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SAMMANFATTNING 
 
 
Detta arbete är en undersökning av fyra yrkesbehöriga musiklärares tankar och åsikter 
gällande instrumentvården i grundskolan. Dessa lärare ger här sin syn på hur deras bakgrund, 
utbildning och förutsättningar på arbetsplatsen påverkar arbetet med att hålla 
instrumentparken i ett gott skick. Klassrummets instrumentvård har i undersökningen visat sig 
vara ett eftersatt område i forskning, debatt och litteratur.  
 
Undersökningen bygger på fyra intervjuer med öppna frågor där lärarna själva fått reflektera 
och sätta ord på sina tankar och åsikter om instrumentvård. Dessa svar har med hjälp av given 
information om utbildning, arbetsplats och fritidsintressen satts i en tydlig kontext. 
 
Resultatet visar på stor medvetenhet hos musiklärarna för hur viktig instrumentvården är i 
skolan. Samtliga ser instrumentvården som musiklärarens ansvarsområde. Musiklärarnas 
fritidsintressen har i tre av fyra fall spelat en avgörande roll för hur man idag klarar av att 
sköta instrumentvården. Tre musiklärare ser sin utbildning som direkt otillräcklig på området, 
och två av dessa säger sig idag ha ett tydligt behov av kompetensutveckling. 
 
Sökord: Instrumentvård, Instrument, Musiklärare, Utbildning.  
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1. INLEDNING 
 
Jag har under min egen skolgång och genom mina praktikperioder här på KMH fått 
möjligheten att upptäcka hur enorm skillnad det är ute på våra skolor när det kommer till 
kunskapsnivå och prioriteringar inom instrumentvård. Vissa skolor har bra utrustning som 
hålls i ett gott skick. Andra skolor har en nedgången instrumentpark och känslan av att 
eleverna tappat respekten för utrustningen brukar kunna infinna sig, vilket jag märkt under 
mina besök på dessa skolor. Men hur stor del av ansvaret vilar på musikläraren? Andra 
faktorer som budget eller arbetsbelastning kan vara orsaken lika väl som lärarens kompetens. 
 
Jag är själv mycket tekniskt intresserad och bygger, renoverar och modifierar elgitarrer, 
elbasar och trummor på fritiden. Jag har dessutom aktivt spelat i olika band sedan 1994 och 
därigenom fått hjälpa många med justering av trummor och övriga musiktekniska problem. 
Detta har gjort att jag mer eller mindre medvetet alltid granskar instrumenten på nya platser. 
Att ha fått chansen att försöka besvara mina funderingar gällande min framtida yrkessituation 
på detta område har varit mycket spännande. 
 
Det finns idag en nästan oändlig mängd olika varianter och fabrikat på musikinstrument och 
kvalitet och pris går inte alltid hand i hand. På få andra platser är instrumentslitaget så stort 
som i en musiksal på högstadiet. Detta ställer krav på musikläraren som ska ge sina elever 
bästa tänkbara möjlighet att få uppleva glädje och se sig själva utvecklas inom musicerandet, 
samtidigt som ekonomi, tid och kunskap löpande påverkar instrumentparkens skick. Hur 
arbetar man med instrumentvård ute på skolorna, och vad har man för syn på sin egen 
kompetens och roll i skötseln av musiksalens utrustning? 
 
 
 
2. BAKGRUND 
 
2.1. Musikinstrumentens roll i undervisningen 

Yrket musiklärare innefattar många olika arbetsuppgifter och utmaningar. Sång, 
ensemblespel, historiska förläsningar och musikteori är bara några exempel på områden som 
musikläraren ska vara förtrogen med. Skolverket beskriver ämnet musik delvis så här: 

Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det gemensamma 
musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som melodi, metrik och harmonik 
samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att dessa begrepp tillämpas i 
musicerande och musikskapande. Koncentrerat lyssnande, regelbundet återkommande övning samt 
utveckling av hörförståelse är viktiga medel för den personliga kunskapsutvecklingen och 
musikupplevelsen. 1 

Begrepp som ”det gemensamma musicerandet” och ”regelbundet återkommande övning” för 
över fokus på något som ständig finns vid musiklärarens sida – musikinstrumenten. Det är 
allmänt känt inom musikerkretsar att utrustningen och instrumenten har stor inverkan på 
spelglädje och resultat. De flesta som försökt vet att man helt enkelt inte kan spela rena och 
välljudande ackord på en ostämd gitarr oavsett hur skicklig man är.  
 

                                                
1 2007/2008 kursplaner och betygskriterier. www.skolverket.se 
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I sin avhandling Skolvägen eller garagevägen beskriver Anna-Karin Gullberg samspelet 
mellan människa och instrument: 
 

Den musikaliska kommunikationen sker både mellan utövaren och instrumentet, mellan musiker i en 
ensemble och mellan musiker och åhörare. Instrument och röster producerar ljudvågor som startar 
komplicerade fysiologiska processer och som i sin tur resulterar i olika hörselintryck. Vi hör när det 
är en eller flera toner, vi kan bedöma styrkan och hastigheten på toner och bestämma klangfärgen. 
/.../ Den auditiva perceptionen är viktig både vid musiklyssnande men också vid musicerande, då 
man bedömer och förändrar sitt spel genom den feedback som ljuden ger.2 

