskilt konstigt med 
det om det inte vore att kompositörerna var barn från ett problemområde utanför 
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Sundsvall. Musikerna fick under en längre tid arbeta tillsammans med barnen på en 
antiauktoritär nivå. Denna projektidé kallas ”Docklandsmodellen” och kommer 
ursprungligen från London. Projektet fick oanade konsekvenser när alltifrån 
stråkklasser bildades till att sociala mönster bröts. Skolan har blivit en av de mer 
eftertraktade i staden med sin musikprofil.  
 
I och med att jag själv startat en rockskola vill jag ta reda på hur det går till att starta 
en musikskola med lyckat resultat i privat regi. Jag vill undersöka vad det kommer an 
på när det ska startas en ny musikverksamhet. Den mesta litteraturen i ämnet är 
dokumenterade projekt, men vad händer efter ett par terminer med elever och lärare? 
Måste ett kulturprojekt utgå ifrån ungdomar med problem i utsatta områden?    
Jag har kikat närmre på hur tre fria aktörer gjort för att få elever att komma varje 
vecka till lektionerna med spellusten i högsta hugg? Som litteraturexemplen visar är 
det inte omöjligt att genomföra inspirerande projekt som ger ungdomar en ökad 
nyfikenhet och lust för musik. 
 

 
1.3 Syfte och metod 

 
Syftet med detta arbete är att se de bakomliggande faktorerna till hur en privat 
musikskola byggs upp. Kulturellt klimat och pedagogiska idéer ställs mot de 
praktiska och visionära aspekterna för att se vad som återspeglas i verksamheten.  
 
Jag ville intervjua personer som startat skolor på eget initiativ och inte genom en 
kulturskola eller studieförbund. I konsultation med min handledare kom vi överens 
om att tre personer är lagom. När jag spelade på en föreställning hösten 2008 träffade 
jag Vanja Holm som även hon var med i bandet. Vanja och jag började prata om 
undervisning och jag fick då reda på att hon hade en egen skola hemma i Göteborg. 
Jag berättade att jag antagligen skulle skriva mitt examensarbete om privata 
musikskolor och Vanja tyckte att det lät intressant och att jag gärna fick intervjua 
henne.  
 
Som andra intervjuobjekt fick jag under ett seminarium tips om Filip Kvissberg. Då 
jag inte haft honom som lärare på Kungl. Musikhögskolan (KMH) blev jag nyfiken 
när alla talade så gott om honom. Han skulle enligt utsago vara en fantastisk och 
inspirerande pedagog som dessutom startat en skola på Ekerö. Dessutom hade jag en 
av lärarna på Filips skola i seminariegruppen som berättade kort om själva skolan. 
Han passade bra för min undersökning.  
 
Som tredje objekt valde jag Janne Kullhammar. Det finns fler anledningar till detta. 
En av dem är att han använder sig av Nackas kommunala musikskolecheckar och jag 
vill se vad de gör för skillnad i verksamheten. De har ändrat hela Nackas 
musikskoleklimat och det är spännande att se hur det fungerar i praktiken. Ytterligare 
anledningar är att jag själv bor i Nacka och hört mycket om Janne och att jag känner 
flera av lärarna på hans skola.  
 



 8 

Metoden jag använt är intervju. Jag har fört ett samtal där jag haft vissa stödfrågor. 
Jag var noga med att träffa personerna direkt för att minimera risken för missförstånd 
och för att få en uppfattning om vad de är för slags personer. Intervjun har utformats 
som ett samtal och det tycker jag görs bäst öga mot öga. Alternativet hade varit 
telefonintervju eller enkätundersökning. Telefon är jag inte så förtjust att prata i och i 
telefon är det svårt att se eventuella ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessutom tror 
jag att jag får ärligare svar när jag möter respondenterna direkt. Utöver det borde det 
ligga i deras intresse att få dela med sig av sina erfarenheter. Vi hade redan något 
gemensamt, musiklärare som startat en verksamhet. Samtalet var igång redan innan 
jag satt på inspelningsutrustningen. Björn Häger behandlar detta ämne (2004, sid. 
50). Respondenten öppnar sig lättare om den känner sig trygg och har något 
gemensamt med intervjuaren. De intervjuer jag gjorde skedde dessutom på 
respondenternas arbete eller i hemmet.  
 
För att få riktning på intervjuerna hade jag delat upp frågorna i kronologiska 
kategorier. Dessa var bakgrund på personen, bakgrund till skolans startande, den 
dagliga verksamheten samt framtiden. Bakgrunden på personen anser jag är viktig då 
jag vill veta vad en person som fått för sig att starta skola gjort tidigare. Det kan 
handla om utbildning eller tidigare jobb som format dem till där de är idag. Att ha 
med bakgrunden på starten av skolan kändes självklart. 
 
 Det kan ha varit enskilda eller flera händelser som lett till att skolan startats. Thurén 
benämner det som bakomliggande och utlösande orsaker (1991, sid. 111). De 
bakomliggande orsakerna samlas på hög till den utlösande orsaken slutligen får 
bägaren att rinna över vilket resulterar i ett utfall. I mitt fall vill jag se vilka dessa 
bakomliggande orsaker är. 
 
Att undersöka den dagliga driften av skolan var att se hur mycket som är 
undervisning och hur mycket som är administration. Framtiden är ständigt 
närvarande, även för en som startat skola på eget bevåg. Här fick respondenterna 
berätta om det fanns visioner eller tankar om framtiden. Jag förmodar att om en 
person startat en verksamhet måste det ligga i dess intresse att ha mål. Kortsiktiga 
som långsiktiga.  
 
Först ut att bli intervjuad var Filip Kvissberg. Då han jobbar på KMH passade jag på 
att träffa honom över en lunch på skolan. Jag medger att jag var lite nervös då jag inte 
intervjuat särskilt många förr. Dock var Filip väldigt vänlig och svarade utförligt på 
alla mina frågor. Intervjun ägde rum i en sal där det inte var någon undervisning. Som 
dokumentation av alla intervjuer har jag använt min dator och spelat in intervjuerna i 
programmet ”Garageband”. Sedan har jag kunnat transkribera dessa i lugnt och ro. 
Det var skönt att inte behöva bry sig om tekniken under intervjun. Jag har helt enkelt 
tryckt på start och ställt frågor medan datorn gått.  
 
Dagen efter intervjun med Filip reste jag till Göteborg och träffade Vanja. Där fick 
jag se hur hennes verksamhetslokaler ser ut. Hon har all undervisning i källaren till 
sin villa. Här blev intervjun av mer samtalskaraktär än intervju. Kanske var valet av 
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lokal, ett vardagsrum, orsaken. Jag fick även träffa hennes man som även han gav sin 
syn på hur det är att ha musikskola i källaren.  
 
Slutligen intervjuade jag Janne Kullhammar. Även han bjöd in mig till sitt hem och 
denna gång behövde jag inte åka lägre än till Orminge. Här skedde intervjun vid ett 
matbord där vi samtalade. Även Janne har en del av sin verksamhet i källaren, bland 
annat sin trumskola. De lokalerna hann jag tyvärr aldrig se på grund av tidsbrist. Alla 
frågor som jag hade fick dock svar. 
 
 
 

2. Resultat 
 

2.1 Resultat av intervju med Filip Kvissberg 
 
Filip Kvissberg jobbar på KMH som lärare i ensemble och enseblemetodik. 
Kvissbergs utbildningsbana började på Södra Latins musiklinje. Efter gymnasiet 
antogs han på KMH med slagverk som huvudinstrument men fick uppskov för att 
göra värnplikt. Efter lumpen och jobb inom räddningstjänsten tog musiken ändå 
överhanden och han började studera på Betelseminariets folkhögskola i Bromma. Då 
han var klar med dessa studier efter två år hade han hört talas om Stockholms 
Musikpedagogiska Institut (SMI) och tyckte att de verkade ha ett bra upplägg. 
Upplägget med att jobba tre dagar i veckan och studera två passade Filip så bra att 
han fick jobb på SMI när han var färdigutbildad. Han hade redan innan fått jobb på 
Betelseminariet då han även haft praktik där. På Betel jobbade han till för några år 
sedan då han fick tjänst på KMH där han nu jobbar cirka 70 procent.  
  
Filip hade en idé om att starta en egen skola Det var inte tänkt som en kommentar på 
det rådande musikskolelivet på Ekerö där han bor. Dock hade han hört rykten om att 
det var dåligt med ensembleundervisning på kommunala musikskolan. När Filip 
började undervisa på Betelseminariet 1985 fokuserade han på ensemblespel. Det tror 
han själv att han var ganska tidigt ute med. En dag när han och hans fru är ute och går 
på Ekerö hittar han ett hus för uthyrning. Det är ett gammalt fristående stenhus som är 
perfekt för musikundervisning. Filip tar kontakt med ägaren som tycker idén om 
musikskola låter bra och Filip har plötsligt en lokal men inga elever. Detta är i 
februari för tre år sedan. Första april samma vår hade han en stor invigning i en lada 
där han byggt en scen. Elevmaterial fanns det gott om för redan vid invigningen hade 
han 60 elever. Soultime musikskola var bildat. För att locka folk hade han affischerat 
samt haft annonser i den lokala dagspressen. Det sista året har Filip inte lagt ned 
några kostnader på annonsering för skolan. Nu går rekryteringen ryktesvägen och för 
tillfället är han nöjd med elevantalet. Visst skulle det gå att få fler men i nuläget 
räcker det.  
 
Undervisningen han erbjuder är i första hand i ensemblespel. Varje elev måste först 
göra ett litet inträdesprov. Det viktiga, menar Filip, är att man förstår vad en puls är. 
Annars blir det svårt att spela ihop. Ibland händer det att elever inte har den nivå som 
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krävs för att spela med andra och då kan individuella lektioner erbjudas. Dock är det 
väldigt få som inte får spela ensemble. De flesta elever brukar förstå när Filip drar 
paralleller till hjärtats puls och hur man räknar när man leker kurragömma. Utifrån 
det lilla gehörs- och rytmtestet byggs de ensembler som ska undervisas. I nuläget så 
är det ungefär hundra elever som kommer och spelar på Filips skola. För att klara av 
alla elever har han hjälp av två lärare, Andreas och Eva.  
 
Filip själv har ensembler på måndagar och tisdagar samt vissa instrumentallektioner 
på fredagar. Andreas undervisar även han i ensemble fast på onsdagar och Eva har 
sånggrupper på torsdagar. Varken Andreas eller Eva är anställda på procentbasis utan 
fakturerar Filip för timmarna de undervisar. Filip är mån om att betala sina lärare bra, 
bättre än till exempel kommunala musikskolan. Andreas hittade Filip på KMH där 
Andreas är student och Eva träffade han privat på en fest för tre och ett halvt år sedan. 
Eva Jobbar även som sångpedagog på estetgymnasiet Kulturama i Stockholm och 
som sångcoach på flera musikaler. Första året var det bara Filip och Eva som stod för 
undervisningen. Då jobbade Filip jämt som han uttrycker det. Även lördagar och 
söndagar.   
 
