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Abstract

The present work was an attempt to examine the impact of politicians´ and music teachers´
habitus respectively on their practice in the field of swedish community music- and cultural
schools. The perspective was borrowed from the french sociologist Pierre Bourdieu whose
terminology includes the concepts of field, habitus and cultural capital (resources). Though
there are many agents in the field restrictions were made to the two mentioned above to be
examined and interviewed. Likewise restrictions were made concerning the cathegories of
capital (resources) that were investigated. Among these habitus/taste was chosen as the most
interesting one since it deals with values. The issues called “actual questions” were the
changing preferences with the pupils, the impact of media, the power of politicians, the
turning of music schools into cultural schools, the cooperation with common schools and the
possibilities for pupils with functional disorders. In addition value related issues were
examined such as cultural wiews, democracy and the question wether music is regerded as a
goal in itself or as a means for reaching other goals. Four politicians were interviewed and
also a representative from the headmasters national organisation SMoK. Material from five
previous interviews with music teachers made in an earlier work by the author was used.
Conclusions were drawn and questions were raised related to twenty three subjects generated
from three central questions for research. One major conclusion was that politicians tend to
form progressive and demanding tasks for the music-/cultural schools according to the
concept of Culture for all not knowing what the consequences may be for the music teachers
pedagogic approach. Thus the politicians seem to regard the music teachers as a resource for
something they are not a resource for today. This can partly be explained through differencies
in habitus. Both politicians and music teachers would benefit from gaining more and deeper
knowledge about the functions of music and for what goals on the individual- group- and
society levels music can be used a tool or a veichle.
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Kapitel 1

Inledning

Musik- och kulturskola i ett föränderligt samhälle
I vårt snabbt föränderliga samhälle ökar hela tiden kraven på anpassning och
ändamålsenlighet för alla verksamheter och organisationer. Ett antagande som möjligen inte
behöver beläggas med alltför mycken forskning är att konsekvenser av misstag och friktioner
såväl som lyckogrepp visar sig snabbare nu än förr. Utfallet av varje använd krona granskas
allt snävare i både offentlig sektor och näringsliv. Regelverken växer oavbrutet, ofta i
demokratins namn.
De svenska kommunernas musik- och kulturskolor måste även de numera navigera i en sjö
som gungar mera än bara för fem –tio år sedan. När musikskolorna konsoliderat sin
verksamhet, dvs under 1960-, 1970- och 1980-talen kunde man länge segla i rätt lugna vatten.
Bland förhållanden som nu pockar på ställningstagande från musik- och kulturskolornas sida
återfinner vi mer precisa styrdokument från politikernas sida, medias kulturutbud som
återspeglas i förändrade preferenser hos eleverna när de väljer instrument,1 den tekniska
utvecklingen (nu kan ju grannens tjej sitta och göra egen musik i datorn hur fort som helst
alldeles utan musikundervisning), musikterapins framväxt och med den mål-medel
diskussionen,2 andra ämnens inträde på scenen, dvs bildandet av kulturskolor, önskemål från
särskolor och andra förut mera perifera organisationer (t ex studieförbund), önskemål från
grundskolan och förekomsten av andra (musik-)kulturer och kulturbärare i det mångkulturella
samhället.3 Även värdegrunden är föremål för diskussion4 – har man t ex en gemensam sådan
med skolan som den uttrycks i skolans läroplan? Finns någon korrespondens med
övergripande kulturpolitiska mål? Redan en grundläggande fråga som den som följer väcker
många funderingar: Vi har i kommunerna anställda som är professionella inom musik, dvs
musiklärare/musikpedagoger. Till vems eller vilka kommuninnevånares fromma vill/skall/bör
vi använda denna resurs? Hittills har en närmast självklar begränsning av målgrupperna gjorts
som också uttalats i klartext från Kommunförbundets sida år 1976,5 dvs musikskolan skall
bedriva frivillig individualiserad instrumentalundervisning företrädelsevis för barn och
ungdom i grundskole- och gymnasieålder. Kan vi i dag bibehålla en sådan begränsning med
hållbara motiveringar?
Författarens intresse och förhoppning
Mitt intresse för ämnesområdet har fötts ur en mångårig praktik som musiklärare i allmänna
skolan och som musikterapeut. Målgrupper har varit många ifrån förskolebarn och skolelever
till funktionshindrade och åldersdementa och till personal- och ledningsgrupper inom
organisationer och industri. Under de senaste tjugo åren har det mest handlat om
1

Bunne, S.(2005). Musik- och kulturskola i förändring - av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter.
C-uppsats. Stockholm: Kungl Musikhögskolan MPC. S 44.
2
Ibid. S 52: Polarisering 2.
3
Se t ex artiklar om rap, black metal och orientalisk dans i Sernhede, O. och Johansson, T. (red). (2001).
Identitetens omvandlingar. Göteborg: Daidalos.
4
Se t ex artiklar av Lisbeth Hultberg och Roger Fjellström i Fotnoten nr 5 /2004.
5
Kommunförbundet.(1976). Den kommunala musikskolan. Stockholm: Kommunförbundet.
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vuxenutbildning vid högskolor och universitet, folkhögskolor och om egen kursverksamhet
där jag rört mig i gränslandet mellan musikpedagogik (undervisning) och musikterapi (inkl
perspektivet hälsa/personlig utveckling). Frågan hur aktivt musicerande kan göras mera
tillgängligt för målgrupper som av olika skäl har ”svårare för sig” än välmotiverade och
välfungerande elever i skolan har intresserat mig genom åren. Intresset har resulterat i
utformandet av konkreta redskap (musikinstrument) och anpassade arbetssätt för att bereda
barn i förskoleåldrarna, funktionshindrade och kompletta nybörjare oavsett ålder eller
funktionsnivå möjlighet att medverka i ackompanjemang, melodi- och basspel. Dessa
arbetssätt kallas MING6 och formuleras i boken Bunne, S. Tona Samman!7
En inspirerande och utlösande faktor när det gäller mitt intresse för musik- och kulturskolorna
var den undersökning som SMoK genomförde år 2004 om musik- och kulturskolornas
beredskap inför att förverkliga regeringens proposition 1999/2000:79 som handlar om att
skapa ett tillgängligare samhälle för funktionshindrade och att förbättra bemötandet.8
Honnörsorden tillgänglighet och bemötande (som underströks under Handikappåret 2003 och
som också förekommer i FN:s standardregler på handikappområdet9) har inte bara aktualitet
när det gäller funktionshinder. Begreppen är väsentliga också när vi betraktar musikaliska och
andra verksamheter i skolans värld och har i åtanke den mångfald av kulturer som i dag finns
representerad i många av landets skolor. Begreppen har också giltighet ur ett genusperspektiv.
Min yttersta förhoppning i det att jag fokuserar musik- och kulturskolornas värld är att i någon
mån kunna bidra till utveckling inom området genom att öka förståelsen för hur berörda
parter ser på verksamheterna och på varandra, och för tänkbara orsaker till att de ser saker
som de gör. Kanske kan mina C- och D-uppsatser vara en del i ett underlag när en
skolledare/musikledare i sitt kollegium tar upp strategier, förhållningssätt, inriktning mm och
när musik- eller kulturskolans framtid, inriktning och styrdokument diskuteras i kommunernas
politiska fora?

D-uppsatsen: Steget vidare från en C-uppsats
Fältet kommunal instrumentalverksamhet.
Det är väsentligt att tidigt framhålla att föreliggande D-uppsats bygger vidare på tankegångar och
10
resultat som formulerats i den C-uppsats jag lade fram år 2005. Ett sammandrag av denna är därför
på sin plats. I C-uppsatsen valde jag att utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus´
kultursociologiska fältteori betrakta en musik-/kulturskolas verksamhet som utgörande ett fält där
aktiviteter äger rum. Jag benämner i C-uppsatsen fältet kommunal instrumentalverksamhet. Här kan en
passus läggas in. Under arbetet med C-uppsatsen har det visat sig att min benämning av fältet inte
speglar verkligheten tillräckligt bra. De flesta kommuner har idag kulturskolor även om musiken
överallt än så länge dominerar utbudet. Man sysslar inte bara med instrumentalverksamhet längre.
Tvärt om är trenden att man frångår ämnes(instrument-)kurserna till förmån för gruppaktiviteter i
skolor och bostadsområden. Dessutom är inte all verksamhet frivillig längre. När en musiklärare
6