 

Om man ska utveckla sitt spel och gehör måste således utrustningen hålla en nivå som tillåter 
att tillräcklig ”feedback” ges så att den egna prestationen går att urskilja och reflektera kring. 
Gitarrer och basar tappar intoneringen och förmågan att hålla stämningen när strängarna blivit 
för gamla med negativ påverkan av just musicerandet som följd. Förflyttar vi oss ut till 
replokalerna i landet håller var och en efter sitt instrument och utrustning efter bästa förmåga. 
Man är oftast mån om att inte behöva skämmas inför publiken med en ostämd gitarr eller en 
spräckt crash-cymbal som låter gräsligt. Men i skolans musiksal då? Platsen där så många 
spelar på instrument som ingen av musikerna själv äger, hur ses instrumenten efter där?  
Ralf Sandberg, lektor i musikpedagogik, har i sin doktorsavhandling undersökt vilka moment 
som musiklärare i högstadiet prioriterar i sin undervisning: 
 

Den vanligast förekommande aktiviteten är spel i gruppvis som 84 procent av lärarna anger i årskurs 
7, vilket stiger till 88 procent i årskurs 9. Tre fjärdedelar uppger att spel efter gehör förekommer i 
både årskurs 7 och 9. Tre fjärdedelar anger att praktisk instrumentkännedom förekommer i årskurs 7 
medan förekomsten av detta moment minskar i årskurs 9. Två tredjedelar uppger att spel i hela 
klassen förekommer i årskurs 7, vilket ökar till tre fjärdedelar i årskurs 9. Spel efter noter och 
musikskapande på instrument förekommer hos över hälften av lärarna i årskurs 7 medan 
förekomsten av dessa moment ökar i årskurs 9.3 

 
Tre fjärdedelar av lärarna ovanstående undersökning uppger att instrumentkännedom 
förekommer i årskurs sju för att sedan minska i årskurs nio. Det visar på att en medvetenhet 
gällande handhavandet av musikinstrumenten tycks finnas hos majoriteten av musiklärarna. 
 
2003 är Ralf Sandberg åter aktuell i den Nationella utvärderingen av grundskolan och i denna 
sammanfattas lärarnas syn på lokaler och instrument såhär:  
 

Utvärderingen visar att resurstilldelningen upplevs som otillräcklig av musiklärarna 
och att musikämnet upplevs ha låg status bland kollegor och sällan berörs i lärarlagsarbetet. 
Att det endast finns en liten tid till förfogande gör att undervisningen 
standardiseras och att det blir svårt att genomföra mer krävande övningar i klassen. 
Lokalernas utformning och bristande tillgång till instrument skapar svårigheter att 
organisera kreativa och musikskapande moment i undervisningen. [min kursiv]4 

 
Den bristande tillgången till instrument tas upp som ett tydligt uppmärksammat problem hos 
musiklärarna. Däremot berörs inte instrumentvården i den Nationella utvärderingen. 
 
 

 
                                                
2 Gullberg (2002) s.68f  
3 Sandberg, R.  (1996) s.116f 
4 NU-03 Musik, ämnesrapport till rapport 250, s.55   
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2.2. Musiklärarutbildningen och instrumentvården 

När jag tog mig an uppgiften att söka litteratur som behandlar sambandet mellan musikläraren 
och instrumentvården tänkte jag att det borde finnas en hel del, men det visar sig att detta är 
ett eftersatt område gällande uppmärksamhet och litteratur. Faktum är att det inte finns någon 
formalia som konkret beskriver vilka kunskaper en musiklärare behöver inneha för att vårda 
en musiksals instrument/utrustning. Musiklärarutbildningen på Kunglinga Musikhögskolan 
(KMH) innehåller inte heller något fast moment där dessa färdigheter lärs ut. Detta leder till 
att flera av dagens blivande musiklärare lämnar utbildningen utan att någonsin ha bytt 
strängar på en akustisk gitarr.  
 
Jag har sökt igenom prospektet med valbara kurser som finns tillgängliga att söka på KMH 
och fann att ingen kurs på området instrumentvård erbjuds. En mer ingående studie av 
kursplanerna stödjer påståendet att det inte finns något beskrivet angående instrumentvård. 
 
Så här ser ett typiskt upplägg ut för en ensemblekurs. Exemplet som följer är taget från det 
övergripande måldokumentet för Lärarutbildning, inriktning mot musik, för skolår 6-9,  
270 hp, som finns på KMH’s hemsida. 
 

15 poäng = 400 timmar ensemble. Under dessa timmar (oavsett lärarledd undervisning 
eller egna studier) ska studenten spela piano, gitarr, elbas och trumset samt sjunga, för  
att bli en god, lyhörd ensemblemusikant med stor kommunikativ förmåga. 
/.../ med ”höga resultat” menas att varje student 
ska behärska ensembleområdet enligt nedanstående examensmål. 

Examensmål: 
Efter avslutade 15 högskolepoäng ska studenten kunna följande: 
– Spela piano, gitarr, elbas och trumset samt behärska sin sångröst på ett så bra sätt i en 
ensemblesituation att han/hon kan spela samtidigt som han/hon kan analysera vad som sker 
musikaliskt i gruppen och därmed ta beslut om sitt eget och andras spel, som 
en förutsättning för klassrumsspel i helklass. 