I Filips fall brukar undervisningen börja med en övning av något slag, sedan är det i 
princip eleverna som styr lektionsinnehållet. Många grupper börjar bli hyfsat duktiga 
på att spela och kan själva till viss del ta ut låtar själva. Filip brukar i regel göra en 
storform på en låt och belyser vikten av att som lärare planka låtar för att lära sig ny 
musik. Enligt Filip så bygger han sin undervisning på att varje elev har en fråga. Har 
den inte det då blir det svårt att veta vad som ska läras ut. Det är flertalet elever som 
inte är vana att tänka så, de är mer vana vid skolans mentala korvstoppning. Det kan 
då handla om en mognadsprocess menar Filip. Det finns ett väldigt intresse av att 
spela hos Filip trots att avgiften är mer än dubbelt så hög som hos kommunala 
musikskolan. 
 
Att spela 60 minuter i veckan på Soultime kostar 2600 kronor per termin. Vissa elever 
spelar 90 minuter i veckan och då kostar det 3500 kronor per termin. En privat lektion 
hos Filip kostar 600 kronor per timme. Det kan tyckas dyrt men Filips skola drivs helt 
utan bidrag från kommun eller andra företag. Filip menar att även om 600 kronor för 
en lektion kan är kostsamt blir det inte mycket kvar efter skatteavdrag. För att gå runt 
ekonomiskt behöver han tjäna cirka tusen kronor per grupp. Tyvärr är inte alla 
grupper fulltaliga och då får han ta in dessa pengar på annat sätt.  
 
Varje termin avslutas med en konsert där ensemblerna får repa in låtar med Evas 
sångelever. Bland det roligaste med jobbet på skolan är att kunna erbjuda vuxna 
elever undervisning. Tidigare år har det varit upp till fyra vuxenensembler men i år är 
det bara en. Filip berättar att det kan vara personer som spelat när de var yngre men 
sedan lagt ner på grund av att annat kommit mellan. När de nu tar upp spelandet igen 
är de lätthanterade, peppade på att spela och så har de pengar. De behöver inte vara 
fullt band från början utan det ordnar man på skolan.       
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All bokföring och övrigt administrativt sköts personligen av Filip. Det blir enklast 
och tar uppskattningsvis en arbetsdag i månaden. Företaget han har driver han med 
sin fru som sysslar med familjebehandlingar. För enkelhetens skull sköter han även 
bokföringen för henne. 
 
På frågan om det finns några kompetenser som önskas är Filip öppen för vad som 
helst. Allt är dock en kostnadsfråga. För att kunna ta emot fler elever behövs större 
lokaler. Dessutom är inte målet med skolan att bli den största och bästa. Filip berättar 
att han har fått ut så mycket av att spela i band och det vill han förmedla. Han menar 
att alla människor behöver energi och i att spela rock n´ roll finns det en jädra energi.  
 
Skulle Filip inte ha tjänsten på KMH skulle han inte kunna försörja sig. Han skulle få 
jobba mycket för lite lön om han enbart jobbade med Soultime. Nästa steg i 
utvecklingen av skolan är att Filip tjatar på de kommunala politikerna om att införa 
ett checksystem liknande det som finns i Nacka. Då skulle ekonomin se helt 
annorlunda ut. Eventuellt skulle det bli ett sådant läge att Filip inte undervisar alls 
utan mest sköter det administrativa. En idé som Filip har är att han tillhandahåller 
lokalen och sedan ”hyr” olika lärare in sig och undervisar. Det kan liknas lite vid en 
frisersalong. Poängen med det är å ena sidan att det nog skulle bli bra undervisning. 
När folk får ett förtroende gör de bättre ifrån sig säger Filip. Å andra sidan känner han 
att det är tungt att vara arbetsgivare. Det vore enklare om folk skötte sina lektioner 
och sedan fakturerade Filip.  
 
Filip är alltså lite kluven inför framtiden. På frågan angående personal och anställning 
finns det en paradox, eftersom Filip vill att man som lärare helst både ska ha en 
anställningstrygghet och känna sig behövd. Eftersom elevantalet kan svänga snabbt är 
det svårt att garantera en anställningstrygghet. På frågan om Filip tror att det kommer 
starta fler privata musikskolor på Ekerö är han skeptisk. Dock tror han att det kommer 
på andra ställen.  
 
 

2.2 Resultat av intervju med Vanja Holm 
 
Vanja har en lång utbildningsbana bakom sig. Hon har gått den utbildning som hette 
SäMus vilket senare blev tvåämneslinjen. Dock gick hon aldrig vidare till 
lärarhögskolan och tog det där andra ämnet. I stället blev det musikhögskolans nya 
linje improvisationspedagog, det som idag kallas afropedagog. Några år senare blev 
det musikerlinjen. Individuell med pedagogisk inriktning. Allt detta på 
musikhögskolan i Göteborg. Under studietiden på 
improvisationspedagogutbildningen hade hon praktik i Borås. Som en följd av detta 
fick hon anställning som trumlärare där. Hon jobbade i Borås i cirka sju år och den 
sista tiden spelade hon mer och mer. Som medlem av Kurt Olssons damorkester var 
hon till slut tvungen att välja bort undervisningen till förmån för spelandet. Så har det 
varit under vissa perioder, spelandet har inte gått att kombinera med undervisningen. 
Vanja menar att det inte blir rättvist mot eleverna om man tar tjänstledigt och har 
vikarier stup i kvarten. Dock är det mest på de längre engagemangen såsom shower 
och turnéer som hon ej undervisat.  
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Skolan hon driver började med att Vanjas barn gick på ett Montessoridagis nära 
bostaden. På detta dagis hade Vanja rytmik med barnen. När barnen blev äldre fanns 
det en önskan om att fortsätta musicera. Vanja med familj hade vid den tiden flyttat 
till ett större hus där källaren fick bli musiklokal. Ett femtontal elever utgjorde 
grunden för den verksamhet som finns idag.  
 
Då hon redan hade erfarenhet av den traditionella musikundervisningen från 
kulturskolorna började hon experimentera med metodiken. Hon ville ha lång tid på 
sig och varje lektion skulle planeras minutiöst, dessutom skulle hon bjuda på fika. 
Tanken var att barnen skulle få mer musikundervisning i stället för rytmik. Alla 
skulle få chansen att prova alla olika instrument som erbjöds innan man bestämde sig 
för ett. Vid sidan av detta projekt spelade hon professionellt. När det sedan blev lite 
lugnare på spelsidan kände Vanja att hon ville trappa upp skolan så den bar sig lite 
mer. Som mest hade hon cirka sjuttio elever och då jobbade hon med skolan på 
heltid. Alla dagar i veckan. Det var dessutom stora grupper. Lektionerna planerades 
på förmiddagarna och sedan väntade fem timmars undervisning under eftermiddagen 
och kvällen. Vanjas mål var att alla lektioner skulle ha med bland annat en 
uppvärmning, en rytmikövning och en notövning. Det blev för mycket för henne och 
nu har skolan mellan 40 och 50 elever vilket enligt Vanja är mer lagom. 
All administration sköter hon själv och har även skaffat en hund för att få möjlighet 
att komma ut och lugna ner sig.  
 
Att skolan startade var, när Vanja tänker efter, för att den kommunala skolan inte 
räckte till. Det är tydligen fortfarande så, eftersom hon blir kontaktad av elever som 
inte kommit in och undrar om hon har plats i sin skola. Det är tur, för Vanja kan inte 
konkurrera med kulturskolan prismässigt. Då hon inte får några bidrag kostar det 
2900 kronor per termin vilket kan jämföras med kulturskolans 700 kronor.  
 
Skolan heter Samspelsskolan Svängrummet och det är fokus på just samspel. 
Meningen är att alla elever ska spela ensemble. Självklart finns det elever som inte får 
till samspelet men då får de gå individuellt. Meningen är att de i längden ska vara 
med i en ensemble. Om inte annat för att varje termin avslutas med en konsert vilket 
tar upp mycket av undervisningen. Just denna termin blir det inte mindre än tre 
konserter.   
 
För att få ihop bra grupper lägger Vanja ner mycket tid på att försöka matcha nivå, 
ålder, skola och musiksmak. Oftast funkar det men ibland blir det Metallica-killarna 
tillsammans med soul-tjejerna som Vanja kallar dem. Då är det svårt eftersom att ha 
två halva grupper är inte heller särskilt lyckat. Det ultimata är när alla i gruppen är på 
samma nivå och tycker det är kul att ses. Då blir det den där extra energin som gör 
samspelet så speciellt. Ibland händer det att det kanske saknas ett instrument i en 
ensemble och då har någon fått gå två gånger i veckan men bara betalat för en.  
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Vanja är noga med att hitta låtar som passar alla instrument. Det kanske inte är alla 
låtar som är jättekul för alla instrument men varje instrument ska ha låtar med 
utmaningar i. Det hjälper också till att få eleverna ta ansvar för sitt spelande i 
gruppen. Om det är en låt som måste strykas för att gitarristen inte kan sin del så 
kanske trummisen står utan utmaning.  
 
För att kunna tillgodo se allas behov har Vanja samarbete med en sångpedagog som 
tar hand om sångeleverna när det behövs. Annars har hon ingen som hjälper henne på 
veckobasis. Under en tid hade hon hjälp av en kille som heter Svante som hon fått 
tips om genom elever. Det var lyckat eftersom han hade bred kompetens och kunde 
undervisa på alla instrument. Dessutom var det skönt för Vanja att ha någon att bolla 
idéer med.   
 
När en elev börjar på Svängrummet får eleven, dess förälder och Vanja skriva under 
skolans värdegrund. Den ligger till grund för ansvarstagande från både elevens och 
Vanjas håll. När Vanja har känt att det inte funkat med vissa elever har det varit skönt 
att kunna visa på vad eleven förväntas göra samt vad den verkligen gjort. Vanja 
berättar att det är inget hon kommer dragandes med hela tiden men det är skönt att ha 
en tydlig överenskommelse.  
 