MING = Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp. Detta är ett sammanfattande namn på en guidad tur vid
nybörjarens första kvalitativa inträde i det aktiva musicerandets värld.
7
Bunne, S. (2002). Tona Samman! Handbok i MING-musikens möjligheter för alla barn. Umeå:
Specialpedagogiska Institutet. Distribution MusiNova www.musinova.se
8
Andersson, S. Krafft,D.(2004). Funktionshinder- hinder eller möjlighet i kommunala musik- och kulturskolan?
SMoK.
9
Handikappförbunden.(2002). Handikappolitiskt målprogram. Bemötande ,utanförskap och diskriminering.
Stockholm: Handikappförbundens samarbetsorgan. S 11.
10
Bunne, S.(2005). Musik- och kulturskola i förändring - av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter.
C-uppsats. Stockholm: Kungl Musikhögskolan MPC.
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kommer till en grundskola eller till en särskola så gör han eller hon det som en uppgift i kulturskolan,
men för eleverna är närvaron obligatorisk eftersom de befinner sig i den vanliga skolan. Så, är det då
frågan om en frivillig verksamhet? Hur skall man benämna kulturskolans sfär? Jag gör därför en
justering i denna uppsats och kallar fältet Kommunal musik-och kulturskoleverksamhet. Det är förstås
samma verksamhet jag avser som i C-uppsatsen. En skillnad, som dock inte berör denna uppsats i och
med dess avgränsningar, är att eftersom flera ämnen kommit i verksamheten (bild, dans, teater, film)
så ökar antalet agenter på fältet. Det finns flera intressenter som bör ha ett ord med i laget, en
omständighet som i sig är ett förändringsimperativ och sätter viss press på just musiken. På ett fält
finns enligt Bourdieu ett antal agenter som spelar ett spel, eller om man så vill utkämpar en strid om
hur ett mycket grundläggande värde – varom konsensus råder – bör/skall förvaltas. I det här fallet kan
det grundläggande värdet, som alla således är överens om, på vardagsspråk uttryckas ungefär: Musik
är bra – musikverksamheter i kommunal regi skall vi ha! På fältet urskiljer jag ett 15-tal olika agenter
som mer eller mindre vill, eller kan tänkas vilja, ha ett ord med i laget när det gäller hur det
kommunala musikengagemanget skall se ut. Agenterna skiljer sig från varandra utifrån sina respektive
positioner och ”utsiktstorn” på fältet när det gäller frågor som Vad? Åt vem? Av vem? Varför? När? I
vilka former? osv. Det som enligt Bourdieu är avgörande för agenternas praktiker, dvs för hur de
faktiskt agerar och för respektive förhållningssätt på fältet till de övriga agenternas praktiker är vilka
maktpositioner de uppnått i kraft av olika former av kapital. Summan av kapitalformerna ekonomiskt
kapital, kulturellt kapital och socialt kapital bestämmer enligt Bourdieu graden av inflytande och makt
på fältet. Även sammansättningen av kapitalformerna och deras specifika karaktär hos en viss agent
avgör hur han eller hon bemöter andra agenter och blir bemött. Ett intressant, för att inte säga
epokgörande begrepp hos Bourdieu är habitus som är en av formerna av kulturellt kapital. Med detta
avses bildning, smak, värderingar och deras yttringar i vanor, kläder kulturell konsumtion, språk mm –
en sorts kulturell identitet som har ett realvärde som en resurs i maktspelet på fältet. För en närmare
11
presentation av Pierre Bourdieus synsätt, se t ex Bengt Gessers förord i boken Kultur och kritik.
12
eller Donald Broadys begreppsbeskrivningar i kapitel 3 i boken Sociologi och epistemologi. Under
rubriken Urval av kapitalformer att studera i kapitel 2 nedan framgår också vad som närmare avses
under de olika kapitalformerna. De agenter jag urskiljer på fältet i min C-uppsats är nedanstående.

11

Bourdieu, P. (1997). Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. S 19-15.
Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska
epistemologin. Stockholm: HLS Förlag.
12
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Figur 1. Agenter och institutioner/organisationer på fältet kommunal musik- och
kulturskoleverksamhet.
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= agenter som agerar direkt och vardagligt i verksamheten
= perifera musikorienterade agenter
= perifera agenter övriga kulturämnen
= andra agenter med hemvist i kommunen

I min C-uppsats koncentrerar jag mig på att undersöka hur musiklärarna, som utan tvekan
(tillsammans med eleverna) är de mest centrala agenterna, förhåller sig i verksamheten och på
fältet. Utifrån två syftesfrågor undersöker jag dels vilka utspel från andra agenter som
musiklärarna uppmärksammar mest. Dels hur musiklärarna förhåller sig till och värderar
dessa utspel.
C-uppsatsens syftesfrågor och slutsatser.
Med stor reservation för att det inte går att generalisera utifrån ett underlag av endast fem
intervjupersoner tycker jag mig trots allt kunna skönja vissa konturer. Slutsatser är att (syftets
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fråga 1) agenten media, återspeglade i elevernas förändrade preferenser vid val av instrument
uppmärksammas mest av musiklärarna. Detta kan betraktas som en förskjutning av
maktbalansen på fältet till många musiklärares ”nackdel” eftersom musiklärare sedan
musikskolornas tillkomst på 1950 – 60 talen egentligen inte behövt hantera ett tryck av någon
annan stark aktör när det gäller sådant som direkt påverkar fundament för den pedagogiska
situationen som instrument- (tjänste-)underlag och genreval. Därnäst uppmärksammas
politiker som mycket betydelsefulla agenter. Även deras betydelse kan förmodas ha ökat på
fältet i och med att kulturskolor införts på många håll, vilket är ett politikerbeslut, och
därutöver på grund av att styrdokumentens betydelse har ökat under senare år. Även
agenterna grundskola och särskola uppmärksammas som samarbetspartners av ökad
betydelse. Slutsatser är vidare (syftets fråga 2) att musiklärarna tycks förhålla sig till media på
endera av två sätt: Ett passivt präglat av undergångsstämning och missmod och ett aktivt där
poplärmusik och media ses som en mötesplats varifrån musikintresset kan ledas vidare till
andra genrer och instrument än de som dominerar i media. Förhållningssättet till politikerna
förefaller problematiskt och pockar på en förklaring. Trots att politikerna upplevs som mycket
mäktiga och fattar beslut som berör musiklärarnas vardag och morgondag i hög grad ser
kommunikationen mellan de två ut att vara så gott som obefintlig. Även i förhållandet till
grundskolan tycks det finnas två inställningar. Den ena avvisar arbete i grundskolan som
alltför elementärt utifrån ett musikaliskt hantverksperspektiv. Den andra är positiv, elev- och
samhällsorienterad – man ställer gärna upp även om det metodiskt är främmande mark
eftersom det rör sig om icke frivilligt vald gruppverksamhet. Musiklärarnas förhållande till
särskolan och elever med funktionshinder är problematiskt. Framför allt verkar det finnas en
omedvetenhet om spänningsfältet mellan att sätta musikaliska mål och att sätta
personlighetsutvecklande och sociala, dvs om distinktionen/debatten om musik som mål
och/eller medel. Om musik- och kulturskolornas beredskap inför att bemöta
funktionshindrade och inför att göra musiken tillgänglig för dem kan man läsa i SMoK´s
rapport Funktionshinder – hinder eller möjlighet i kommunala musik- och kulturskolor .13 I
mycket hög grad efterlyses såväl kompetensutveckling som lämpliga redskap (anpassade
instrument bl a). Det förefaller vanligt att läraren har en positiv inställning till
funktionshindrade elever men i brist på bättre tillämpar i princip samma arbetssätt som man
gör med icke funktionshindrade elever – ”fast långsammare” som en av intervjupersonerna
uttryckte det.
Indikationer på polariseringar i fältet.
Utöver det ovan sagda som utgör slutsatser av C-uppsatsen tonar en annan aspekt fram, så att
säga i kölvattnet. För att gå ett steg längre i ett försök att bättre utnyttja Bourdieus
mångfacetterade kultursociologiska fältteoribegrepp är det intressant att fundera över vilka
typer av polariseringar som förekommer på fältet och som styr det. Jag tycker mig kunna
skönja två, möjligen tre sådana möjliga polariseringar. Den viktigaste – åtminstone utifrån
musiklärarnas position, dvs så långt min C-uppsats sträcker sig – handlar uppenbarligen om
kultursyn och smak/värderingar i samband med sådan. En grov skiljelinje ser ut att gå mellan
vårt klassiska kulturarv och vårt orkesterdito å den ena sidan och den genom media och till
synes med hjälp av minsta motståndets lag strömmande populär- och rockmusikkulturen. I
kultursynen ligger också frågan varför just musiken skall ha en ”gräddfil”14 och frågan om
förhållandet till andra kulturämnen. Det finns hos en del musiklärare en rädsla för intrång och
för degradering av musiken då andra ämnen kommer in. Den andra polariseringen handlar om
13

Andersson, S. Krafft, D. (2004) Funktionshinder – hinder eller möjlighet i kommunala musik- och
kulturskolor? Sveriges Musik- och Kulturskoleråd.
14
En av intervjupersonerna ställde sig frågan varför vi har musikskolor men inte bildskolor eller
rörelse/dansskolor osv – vad motiverar en särställning för musiken egentligen?
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hur agenten står i förhållande till målen med verksamheten – handlar det om att utvecklas till
musiken eller genom musiken? Det gäller alltså den tidigare nämnda diskussionen om
musiken som mål och/eller medel. Musiklärarna i min studie har inte detta grundläggande
spänningsfält klart för sig, det är oartikulerat. Därmed tycks musiklärarna gå miste om ett
effektivt och klargörande verktyg när det gäller att sätta mål och att välja metod och
redskap/instrument utifrån målgruppernas behov och önskemål. Den tredje polariseringen,
som också kan utgöra en vattendelare på fältet, är demokratiperspektivet, rättvisefrågan. Ju
mer mångkulturellt samhället blir och ju mer vi glider åt 2/3-delssamhället med många
ensamstående föräldrar med barn, relativt hög arbetslöshet, långtidssjukskrivningar och
förtidspensioneringar och ty åtföljande knappa inkomster, desto oftare ställs frågan om vi med
nuvarande inriktning hos musik- och kulturskolor rentav utesluter flera grupper? Här kan vi
förutspå en efter hand ökad betydelse av styrdokument.
Aktuella frågor sammanfattade i nyckelord.
Mediapåpverkan. Ändrade elevpreferenser. Politikers makt. Kulturskole(re-)formen.
Efterfrågan från grundskola. Ansvar för särskolans/funktionshindrades musik. Kultursyn.
Musik som mål och/eller medel. Demokrati/rättvisa bland målgrupper.
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Kapitel 2

Övergripande syfte. Metod.