 

Det är en stor kurs och 400 timmar lär man sig mycket på. Det går att utläsa ur examensmålen 
att stort fokus läggs på att kunna analysera det musikaliska händelseförloppet i gruppen och 
att utifrån detta reflektera och reagera. För att detta ska fungera väl är det rimligt att anta att 
utrustningen är väl fungerande och att instrumenten håller en fullgod spelbarhet. Det finns 
dock ingenting skrivet i detta övergripande måldokument att kursen ska ge studenten 
kunskaper i att hålla ensembelmiljön där han eller hon verkar i ett användbart skick. 
 
2.3. Konsekvenser för eleverna 

Några av målen som går att utläsa i kursplanen för årskurs nio är: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 

Eleven skall: 
1: kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över 
och bedöma utförandet, 
2: kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta 
tankar och idéer, 
3: kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande,  
4: vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av 
hörselvård. 5 

                                                
5 www.skolverket.se 2007/2008  kursplaner och betygskriterier 
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Punkt ett stämmer väl överens med målldokumentet för ensemble från KMH och samma krav 
på utrustningen bör därför rimligtvis även gälla här. I punkt tre nämns att eleverna skall kunna 
tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande. När 
dessa ”centrala” begrepp inte är specificerade uppstår frågan vad som ska räknas in. Som 
relativt erfaren musiker såväl på gitarr, bas och trummor kan jag åtminstone lista upp fyra 
begrepp som jag vet är i högsta grad centrala för varje instrumentmusicerande människa jag 
känner: 
 

• Gamla, ostämda eller avspelade strängar 
• Trasiga instrument 
• Ostämda eller sönderspelade trumskinn 
• Glappa eller ”döda” sladdar 

 

Ralf Sandbergs forskning pekar i samma riktning på denna punkt: 
Vissa av lärarna klagar på att de inte har ett piano i klassrummet att spela på. En del lärare får 
exempelvis dra in ett piano i klassrummet när de har musiklektion eller bära in instrument för att 
spela på. De instrument som ändå finns i klassrummet eller musiksalen kan enligt lärarna vara i 
mycket dålig kondition, strängar som är trasiga, trumskinn spräckta eller instrumenten helt 
ostämda. [min kursiv]6  

 

Dessa företeelser leder mer eller mindre direkt till att en olustfylld känsla infinner sig i 
musicerandet, om musicerande överhuvudtaget fortfarande är möjligt.  
I en undervisningssituation leder det även till att framsteg blir svåra att uppmärksamma, vilket 
jag tydligt märkt av under mina praktikperioder. En ostämd gitarr låter som sagt illa trots 
timmar av övning. Det verkar som att musikläraren bär ett tungt ansvar för det gemensamma 
musicerandet genom sin förmåga att hålla instrumenten i ett skick som inte riskerar att i allt 
för stor utsträckning ha negativ påverkan på elevernas utveckling. Även en rättvis bedömning 
av spelmässig kvalitet och utveckling försvåras om det sker på defekt utrustning, och dessa 
bedömningar är delvis betygsgrundande. 
 
2.4. Musiksalen 

Varje lärare har sin egen pedagogiska tro och erfarenhet och arbetar utifrån dessa fram ett sätt 
att bedriva sin undervisning. Man har därför som lärare sina egna unika behov och önskemål 
gällande vilken utrusning man behöver. Stewe Gårdare är musikpedagog och har skrivit 
boken Musikoteket. Han pratar om just vikten av att vi skapar möjligheter för eleverna att 
känna lust i det gemensamma musicerandet. Här nedan följer ett exempel från Stewe på hur 
en välutsrustad musiksal kan se ut: 

 
Utrustning i musiksal 
_ 15 gitarrer 
_ 15 balalajkor eller ukeleler 
_ 1 elbas med förstärkare 
_ 2 elgitarrer med förstärkare 
_ 1-5 synthar eller keyboards med förstärkare 
_ Piano eller flygel 
_ 25 klangspel (små) för melodispel 
_ Xylofoner (stora) 
_ Tonstavar (stora), tonboxar av olika storlek 
_ 25 blockflöjter 
_ 1 trumset 

                                                
6 Sandberg, Ralf  (1996) s.174 
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_ 1 par congas 
_ 5 bongos 
_ Handtrummor 
_ Tamburiner 
_ Maracas 
_ Trianglar 
_ Claves 
_ Ett antal udda instrument med spännande ljud bör också finnas. 
_ Fiol, klarinett, tvärflöjt, trumpet och ett dragspel är också användbara instrument, som 
man kanske kan få låna av musikskolan. 
_ En musikdator med synt, sequenser och skrivare bör höra till grundutrustningen 
_ Använd också elevernas egna instrument som de tar med till lektionerna. 
_ En förstärkaranläggning med mixer och några mikrofoner är en stor tillgång. Då kan 
man förstärka vissa tonsvaga instrument eller sjunga till en klassorkester.7 

 
I den bästa av världar kan man som musiklärare skryta för kollegerna över en så välutrustad 
musiksal. Men vid en närmare granskning blir det snabbt uppenbart hur mycket arbete det 
torde krävas att hålla efter så många instrument. Inte mindre än 33 stränginstrument att hålla i 
spelbart skick skulle nog kunna få vem som helst att klia sig nervöst i nacken. Har man 
däremot goda kunskaper i instrumentvård kan man säkert utan allt för stor ansträngning hålla 
detta klassrum fräscht länge. Hur löser musiklärarna detta? Vilka kunskaper tycker man 
behövs och hur mycket tid?  
 