Vad som händer med skolan i framtiden är oklart. Vanja har ingen ambition att 
expandera vilket hon skyller på att hon inte är så businessorienterad. I nuläget gissar 
hon att skolan har en omsättning på ungefär tio elever per år. Visst lockar tanken på 
att skolan skulle kunna fungera även om hon inte undervisar själv men just nu tar hon 
det från dag till dag. Framförallt är det lokalerna som är begränsningen i nuläget. Hon 
har varit och kikat på potentiella nya lokaler men ännu inte funnit något om passat. 
Kostnaden för att komma utanför egna huset med undervisningen uppskattar hon till 
åtminstone tio tusen kronor i månaden vilket hon tycker är mycket. Då skulle det 
behövas lokaler där fler grupper kan hålla på samtidigt. Men skulle det bli ett system 
liknande Nacka så blir det ett annat läge. Kompetensmässigt så vill Vanja lära sig att 
göra bra inspelningar av eleverna. Det bästa vore om hon kunde göra det direkt i 
skolans lokaler. Men enligt Vanja är det mest ett elände med den där tekniken.  
 
Vanja gick en kurs i RGRM-metoden på Vårdhögskolan i samarbete med 
musikerförbundet. RGRM står för Ronnie Gardner Music and Rythm och handlar om 
musik som terapi för personer med förvärvade hjärnskador. Metoden går ut på 
multisensorisk stimulans på olika centran i hjärnan med hjälp av bland annat rörelser, 
bilder och färger. För tillfället har Vanja ett försiktigt samarbete med ett äldreboende 
och hoppas kunna inlemma även det i sin nuvarande verksamhet. Fördelen, som 
Vanja ser det, är att hon kan göra det på dagtid och att det inte kräver lika mycket 
energi som den nuvarande undervisningen. Även om metoden än så lände inte har 
någon vetenskaplig evidens finns det mycket empiriskt underlag på att metoden 
verkligen fungerar.  
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2.3 Resultat av intervju med Janne Kullhammar 
 
Janne Kullhammar jobbade länge på bank och hade musiken som passion vid sidan 
av. Han var chef över ett SE-bankskontor i Nacka Forum fram till 1993, då det lades 
ner. Han fick ett erbjudande om avgångsvederlag och var tvungen att tänka både en 
och två gånger innan han tog det. Då det stod klart att han skull få ut motsvarande en 
årslön tog han chansen och satsade på musiken. Han sökte allt han kunde söka på 
KMH och kom nästan in. I samma veva som han sökte KMH sökte han även SMI och 
kom in på afropedagogprogrammet. Janne hade aldrig hört uttrycket afro-amerikansk 
musik. Plötsligt satt han som 37-åring i skolbänken två dagar i veckan och hade 
klasskamrater som spelade olika sorters instrument. På SMI var det vid den tiden ett 
obligatorium att man undervisade vilket Janne gjorde i hemmet i Orminge. Denna 
undervisning gick från ett par elever till 25 – 30 när det varit som mest. Elever fick 
han från Medborgarskolan och även ett par som inte kommit in på den kommunala 
musikskolan. Det blev som Janne uttrycker det ”inget höjdarpröjs” men utgjorde en 
grund för det som idag är hans musikskola, Musikania. Janne hade även en 30-
procentstjänst på Tyresö gymnasium på estetlinjen ett par år och undervisade i 
ensemble och sambaslagverk. Janne har även vikarierat på Nacka musikskola.  
 
”Det är från början en missnöjesyttring” påpekar Janne på frågan om hur Musikania 
kom till. Genom sina barn har han följt vad som händer på Nackas kommunala 
musikskola. Det var genom en engagerad lärare som Jannes äldsta son blev 
jazzmusiker. När den läraren gick i pension försvann den lilla jazzdel som fanns på 
musikskolan. Janne har alltid varit kritisk till att musikskolan inte haft någon 
ensembleverksamhet men full koll erkänner han att han inte haft. Inte förrän han 
vikarierade där. Vid flertalet lärarmöten ställde Janne, enligt honom, jobbiga frågor 
bland annat om varför storbandet lades ner. Hans kritik var att skolan var så klassiskt 
inriktad. Det fanns ingen naturlig plattform för ungdomar att träffas och spela.  
 
År 2002 var det val och Janne pratade med kommunalpolitikerna angående den 
rådande situationen i kommunen. Han granskade upphandlingen mellan skolan och 
kommunen och konstaterade att musikskolan inte var så bred som den borde vara. 
Han fick viss uppmärksamhet i lokalpress men kände att han inte orkade driva frågan 
vidare på egen hand. Han fokuserade på sin egen trumskola och sitt egna spel. 2006 
var det återigen val. Janne hade nu kommit i kontakt med Bosse Ståldal som hade en 
musikskola i Boo folkets hus. Genom Bosse fick Janne reda på att det var en 
utredning på gång för att se hur kommunens kulturpengar används. Det kunde 
konstateras att kulturskolan hade en klassisk profil på viss bekostnad av afromusiken. 
De hade, som Janne uttrycker det, fått in en kil och fick till ett möte med 
kulturchefen. Alla kommunens frågor hade Janne och Bosse svar på vilket ledde till 
att de blev den första auktoriserade musikskolan av Nacka kommun. Den första av 
många. Tanken är att alla ungdomar som vill spela ska få spela. I Nacka finns numer i 
regel ingen kö på att spela ett instrument, berättar Janne.  
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För att få elever gick Janne ut i skolorna och gjorde en enkätundersökning på 
ungdomarnas musikvanor samt om de var intresserade av att spela hos honom. De 
insamlade intresseanmälningarna plus de elever som redan spelade hos Janne fick 
utgöra grunden för skolan. Den 16 juni 2007 kom auktorisationen och Janne jobbade 
hela juli för att de som lämnat intresseanmälan också skulle kunna börja. Första 
september klippte Salem al Fakir bandet och invigde Musikania.  
 
Själva Musikania hade vid starten hösten 2007 cirka 200 elever och 10-15 lärare. 
Lärarna hade rekryterats via kontakter i musikervärlden. Flertalet lärare hörde av sig 
direkt till Janne och ville vara med. De samarbetar aktivt med nätverket Impra för att 
få in fler tjejer på exempelvis slagverk. Har de stått utan lärare har de kunnat höra av 
sig till Ola Bengtsson på KMH som hjälpt till. Ungefär hälften av eleverna är 
gitarrister vilket genererar jobb för tolv gitarrlärare. Ingen lärare har någon fast tjänst 
utan all går på timlön. För att bli lärare på Musikania är kravet att man är aktiv 
musiker utöver en god pedagog. Det kommer enligt Janne ständigt vara skolans 
flaskhals. Musiker kan få för mycket att göra. I nuläget har Musikania 470 elever 
fördelade på 33 lärare.  
 
Ensemble- och instrumentallektioner är det som erbjuds även om Janne till sin 
förvåning har dåligt med ensembler. Just nu har skolan åtta ensembler. Men Janne 
menar att det är en ny skola med många nybörjare. Undervisningen sker på 
eftermiddagarna och kvällarna, måndag till fredag. Eleverna får tolv 
undervisningstillfällen á 30 minuter. Avtalet med Nacka kommun säger att det ska 
vara femton tillfällen men Musikania har valt att ha konserter och clinics på tre av 
tillfällena. Det brukar ske en söndag i månaden ungefär. Hittills har band såsom 
Kullrusk, Marie Bergman och Wildbirds and Peacedrums uppträtt. Målet är att det 
ska bli mer workshops men än så länge är det konsert och clinic. Som avslutning på 
denna termin ska de för första gången ha en elevkonsert med de aktiva ensemblerna. 
Alla elever är såklart bjudna. Undervisningen sker på olika skolor runt om i Nacka 
samt i Jannes källare. Skolorna har enligt Janne varit snälla nog att anpassa kostnaden 
utefter elevantal.  
 
Framtiden hänger enligt Janne rätt mycket på lärarna. Just nu fungerar det bra. Det 
han saknar är en trumpetlärare och fler elever till denna. Denna termin (vårterminen) 
kunde skolan ta in cirka sjuttio nya elever vilket gläder Janne då han inte lagt ner 
några pengar på marknadsföring. När snacket mellan föräldrarna går är det den bästa 
reklamen, menar han. Några tankar på att lämna vidare rektorsjobbet finns inte. Det 
bygger enligt Janne mycket på deras personer. Just nu är skolan i en slags hämta 
andan-fas. Mycket av det som sker och har skett ska få sätta sig. Det absolut 
viktigaste just nu är att ta hand om de elever som finns i skolan och se till att de har 
det bra. Inför varje termin har de ett styrelsemöte och kan konstatera att de är ungefär 
där de tänkt sig med skolan.   
 
I Nacka är det mycket på gång och de auktoriserade musikskolorna blir fler och fler. I 
nuläget är det sju skolor som har auktorisation. För två och ett halvt år sedan var det 
bara en. Janne tycker att konkurrens är bra men som det är nu kanske skolorna 
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konkurrerar ut varandra och har svårt att fylla elevplatserna. Dock kan han konstatera 
att det är ”Kullhammareffekten” som gett upphov till att det finns ett så rikt 
musikskoleliv i Nacka.  
 
 
 

3. Analys 
 
I avsnittet ”Kulturpolitiska bakgrunder” behandlas hur de tre skolorna reagerat på det 
kommunala kulturklimatet där de är verksamma. Vissa har mer att säga till om än 
andra. Klart står att i den kommun de verkar finns kulturskolor. Ändå väljer 
intervjuobjekten att starta eget. Alla som intervjuats är utbildade lärare och jobbar 
därmed på olika sätt. I delen ”Samspelet och instrumentet” diskuteras deras 
undervisningsmetoder ur ett makroperspektiv. Hur ser lärarna på samspel som 
inriktning? Fördelar och nackdelar med instrument- respektive 
ensembleundervisning? Dock granskar jag själva undervisningen i ”Metoder i 
undervisningen”.  
 
”Att vara eller ha lärare ” behandlar hur de tre som startat skolorna ser på lärarfrågan. 
Hur är det att själv vara lärare och i vilket läge anställs utomstående? Skolorna 
bygger så mycket kring dessa personer som ligger bakom. Avslutningsvis behandlas 
vad respondenterna har att säga om framtiden. Hur vill de intervjuade att deras skolor 
ska se ut i framtiden? Framtiden kan kännas långt bort om en skola fortfarande är i 
uppstartsfasen.  
 

3.1 Kulturpolitiska bakgrunder 
 
De tre undersökta skolorna ligger i områden som har en fungerande musik- eller 
kulturskola. Vanja håller till i Härryda kommun, Filip på Ekerö och Janne i Nacka. 
Ändå har de utmanat musik- eller kulturskolan mer eller mindre medvetet genom att 
starta en konkurrerande verksamhet. 
 
Vanja startade sin verksamhet genom att erbjuda rytmik på sina barns 
Montessoriförskola. Det blev så pass populärt att när barnen var i skolådern ville de 
fortsätta med att spela, på riktigt. Att starta skolan i hemmet blev en kommentar på 
det rådande musikundervisningsklimatet i Härryda. Vanja fokuserade på samspel, 
något som bara fanns i eventuella keyboard- eller gitarrgrupper på kulturskolan. 
Elever hör regelbundet av sig til Vanja och vill börja då de inte fått plats i 
kulturskolan. Vilket är tur då Svängrummet inte kan konkurrera prismässigt med 
kommunala kulturskolan.  
 