Syftesformulering
Ett övergripande syfte är (vilket dock inte är detsamma som de mera preciserade
problemfrågorna som jag avser att belysa i denna uppsats, se vidare nedan i Kapitel 3 vilka de
är):
Jag vill öka förståelsen för musiklärarnas och övriga intressenters i den kommunala musikkulturskolevärlden förhållningssätt/attityder till varandra för att därigenom möjligen
medverka till musik- och kulturskolornas utveckling i samklang och i takt med tiden.
Begreppen förhållningssätt och attityder är allmänna termer som kan göras mera operativa,
analyserings- och tolkningsbara genom att tillämpa Pierre Bourdieus kultursociologiska
teoribildning och de begrepp han introducerar i denna. I en mer klassisk socialpsykologisk
tre-komponent-teori med rötter i 1960-talet15 ansågs en attityd bestå av en kognitiv
komponent, en affektiv komponent och en beteendekomponent. Dessa bör, i sina uttryck på
det sociala fältet, kunna låta sig studeras genom Bourdieus begrepp kulturellt kapital
(inklusive habitus), socialt kapital och praktik.

Metod
Forskningsobjektets speciella karaktär gör att ansatsen måste anpassas efter områdets/fältets
karaktär. Jag inleder därför med en metoddiskussion där ämnesavgränsningen blir central.
Denna diskussion är således en del av min metod. Den innebär inte endast avgränsningar utan
är samtidigt just en anpassning av min ansats till den teoretiska modellen, dvs Bourdieus
kultursociologiska synsätt för att finna en hanterbar form för undersökningen.
Metodiskt börjar jag således med att diskutera avgränsningar, dvs relevansen av att undersöka
dels den ena eller den andra kapitalformen, dels den ena eller den andra av agenterna. Hur jag
går vidare metodiskt är avhängigt vilka avgränsningar som gjorts. Detta redovisas i Kapitel 3:
Val av format: Metodiska konsekvenser av valt format på sidan 22 nedan.

Undersökningens format
Utforskning av hela fältet börjar i utforskning av delar.
För att kunna få en uppfattning om hur hela det fält jag kallar kommunal musik- och
kulturskoleverksamhet fungerar och vad som kännetecknar det spel som pågår, vore det i
teorin önskvärt att undersöka alla agenter (minst femton) på fältet. Det som skulle undersökas
är deras respektive personliga sammansättningar av kapitalformer och relatera dem till de
övriga agenternas praktiker på fältet. Eftersom kapitalformerna är sex till antalet16, agenterna
15
16

Hogg, M. Vaughan, G. (2002).Social Psychology. Harlow, England: Pearson Education Limited. S 145–157.
Se om kapitalformerna på sidan 9 i denna uppsats.
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är femton och antalet intervjufrågor kring varje kapitalform är ett tiotal (även i starkt
begränsad form) blir ett minsta antal intervjusvar niohundra. Skulle endast två personer ur
varje agentkategori intervjuas skulle antalet svar bli ettusenåttahundra osv. Till detta skall
läggas andra frågor om basfakta som ålder, kön tjänsteomfattning mm.
Med tanke på att kulturskolornas och grundskolornas musik- och kulturundervisning står för
hela 20 % av landets totala kostnader för kultur,17 dvs c 4,5 miljarder kronor, framstår det som
angeläget att beforska hela detta fält och att följa begreppet kulturpolitik i samhället på resan
från verbala och tryckta intentioner till att bli den kraft och den resurs i samhället som den
förmodligen skulle kunna bli, och som många i sin vision ser som det djupast liggande målet.
Anledningen till att jag tar upp en del utrymme i denna uppsats med att dels skissera hela
fältet (ovan) dels skissera ett mer omfattande format och ett snävare (nedan) är således att ge
läsaren en bild av ett större intressant forskningsområde varav min studie är en liten del.
Denna D-uppsats skulle kunna betraktas som en förstudie och en ingång till ett sådant mera
omfattande forskningsprojekt.
Det är lätt att konstatera att mycket starka avgränsningar måste göras i denna D-uppsats och
att resan måste börja i några delar varifrån en bild kan börja byggas upp. Jag kommer nedan
att presentera två tänkbara format av en undersökning och sedan redovisa varför jag valt den
ena framför den andra. En del av meningen med att skriva en uppsats av det här slaget är, som
jag uppfattar det, att redovisa ställningstaganden och val i en undersökande arbetsgång. Då
kan det vara intressant för läsaren att också bli insatt i vad som valts bort. En sådan
redovisning har också förtjänsten att något diskutera teoretiskt tänkbara påverkansfaktorer
även om alla inte penetreras i just detta arbete.

Format 1 och dess avgränsningar
Detta format innebär att endast tre agenter utöver de redan undersökta musiklärarna fokuseras
på genom intervjuer: politiker, skolledare för musik- kulturskolor och SMoK, skolledarnas
riksorganisation. Deras respektive positioner och praktiker jämförs sedan med två andra
agenters där väsentliga data redan finns genom tidigare undersökningar och litteratur:
musiklärarna och eleverna. Fem agenter figurerar således i detta format.
De fem agenterna kan i princip förfoga över ett värde inom var och en av de sex
kapitalformerna. Frågan är om alla kapitalformer är av lika stor betydelse på just det här
fältet? Kan några kapitalformer antas vara av mindre betydelse och andra av större? I ett
resonemang nedan redovisar jag varför jag gjort avgränsningar för att i detta format endast
fokusera på tre av de sex kapitalformerna: habitus/smak, socialt kapital och kunskapskapital.

Urval av agenter i format 1.
Slutsatserna i C-uppsatsen, så långt jag vågar tro att de pekar i rätt riktning, ger en antydan om
vilka andra agenter som närmast borde undersökas. Det är de som av musiklärarna
uppmärksammas mest, dvs som därmed har en maktposition och möjlighet att i betydande
grad påverka arbetssituationen och musik- /kulturskolorna i stort. Dessa tycks i nämnd
ordning vara media, politiker, grundskola och särskola.
17

Sandh, H. (2006). Sandh hänvisar på s 44 i interimversionen av sin uppsats till Kulturrådets hemsida där denna
siffra uppges.
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Media.
Det är ur intressesynpunkt frestande att fokusera på medias förhållande till svenska musikoch kulturskolor. Jag har två argument för att ändå avstå från att i nuvarande skede gå
närmare in i detta. Det ena är att media är så mångfacetterade. Det är TV, film, dataspel,
musikindustrin, dagspress och populärpress mm. Jag föreställer mig att jag i så fall skulle
behöva göra en mycket omfattande undersökning för att få med alla väsentliga aspekter, och
att det skulle vara förenat med ett icke ringa detektivarbete att hitta tillgängliga och
”relevanta” personer att genomföra intervjuer med. Det andra är att jag först vill hålla mig till
agenter som har någon formell obligation att syssla med frågor som handlar om kommunal
musik-och kulturskoleverksamhet. Om det finns ett uttalat ansvar finns det också en
handlingsmöjlighet som mera omedelbart påverkar verksamheten på fältet. Media har ju i de
här sammanhangen den motstridiga egenskapen att de å ena sidan ”kryper in under skinnet”
och ofta och påtagligt finns närvarande samtidigt som de å andra sidan är väldigt perifera ur
formell synpunkt på fältet utan något särskilt åtagande eller roll t ex beslutad av kommunen.
De som har i sitt ansvar att samverka med musik-/kulturskolan är däremot politikerna (vissa),
grundskolan och, dock betydligt lösare, särskolan.