 
 

3. SYFTE 
 
Syftet med detta arbete är i första hand att öka förståelsen för hur instrumentvården i skolan 
ser ut genom att kvalitativt undersöka hur fyra yrkesbehöriga högstadielärare i musik ser på 
instrumentvården i skolan, samt hur de i sitt arbete jobbar med instrumentvård. I vidare 
mening syftar arbetet till att sätta lärarnas syn på den egna kompetensen inom instrumentvård 
i skolan i relation till deras bakgrund och utbildning. 
 

3.1. Problemprecisering 

Givet uppsatsens syfte är följande frågeställningar att föredra: 
 

• Hur ser musiklärarna på instrumentvård utifrån sin egen bakgrund och utbildning? 

• Finns det behov av instrumentvård som ett ämne i musiklärarutbildningen? 

                                                
7 Gårdare (1992) s. 49  
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4. METOD 
 

När jag hade bestämt vilket problem som skulle undersökas var det också viktigt att välja 
lämplig metod inför den kommande datainsamlingen. Eftersom min intention bland annat 
varit att ingående undersöka och tolka några få musiklärares syn på ämnet instrumentvård, har 
jag valt att göra intervjuer med relativt hög standardisering, men med en lägre grad av 
strukturering.8  
 

Jag har genomfört intervjuer efter ett av mig på förhand skapat frågeformulär, där så mycket 
utrymme som möjligt lämnats åt lärarna att öppet reflektera. Anledningen till att jag valt 
denna metod är att jag velat undersöka de slumpmässigt utvalda musiklärarnas tankar och 
åsikter gällande sin relation till skolans instrumentvård, och inte fysiskt mäta deras specifika 
kvalitéer i utförandet. Vissa frågor har dock en hög struktureringsgrad, bland annat frågan om 
budget, och dessa har använts för att kunna sätta lärarnas reflekterande i ett tydligt 
sammanhang.  
 

4.1. Avgränsning 

Studien omfattar fyra musiklärare. Att jag valt att intervjua just fyra lärare grundar sig i att jag 
ville kunna få tid att verkligen förstå deras tankar och åsikter kring ämnet. De lärare jag 
intervjuat är samtliga yrkesbehöriga och deras åsikter är därmed relevanta för min 
frågeställning. Jag har valt att intervjua lärare i Stockholmsområdet. Detta dels för att jag bor 
här och i mitt framtida yrkesliv sannolikt kommer att vara verksam här, men även för att jag 
genom mina praktikperioder fått klart för mig hur varierade förhållanden som råder mellan 
Stockholms skolor gällande instrumentvården.  
 

4.2. Tillvägagångssätt 

Jag valde slumpmässigt ut några skolor ur gula sidorna, samt genom skolverkets hemsida. 
Jag använde mig av ”blunda och peka” för att låta slumpen styra så gott som möjligt. 
Därefter mailade jag ut en kort information om vem jag är, min undersökning och en 
förfrågan om musikläraren kunde tänka sig att ställa upp. Efter hand så märkte jag dock att 
denna metod inte var effektiv för mig. Endast några få svar kom tillbaka och ingen av dessa 
var villig att ställa upp. Jag valde då istället ut några nya skolor på samma sätt och sökte på 
deras respektive hemsida fram namnet på musikläraren. Därefter sökte jag fram deras 
mobilnummer på Eniro.se och kontaktade dom på kvällstid. Jag presenterade mig och 
berättade kort om min undersökning. Samtliga av de första fyra jag ringde svarade positivt 
och sa att det skulle vara trevligt att ställa upp, så tider bokades muntligen vid samtalen. 
 
För att lättast samla in materialet framställdes ett frågeformulär som låg till grund för fyra 
kvalitativa intervjuver där musiklärarna själva fick berätta om sina kunskaper och tankar om 
instrumentvård i skolan. Själva intervjuerna tog i snitt 15 minuter. 
 
Alla fyra intervjuer är genomförda på de skolor där de tillfrågade arbetar. Vid två intervjuer 
satt vi i musiksalen. Vid en intervju satt vi i skolans musikstudio. Vid en intervju satt vi i ett 
kontor i kulturskolans lokaler på källarplanet i en grundskola. Vi satt ostörda vid varje 
                                                
8 Patel och Davidson (1994) s. 61 
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intervju. Varje tillfälle inleddes med att jag klargjorde att syftet med mitt besök inte var att 
granska eller mäta deras kunskaper i att byta stängar, utan att få höra deras egna tankar och 
åsikter. Jag informerade tydligt att intervjuerna är helt konfidentiella och att endast jag vet på 
vilken skola jag har varit, samt vilken lärare jag har intervjuat. Intervjuerna inleddes med 
netrala, bakgrundsbeskrivande frågor.  
 