Janne Kullhammar utmanade verkligen Nacka musikskola. Han menade att Nacka 
musikskola var klassiskt inriktad. Vid valet 2002 såg han över siffrorna för 
kulturskolan. Han kunde konstatera att de inte erbjöd den bredd på musik som de 
utgav sig att göra. Han fick kontakt med politiker och även en artikel med i 
lokaltidningen. Politiker ställdes till svars och det var en framgång i sig. Dock var 



 17 

Janne ensam i denna protest och kände efter valet att ingenting egentligen hade 
förändrats så han fortsatte med sitt egna spel och sin trumskola. Inför valet 2006 hade 
Janne fått kontakt med en eldsjäl i Boo folkets hus, Bosse Ståldal. De lyckades delta i 
en utredning om hur kommunens kulturpengar används. Janne granskade återigen 
offerter och fakturor mellan kommun och musikskola, vilket han kunde då med sin 
bakgrund i bankväsendet. Det fanns enligt Janne ingen naturlig plattform för 
ungdomar att ses och spela afromusik ihop. Janne tyckte också att det fanns en 
orättvisa att de som gick på musikskolan var glada och nöjda medan de som stod på 
kö inte fick någonting. Ibland kunde kön vara på flera år till populära instrument. I 
utredningen konstaterades att Nacka musikskola hade klassisk inriktning på viss 
bekostnad av den afro-amerikanska musiken. Janne lyckades få till en träff med 
kulturchefen i kommunen och förklarade att han och kompanjonen Bosse Ståhldal 
ville starta egen skola. Resultatet blev den så kallade musikskolechecken och 
musikskoleauktoriseringen. Elever som ville spela skulle kunna välja på fler 
alternativ än Kommunala musikskolan till samma pris. Först ut att bli auktoriserade 
var Musikania. 
 
Filip Kvissbergs skola var egentligen inte tänkt som någon kommentar till 
kommunala kulturskolan. Ekerö är en kommun där det, enligt Filip, är ishockeyn som 
är det största fritidintresset. Det finns flera lag och flera ishallar. Under en promenad 
hittade Filip den perfekta lokalen. Idéen på egen skola hade sedan ett par år formats i 
huvudet på Filip. När han nu hade lokal kontaktade han en sångpedagog och de 
bestämde sig för att genomföra projektet. Vid den stora invigningen visade det sig att 
det fanns ett behov av att spela musik på Ekerö. Sextio elever anmälde sig redan 
första dagen. I nuläget är de cirka hundra. Den tes som Filip driver är att man ska 
spela i ensemble oavsett hur mycket eller lite du kan. Denna tes har han drivit sedan 
han började undervisa på Betelseminariets folkhögskola 1985 och anser själv att han 
var tidigt ute med ett sådant tankesätt. Kanske är det inte så konstigt att Filip får 
elever, då kulturskolan enbart erbjuder enskild undervisning. Dock måste kommunen 
ha uppmärksammat Filips verksamhet. Nyligen anställdes en trumlärare på 
kulturskolan och enligt Filip är det till kulturskolans elgitarrlärares stora glädje. Det 
blir så mycket lättare att jobba inom ett ämne om läraren har någon att bolla med. 
Däremot har de fortfarande ingen ensemble i sitt kursutbud. Kanske är 
nyanställningen ett steg i rätt riktning. Det kan finnas en konkurrens som exempelvis 
stråklärarna kan känna från gitarrlärarna. Den är naturlig, menar Filip. Det är 
naturligtvis tråkigt om de inte får elever men samtidigt ska inte gitarrlärarna sluta 
vara entusiastiska när det finns ett intresse av att spela. Enligt Filip är det då upp till 
stråklärarna att vända trenden för att locka till sig nya elever.  
 
Vanja Holm tror att kulturskolan måste bredda sig och ta in pop och rock i 
undervisningsutbudet. Som hon ser det ska kulturskolan serva kommunens behov av 
kultur och kulturell uppfostran. Då går det inte att bortse från afrobiten, det vill säga 
pop och rock. Hon tycker att den klassiska sidan också ska finnas men om det inte 
finns elever till lärarna blir det kostsamt för kommunen och däri ligger ett dilemma. 
Hon berättar att under den tid hon jobbade i kommunala musikskolan låg allt fokus på 
det egna instrumentet. Det har hon även sett exempel på senare år genom sina barn. 
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Vanja berättar om när det ska spelas och repeteras inför konsert, så sitter det fyra eller 
fem lärare och undervisar samtidigt. Enligt Vanja blir det bara tungrott. I den position 
hon är blir flexibiliteten mycket större. Hon är involverad i alla instrument och känner 
alla elevers nivå och kan anpassa utefter den. Hon tycker att den sortens flexibilitet 
borde kulturskolan kunna ta efter lite mer.  
 
I Nacka finns det enligt Kullhammar ingen kö på något instrument. De auktoriserade 
musikskolorna blir fler och frågan är hur länge det kommer att kunna utvecklas i den 
riktningen. Kommunen ställer naturligtvis krav på de olika skolorna men det kan vara 
svårt att kontrollera och avgöra kvaliteten på undervisningen (Krav på anordnare, 
2008). Janne berättar att har fått bekräftat att det är ”Kullhammareffekten” som ligger 
bakom mycket av det som händer i kommunen just nu. Han hoppas bara att det inte 
ska slå tillbaka på honom själv. Blir det för många skolor kommer det till slut inte 
finnas några elever. Då kan Janne känna att han ändå offrat sin trumskola och sitt 
jobb på Tyresö för Musikania. Men det är inget som visar på att det skulle ske i 
nuläget.  
 
Filip håller kontakt med politikerna på Ekerö som har sagt att de vill införa ett 
checksystem liknande det som finns i Nacka. Tyvärr har någon tidsplan för när detta 
skulle kunna ske inte avslöjats. Även i Härryda förs det en diskussion om att 
konkurrensutsätta de olika kulturverksamheterna och då skulle Vanja vilja ta del av 
den kakan. Dock är inga beslut fattade. Eventuellt finns det bidrag att få från 
kommunen men Vanja har för tillfället inte motivation att jaga de pengarna. Skulle ett 
checksystem införas skulle det alltså underlätta för både Filip och Vanja. Båda har 
just nu en begränsning i sina lokaler och skulle med bidrag kunna expandera och 
eventuellt anställa fler lärare. Både Filip och Vanja är för tillfället mer än dubbelt så 
dyra jämfört med kulturskolan. Detta för att de håller igång sin verksamhet helt utan 
bidrag.  
 

3.2 Samspelet och instrumentet 
 
En egen uppdiktad och upplevd teori säger att en bra musiklärare är en som utöver 
lärarjobbet aktivt spelar i olika sammanhang. Att spela på konserter eller jamma med 
andra musiker ger mycket inspiration till undervisningen i form av exempelvis låtar, 
stilar och gruppsammansättningar. Att vara musiklärare innebär att allt det du gör 
som musikant måste konkretiseras och kunna förmedlas i ord och handling till en 
elev. Du blir tvungen att reflektera över ditt eget och andras musicerande. Hur ska du 
annars kunna få elever motiverade till att fortsätta spela? Att planka en låt kan ses 
som mycket arbete för en lektion. Eller så kan det ses som en möjlighet att lära sig ny 
musik i ett nytt stuk samt breddning av repertoaren. 
  
Både Soultime och Svängrummet är uttalade samspelsskolor. Hit ska elever gå om de 
vill spela i band. Visserligen erbjuds enskilda lektioner men de hör till undantagen. 
Hos Filip brukar han lägga ner mindre tid på att planka låtar ju längre eleverna 
kommit i sin musikaliska utveckling, med andra ord ju längre de gått hos Filip. Han 
brukar som oftast göra en grov form av låten och sedan är det upp till eleverna att ta 
ut delarna för respektive instrument.  
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Vanja ser till att det finns låtar som innehåller utmaningar för varje instrument. Går 
inte det ser hon till att det är ett speciellt instrument som får utmaningen. Då kallas 
den låten ”gitarrlåten” eller trumlåten”. Vidare försöker hon portionera ut så 
respektive får ”sin” låt spelad på konserten. Nackdelen med detta är att om en låt är 
utmanande för trummorna så kanske gitarristerna inte engagerar sig för att lära sig 
låten. Då spricker det och låten kan inte spelas och trummisen blir utan låt och så har 
hon plötsligt fått in ansvarsfrågan i bandsituationen. Vanja plankar alla låtar själv. Å 
ena sidan för att lära sig låten själv, å andra sidan för att kunna lägga upp låten utefter 
individuell färdighet. Är det ett trumparti bestående av allehanda rytmiska fällor kan 
hon förenkla för att sedan lägga till detaljer allt eftersom.  
 
Janne brukar låta sina trumelever få välja vilka låtar som ska spelas. På lektionerna 
brukar de aktuella låtarna gås igenom och när det dyker upp problem så stannar de 
till, övar och rättar till. Låtarna kommer vanligtvis från cd eller 
musiklyssningstjänsten Spotify. Janne finner att det är viktigt med det sociala och 
frågar alltid hur eleverna mår. Vill de så berättar de. Ibland kan det till och med pratas 
mer än det spelas. Någon enstaka gång kan det vara okej så länge inte trumspelandet 
kommer i andra hand.  
 
Målet för alla tre skolor är konserterna vid terminens slut. Inför detta kommer många 
ställningstaganden. Vilka låtar och vem ska sjunga verkar vara de vanligaste frågorna. 
Vanja brukar presentera låtar som sedan ensemblen i fråga får välja utifrån. Eleverna 
ska få en chans att välja vilken musik de vill framföra. Oftast har de ingen specifik 
önskan. Ibland måste ensemblerna göras om inför konserterna och det sker mitt i 
terminen. Enligt Vanja är det en huvudvärk utan dess like. Det måste finnas alla 
instrument i alla ensembler. Just själva konserten, vill Vanja, ska vara höjdpunkten på 
terminen. Vanja berättar om en grupp där ingen ville sjunga. Vanja lyckades då få tag 
på en nioårig tjej som hoppade in. Hon var så bra förberedd och hade så mycket 
energi att hon brädade alla andra sångerskor. Där fick tjejerna i 14–15 årsåldern något 
att tänka på, berättar Vanja. Det är annars svårt att få till ett riktigt lyckat resultat på 
konserterna. De jobbar mer med det musikaliska snarare än det sceniska.  Vanja 
tycker inte att det är något självändamål i att till exempel stå och spela. Det kan lätt 
bli en Fameskola om det är för mycket fokus på scenshowen. Funkar låtarna på scen 
är alla glada, menar Vanja. Visst har hon haft ensembler som stått och headbangat 
men då krävs att alla i gruppen är otroligt trygga med varandra. Där är det skillnad på 
kompisgrupper och hopsatta ensembler. Vanja Menar att ungdomar är så duktiga på 
att självcensurera sig och de vet precis vad som är okej och inte. Att släppa loss på 
scen är en mognadsfråga som kommer när det kommer. Om det kommer. 
 