Särskola, funktionshindrade.
När det gäller särskolan och funktionshindrade elever/personer, är det också frestande för mig
med min bakgrund som musikterapeut att närmare undersöka vilka förhållningssätt som finns.
Vi vet att ett intresse föreligger hos särskolor och vissa kulturskolor i landet att samverka. Ett
projekt kring sådan samverkan söktes medel för av SMoK från Statens Kulturråd 2004.
Förbryllande nog avslogs ansökan trots att samma kulturråd tidigare beviljat medel för en
förundersökning. Nu har SMoK, genom Dag Krafft och Stefan Andersson, redan genomfört
en undersökning om musik- och kulturskolornas beredskap inför bemötandet av
funktionshindrade som nämnts ovan.18 Av denna framgår mycket tydligt vad en musik/kulturskola kan ta som utgångspunkter för att öka tillgängligheten för denna målgrupp:
kompetensutveckling (inklusive alternativ metodik/ min anmärkning) och bruk av för
målgruppen anpassade musikinstrument och hjälpmedel. Min C-uppsats antyder att
medvetandegörande om spänningsfältet mellan polerna musik som mål eller medel är ett
fundament som bör ingå i sådan kompetensutveckling. Mot bakgrund av denna tillgängliga
kunskap ser jag det inte som mest angeläget att fokusera på särskolan och funktionshindrade
för att vidga förståelsen av vad som sker på fältet. Krafft och Andersson ger redan i sin
rapport ett tydligt och kraftfullt underlag som musik- och kulturskolorna direkt kan agera
utifrån.
Grundskolan.
Grundskolan är ju en ”gammal” samarbetspartner för musik- och kulturskolorna, åtminstone
om man får tro ambitionen som uttrycks i Kommunförbundets riktlinjer för musikskolorna
från 197619och 198420 vilka båda uppmanar till och betonar samverkan med grundskolan.
Många som sysslat med kommunal musikskoleverksamhet sedan dess kan dock vittna om att
sådant samarbete snarare varit undantag än regel. Det är knappast någon överdrift att säga att
18

Andersson, S. Krafft, D. (2004) Funktionshinder – hinder eller möjlighet i kommunala musik- och
kulturskolor? Sveriges Musik- och Kulturskoleråd.
19
Kommunförbundet. (1976). Den kommunala musikskolan. Stockholm Kommunförbundet.
20
Svenska Kommunförbundet. (1984). Den kommunala musikskolan - en resurs i kulturlivet.
Stockholm: Svenska Kommunförbundet.
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ambitionen stannade på pappret, även om spontan och punktsamverkan ofta förekommit.
Under det senaste decenniet verkar grundskolan mera aktivt vända sig till musik-/kulturskolan
för att klara klassundervisning där klasslärare i musik saknas, främst i de lägre årskurserna 16 och ibland i sexårsgrupper i övergången förskola-skola. På många håll organiserar man om
musik- och kulturansvaret till att gälla hela rektorsområdet/stadsdelen (t ex i Örgryte i
Göteborg) vilket gör att musiklärarna blir involverade i såväl förskola och skola som särskola
och musik-/kulturskola. Därför är det naturligtvis intressant att undersöka hur agenten
grundskola förhåller sig på fältet numera. Jag avstår dock även från att göra den fokuseringen.
Anledningen är att trots allt är musik- och kulturskolorna gamla grannar och verksamma inom
samma sfär, dvs skolans, de har gemensamma elever. En dialog är igång eller i vardande. Det
intressanta med det av mig valda Bourdieu perspektivet är att vi kan försöka fånga helheten
av vad som styr på fältet och då behöver blicken lyftas till andra agenters intentioner, dvs
utöver skolans värld. Kulturskola (och skola) är ju inga öar i samhället utan påverkas av
kulturella strömningar, politiska beslut, andra intressegrupper mm.
Politiker.
Jag väljer att fokusera på politiker som agenter på fältet i denna uppsats. C-uppsatsen pekar
mot två frågor som har med politikerna att göra och som uppenbarligen har en stark laddning.
Den ena gäller införandet av kulturskola, vilket är ett politiskt beslut. Den andra gäller
kommunikationen mellan musiklärarna och politikerna som verkade dålig eller obefintlig trots
att politikerna av musiklärarna upplevdes som inflytelserika. Ur Bourdieu perspektivet är det
absolut motiverat att fokusera på politikerna eftersom de inte primärt arbetar med musik eller
ens med pedagogik. De kan således förväntas ha annorlunda sammansättningar av kulturellt
kapital än musiklärarna och skolledarna som ju arbetar inom skol- och kultursfären.
Rektorer/musikledare.
Skolledarna/rektorerna för musik- och kulturskolor står med en fot i vardera lägret, dvs de har
dels en solidaritet med musiklärarna, dels med arbetsgivarna i och med arbetsgivaransvaret.
Jag betraktar dem inledningsvis som en brygga mellan politiker och musiklärare och därför är
det självklart intressant att undersöka deras förhållningssätt.
SMoK.
SMoK är den organisation som just samlar landets ledare för musik- och kulturskolor. Det är
rimligt att anta att SMoK som agent och agenten skolledare har en hel del gemensamt. Ändå
är SMoK intressant på grund av att de på riksnivå håller sig a´ jour med
intresseorganisationer, kulturråd, fackliga organisationer, regering m fl och står mitt uppe i en
ventilering av policy- och inriktningsfrågor. Det kunde vara lämpligt att intervjua en
representant för SMoK men att använda synpunkter från det hållet som ett referens- och
jämförelsematerial när aktuella frågor som vaskats fram utifrån övriga intervjuer diskuteras
och tolkas.
Elever.
Jag har inte intervjuat elever i C-uppsatsen och kommer inte att göra det i denna uppsats. Det
kan tyckas något märkligt, det är ju för dem musik- och kulturskolan finns till! Förklaringen
är att undersökningar om elevernas preferenser tidigare och inom aktuell tid har gjorts som
just tar upp de förändrade preferenserna vad gäller genre-/instrumentval, motivation, mål
etc.21 Det finns också allt fler undersökningar och teorier om musikens betydelse i
21

Musikalisk mångfald. En undersökning av ungdomars musicerande. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd.
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ungdomskulturer, bl a inom ramen för s k kulturstudier.22 Eleverna kommer således att finnas
”närvarande” och refereras till i denna uppsats även om de inte intervjuas.
Övriga agenter.
Övriga agenter, alltifrån föräldrar till läromedelsförlag, betraktar jag i detta läge som mera
perifera även om de i totalbilden är långt ifrån ointressanta.
Sammanfattning urval av agenter i format 1.
Urvalet av agenter begränsas i detta format som ovan nämnts till politiker och skolledare.
Agenten SMoKs perspektiv kan användas som referens och ”bollplank” vid tolkning och
diskussion i ett senare skede av uppsatsen. Agenterna musiklärare och elever figurerar i detta
format, men indirekt. Ingen av dessa intervjuas. Data om deras respektive perspektiv finns
tillgängliga i referensmaterial.
Urval av kapitalformer i format 1.
En fråga jag ställer mig utifrån det övergripande syftet på sidan 5 är: Vilka av en agents
resurser är av störst betydelse när det gäller att förstå och söka förklara agentens praktik i
förhållande till övriga agenters på fältet kommunal musik- och kulturskoleverksamhet?
Ordet resurser är mitt val och hänvisar just till de av Bourdieu tydliggjorda formerna av
kapital. Dessa är, och jag kan för kommande hänvisningar i uppsatsen passa på att tilldela
dem förkortningar: institutionaliserat kapital (IK), objektiverat kapital (OK), habitus/smak
(HK) (vilka tre sammanfattas under benämningen kulturellt kapital), socialt kapital (SK) och
ekonomiskt kapital (EK). Utöver dessa vill jag lyfta fram kategorin kunskap som ett kapital
(KK), då jag inte funnit denna resurs representerad i Bourdieus teoribildning annat än
indirekt.23 Frågan är således om det kan sägas finnas en rangordning eller betydelseordning
mellan dessa sex former av resurser när det gäller påverkan på en agents praktik på det fält jag
valt att studera?
För att göra en detaljerad kartläggning av i vilken mån och i vilka skepnader varje agent har
skaffat sig (eller inte skaffat sig) de här sex kapitalformerna skulle en ansenlig mängd data
behöva insamlas. Här behövs bedömningar huruvida relevanta begränsningar kan göras. Jag
för nedan ett resonemang om de olika kapitalformernas betydelse på det fält jag studerar
(kommunal musik- och kulturskoleverksamhet) för att klargöra en grund för avgränsningar i
studien om den skulle anta vad jag kallar format 1. Men först något om variationer i
kapitalformernas sammansättning.
Som en allmän utgångspunkt får Bourdieus skrift Distinktionen24 tjäna. Distinktionen är en
kartläggning av det sociala rummet25 och av livsstilar i det franska samhället som redovisas i
form av ett synnerligen komprimerat schema över de sociala klassernas/yrkenas (eller skall vi
säga ”typyrkenas”) positioner i förhållande till varandra och i förhållande till de olika
22