 
Inspelning av intervjuerna har skett på MiniDisc. Jag därefter transkriberat intervjuerna så att 
jag har haft möjlighet att noggrant gå igenom materialet för att försäkra mig om att jag 
uppfattat svaren korrekt. Inga namn nämns på inspelningarna, varken på skola, kommun eller 
personer. Detta för att garantera fullständig anonymitet. Jag har i efterhand transkriberat hela 
intervjuerna för att lättare kunna göra jämförelser och överblicka vad som sagts. Jag har valt 
och format min metod utifrån Patel och Davidsons litteratur.9  
 
 
4.3. Presentation av Intervjupersonerna 

Här följer en kort presentation av de intervjuade musiklärarna. Presentationen är sammansatt 
utifrån de inledande frågorna under intervjuerna. Jag har valt att fingera samtliga namn för att 
garantera lärarnas anonymitet. 
 
”Klas” är 49 år och har jobbat som musiklärare i tjugo år, varav sju på nuvarande arbetsplats. 
På Gymnasiet gick han Naturvetenskaplig linje och efter det sökte han in till Kungl. 
Musikhögskolan i stockholm där han gick i två år och sedan läste han svenska. Metodiken 
läste han på Lärarhögskolan. Huvudinstrument är alla varianter av gitarr. Övriga instrument 
Klas anger att han spelar är flöjt och piano. Klas har spelat i många band och visar även efter 
intervjun upp tre skivor han gjort. 
 
”Micke” är 53 år och har jobbat som musiklärare i ca trettio år men har endast jobbat på 
nuvarande arbetsplats sedan hösten-07. Utbildad till musiker vid Ingesunds Folkhögskola och 
därefter utbildad till musiklärare vid SMI i Stockholm. Micke spelar det mesta som går att 
spela på (piano, sax, klarinett, trummor, gitarr, bas mm) men huvudinstrument är fagott. Han 
har spelat i symfoniorkester, sjungit i kör och haft olika källarband. 
 
”Lisa” är 52 år och har jobbat som lärare i trettio år och som musiklärare i tio år. Hon har haft 
alla grundkoleklasser i fem år. Lisa gick i musikklasser från årskurs fyra och vidare genom 
Gymnasiet. Hon är utbildad på Lärarhögskolan under sena sjuttiotalet där hon gick 
mellanstadielärarutbildningen med behörighet att undervisa i musik upp till årskurs sex. Lisa 
spelar piano och gitarr men kör är hennes största intresse. Hon berättar efter intervjun att hon 
har lett många vuxenkörer på fritiden de senaste femton åren. 
 
”Johan” är 29 år och har jobbat som musiklärare i tre och ett halvt år, varav två på nuvarande 
arbetsplats. Han är utbildad till instrument/ensemble-lärare vid Musikhögskolan i Piteå. 
Johans huvudinstrument är allt blås utom flöjt. Han spelar även piano och gitarr. I huvudsak 
jobbar Johan som instrumentlärare på kulturskolan, men vikarierar även en del i grundskolan, 
då mest i klasserna fem till åtta. 
 
 

                                                
9 Patel, Davidson, (2003)  s.62ff 
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5. RESULTAT 
 

Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag gått igenom materialet och jämfört resultaten 
från alla fyra intervjuer. Svaren är indelade kategorier utefter de områden som berörts under 
intervjuerna.   
 
 
5.1. Ansvar för instrumentvård 

Samtliga lärare påvisar en medvetenhet om begreppet instrumentvård och betonar att det är en 
viktig del av musiklärarens vardag. Klas och Micke utmärker sig som de två mest aktiva inom 
området. De är de två musiklärare som tydligt och klart svarar att de har ansvaret för 
instrumenten och det stämmer med det positiva intryck jag får när jag ser på vilket skick 
instrumenten på deras skolor har.  
 
Lisa har en kollega som sköter det mesta säger hon, och berättar att samma dag som jag 
besöker skolan ska gitarrerna ses över. En påse med nyiköpta strängar ligger på hennes 
kontor. Hon pekar på de tolv akustiska gitarrerna i hörnet. Inte mindre än åtta saknar strängar 
vad jag kan se. ”Det handlar om att jag inte har använt mig av rockinstrument eller gitarrer 
tidigare, så därför ser det ut som det gör”, säger hon. Lisa är den lärare som, trots mitt 
klargörande att jag inte är där för att mäta hennes kunskaper, intar en tydligt defensiv och 
ursäktande attityd när ämnet kommer på tal. 
 
Johan anger även han att han har delat ansvar för instrumentvården med kollegor. Han 
vikarierar endast i grundskolan, så hans direkta ansvarsområde begränsas till kulturkolans 
utrustning. 
 
 
5.2. Lärarnas syn på sin utbildning och instrumentvården 

På denna punkt skiljer sig en av lärarnas erfarenheter tydligt från övriga. Micke är mycket 
nöjd och anger både Ingesund och SMI som duktiga på att lära ut instrumentvård. 
 