På Musikania ska det denna termin för första gången vara stor avslutning då alla 
skolans åtta ensembler ska spela. Enligt Janne så är sju av dem riktigt duktiga. En av 
ensemblerna som repar hemma hos Janne består av både killar och tjejer. Det är också 
den ensemble som hållit på längst. Redan nu finns det inspelningar av grupper på 
skolans myspace-sida. 
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Instrumentala lektioner hos Filip kommer sekundärt till förmån för samspelet. Alla 
nya elever får en provlektion där Filip avgör om de är lämpade för att spela i grupp. 
Det är enligt Filip väldigt få elever som inte kan gå vidare till ensemble. De kan då 
erbjudas instrumentallektioner och brukar oftast vara nöjda med det. Även hos Vanja 
kan en elev få gå individuellt. Dock är detta i undantagsfall om det av en eller annan 
anledning inte fungerar i ensemblen. Då får eleven i fråga inte heller vara med på 
konserten och det tycker Vanja ska vara tydligt. Det är konserten som de konkret 
jobbar mot men sedan lär de sig universellt viktiga saker utmed vägen. Hos Janne får 
eleverna välja om de vill gå individuellt eller spela i band. Han har till sin förvåning 
inte så många ensembler som han trodde det skulle vara. Det torde finnas ett uppdämt 
behov av att spela tillsammans i Nacka, menar Janne.   
 
Gemensamt för alla skolorna är att den största glädjen kommer ifrån att spela musik 
tillsammans. Filip började undervisa med fokus på ensemble redan 1985 och tror 
själv att han var tidigt ute med det. Han tycker att det värsta med samspel är att spela 
tillsammans med folk som inte litar på dig. Då krymper du ihop som ett russin, menar 
Filip. Även Vanja menar att det viktiga är att spela tillsammans. Visst kan hon tycka 
om att spela själv men den riktiga kicken har hon bara fått i samspelssituationer. Det 
mest inspirerande, menar Vanja, är när eleverna kommer och är intresserade och 
förbereder sig bra inför lektionerna. Samtidigt som att hon hellre vill sälja skolan de 
dagar då eleverna kommer och är trötta och slarviga.  
 
Filip berättar att det tar så otroligt mycket energi att undervisa i ensemble. Har han 
haft fem ensembler på en dag så är han slut, oavsett om det varit en bra dag eller ej. 
Janne stod i valet och kvalet att sluta jobba på bank eller inte. Efter en veckas 
spelande på ett kryssningsfartyg stod valet klart, han valde musiken. Kanske är det 
därför alla lärare på Musikania måste vara aktiva musiker, för att de blir bättre lärare.  
 
Alla de tre som jag intervjuat är utbildade musiklärare. När de startade sina skolor 
hade de själva mycket erfarenhet av att undervisa i andras regi. Filip fick jobb på 
folkhögskola när han precis gått där själv. Vanja har jobbat i kulturskola i flera år. 
Janne har vikarierat i kulturskolan och även jobbat på estetlinjen på ett gymnasium. 
På olika sätt är orsaken till samtligas start av skolor att de ville hålla i tyglarna själva. 
Filip hade en idé om en egen skola som grott i ett par år och när lokalen dök upp tog 
han chansen. Vanja hade en mer flytande övergång mellan rytmik på dagis och 
ensembleundervisning i hemmet. Janne ändrade om ett kommunalpolitiskt 
kulturklimat för att ge Nackas ungdomarna möjlighet att spela. Alla exempel 
genomsyras av en vilja att dela med sig av samspelsglädjen 
 

 
3.3 Metoder i undervisningen 

 
På Ekerö vill Filip att varje elev ska ha en fråga när de kommer till lektionerna. 
Undrar du ingenting kan du inte heller få svar på någonting. Om eleven inte vet vad 
frågan är får den gå hem och fundera över det, menar Filip. Det är kanske en fråga om 
mognad då många av eleverna är vana vid grundskolans katederundervisning. Vanja 
uttrycker det som att det finns inget som är så gräsligt och jobbigt pinsamt som att 
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spela ihop. Men när stoltheten är svald förstår ungdomarna att de spelar för sin egen 
skull. Eleverna måste förstå att det inte blir roligare än de själva gör det samt att de 
har möjlighet att påverka lektionsinnehållet i stor grad. Filip säger att han drivs av att 
själv fått ut mycket genom att spela i band. Kan han dela med sig av det så är han 
glad.  
 
Det krävs vissa grundförutsättningar på alla tre skolorna innan en elev får börja. Hos 
Vanja måste en värdegrund godkännas och skrivas under. Den ska signeras av både 
eleven och dess förälder samt av Vanja. Den fungerar som ett slags kontrakt där 
eleven lovar att bland annat komma i tid och ha ordning på noterna. Vanja lovar 
exempelvis att göra lektionsupplägg och ge feedback till både föräldrar och elever. 
Den har visat sig vara nyttig när elever inte håller måttet och blir en belastning för 
hela gruppen. Vidare får alla elever prova alla olika instrument innan det 
utkristalliseras vem som ska spela vad. Detta görs i samråd med Vanja. Hon har ett 
par låtar där alla under ett par veckor får prova att spela på olika instrument.   
 
På Musikania måste eleven uppfylla kraven för att få ta del av kommunens 
musikskolecheck. Eleven ska vara mellan 10 till 19 år och mantalsskriven i Nacka 
kommun. Annars skulle det bli väsentligt dyrare. 
 
Filip träffar varje ny elev för en enskild undervisning som egentligen kan liknas vid 
ett inträdesprov. Det viktigaste, anser Filip, är att eleven förstår vad en rytm är. Gör 
de i inte det så kommer det inte gå att spela ihop. Han liknar det vid fotboll, har du 
ingen känsla för när du ska ta emot bollen får man nog inte så många passningar. Om 
det är elever som har svårt att greppa vad en rytm är så relaterar Filip till hjärtat. Där 
har (förhoppningsvis) alla elever en jämn puls som de kan lyssna till.  
 
Janne har trumelever som får 30 minuters undervisning i veckan. Han tycker att det är 
viktigt med det sociala och stämmer alltid av läget med sina elever i början av 
lektionen. Vill de så får de dela med sig om det är något de funderar på. Flera fördelar 
finns med detta. Eleven få ett förtroende för läraren om den känner att den kan få 
prata av sig en stund. För läraren blir det en bra koll på läget inför lektionen, 
dessutom tar det bara någon minut att klara av den sociala biten. I själva 
undervisningen går Janne igenom olika musikstilar och kompgrunder. Det kan vara 
allt ifrån marschtrumma till bossa-claves. Lektionerna läggs upp utefter elevernas 
motivation och nivå.  
 
Hos Filip får eleverna, om de vill, välja vilka låtar som ska spelas. När de kommit 
upp på lite nivå kan Filip låta dem göra mer och mer på egen hand till exempel klura 
ut gitarrstämmor eller basgångar. Filip brukar ta på sig att göra en storform för låten. I 
Vanjas fall är eleverna i regel så pass mycket nybörjare att Vanja väljer innehållet. 
Dock kan eleverna få komma med önskemål och anser Vanja att det är genomförbart 
så plankar hon de önskade låtarna. Både Filip och Vanja anser att det är ett bra sätt 
för att lära sig ny musik, även om det tar tid.   
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Janne, Vanja och Filip drabbas som regel av att eleverna under en längre eller kortare 
period inte känner sig motiverade eller tycker att det är kul med ämnet. Så även i 
musik. Eftersom det kan vara jobbigt att spela ihop i en viss ålder är det därför 
jättesvårt att få eleverna att släppa loss och ha kul med musiken. Vanja lägger därför 
ner mycket tid på sammansättningen av grupperna. Hon menar att den sämsta 
tänkbara gruppen består av killarna som vill spela Metallica, i samma grupp med 
tjejerna som bara vill sjunga soul. Tyvärr är fortfarande instrumentrollerna så 
cementerade. Dilemmat är att det inte blir bättre av att ha undervisning med två halva 
grupper. Filip talar om en mognadsprocess i delaktigheten i undervisningen. Det tar 
lite tid. Har man som lärare tålamod så kommer aktiviteten igång efter en tid och till 
slut har alla elever med sig låtar som de vill spela på lektionerna. 
 
 

3.4 Att ha eller vara lärare- när läraren blir entrepenör 
 
Janne, Vanja och Filip har i sin skola utgått ifrån sig själva och tagit in hjälp när deras 
kompetenser eller tid inte räcker till. Vanja tog från början hand om all undervisning 
vilket ledde till att hon blev utarbetad och var tvungen att trappa ned. Filip har utöver 
sin egen skola en adjunktstjänst på KMH och därmed inte tid att jobba i den 
utsträckning det finns elever på hans egen skola. Det skulle bli för mycket jobb för 
lite lön menar han. Han jobbade visserligen på helgerna när skolan var ny men har nu 
slutat med det. Janne hade sin trumskola med ett trettiotal elever och slog sig ihop 
med medborgarskolan och blev rektor för en helt ny rörelse. Trumeleverna finns 
fortfarande kvar men kommer för Jannes del bli färre under hösten.  
 
Alla tre verksamheterna bygger mycket på grundarna och det skulle bli svårt och i 
vissa fall omöjligt att fortsätta utan deras medverkan. Janne är drivkraften och 
organisatören bakom Musikania och har ett trettiotal lärare anställda. Verksamheten 
skulle kanske fortsätta även utan honom men inte bli densamma. För Vanja blir det 
svårare att släppa skolan, kanske mest för att undervisningen sker i källaren till 
hennes villa. Hon har även största delen av tiden jobbat själv och har på så sätt full 
koll på allt som händer i och omkring skolan. Återigen bygger det mycket på henne 
som person. Hon gör knappt någon reklam utan nyrekryteringen får gå ryktesvägen. 
För säkerhets skull har hon lagt lite reklamlappar i den lokala musikaffären. Filip 
leker med tanken om att lämna vidare och bara vara arbetsgivare. Dock är det en 
kostnadsfråga. Lärare, lokaler och utrustning kostar pengar.  
 