T ex Sernhede, O.& Johansson, T. (red). (2001). Identitetens omvandlingar. Göteborg: Daidalos.
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kapitalformer jag nämnt ovan. Kort sagt och lite förenklat skulle man kunna säga att schemat
ger en översikt av klasserna i det moderna västerländska industrisamhället. Underlaget är
offentlig statistik från senare delen av 1970-talet. Jag gör till en början dels antagandet att
detta schema i sina huvuddrag är representativt även tjugofem år senare. Grunden för
produktion och fördelning av resurserna i det moderna samhället, dvs ett kapitalistiskt
produktionssätt, varav den sociala skiktningen följer, har inte ändrats. Snarare har den
konsoliderats efter järnridåns fall och efter kollapsen av flera socialistiska staters alternativa
produktionssätt. Därmed anser jag att Bourdieus schema är tämligen representativt för det
västerländska samhället i stort, åtminstone för europeiska stater, alltså även för länder som
Tyskland, Holland, England, Belgien, Italien, Danmark…också tillräckligt mycket för
Sverige. En poäng i Bourdieus schema är att de olika sociala klasserna har olika blandning av
kapitalformer, dvs olika grund för sitt inflytande och sina positioner. Exempelvis har i det
översta skiktet de tre (typ-)yrkena professorer, fria professioner och företagare inom industri
alla mycket hög status i samhället och ett stort samlat kapital men kapitalet har olika
sammansättningar. Professorerna hade mycket högt kulturellt kapital (dvs IK+OK+HK) men
inte så högt på EK (utöver en hyfsad lön, givetvis). Extremen, om man kan tala om en sådan,
åt andra hållet var företagarna inom industrin som hade stort EK men betydligt lägre kulturellt
kapital (IK+OK+HK). Mellan dessa fanns de fria professionerna typ stjärnadvokater,
namnkunniga författare, framstående läkare med egen praktik osv. Dessa hade ett stort EK
och samtidigt ett ansenligt kulturellt kapital. Bourdieu uttrycker det själv så här:
…/ medan klassen definieras av totala volymen av sitt kapitalinnehav, så definieras
fraktionerna inom klassen av att det kapital de besitter har olika struktur, det vill säga
genom att deras samlade kapital fördelats på olika sätt mellan skilda arter av kapital.26

När jag således står i begrepp att undersöka vilka kapitalformer som kan vara av störst
betydelse att studera i mitt specifika sociala fält inom sektorn/yrkessfären kommunal musikoch kulturskoleverksamhet, skulle jag i initialskedet kunna låta Bourdieu vara en vägvisare
och kombinera hans analys med min egen förförståelse av fältet och dess agenter.
Ekonomiskt kapital.
Agenterna, de berörda yrkesgrupperna på fältet kommunal musik- och kulturskoleverksamhet,
kan till största delen placeras in i Bourdieus schema inom undervisning/kulturförmedlare
vilkas kännemärke är att de har stort kulturellt kapital och litet ekonomiskt kapital.27 Fältet har
uppenbarligen uppstått som ett resultat av beslut i kommunerna. En budget har avsatts för att
bedriva verksamhet inom musikområdet och inom ramen för denna tillsätts tjänster och
betalas bestämda löner till musiklärare, musikledare och nödvändiga administrativa
funktioner. Ett tillskott utgörs av avgifter som eleverna/föräldrarna betalar. Tanken är inte att
avgifterna skall finansiera hela verksamheten. Varans (musikundervisningens) pris täcker inte
produktionskostnaderna som det gör vid inköp av andra produkter i t ex handeln. Det finns
inget bonussystem så att t ex en musiklärare ges extra ekonomisk förtjänst för att ha
”producerat” en särskilt duktig elev. Politikern kan heller inte räkna med en ekonomisk vinst
av att musik- eller kulturskolan producerar många goda musiker eller nöjda elever. Kunderna
(i dag: elever i grundskolan och deras föräldrar) kan inte överlag sägas vara en särdeles
kapitalstark grupp som efterfrågar varan så mycket att de t ex kan betala en större summa
pengar för t ex mer eller bättre musikundervisning till kulturskolan – detta är närmast tekniskt
omöjligt. I och med dessa omständigheter är de vanligaste grunderna för att strida om
26
27
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ekonomiska värden eller vinster undanröjda. Konkurrens om ekonomiska värden kan inte
sägas vara det som mest karakteriserar fältet kommunal musik- och kulturskoleverksamhet. Å
andra sidan finns ekonomiska aspekter som alls inte är betydelselösa. För musikläraren är det
självklart högst väsentligt att ha ett arbete och en trygghet i form av en lön. Denna aspekt blir
möjligen allt viktigare i dagens kulturella klimat då eleverna väljer inriktning på ett annat sätt
än tidigare.28 För musikläraren är också en annan ekonomisk aspekt viktig, om man får tro
utsagor i min C-uppsats: I en kulturskola tillkommer nya ämnen och lärartjänster, men ofta
ökas inte resurserna totalt, dvs musikens utrymme och antalet musiktjänster minskar, vilket
upplevs som ett hot. För politikern är det rimligt att tänka sig att en välfungerande och kanske
t o m uppmärksammad kulturskola kan ha ett indirekt ekonomiskt värde genom att framhävas
som argument för att locka arbetskraft till kommunen och för att mera specifikt t ex utveckla
turistnäring etc. För andra agenter på fältet, t ex läromedelsföretag, media och
musikinstrumenttillverkare och –återförsäljare, finns förstås ett mer direkt ekonomiskt
intresse. Denna uppsats går dock inte närmare in på dessa agenters praktiker.
Mot bakgrund av resonemanget ovan ser jag egentligen ingen anledning att ägna någon större
uppmärksamhet åt det ekonomiska kapitalets betydelse på detta fält.
Kulturellt kapital: Aspekten institutionaliserat kapital (IK).
Institutionaliserat kapital avser som jag förstår Bourdieu, de formella ”stämplar” en agent kan
ha på sitt kunnande, på sin betydelse, och som tillhandahålls av en institution eller av en
annan organisation av betydelse på fältet. Det handlar om utbildning, tjänstgöringsintyg, titel,
styrelseuppdrag, speciell organisationstillhörighet etc.
På det fält jag studerar utgör troligen inte denna kapitalform en särdeles viktig resurs. För att
över huvud taget få ett jobb som musiklärare måste man ha en föreskriven kompetens som
anses självklar. Politikern har sitt definierade uppdrag och är redan vald. Givetvis skänker
hans/hennes position som just politiker i t ex en grupp som skall arbeta med kulturfrågor en
jämförelsevis stor tyngd på fältet, vilket man alls inte kan bortse ifrån när maktfrågor
diskuteras. Ändå föreställer jag mig att han/hon inte specifikt kan använda eller åberopa
väldigt hög utbildning eller titel för att sätta extra tyngd när en fråga drivs i en arbetsgrupp
som sysslar med kommunal musikverksamhet. I så fall skulle han eller hon vara inlejd som
konsult, särskild utredare eller sakkunnig. Snarare skulle man kunna tänka sig att partilinje i
kulturfrågor skulle kunna utgöra en sådan grund vilket då skulle vara mer att betrakta som en
kultursyn och ett habitus/smak-kapital. På det aktuella fältet förkommer heller inga speciella
varumärken som en agent kan rendera status ifrån och numera heller inga speciella och öppet
erkända och anbefallda metoder och som en agent skulle kunna vara representant för.
Däremot är en intressant fråga huruvida det förekommer dolda metoder som tillämpas så att
säga u p a, men den skall inte diskuteras under denna underrubrik.
Slutsatsen av detta resonemang blir att jag inte heller anser det tillräckligt fruktbart att
undersöka det institutionaliserade kapitalets betydelse på fältet.
Kulturellt kapital: Aspekt objektiverade kapitalformer.
Med denna term avser Bourdieu, som jag uppfattar det, objekt som åstadkommits eller
samlats, som manifesterats av agenten. Det kan här gälla musikaliska verk, läromedel,
28

I en enkätundersökning bland skolelever 2005 i en kommun om vilken kulturaktivitet de helst ville engagera
sig i kom gitarr, cirkus och show-dans mycket högt på listan. Först på 38:e plats och därefter kom vissa
traditionella instrument som tvärflöjt, cello och trombone. Det är då inte långsökt att påstå att tvärflöjts- cellooch trombonelärarna ser sina arbeten hotade och därför har ett ekonomiskt intresse av att agera för att motverka
denna utveckling. Källor: Bilaga till Frank, N. (2005). En behovsanalys av Kulturskolan i Hudiksvall. C-uppsats
i företagsekonomi. Högskolan i Gävle. Stencilerat material. Och intervjuer i Bunne, S. (2005) Musik- och
kulturskola i förändring – av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter. Stockholm: MPC Kungl
Musikhögskolan. C-uppsats. Kapitel 7:6:3 s 37 ff.
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litteratur, avhandlingar, biblio- eller diskotek, musikaluppsättningar etc. I min C-uppsats
tillfrågade jag musiklärarna om detta, men några mer substansiella verk utöver
klassrumsarrangemang och vardagliga spelanvisningar, lektionsförslag och specialarbeten
under utbildningstiden förekom inte. Jag tror därför inte att det är särskilt vanligt
förekommande, men att det utan tvivel kan vara statusgrundande för dem som gjort något
sådant. Mitt fokus ligger på politiker, skolledare och SMoK, musiklärare och elever. En och
annan elev kan ha komponerat ett verk av betydelse för den kommunala
instrumentalmusikverksamheten, men förmodligen mera sällan politikern. Skolledare och
SMoK representanter kan ha skapat verk eller litteratur, men de agerar i nuläget knappast i
kraft av detta utan av sin position i organisationen, och den är given/redan upparbetad i det
sociala systemet. Jag tror därför inte att det är motiverat att ägna särskild uppmärksamhet åt
objektiverade kapitalformer i denna uppsats.