Det ingick en hel del. Vi hade projekt där vi gick igenom dom bitarna och det kändes bra. Jag fick 
ett väckt intresse för att sköta och jobba med instrument, samtidigt som vi fick en god vetskap om 
hur instrumenten fungerar. (Micke)  

 

Klas som gått på Kungl. Musikhögskolan uppger att det inte fanns någonting gällande 
instrumentvård i hans utbildning. Han har lärt sig allt han kan om detta på egen hand och 
uppger sitt brinnande intresse för musik på fritiden som sin kunskapskälla: 
 

Det jag kan om instrumentvård har jag lärt mig själv helt och hållet, det har jag aldrig fått någon 
utbildning på. (Klas)  

 
Lisa har eftersom hon inte gått någon formell musiklärarutbildning följaktligen inte heller fått 
någon utbildning gällande instrumentvård. Hon uppger dock hur bra det skulle vara om någon 
skulle komma ut på skolan där hon arbetar och hålla en kurs.  
 

Det skulle vara kanon för mig att gå någon kurs i hur man stämmer gitarrer och fixar trummor. 
/.../ Någon som kunde komma ut hit en halvdag och visa hur jag ska ta hand om allt skulle jag 
verkligen tacka ja till. (Lisa) 
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En sån här institution är rätt omfattande vill jag påstå, om man ska ha det på en hyfsat kul nivå. 
Det är många bitar och man lär sig inte det på en kafferast. (Klas) 

 
När vi jämför ovanstående två citat ser vi tydligt hur olika syn Klas och Lisa har gällande hur 
mycket tid man tror det går åt för att lära sig ta hand om klassrummets instrument.  
 
Johans utbildning innehöll inte heller något konkret om instrumentvård. Även han berättar att 
han inte känner sig nöjd med vad han har fått med sig gällande instrumentvård. 

 
Jag får säga att jag gärna hade sett mer av detta, det jag kan är bara ytterst grundläggande 
kunskaper. Om vi utökar begreppet vård till att kunna fixa instrumenten när något är fel så skulle 
jag gärna kunna lite om det också. Det får väl bli något jag får försöka lära mig själv i framtiden. 
(Johan) 
 
 

5.3. Vad behöver musiklärare kunna? 

Musiklärarnas kunskaper tycks tydligt påverka deras attityd till vad man måste kunna. Ju mer 
man kan, desto mer anser man i regel att man måste kunna. Micke och Klas ger ganska klara 
besked om vad de anser att en lärare måste kunna. De sammanfattar rockinstrument som ett 
enhetligt område man måste kunna ta hand om. Byta och stämma upp strängar på alla typer av 
gitarrer och basar sägs vara en nödvändighet för musikläraren. De säger också att förstärkare 
och studioutrustning är en del av musiklärarens ansvarsområde. Båda anser även att man bör 
ha kunskaper om sådant man inte kan laga själv. Att lämna in en förstärkare när en tone-ratt 
blivit glapp kan bli mycket dyrare om man inte kan berätta för musikaffären vad som är 
trasigt.  

 Byta strängar, det kan man ju inte lämna bort. Det skulle både vara rent löjligt och även ett 
gigantiskt pengaslöseri! (Klas) 
 
Man behöver kunna otroligt mycket! Om du ser en normal arbetsdag så är det alltid något som pajar 
– en sträng går av, trumskinn som spricker eller trumstockar som går av. /.../ Man måste ha en 
lödkolv i ena handen och en skruvmejsel i den andra plus tid undansatt för detta. (Micke) 

 
Lisa och Johan tar inte upp instrumentvårdskunskaper på ett lika tydligt sätt. Båda är dock 
under intervjuerna öppna med att de saknar delar av de kunskaper som de anger som 
nödvändiga. 
 

Det är självklart att man måste kunna stränga en gitarr och sköta resten av instrumenten. (Lisa) 
 
Det man absolut måste kunna är handhavandereglerna för instrumenten. Detta ska man ju lära ut 
till eleverna vid första lektionen. Hur man behandlar instrumenten på ett bra sätt. (Johan) 

 

5.4. Hur mycket tid går åt? 

Denna fråga har jag ställt med huvudsakligt syfte att få igång en reflektion hos lärarna. Att 
mäta detta på ett jämförbart sätt skulle vara nästan omöjligt eftersom utrustningsmängd, antal 
elever och lektioner skiljer sig kraftigt från fall till fall.  
 
Även på denna punkt pekar resultatet det sig att ju mer man kan, desto mer tid lägger man ner 
på instrumentvård. Klas uppger att han lägger ner cirka fyra timmar per vecka på instrument 
och utrustning. Micke tycker att det är svårt att uppskatta men säger att på sin förra arbetsplats 
gick minst två timmar utanför lektionstid åt per vecka. 
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Nu jobbar jag ju på en skola som saknar egen musiksal vilket gör att det blir en hel del 
transporterande. Då slits instrumenten och går sönder. Så en betydande del av min arbetstid går åt 
till att justera och hålla efter sakerna. (Micke) 

 
Johan uppger att runt en timme i veckan går åt och Lisa anger en halvtimme. 
 
 
5.5. Budget 

Att skolor har olika förutsättningar är inget nytt, men jag blev förvånad över att skillnaderna 
var såpass stora gällande hur mycket man lägger på musiken. 
 

• Klas skola har en årlig musikbudget på 50 000 kr för 2008. 

• Mickes skola har en musikbudget på 5 000 kr för 2008. Man tar dock ställning 

löpande när något behöver köpas in. 

• Lisas skola har en musikbudget på 14 000 kr för 2008, och det ska räcka till böcker 

och allt. 

• Johan känner inte till budgeten, men säger att det i regel tas ställning löpande efter 

behov. 