När Musikania startade var det resultatet av två hopslagna skolor. Jannes trumskola 
och Bosse Ståldals verksamhet från Boo folkets hus. Elevantalet var cirka 200. Ryktet 
att Kullhammar skulle starta en skola hade nått musikervärlden och flera potentiella 
lärare anmälde sig till Janne och ville vara med. Till slut blev det femton stycken. 
Kravet som Musikania ställer är att läraren är en aktiv musiker utöver en god 
pedagog. Det är också det som eventuellt kan bli verksamhetens nackdel, medger 
Janne. Enligt honom har musiker ibland förmågan att få för mycket att göra. Det kan 
vara periodvis eller permanent och ofta är det snabba beslut som måste tas angående 
spelningar och turnéer. Tyvärr är det eleverna som drabbas hårdast. Denna termin var 
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det en piano- och sånglärare som var tvungen att sluta, berättar Janne. Tyvärr skötte 
han inte kommunikationen med vare sig föräldrar, elever eller Janne och det hela 
slutade med att elever slutade och Janne blev besviken.  
 
Vanja är själv musiker och har även hon drabbats av tider med för mycket jobb på för 
lite tid. Hon menar att det inte känns schysst mot eleven att sätta in vikarie för ofta. 
Under tiden då hon jobbade på kulturskolan i Borås och Partille fick hon till slut fått 
välja mellan undervisningen och speljobben. Valet har alltid fallit till fördel för 
speljobben. Under sin tid med egen verksamhet har jobben oftast varit av 
teaterkaraktär och då har hon kunnat lägga schemat utefter det. Dock var hon 
häromåret tvungen att ta in en extra lärare då det inte gick att lösa 
undervisningssituationen på annat sätt. Läraren fick hon tips om genom sina egna 
elever. De hade mött honom på i sin egen skola och tyckte att han var bra. Hon hörde 
sig för och fick reda på att han bodde i närheten. Fördelen med denna lärare var att 
han hade en bred inriktning och kunde hantera alla instrument, åtminstone på en 
enkel nivå. Att han sedan fungerade bra med de yngre barnen var ett stort plus, enligt 
Vanja. Hon upplevde också glädjen i att ha en kollega att bolla idéer med. Emellanåt 
har Vanja även ett samarbete med en sångpedagog som vid behov kommer in och 
coachar sångeleverna.  
 
På Soultime undervisar Filip en dag i veckan i ensemble och vid vissa tillfällen 
undervisar han trumelever på fredagar. Två dagar i veckan tar han hjälp av andra 
lärare. En sångpedagog som har sånggrupper och en gitarr- och ensemblelärare. 
Sångpedagogen mötte han på en fest. Hon bor själv på Ekerö och har varit med sedan 
starten av skolan. I annat fall jobbar hon på estegymnasiet Kulturama och är även 
aktiv som sångcoach åt olika musikaler. Den andra ensembleläraren hittade Filip på 
KMH. Han är en gammal elev till Filip. Ingen av lärarna har fast anställning utan 
fakturerar för de timmar de jobbar. Dock är Filip noga med att betala sina lärare bra, 
mer än genomsnittet. Han menar att de anställda ska känna att de har bra betalt.  
 
Filip leker med tanken att bara vara arbetsgivare och inte undervisa själv. Han tänker 
sig ett upplägg liknande en frisörsalong. En lärare skulle då hyra in sig och har fasta 
tider då de undervisar för att sedan fakturera Filip de undervisade timmarna. Detta 
skulle dock kräva större lokaler. Det Filip gillar med tanken är att lärarna verkligen 
tvingas ta ansvar för sin del. Sådant är viktigt. Om de sedan kan vara flera stycken 
kan det nästan bli som att ha kollegor, något som också är viktigt. Men det finns ett 
dilemma i att anställa folk, menar Filip. Å ena sidan bör det finnas en 
anställningstrygghet så att folk inte lämnas på gatan. Men å andra sidan så måste ju 
jobbet vara meningsfullt och det blir det inte automatiskt av att det finns 
anställningstrygghet. En anställd måste känna att den behövs. Det är det viktigaste. 
Behövs en lärare då tar den ansvar och tar den ansvar så gör den ett bättre jobb.  
 
Vanja skulle också vilja ha möjligheten att avveckla sin egen del lite mer. Men det 
kräver liksom i Filips fall andra lokaler. De lokalerna måste kunna rymma fler 
grupper på samma gång. Tyvärr är det dyrt att anställa lärare och ha lokaler. Vanja 
tror att ju fler som delar på utgifterna desto lättare blir det så ett kommunalt bidrag 
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skulle göra stor skillnad. Just nu liknar hon det vid att hon väntar på ett mirakel, den 
perfekta lokalen. Vidare skulle hon eventuellt vilja ha en lärare som har lite mer 
gitarrinriktning. Eftersom hon gör allting från planering till plankningar så blir det 
mycket jobb, även om hon tycker att det är roligt. Hon berättar att hon just nu nog 
spelar mer gitarr än trummor.  
 
På Musikania finns det nu 33 lärare. Den största enskilda gruppen är gitarrlärare med 
sina 12 lärare och de har hand om hälften av alla elever. Musikania samarbetar med 
Ola Bengtsson från KMH. När det behövs lärare så brukar Ola lösa det med hjälp av 
studenter. När skolan började så startade även ett samarbete med nätverket Impra för 
att få fler tjejer att välja annat än sång. Liksom Filip så har Musikania inga fast 
anställda lärare. Förutom ledningen som jobbar heltid så går lärarna på timlön eller 
fakturerar. En svårighet är elever som vill spela blås. För tillfället har Musikania sex 
saxelever och en trumpetelev. Janne vågar inte svara på om trumpeteleven har fått 
någon trumpetlärare, det kan vara svårt att få en lärare som undervisar bara en elev.  
 

 
3.5 De undersökta skolornas tankar om framtiden 

 
Av de tre skolor som undersökts är ingen av dem särskilt gammal. Svängrummet har 
funnits i cirka tio år och är därför överlägset äldre än Soultime, som med sina tre år 
ändå hållit på längre än Musikanias två.  
 
Skolorna ter sig väldigt nöjda med situationen som den är idag. Elevantalet är stabilt 
och de har en hyfsad omsättning på elever. Vanja hade under en tid cirka 70 elever 
och planerade de lektionerna så noggrant att hon höll på att slita ut sig. Nu har hon 
cirka 50 vilket är mer greppbart, enligt henne själv. Material utvecklas i och med att 
eleverna önskar låtar. Det jobbet är inte så betungande nu när hon har många av de 
mest önskade låtarna på noter. Vanja har inget uttalat mål att bygga upp sitt 
varumärke för att tjäna mer pengar. Ibland önskar hon att så var läget. Om hon bara 
hade drivkraften berättar hon att hon skulle kunna bygga något större, exempelvis ett 
lägerkoncept, enligt modell från USA. Ett läger som flyttar runt och fokuserar på 
exempelvis samspel. Då skulle hon inte kunna var så involverad i den dagliga 
verksamheten utan snarare få en administrativ roll. Just att ta en mer administrativ 
roll tror hon att hon måste ta för att orka i längden.  
 
Filip tror att han skulle kunna få fler elever om han bara ville. Just nu är han nöjd 
med de han har. Under det sista året har han inte gjort någon marknadsföring men det 
har gått bra ändå. Musikania har inte heller de gjort någon marknadsföring den 
senaste tiden. Ändå kom det till Jannes stora glädje 70 nya elever inför denna 
vårtermin utan att skolan haft tidningsannonser eller affischerat. Enligt Janne är 
Musikania ungefär där de hoppats med tanke på storlek och elevantal. Det finns inget 
uttalat mål att de ska bli si eller så stora. I och med musikskolechecken finns det dock 
inget tak för hur många elever de kan ta in.  
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På frågan om Janne hoppas kunna ta ett steg tillbaka och bara vara rektor svarar han 
nej. Han kommer visserligen att dra ner lite på sina trumelever till hösten till förmån 
för rektorsjobbet. I nuläget undervisar han tretton elever i veckan vilket är färre än de 
25 han hade i starten. Janne uttrycker att det som att Musikania hämtar andan lite för 
tillfället. Det var en rivig start och först nu börjar det lugna ner sig.  
 
Vanja försöker ta skolans framtid från en dag till en annan. Hon har inget uttalat mål 
att anställa tio lärare inom tre år som hon exemplifierar. Skulle det helt plötsligt 
komma en skolpeng liknande Nackas skulle läget bli annorlunda. I så fall skulle hon 
kunna ha lokaler utanför sitt eget hus och anställa lärare. I ett sådant läge skulle hon 
kunna vara mer administratör än lärare. Hon menar att det vore kul om skolan levde 
vidare utan henne men då måste hon få en mer affärsmässig syn på sin skola. Hon 
fortsätter med att hon kan ju alltid lära sig. Det hon menar att hon letar efter är den 
ultimata lokalen där det går att vara flera lärare på en gång.Även Filip menar att om 
skolan ska expandera behövs det större lokaler. I den skulle han ha sin 
”frisörsalongsidé”.  Det skulle skapa arbetstillfällen och han skulle kunna hålla sig i 
bakgrunden och mest bara vara arbetsgivare. Det fina med den idéen, tycker Filip, är 
att lärarna skulle ta ansvar för sin undervisning. De skulle tvingas göra det för att få 
till bra undervisning. Det skulle innebära stort enskilt ansvar men också stora friheter 
att lägga upp undervisningen på sitt eget sätt. 
  
Både Filip och Vanja uttrycker en önskan om att undervisa mindre. Det behöver inte 
ske omedelbart men gärna på sikt. Filip menar att han har ju undervisat så mycket 
genom åren. Det är slitigt oavsett om det är bra eller dåliga dagar. Vanja fortbildade 
sig för något år sedan i RGRM-metoden (www.rgrm.se). Hon hoppas kunna använda 
det i sin verksamhet i framtiden. Då är det inte på eleverna utan på äldre personer 
med förvärvade hjärnskador, exempelvis strokepatienter. Det Vanja ser fram emot är 
att kunna jobba med det på dagtid och har redan nu ett litet samarbete med ett lokalt 
äldreboende. Det är inte heller lika material- eller energikrävande som att undervisa 
unga elever, menar Vanja. Hon berättar att Stena-koncernen har donerat 20 miljoner 
kronor till forskningen på detta område. Målet är att skaffa evidens för att metoden 
verkligen fungerar. Finns bara det så blir utgångsläget för den delen av Vanjas 
verksamhet en annan. Då kan hon söka fler bidrag och jobba mer för att hennes jobb 
med RGRM-metoden ska bära sig mer än det gör idag. 
 