Kulturellt kapital: Aspekt habitus/smak.
Min C-uppsats antyder att detta är en kapitalform som kan vara av stor betydelse på fältet.
Habitus/smak har i hög grad med kultursyn och kulturell identitet att göra och med
värderingar, synsätt. Just kultursyn föreslog jag i C-uppsatsen vara en av gränslinjerna på
fältet och möjligen utgöra grunden för de värden varom striden står på fältet och som
åstadkommer en polarisering.29 Även en annan föreslagen och möjlig vattendelare på fältet,
demokrati-aspekten,30 faller under habitus/smak och värderingar. Det gör även problematiken
kring musik som mål och/eller medel. Det framstod som väsentligt och intressant att vidare
undersöka synen på och kunskapen om denna axel.31 Det förefaller fruktbart att ägna ett större
utrymme åt habitus/smak som kapitalform i denna undersökning. Dock är även en någorlunda
fullständig exploatering av de sätt på vilka sätt denna kapitalform kan komma till uttryck och
fungera som resurs för de olika agenterna en omfattande historia. Bourdieu har valt att iaktta
en mängd olika uttryck för och manifestationer smak och de ”förkroppsligade” formerna:32
val av dagstidningar, val av litteratur, konsertbesök, klädsel, preferenser för maträtter,
bilmärken, semestermål, hobbies, utövad typ av sport, vin och spritsorter mm. Jag måste även
här göra begränsningar. En begränsning till musikaliska och kulturella infallsvinklar bör vara
tillräckligt för att ge konturer av en bild.
Socialt kapital.
Med socialt kapital avser Bourdieu resurser i kraft av det sociala nätverk människor befinner
sig i.33 Hela kapitalbegreppet är ett relationsbegrepp. Det centrala är ju att det kulturella
kapitalet (IK+OK+HK) måste erkännas av någon som en tillgång, och då blir självfallet
relationerna, nätverken och kommunikationskanalerna avgörande. På det fält jag studerar
finns indikationer som föranleder ett närmare studium av kommunikation mellan agenter,
exempelvis i relationen musiklärare-politiker.34 Även kommunikationen särskola-kulturskola
är intressant liksom över huvud taget hur beslut fattas (formellt och/eller informellt) och hur
29

Bunne, S. (2005). Musik- och kulturskola i förändring - av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter.
C-uppsats. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. MPC. S 52.
30
Ibid. S 52.
31
Ibid. S 53.
32
Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska
epistemologin. Stockholm: HLS. S 229.
33
Bourdieu, P. (1997). Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. S 10.
34
Bunne, S.(2005). Musik- och kulturskola i förändring - av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter.
C-uppsats. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan. MPC. S 47,49.
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förändringar/krav ventileras/debatteras. Jag finner således anledning att ägna uppmärksamhet
åt den sociala kapitalformen.
Kunskapskapital.
Som nämnts har jag valt att lyfta fram kunskap som en form av kapital, även om det vid
närmare eftertanke är svårt att säga hur kunskap skall definieras. Vad jag vill bilda mig en
uppfattning om är dels vilken inblick, vilka kunskaper, en agent har om musikens roll i det
nutida samhället och om hur kommunens innevånare och institutioner använder/önskar
använda musiken, dels vilka kunskaper agenten har om andra agenters verklighet, problem
och glädjeämnen. Kunskapsaspekten bör därför ägnas uppmärksamhet i en studie som denna.

Kapitalformens karaktär.
Om frågan ovan gällde vilka typer av resurser/kapital som kan vara av störst intresse att
studera på just detta fält, inställer sig en intressant följdfråga eftersom en resurs, en viss
kapitalform, kan rymma olika karaktärer, vara sammansatt av olika komponenter, ha så att
säga en ”profil”. Ett ekonomiskt kapital kan t ex utgöras av kontanter, aktier, antikviteter,
fastigheter, lön, konst mm. Ett kulturellt kapital i form av habitus hos en agent kan vara en
tillgång i radikala kretsar p g a vissa värderingar som då yttrar sig i viss smak och vissa
attribut, en annan agent kan i mera konservativa kretsar besitta habitus i kraft av helt andra
smaker, värderingar och attribut. Det räcker således inte att konstatera att habitus påverkar
praktikerna. Kunskap om arten, karaktären av deras respektive habitus bör vara avgörande för
att vinna förståelse för agenternas praktiker. Resonemanget leder till problemfråga 2 i format
1 (se nedan).
Problemfrågor i format 1.
Data från intervjuer med de fem agenterna förväntas belysa fyra problemfrågor i denna
modell. Den första problemfrågan lyder:
* Hur ser politiker och musik-/kulturskolledare på de frågor/ämnen som visade sig vara
aktuella ur musiklärarnas perspektiv35?
Den andra problemfrågan lyder:
* Hur ser politikers, skolledares, musiklärares och elevers praktiker ut i dessa frågor?

Den tredje problemfrågan lyder:
* Vilka särskilda sammansättningar av respektive habitus/smak/kulturell identitet (HK),
kunskapskapital (KI) och socialt kapital (SK) uppvisar valda agenter som är respektive
politiker, skolledare, musiklärare och elever?

Bourdieus poäng med det differentierade kapitalbegreppet är just att någon eller några måste
erkänna kapitalet som en tillgång.36 Eller som Bordieukännaren Broady uttrycker saken:
Var och en av oss är begåvade med en habitus, men det är marknaden som avgör
vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som kan fungera som kapital.37

För att följa upp denna intressanta tankegång på fältet kan en fjärde problemfråga lyda:
* I vad mån erkänner agenterna som en tillgång varandras sammansättningar inom de tre
kapitalformerna och yttringarna av dessa sammansättningar i agenternas respektive
praktiker?
35

Bunne, S.(2005). Musik- och kulturskola i förändring - av musiklärare upplevda möjligheter och svårigheter.
C-uppsats. Stockholm: Kungl Musikhögskolan MPC. Se Slutsatsdelen. Diskussionsdelen.
36
Bourdieu, P. (1997). Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. S 10.
37
Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska
epistemologin. Stockholm:HLS. S 229.
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Antal intervjufrågor i format 1.
Vilket format av undersökning som än väljs kommer det att bli aktuellt att genomföra
intervjuer. För att belysa problemfråga 1 (se ovan sidan 17) behöver i genomsnitt fem
intervjufrågor ställas om vart och ett av sju aktuella ämnen. Det gäller agenternas synsätt i
frågan om musik som mål eller medel, i demokratifrågan, i frågorna om medias roll,
kulturskolans införande, politikermakt, särskolan och grundskolan. Intervjufrågor som belyser
problemfråga 2 tar upp hur agenterna faktiskt har handlat, deras praktiker. Den senare typen
av frågor kallar jag praktikfrågor. Inalles skulle jag behöva ställa omkring trettiofem
intervjufrågor apropå problemfråga 1 och 2.
För att belysa problemfråga 3 (se ovan sidan 17) som gäller varje intervjupersons
sammansättning och karaktär av de tre kapitalformerna habitus, kunskap och socialt kapital
skulle ett tjogotal intervjufrågor behöva ställas. För att belysa problemfråga 4 (se ovan sidan
17) skulle varje agent tillfrågas om hur han eller hon ser på var och en av de övrigas tre
kapitalformer. Två intervjuade agenter yttrar sig således i intervjuer om de övriga tre. (Elever
och musiklärare intervjuas inte här.) Detta gör ytterligare nio intervjufrågor till varje agent.
Format 1 skulle enligt min beräkning kräva sextiofyra frågor till varje intervjuperson.
Figur 2. Grafisk skiss över format 1 .
Aktuella

= Kunskapskapital
= Habitus/smak
= Socialt kapital

frågor

Politiker

Skolledare M/K
Problemfråga 1 och 2

Problemfråga 3
Problemfråga 4

Musiklärare

Elever

Aktuella

frågor

Ovanstående skiss skall läsas så att till att börja med har varje agent av de fyra sitt speciella
förhållningssätt och agerande i aktuella frågor symboliserat av de fyra svart-vita pilarna ut
mot cirkeln (som representerar de aktuella frågorna). Om detta förhållningssätt handlar
problemfråga 1. Varje agent besitter sedan en egen sammansättning av de tre kapitalformerna
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som fokuseras i format 1. Kapitalformen kunskap representeras av färgen grå, habitus/smak
av färgen röd och socialt kapital av färgen gul. Problemfråga 3 tar upp dessa respektive
sammansättningar. Till sist erkänner varje agent i varierande grad de tre kapitalformerna hos
de övriga tre agenterna. Därom handlar problemfråga 4.