 

5.6. Den egna skolans utrustning och instrument 

Varje ovan angiven budget stämde överens mycket bra med den bild jag fick av instrumentens 
kvalitet och skick på respektive skola. Jag ville dock undersöka om det även stämmer överens 
med lärarnas syn på den egna arbetsplatsen. 
 

Det känns ganska tillfredsställande eftersom den här skolan var nystartad som grundskola när jag 
började. Från början fanns nästan ingenting, så jag har fått forma det här väldigt mycket. Inte allt 
men en stor del av det som finns har jag köpt in själv, eller åtminstone varit delaktig i. (Klas) 

 
Klas har mycket pengar och är således mycket nöjd. Ett väntat resultat skulle jag vilja påstå. 
 

På kvalitetssidan finns det ju alltid önskemål. Det är acceptabelt men inte vad jag gillar! Jag vill ha 
en högre standard på instrumenten, för det är ju så – är man nybörjare ska man ju egentligen ha de 
bästa instrumenten. (Micke) 

 
Micke som har påvisat en god kännedom om instrument och utrustning är också tydligt 
medveten om sin situation och är inte nöjd. Han har dock inte arbetat mer än en termin på den 
här skolan, så det skulle vara verkligt intressant att följa utvecklingen de kommande åren.  
 
Lisa har inte den lägsta budgeten, men säger att hon inte är nöjd med sin instrumentpark. 
 

Det förnyas väl lite löpande och fixas, men så spelar eleverna som bara den! Så det är lite svårt att 
hålla ihop allt på en tillfredsställande nivå. (Lisa) 

 

Johan känner inte till den fasta budgeten men är inte heller han speciellt nöjd med 
instrumenten på sin arbetsplats. 
 

Överlag så kunde det ju varit bättre. Instrument är tyvärr inte gratis. En del av instrumenten är 
det inte roligt att spela på, det får jag allt erkänna. (Johan) 
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Sammanfattningsvis verkar budget och syn på instrumentens kvalitet och skick gå tydligt 
hand i hand. 
 
 

5.7. Till blivande musiklärare 

Då de intervjuade lärarna har olika bakgrund och utbildning är det intressant att se vad 
respektive lärare anser vara det bästa rådet till en blivande musiklärare beträffande 
instrumentvård.  
 

Jag tror man får se två aspekter på det. Om man börjar någonstans där det är dåligt utrustat, där 
utrustningen är minimal, då får man tänka på lång sikt om det ska vara kul att jobba. Det tar 
flera år att bygga upp en sån här institution. Hamnar man nånstans där det finns mycket då är det 
ju kul. Men det är också en hel del jobb.(Klas) 
 
Det gäller att tänka till riktigt rejält och se till att man får utbildning på detta, att man får tid till 
att förstå problematiken. Att man lär sig att stämma, byta strängar och fixa och dona med 
klassrumsinstrumenten innan man kommer ut på arbetsplatsen! Sen är det så mycket annat som 
trycker på i det dagliga arbetet, så att det riskerar annars att man sitter med en hel hög trasiga 
instrument i ett förråd som aldrig kan tas fram. 
Så att vara förberedd inför det här är mitt tips, för det händer så otroligt mycket hela tiden. 
Ha kontroll! (Micke) 
 
Ju mer insatt man är [desto bättre är det].10 (Lisa) 
 
Passa på att lära in sådant så mycket som möjligt. Enkla saker som ständigt går sönder kan bli 
liggande i evigheter om man känner att man inte vågar ta hand om det. (Johan) 

 
Det är tydligt och klart att alla lärare ser det som otroligt viktigt att man ser till att lära sig ta 
hand om instrumenten och utrustningen i god tid innan man kommer ut i arbetslivet. 
 

 

6. DISKUSSION 

 
När jag inledde denna undersökning ville jag undersöka fyra utbildade musiklärares syn på 
instrumentvård. Att få tag på fyra lärare med såpass olika bakgrund var en bonus jag inte 
räknat med. En högskoleutbildad musiklärare, En outbildad musiklärare (dock 
högskoleutbildad och behörig), en SMI-utbildad musiklärare (innan SMI blev 
högskoleklassad) samt en högskoleutbildad I/E-lärare. Att få höra deras olika tankar och syn 
var oerhört spännande. 
 
Att ta ansvar för instrumenten på en arbetsplats tycks vara tämligen knutet till en känsla av 
trygghet inom området instrumentvård. Klas och Micke som är de två lärare som säger sig 
vara väl förtrogna med sådant är också de två lärare som på egen hand tar fullständigt ansvar 
för instrument/utrustning på sin skola. 
 
Spännande är att endast en av intervjupersonerna är nöjd med sin utbildning gällande 
instrumentvård. Det är Micke som gått på Ingesunds Folkhögskola och på SMI. Ingen av de 
andra säger sig vara nöjd med sin utbildning på den punkten. Lisa visade sig sakna formell 
                                                
10 Min parentes. Jag tolkar hennes gester på detta sätt. 
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musiklärarutbildning och tyckte därför inte heller att hon kunde besvara denna punkt. Hon har 
dock gått en utbildning som gett henne behörighet att jobba som musiklärare, så jag anser nog 
att hon kunnat ge svar ändå.  
 