Det känns naturligt att jämföra dessa skolors verksamhet med musik- och 
kulturskolan. Alla fick frågan vad de tror om dess framtid. De tre skolornas startande 
bygger på individuella reaktioner mot det lokala kulturella undervisningsutbudet.  
Janne har fått ett lite kluvet förhållande till Nacka musikskolan. Musikskolerektorn 
som avgick vid årsskiftet har enligt Janne varit hans spöke och drivkraft. Nu har det 
tillträtt en ny rektor som är en gammal spelkompis till Janne. Han menar att det känns 
lite konstigt. Samtidigt ser han det som att alla lärare på musikskolan är klassiskt 
skolade, den nya chefen inkluderad. De har den personal de har men vad kommer 
prioriteras när det blir vakanser, undrar Janne? Vill de vara med och konkurrera om 
Nackaeleverna tycker han att de borde ta in personal med afrokompetens. Allt annat 
ser Janne som tjänstefel.
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Även på Ekerö är det dåligt med kulturskolelärare i afrogenren. Enligt Filip så har det 
fram till nyligen bara funnits en elgitarrlärare men nu har det tillkommit en 
trumlärare. Han berättar att elgitarrläraren känt sig ensam innan. Nu kanske det 
kommer hända mer på afrosidan även där. Uppenbart är att Filip fyller ett tomrum i 
kommunen med sin skola, även om tanken inte var att konkurrera med dem. Det är 
kanske där framgången ligger eftersom Filip har elever trots att han är långt dyrare än 
kulturskolan. Nu är det eventuellt ett checksystem på gång på Ekerö. Filip har kontakt 
med politikerna men det tar tid. Vanja har även hon byggt sin framgång på att det 
saknats ensemble i kommunala kulturskolan. Den ensemble som funnits har varit av 
sorten gitarr eller keyboard i grupp. Även om kulturskolan börjat med mer rockskola 
på senare tid finns det elever som inte kommer in och de hör av sig till Vanja. Det 
tackar hon för eftersom också hon är dyrare än kulturskolan. Hon tror att kulturskolan 
måste profilera sig mer inom samspelet. Ska de serva kommunens behov av kultur 
och kulturell uppfostran kan de inte bortse från afromusiken, menar Vanja. Den stora 
fördelen som kulturskolan har är att de inte har samma direkta lönsamhetskrav som 
Svängrummet. Svängrummet bygger helt på elevernas avgifter så därför skulle Vanja 
gärna se att blev ett checksystem även i hennes kommun.  
 
 
 

4. Slutsatser 
 
De jag intervjuat är kluvna till kommunala musik- och kulturskolans framtid, med all 
rätt. Soultime, Svängrummet och Musikanias koncept bygger på att fylla i där 
kulturskolan inte räckte till. Dock kan musik- och kulturskolan prioritera om och ta in 
enbart afrolärare i fortsättningen. Att de finns motsättningar vad gäller prioritering är 
inget nytt. Redan 2007 protesterades det i Stockholm för att kulturskolans chef ville 
satsa på rockinstrumenten snarare är blåsinstrument (Lärarfacken tar strid för 
blåsinstrumenten, 2007) 
 
Landets kulturskolor har ett visst vinstintresse och det sätter den ansvariga i en svår 
sits. Satsa på de instrument det är kö på, eller ha kvar de instrument som inte har så 
hög elevtillförsel, för mångfaldens skull? Kanske måste eleverna på ett tidigt stadium 
förstå att det finns fler instrument än gitarr och trummor. Bredsandsprojektet i 
Sundsvall (Biörnstad red, 1995) är ett lysande exempel på detta. Det går att ändra 
tankesätt med rätt verktyg.  
 
Fram till nyligen har rockskola varit något som bildningsförbunden hållit på med men 
nu ska det alltså jämställas med fostran i västerländsk konstmusik. Att starta en egen 
musikskola kan vara det jobbigaste en människa kan göra. Även om du enkelt 
rekryterar elever och har en fantastisk lokal så är det bara starten på det stora jobbet, 
den dagliga verksamheten. Engagemanget måste hålla genom långa dagar med 
oinspirerade elever. De jag har intervjuat har erfarenhet av den traditionella 
undervisningen men inte nöjt sig med den, de ville ta det ett steg till. Kravet på dessa 
människor är att de kan tänka sig att jobba hårt för att få som de vill. Filip jobbade sju 
dagar i veckan när han skola började. Det höll inte i längden. Vanja var även hon 
tvungen att dra ner på antalet elever och Janne måste göra likadant till hösten.  
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Utvecklingen av de tre skolorna är oviss. Ingen av dem har ett specifikt mål att 
uppfylla för tillfället, vilket gör att kraften just nu läggs på att hålla igång 
verksamheten. Samtidigt som Filip och Vanja verkar sugna på att ta ett steg tillbaka 
från den dagliga undervisningen. Kan det betyda att de bevisat att de klarade att starta 
en skola och nu får någon annan sköta ruljangsen? Jag tror snarare att de, när jag 
träffat dem mitt i terminen, har lite svårt att hålla motivationen uppe. Hade planerna 
på att lägga ner sin del i skolan varit seriös misstänker jag att de skulle ha haft en 
tidsplan. De har ju trots allt startat en skola.  
 
Det är svårt att bara leva på inkomsterna från undervisningen. Även om Vanja och 
Filip tar betydligt mer i avgift än kulturskolan så är det svårt att gå runt. När pengarna 
sållats genom moms och sociala avgifter blir det ingen fantastisk timlön. Eftersom 
verksamheten drivs helt utan bidrag är de beroende av andra inkomster. I Vanjas fall 
spelar hon regelbundet och kan så smått försörja sig som musiker. Filip jobbar på 
KMH och säger själv att han aldrig skulle kunna ha sin skola om han inte hade sin 
grundinkomst. Janne klarar sig nog bäst rent ekonomiskt på sin skola, han jobbar 
heltid med den. Dock är det med hjälp av musikskolechecken. Hade han inte den är 
det frågan om Musikania blivit så stort som det är.  
 
Vanja, Janne och Filip har mer än bara egenstartade skolor gemensamt. De är 
trummisar. Finns det en anledning att just trummisar är extra drivna när det gäller 
samspel? Jag tror det. Gitarr, piano och även bas går att spela i stor utsträckning 
enskilt. Trummorna bygger på att de har någon att kompa eller spela emot. Soultime 
och Svängrummet är uttalade samspelsskolor. På Musikania skulle Janne önska att det 
var fler ensembler som höll igång men är glad åt de åtta han har.  
 
 
 

5. Diskussion 
 
I Nacka, där jag själv bor, är det en spännande tid just nu. Efter att 
musikskolechecken införts så har antalet auktoriserade musikskolor vuxit enormt. I 
nuläget finns det sju stycken. Vissa känns mer självklara än andra. Enligt Janne säger 
kommunkravet att den verksamhet som startar ska kunna erbjuda fem olika sorters 
instrument. Enligt Nacka kommuns hemsida står det ingenting om det. Jag skulle 
alltså kunna starta en musikskola med enbart triangelspel om jag ansåg att det skulle 
berika kommunens ungdomar. Kraven på att starta en musikskola som kan få stöd är 
inte skyhöga. Fördelen är att det blir en konstruktiv konkurrens på lika villkor oavsett 
om du är en kulturskola eller eldsjäl. Vem har sagt att de bästa pedagogerna måste 
finnas på kulturskolan? Kraven för att bli auktoriserad är enligt mig tolkningsbara. På 
en av de auktoriserade skolorna tolkades kravet på lärare lite knasigt. Enligt Nacka 
kommuns hemsida (Krav på anordnare, 2008) ska lärarna i skolan ha 
”högskolekompetens eller liknande”. En skola avskedade två lärare då de inte 
uppfyllde detta krav (Musiklärare blir av med jobbet, 2009). Dock fick andra lärare 
på samma skola stanna kvar trots att de inte heller var behöriga. Begreppet ”eller 
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liknande” känns väldigt konstigt i ett sammanhang där det handlar om att 
kvalitetssäkra en verksamhet av typen skola. Vad är ”liknande” högskolekompetens? 
De berörda lärarna, som hade varken högskolekompetens eller liknande, menade att 
den kompetens de har (läs musikerkompetens) kan du inte läsa dig till. 
 
Det finns inget som säger att det måste vara just afromusik som lärs ut, ändå får jag 
känslan av att fokus i auktorisationsarbetet ligger på just den sortens skolor. Det en 
musikskola förbinder sig att göra är att bedriva musikundervisning, enskilt och i 
grupp. Vidare står det på kommunens hemsida att inget handikapp ska hindra en elev 
från att undervisas (Krav på anordnare, 2008). Vad jag kan se är det inget som någon 
skola nämner på sina hemsidor eller skriver i sina reklamer. Själv har jag bara stött på 
det i form av en kollega som undervisar en blind elev i piano. Ska det vara mångfald 
för alla kan jag tycka att det bör vara det hela vägen. Jag menar inte att skolorna ska 
stå på barrikaderna och erbjuda gitarrkurser för enarmade elever men kanske visa på 
en öppenhet som möjliggör den sortens undervisning.  
 
På Ekerö finns debatten om musikcheckar redan på kommunalpolitisk nivå. Filip 
Kvissberg själv säger att han skulle kunna få fler elever om han ville och han har 
personlig kontakt med politikerna för att hålla koll på fortskridandet av eventuella 
beslut. Det skulle göra skillnad med kommunala bidrag i en kommun som annars 
domineras av ishockey, enligt Filip. På frågan om han tror att det kommer starta fler 
privata alternativ på Ekerö är han skeptisk. Ekerö är en mindre kommun än Nacka 
och behovet av musikundervisning mättas snabbare.  
 
Att de tre jag intervjuat är trummisar tycker jag är intressant men kanske inte så 
konstigt. Första gången jag reflekterade över detta var för några år sedan då en vän, 
som själv är trummis, och jag diskuterade solospel. Det är svårt att göra ett 
soloframträdande på trummor utan att det blir ett performance. Gitarr och piano är 
erkända soloinstrument. Även på bas går det att få fram intressanta harmonier som 
kan ligga till underlag för ett framträdande eller enskilt komp. På trumset är det 
svårare. En trummis kan lära sig kompet och detaljerna i en låt, men det behövs minst 
ett instrument till för att det ska bli musik. Därav inte sagt att det instrumentet inte 
kan vara trummor, det går alldeles utmärkt. Vanja säger i intervjun att hon kan 
uppskatta att spela själv men de riktiga kickarna har hon fått i samspelet. Även Filip 
menar att han haft så kul när han spelat tillsammans med andra och det är detta han 
vill förmedla vidare.  
 