Format 2 och dess avgränsningar
I alternativet jag kallar format 2 undersöks endast en av agenterna utanför musiklärarnas
krets, politikerna. En stark avgränsning således. Musiklärarna är närvarande indirekt på
samma sätt som i format 1, dvs genom tidigare intervjumaterial och gjorda undersökningar.
SMoK perspektivet kan användas på samma sätt som i format 1 dvs som referens vid
diskussion och tolkning. I format 2 figurerar således tre agenter varav politikerna står i
centrum och det är de som huvudsakligen intervjuas. Politikernas agerande jämförs sedan i
första hand med musiklärarnas.
Urval av agenter i format 2.
Politiker.
Politiker kan antas göra ställningstaganden som grundar sig på hänsyn till omständigheter
utöver pedagogik och (musik-)kultur. Musiklärarna upplever att politikerna har stor makt över
musik-/kulturskolans inriktning, ramar och över deras arbetssituation. I ett demokratiskt
samhälle är de tillsatta för att utöva makt i institutionaliserad form och i egenskap av
företrädare för någon folkopinion. I ett skede av samhällets utveckling där styrdokument får
en alltmer konkret innebörd som instrument för måluppfyllelse, utvärdering och
kontroll/justering är det av stort intresse att penetrera politikers handlande.
Skolledare.
Skolledarnas förhållningssätt känns vid första påseendet närmast självskrivna att utforska. De
har som ledare av verksamheterna en viktig roll. En roll som ur undersökande synpunkt blir
intressant inte minst p g a de ”dubbla” solidariteterna, dels med musiklärarna dels med
arbetsgivaren/politikerna. Jag gör antagandet att jag hos skolledarna skulle finna synsätt och
ställningstaganden som i vissa delar sammanfaller med musiklärarnas, i vissa med
politikernas. Från en krass ståndpunkt skulle jag kunna argumentera för att jag redan
undersökt musiklärarnas ställningstaganden i C-uppsatsen, och politikernas kommer jag att
undersöka genom ytterligare intervjuer. Det gör att min motivering till att fokusera även
skolledarna blir svagare. I format 2 flyttas därför skolledarna ur fokus, dvs agenten skolledare
tas inte med i formatet.
SMoK.
I format 2 bibehålls som nämnts konstruktionen att använda SMoK som referens i tolkningsoch diskussionsskedet av uppsatsen. Eventuellt skulle synpunkter i SMoK –intervjun också
kunna användas som vägledning när det gäller att ställa adekvata frågor till politikerna.
Elever.
Det vore frestande att ändå – utan att ha gjort regelrätta intervjuer med elever – söka
sammanställa en bild av elevers ställningstagande utifrån befintliga studier och litteratur. Som
tidigare nämnts borde detta kunna låta sig göras eftersom dels SMoK publicerat en
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elevundersökning,38 dels t ex en intresseundersökning bland elever gjorts i Hudiksvall39 och
dels - och inte minst - en mängd undersökningar genomförts inom ramen för s k Cultural
Studies där musikens roll i ungdomskulturer tas upp.40 I format 2 är det tänkbart att både ta
upp och behandla elever som agent och att avstå från att göra det. En rimlighetsbedömning
måste återigen göras om vad som ryms och bör rymmas inom en D-uppsats. Med tanke på
ämnets högst intressanta karaktär (musikens roll i ungdomskulturer) är det inte något jag med
gott samvete skulle kunna behandla alltför summariskt. Därmed finns risken att D-uppsatsens
gränser sprängs i och med att ett aldrig så orienterande avsnitt om detta ändå skulle bli rätt
utrymmeskrävande. Slutsatsen blir att jag inte i format 2 närmare anser mig kunna gå in på en
granskning av elevers habitus även om relativt lättillgängliga källor finns. Jag har ändå tagit
med elevaspekten i den grafiska skissen över format 2 nedan (figur 3) för att ge läsaren en
bild av idén med format 2. Jag har dock satt eleverna inom parentes i skissen för att markera
att det är ett intressant område för vidare undersökning när det nu inte görs här.
Musiklärare.
Musiklärarna tas med i undersökningen genom befintliga uppgifter från C-uppsatsen.
Urval av kapitalformer i format 2.
I detta format avgränsas studiet av kapitalformer ytterligare till att enbart gälla habitus.
Habitus är speciellt intressant av flera anledningar. Att undersöka habitus är att studera
människors smak som uttryck för värden och som en social tillgång. Bourdieu erbjuder
genom detta begrepp en infallsvinkel som skulle kunna tillföra ny kunskap om vad som
försiggår på fältet. Indikationer från min C-uppsats antyder, som också nämnts på sidan 12, att
kultursyn (manifesterad just i habitus) skulle kunna vara en dominerande polarisering på
fältet, dvs det som striden i grund och botten handlar om. Habitusbegreppet öppnar också
dörren till ett forskningsområde där den kulturella identiteten står i centrum, kulturstudier,
Cultural Studies. Det är rimligt att anta att rön och teorier inom kulturstudier kan kasta ljus
över musikaliska preferenser och agerande på fältet hos såväl politiker som musiklärare och
elever. Habitus har också bäring på frågan om musik som mål eller medel genom att vi alla
använder musik utifrån den livsstil vi har (valt).

Problemfrågor i format 2.
Med politikerna i fokus och mot bakgrund av kända förhållningssätt hos musiklärare kan tre
problemfrågor formuleras i format 2.
Problemfråga 1:
* Hur ser politikernas praktiker ut i de s k aktuella frågorna på fältet kommunal musikoch kulturskoleverksamhet?
Problemfråga 2:
* Framträder skillnader respektive samsyner i de aktuella frågorna mellan politiker
och musiklärare och i så fall vilka?

38

Musikalisk mångfald. En undersökning om ungdomars musicerande.(2002). Sveriges Musik- och
Kulturskoleråd.
39
Kulturskolan. Intresseundersökning. (2005). Hudiksvalls Kommun: Stencilerat internt material.
40
Se bl a Bjurström, Erling. (2005). Ungdomskultur. Stil och smak. Umeå: Boréa Bokförlag och
Sernhede, O. & Johansson, T. (red). (2001). Identitetens omvandlingar. Göteborg: Daidalos.
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Problemfråga 3:
* Kan skillnader i agenternas sammansättning av habitus förklara förhållanden på
fältet och skillnader respektive samsyner enligt problemfråga 2 och i så fall hur?
Med förhållanden på fältet avses konflikter och samsyner när det gäller ansvar och
prioriteringar och av målgrupper, musikstilar, instrument, metodik, kommunikationsmönster,
val av verksamhetsformer, marknadsföring mm.
Antal intervjufrågor i format 2.
En agent41- politiker - intervjuas om sju aktuella frågor/ämnen. Endast s k praktikfrågor ställs.
Det blir sju frågor, en för varje ämne. Samma agent intervjuas om habitus i tjugofyra frågor.
Totalt blir antalet intervjufrågor i format 2 trettiotre.

Figur 3. Grafisk skiss över format 2.
Musiklärare

Politiker

habitus

habitus

Aktuella
frågor

habitus

Elever

Skissen bör läsas så att till att börja med har varje agent av de tre sitt speciella förhållningssätt
och agerande i aktuella frågor symboliserat av de tre tomma svart-vita pilarna in mot cirkeln
(som representerar de aktuella frågorna). Dessa pilar kan betraktas som om att de var försedda
med frågetecken som besvarar problemfråga 1 och 2 i format 2. Den röda färgen representerar
habitus liksom i figur 2 som åskådliggör format 1 ovan på sidan 14. Olika nyanser av rött får
här symbolisera olika habitus/smak hos de tre agenterna. Vilken nyans respektive agent har,
dvs vilken sammansättning av habitus de intervjuade agenterna har, och hur dessa olikheter
yttrar sig i (och möjligen kan förklara) olika ageranden på fältet när de bryts mot varandra, är
ett fokus i problemfråga 3. De små streckade linjerna mellan de färgade pilarna symboliserar
dessa brytningar. Som nämnts ovan vore det intressant att låta agenten elever inta sin
(naturliga kan man tycka) plats i denna uppsats enligt skissen, men uppsatsformatet tillåter
inte detta. Därav parentesen.
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Alla agenter kan betraktas dels kollektiva, dvs som en gruppgemenskap av människor med liknande intressen
utifrån sin position på fältet, dels som individer och representanter för denna gruppgemenskap. I vad mån
likhetstecken kan sättas mellan agenten som individ och agenten i bemärkelsen grupp/yrkeskategori får mitt
kommande intervjuunderlag utvisa. Ett resonemang förs på sidan 65 om detta.
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Kapitel 3