Att två högskoleutbildade musiklärare säger sig helt ha saknat utbildning inom instrumentvård 
är i mina ögon mycket intressant. Det stämmer även med min förförståelse att detta är något 
som saknats i min musiklärarutbildning. Det går emellertid inte att se resultatet som 
representativt för alla högskoleutbildade musiklärare, då så få är tillfrågade. Det är dock ändå 
i denna undersökning ett enhälligt resultat och kan därför ses som en fingervisning att det 
skulle vara intressant att genomföra en större, kvantitativ studie på musiklärares syn på 
instrumentvård i musiklärarutbildningen. Micke sade sig därmot vara mycket nöjd med sin 
utbildning på SMI när det gäller instrumentvård. Även detta är spännande och skulle vara 
mycket intressant att forska närmare i. Har han haft tur eller har SMI en allmänt större 
medvetenhet på området instrumentvård? 
 
Att fritidsintresse för något ger kompetens är Klas ett bra exempel på. Han uppger att han 
saknat utbildning på instrumentvård, men att han tycker det är kul och att han lärt sig själv. 
Kanske är det så att många musiklärare lär sig tillräckligt genom eget intresse. Samtidigt säger 
Lisa och Johan att de saknar tillräcklig kompetens för uppgiften att ta hand om instrumenten 
på en tillräcklig nivå. Lisa nämner efter intervjun att hemma är det hennes söner som byter 
strängar på gitarrerna, så där går hon miste om övning. Det må vara hänt att människors 
fritidsintressen skiljer sig, men om jobbet kräver specifika kunskaper och fyra och ett halvt års 
högskolestudier är det i min mening otillfredsställande att lärarnas fritidsintressen ska vara 
den viktigaste kunskapskällan gällande instrumentvård. 
 
Den brist på litteratur inom detta område som jag uppmärksammat i bakgrunden till arbetet 
speglas ganska väl i den reaktion jag fått av människor jag pratat med under resans gång. 
”Men vad spännande! Det där tror jag faktiskt inte är något man tänker på”. Flera gånger har 
snarlika varianter på denna mening varit den reaktion jag mött när jag frågat mig fram i mitt 
sökande efter information. 
 
Min förförståelse att kunskaper inom instrumentvård är viktiga för att kunna hålla ett 
välutrustat klassrum i använbart skick utan utbildning på området (se sid.9) fick jag tydligt 
besvarat under mina intervjuer med. Lisas berättelser tillsammans med hur hennes klassrum 
ser ut stämmer precis med min bild av hur detta område kan vara problematiskt för den 
oerfarne musikläraren.  
 

6.1. Fick jag svar på mina forskningsfrågor? 

På frågan hur musiklärarna ser på instrumentvård utifrån sin egen utbildning och bakgrund 
känner jag att jag absolut fått en djupare kunskap och förståelse. Att samtliga är eniga om att 
instrumentvård är ett mycket viktigt område är spännande att jämföra med hur deras olika 
fritidsintressen starkt påverkat möjligheten att på ett för musikläraren själv tillfredsställande 
sätt klara uppgiften. 
 
På frågan om det finns behov av instrumentvård i musiklärarutbildningen visar under-
sökningen att de tre musiklärare som inte haft instrumentvård i sin utbildning säger sig ha 
saknat detta, och att den enda som fått instrumentvård i utbildningen var mycket nöjd. I denna 
undersökning blir svaret därför ja.  
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6.2. Metoddiskussion 

Det gäller att vara ute i god tid om man söker folk via e-mail. Och även om man får tag på 
folk, tycks det vara lättare att tacka nej till någon man inte talat med eller träffat personligen. 
Skillnaden i attityd när jag istället kontaktade lärare på telefon var uppenbar. Att träffa 
intervjupersonerna på sin respektive arbetsplats känns i efterhand som ett klokt val. De 
pekade och visade på sin utrustning och det tycks ha hjälpt dom på traven när det gällde att 
hitta svar och sätta ord på sina funderingar. 
 
Att ha en minidiscspelare utan batteri visade sig också vara till min fördel. Att gemensamt 
hitta en fungerande plats nära ett vägguttag skapade en liten känsla av samarbete innan varje 
intervju påbörjades, och det gav oss något annat att prata om istället för min undersökning, 
som jag ville prata så lite som möjligt om innan intervjuerna. Jag är medveten om att jag är en 
mycket verbal person och att jag kan ha svårt att dölja egna värderingar när jag pratar på, så 
jag jobbade hårt med att inte låta detta ske för att i möjligaste mån värna undersökningens 
reliabilitet. Detta är mycket svårt och Lisa intog en defensiv ställning tidigt i intervjun trots 
mina medvetna försök att inte skapa ett sådant klimat. Det ligger dock i intervjumetodens 
natur att man påverkar varandra på ett sådant sätt att reliabiliteten blir jämförelsevis låg. 
  
 
I efterhand kan jag se att jag kanske kunde ha låtsats stänga av minidiscspelaren efter 
intervjuerna, för folk tycks bli mer frispråkiga när en intervju väl är avslutad. Merparten av 
det som sades efter intervjuerna var dock nya exempel på redan givna svar, så det hade inte 
påverkat resultatet nämnvärt. Det är också i god sed att inte luras när man möts av öppenhet 
och välvilja. 
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