När jag startade min rockskola, hösten 2008, blev jag först förvånad över att det var 
så många trumelever som anmält sig. När jag senare tänkte efter så insåg jag att just 
trummisar har svårt att hitta en naturlig plattform för samspel. I elevrummen på 
landets skolor finns det kanske gitarrer eller piano men ytterst sällan ett trumset. 
Även om detta funnits tror jag inte trummisarnas rytmiska utflykter uppskattats av 
caféets övriga besökare. Yngre trummisar drar sig nog för att använda bord och stolar 
för spontant samspel med en gitarrist. Tyvärr, för det är i det spontana musicerandet 
som den största upptäckarglädjen finns. Annars skulle nog inte musiker jamma så 
mycket som de gör.  
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I Multi-musik (Ladberg 1997) behandlas ett rytmikprojekt med yngre elever. I ett 
kapitel diskuteras vad barnen av idag behöver (sid. 36). Det finns ett dilemma i att 
möta elever som måste prata av sig om det ena eller det andra. Särskilt när du som 
lärare har en färdig lektionsplanering och ont om tid. I boken menar man att eleverna 
har så mycket intryck som måste bearbetas. Hur kan en lärare lära ut någonting när 
det som eleven har inom sig inte är färdigbehandlat? I detta projekt försöker de lära 
eleverna att vissa saker måste få ta tid. Detta kan jag känna igen. En gång avbröt en 
rockskoleelev mig medan jag instruerade med orden ”idag hade vi SO-prov!”. Jag 
kom helt av mig. Vad svarar man på det? Jag tror jag kontrade med ett dötrist ”vad 
kul för dig”.  
 
Musik är ett ämne där eleverna bjuds in i skapandet av själva ämnet. De har 
delaktighet i innehåll och utförande. På eventuell rockskola är de till och med där 
högst frivilligt. Dialog är ett måste för att den skapande processen ska komma 
någonvart. Det är kanske inte så konstigt att de blir hemtama och kan kläcka ur sig till 
synes irrelevanta kommentarer om sitt senaste prov i skolan. Det är ju det som 
ockuperar just den elevens sinne för stunden! Med mina gitarrelever brukar jag, 
liksom Janne Kullhammar berättar i intervjun, ta en stund och kolla av läget. Det är 
enkelt när det är en elev. Behöver den eleven prata av sig så går det bra, det behöver 
inte ens ta så lång tid. I ett gruppsammanhang är det svårare. De olika viljorna och 
sinnesstämningarna påverkar resultatet. Förhoppningsvis infrias musiklärarens 
önskan om att det ska bli musik. För att eleven ska kunna utvecklas måste läraren ha 
elevens förtroende och det är svårt att få till enbart med hjälp av ackordstabeller och 
noter. För vissa elever är veckans gitarrlektion mest en mysig stund. Inget fel med det 
men då måste läraren vara inställd på det och välja material därefter.  
 
Frågan är om redan terminologin i namnet ”Rockskola” eller ”undervisning” gör att 
elever ställer in sig på att det ska vara på ett visst sätt när de kommer till lektionerna? 
Ja, det är lärarledd undervisning som i regel är toppstyrd. Dock är det ett hos eleven 
självvalt intresse som ska förvaltas. Ibland har jag för mig själv liknat det vid en eld 
som det gäller att hålla vid liv. Väldigt få elever ”brinner” för musik när de kommer 
som nybörjare. Då är det oftast ganska lätt att få liv i elden med pedagogiska tricks. 
Det svåra är de som suttit och spelat mycket hemma och kommit en bit på väg med 
sitt musicerande. Då har jag som lärare en brasa att hålla liv i. Det gäller att låta 
eleverna förstå att de måste kunna fylla på med ved själva. Just det egna påfyllandet 
av bränsle är det som ofta blir svårast. En lärare kan bara komma med goda råd och 
finnas till hand om det dyker upp frågor. Kan eleven förstå att den går på lektionerna 
för sin egen skull tror jag att övningen hemma kommer automatiskt. I Göteborg hade 
jag en metodiklärare som heter Robert Schenck. Han brukade säga ”Ju bättre det går, 
desto roligare är det. Ju roligare det är, desto bättre går det”. Ett användbart litet 
mantra till de där dagarna då eleverna liknar zombies snarare än musikaliska eldar.   
 
I Multi-musik (Laderg, 1997) betonas vikten av att vara konsekvent så eleverna vet 
vad som väntar dem när de kommer. Jag tror dock att konsekvensen inte behöver 
ligga så mycket i en ritual, vilket det gör i boken. Det kan räcka med att ha möblerat 
på samma sätt eller ha musik på när de kommer för att försätta eleverna i stämning.  
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Både Filip och Vanja tar upp problemet med grupper där det inte händer något, 
varken musikaliskt eller i gruppen. Detta tycker jag är spännande. Jag har också 
elever som inte säger så mycket och inte verkar spela så mycket heller. Lektionerna är 
för mig pest eftersom det känns som att vi står och trampar musikaliskt och har gjort 
så jämt. Sådana lektioner säger Vanja att hon bara vill sälja skolan. Filip menar att det 
kommer bara du har lite tålamod. Jag leker ofta med tanken hur eleverna ser på dessa 
lektioner. Vet de varför de går dit? Får de en belöning i form av ett nytt tv-spel för 
varje avverkad musiktermin?  För elever som går och spelar gitarr med en kompis är 
motivet såklart att de gör något speciellt med sin vän. Men i gruppspel när ingen 
egentligen känner varandra, hur går tankarna där? Hos många är musiken ytterligare 
en aktivitet i längden som ska avhandlas under en vecka. Tänk att musik kan 
jämställas med sport! Jag undervisade en termin i Vallentuna. Där hade jag en 
gitarrelev som under terminen inte kom någonstans i sitt spelande. Jag förstod efter 
ett par lektioner att han inte övade hemma. Det verkade på honom som det vi gjort 
veckan innan var helt nytt under den aktuella lektionen. Någon av de sista lektionerna 
frågade jag honom hur han övar när han är hemma. Som svar fick jag att han tyvärr 
inte hinner öva så mycket, han spelade fotboll och bandy, gick på friidrott och judo. 
Mot slutet av veckan kom gitarren. Utöver det så hade den familjen hästar som hans 
mamma ville att han skulle börja rida på. Jag blev helt matt bara jag hörde hans 
veckoschema. Jag förstod hans situation och vi tog oss igenom de sista lektionerna. 
Dock har jag svårt att förstå föräldrarna. Självklart vill de inte förneka sina barn något 
men blir barnet lyckligare på detta sätt? Janne Kullhammar berättar att han haft en 
elev som helst ville sluta men enligt vars mamma skulle gå kvar. Han hade nämligen 
fått ett par egna trummor. Janne gjorde det enda raka när han förstod att eleven var 
kvar, smått mot sin vilja. Han utgick helt från elevens musikönskemål. Nu kommer 
eleven varje lektion och övar dessutom däremellan. Janna misstänker dock att eleven 
kommer sluta till hösten då det är mycket i skolan. Förhoppningsvis gjorde Janne i 
alla fall så eleven inte ser på musikutövande som något påtvingat och krystat. 
 
Det gäller för eleven i fråga att förstå att de är där för sin egen skull. Jag har sagt det 
förut och säger det igen. Av eleverna som går på mellan- och högstadiet är det nog få 
som inte har en fritidssyssla. Jag misstänker att många av dem går på dessa aktiviteter 
mest för att de ska, inte att de verkligen vill. Det brukar oftast stå mellan sport eller 
musik. Eller så kan båda hinnas med. I sport tänker jag att färdigheten slipas genom 
repetition och en tränare som står och säger ”mer fotarbete!” eller ” håll huvudet still 
genom hela backswingen!”. På detta plan liknar musik- och sportaktiviteterna 
varandra väldigt mycket. En musiklärare kan låta på samma sätt. Den stora skillnaden 
är att i musikövningen är det meningen att eleven ska ha en åsikt om vilket innehåll 
som ska behandlas. Det ska vara en kreativ process som eleven förhoppningsvis vill 
ta del av. I alla fall i frivilligverksamheten såsom kulturskola eller studieförbund. Det 
handla om att komma åt den där upptäckarglädjen som finns inom alla och kan 
plockas fram med rätt metoder. Filip Kvissberg menar att det han gjorde när han 
startade sin skola var att vända på begreppen. Istället för att han uppsökte eleverna 
fick de uppsöka honom. Hans idé var att erbjuda undervisning. De som vill fick 
komma, annars gick han någon annanstans. Det konceptet visade sig funka med 60 
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anmälningar redan första dagen. Undervisningssituationen i musik är trots allt en 
lärandesituation. Det gäller att komma runt subjekt-objekt-mentaliteten.  
 
Ett uttryck som jag blev utsatt för i ett sammanhang jag inte längre minns är ”kultur 
ska finnas men det får inte kosta!”. Det har hängt sig kvar. I en artikel beskrivs ett 
projekt i Växjö där arbetslösa ungdomar i åldern 16–20 fick komma och jobba med 
självvalda projekt under en fyraveckorsperiod på sommarlovet (Magazinet, 2006). De 
fick utbetalt ett dagarvode och kunde sedan syssla med ett eller flera projekt. I 
artikeln exemplifieras så vitt skilda projekt såsom göra dansvideo, sy kläder och måla 
rollspelsfigurer. Bakom projektet stod bland andra Växjö kommun. Här tycker jag 
verkligen att ungdomarnas kreativitet tagits tillvara på ett exemplariskt sätt. En av 
deltagarna säger att om han inte hade projektet skulle han stå på industrigolvet. En 
annan skulle annars bara ha hängt på stan då han inte fått något sommarjobb, nu är 
han involverad i skapandet av en dansvideo. Jag blir nyfiken på vad som händer när 
detta projekt är över. Vilka krafter är det som satts igång? Ungdomarna får ett 
förtroende från vuxenvärlden att satsa på sina passioner och göra något kreativt av 
dem. De kan få lön som i ”riktiga” projekt. De får ett ryggdunk som säger att de kan 
något unikt. Det måste vara fantastiskt för ungdomar som nog inte kände sig så 
kaxiga när de inte lyckats få sommarjobb. Många av ungdomarna har nog fått 
mersmak på att jobba med sina passioner i fortsättningen. Även fast de inte får lön.  
 
Det projekt som jag deltog i, där vi försökte få ungdomar att spela, hade också 
kommunen i ryggen. Tyvärr hade inte uppdragsgivaren gett några vidare instruktioner 
förutom ”ungdomarna i Danderyd/ Djursholm mår dåligt. Se vad ni kan göra”. Det 
slutade i fiasko. Jag lyckades visserligen få några gitarreleven. Med tanke på att den 
andra musikläraren, bildläraren, dramaläraren och dansläraren inte fick ut något 
konkret av projektet kan jag tycka att det liknar fiasko. Inga nya ungdomar värvades 
till kulturskolan. Vad hade hänt om den ansvariga mannen från kommunen satt sig 
ner och diskuterat med oss lärare först? Förhoppningsvis hade vi kommit fram till en 
strategi för vad vi skulle åstadkomma samt på vilka villkor.  
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