Val av format

Format 1 eller format 2?
Jag har i det föregående skisserat två tänkbara format av en undersökning för att bättre söka
förstå väsentliga delar av spelet på fältet kommunal musik- och kulturskoleverksamhet. När
jag jämför dessa och tar i beaktande att det är en D-uppsats jag arbetar med blir det uppenbart
att format 1 blir alltför omfattande att arbeta igenom och möjligen skulle kräva en insats
motsvarande en doktorsavhandling. Data utifrån sextiofyra intervjufrågor skulle bli mycket
svårhanterliga.
Bourdieu perspektivet inbjuder i sig självt till insamlande av en mängd data att hänföras till ett
flertal kategorier. Som studerande vid MPC har jag förstås inte tillnärmelsevis de resurser
som Bourdieu har haft i sin stora forskarstab varken för att samla in större mängder data eller
för att analysera påverkan mellan flera kategorier på ett någorlunda uttömmande sätt. Det
hindrar mig inte att hålla kvar vid det anlagda Bourdieu-perspektivet. Jag tror att det är av
värde också som ett verktyg att göra adekvata avgränsningar utifrån strukturerade
grundtankar. Det kan underlätta att sikta åt rätt håll.
Jag väljer det ovan skisserade formatet 2 för min undersökning. Jag gör alltså avgränsningar
till endast en agentkategori att intervjua politiker. Materialet utifrån dessa intervjuer skall
sedan relateras till agenten musiklärare vars förhållningsätt och praktiker i någon mån kan
skönjas i det material jag sedan tidigare förfogar över (C-uppsatsen). Jag begränsar också mitt
studium till endast en av kapitalformerna, habitus. Utifrån detta formulerar jag tre
problemfrågor som återfinns på sidan 15-16 ovan. För att kasta ljus över dessa har jag valt ett
trettiotal intervjufrågor. Jag redogör närmare för urvalet av frågor för deras formuleringar i
kapitel 4 nedan. Här bör tilläggas att även om inte eleverna direkt figurerar som föremål för
undersökning i det valda formatet 2 i denna uppsats kommer de inte helt att negligeras. En
sannolik biprodukt av format 2 är att frågor för vidare undersökning med viss relevans bör
kunna formuleras när det gäller elevernas position på fältet i förhållande till de hittills
studerade agenternas (musiklärarna, politikerna och i någon mån SMoK).
Efter att valet när det gäller format nu är gjort kan det vidare metodvalet beskrivas.
Metodiska val utifrån format 1
Det vidare metodvalet för att belysa problemfrågorna i format 1 innefattar (utöver
avgränsningarna som gjorts i kapitel ):
Insamling av data att tolkas:
- fyra intervjuer med valda politiker
- styrdokument från kulturskolor
- framtagning av information från min C-uppsats om musiklärarnas
ställningstaganden och habitus
Insamling av material att användas som referens och verktyg i tolknings- och
diskussionsarbetet:
- en intervju med SMoK-representant
- litteratur om hermeneutik
Det som framkommer utifrån intervjuerna apropå problemfrågorna kommer att bli utsatt för
en bearbetning/analys i två steg. Om uppenbara sakförhållanden kan konstateras kommer de
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först (steg ett) att formuleras som slutsatser. Tolkningar och värderingar är nödvändiga att
göra för att kunna urskilja vad som framstår som sakförhållanden. En eller ett fåtal av dessa
slutsatser som förefaller vara av speciell betydelse på fältet väljs sedan ut för fortsatt tolkning
med hermeneutiska förtecken (steg två). Därmed kommer resultat och slutsatser i uppsatsen
att presenteras på två plan. Det ena är ett Bourdieu-inspirerat plan. Det andra är ett
hermeneutiskt. Bourdieuperspektivet är beskrivet ovan, inte minst i samband med
redovisningarna av mina urval av agenter och kapitalformer. Det kan vara på sin plats att här,
dvs i anknytning till metodvalet, närmare beskriva det hermeneutiska perspektivet innan
urvalet av intervjupersoner och intervjufrågor tas upp.
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Kapitel 4

Hermeneutik.

Min studie handlar om upplevelser och attityder, reaktioner och handlande hos människor. Jag
kommer att genomföra intervjuer som blir föremål för tolkning utifrån hermeneutiska
principer. Vad är då hermeneutik? För att kortfattat försöka klargöra detta använder jag som
underlag Per Johan Ödmans bok Tolkning, förståelse, vetande. 42
Ödman redogör i sin bok för hur hermeneutiken utvecklats från en metod för tolkning av de
bibliska skrifterna som tidigast omnämns 1654 till en existensiell filosofi på 1920-30-talen
(Heidegger, Gadamer) och vidare till en vetenskaplig strategi på 1970-talet (Ricoeur).43
Hermeneuein är det grekiska ordet för ”att tolka”.
Ödman nämner några definitioner på hermeneutik. Han refererar till Martin Heidegger som
1927 utkom med boken Varat och Tiden där han definierar hermeneutik som en med vår
existens sammanlänkad förmåga att förstå och tolka.44
Paul Ricoeur definierar 1971 hermeneutik som teorin om de regler som styr exeges, dvs
tolkning av en bestämd text eller teckensamling som kan betraktas som en text.45
Centralt är således att söka förstå innebörder av texter, utsagor mm genom att tolka dem.
För att förstå hermeneutiken som vetenskaplig strategi kan man ta vetenskapsteoretikern
Jürgen Habermas´ indelning av vetenskapen i tre huvudprinciper som utgångspunkt.46 Denne
urskiljer en naturvetenskaplig disciplin, en hermeneutisk och en kritisk disciplin. I den
naturvetenskapliga ligger tonvikten på att producera information utifrån behovet inom ett
tekniskt kunskapsområde. Forskningen domineras av ett positivistiskt synsätt där storheter
vägs och mäts och där forskaren strävar att inta positionen som iakttagare och stå utanför
själva experimentet.
I den hermeneutiska disciplinen studeras människan och hennes värld och det sker inom
humanvetenskaperna. Här har vi begränsad nytta av att känna till studieobjektens ”objektiva”
fysiska egenskaper. Förståelse av samband, innebörder och skeenden ställer sig i stället i
förgrunden. Hermeneutisk metodik koncentrerar sig på tolkningar av ”avtryck” av mänskligt
handlande. Sådana avtryck är oftast texter, men kan också vara andra tecken eller uttalanden
som kan ses som texter. Hermeneutiken rymmer kriterier för att tolka språkliga texter.
Den kritiska disciplinen har till uppgift att frigöra och söka bättre livsvillkor genom en
dialektisk konfrontation med andra eller vedertagna traditioner och livsstilar. Genom ett
kritiskt granskande av sitt gamla vetande i ljuset av en ny och mer omfattande verklighetssyn
kan man nå ny kunskap.
Ödman går närmare in på de för hermeneutiken centrala begreppen tolkning och förståelse.
Han beskriver olika dimensioner hos tolkandet, bl a en tidsdimension. Det sätt på vilket livet
formas i ett givet ögonblick är ett uttryck för att vi är betingade av vår förhistoria, det givna,
men också för att vi kan överskrida våra betingelser och därigenom föregripa vår framtid.47
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Enligt Ödman finns också en distinktion mellan tolkning av den yttre verkligheten och så
kallad existensiell tolkning. Den förra är knuten till primärdatas faktiska existens, autenticitet,
tidsbestämning etc. Den senare till den betydelse datas innebörd har som uttryck för en
existensiell situation.48 En tredje dimension är olika abstraktionsnivåer av tolkning. Är det
enskilda händelser vi tolkar på en elementär nivå eller handlar det om en mer systematiserad
vetenskaplig tolkning? Denna aspekt hör samman med det så kallade totaliseringsbegreppet,
dvs att tolkning nummer tre överskrider tolkning nummer två som i sin tur överskrider
tolkning nummer ett. Tolkning nummer tre omfattar därmed en större del av verkligheten.49
Vi kan välja tolkningsnivå: en personlig, en interpersonlig, en institutionell eller en
strukturell.
Detta nivåresonemang har också att göra med den i hermeneutiken så viktiga relationen
mellan delarna och helheten. Ödman ägnar ett kärnkapitel åt detta växelspel. Ett
nyckelbegrepp är den hermeneutiska cirkeln eller snarare spiralen, som sammanfattar rörelsen
mellan delarna och helheten och deras inbördes relationer. Dilthey utvidgade begreppet
hermeneutisk cirkel genom att tillägga att inte endast objektet kan förstås i en cirkelprocess,
utan också subjektet, den som söker förstå. Detta gör att vi måste ägna vår egen förförståelse
särskild uppmärksamhet. Den hermeneutiska förförståelsecirkeln kan vara ond och begränsa
oss genom fördomsfullt tänkande. Självfallet kan den också vara god eftersom förförståelsen
kan ge oss en riktning i vårt sökande och utgöra en bra grund för att ställa rätt frågor. Ödman
uttrycker det:
Utan förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar.
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I dessa båda hermeneutiska cirklar, i denna process som Ödman jämför med att lägga ett
pussel, föds förståelse och sammanhang framträder efterhand.51
Ödman går därefter in på kriterieproblem. Varför har vissa tolkningar större poäng än andra?
Efter vilka principer och på grundval av vilka kriterier kan man etablera tolkningssystem och
välja tolkning? Ödman urskiljer tre arbetsuppgifter för vilkas framgångsrika genomförande
fyra kriterier bör uppfyllas.52
Arbetsuppgifterna är
- att bygga upp ett tolkningssystem som hänger ihop på ett logiskt sätt
- tolkningarna och tolkningssystemet skall ha ett sammanhang med tolkningsobjektet
- vi måste kunna förmedla det vi kommit fram till på ett godtagbart sätt
De fyra kriterierna är
- del/helhetskriteriet: Deltolkningen skall bekräftas av huvudtolkningen och vice versa
- en tolkning skall kunna förklara föreliggande väsentliga data
- en tolkning kan betraktas som säkerställd då den ensam kan förklara informationen på
ett rimligt sätt
- språkliga kriterier är tydlighet och enkelhet i vårt uttryckssätt
Till sist poängterar Ödman några övergripande förhållningssätt hos forskaren. Vi finner dem
under rubriken arbetsprinciper.53 Ett sådant är ”det öppna frågandets princip”, dvs att man bör
fråga som om man verkligen inte vet svaret. Ödman citerar senare Radnitzky som formulerat
handlingsprincipen: ”Handla som om solidariteten med mänskligheten vore ditt eget
48
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existensiella intresse!” Radnitzky har förutom denna handlingsprincip även formulerat sju
principer för hermeneutisk tolkning.54
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Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 51-52.
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Kapitel 5.

Urval av intervjupersoner och intervjufrågor

Urval av intervjupersoner
SMoK:s representant.
SMoK:s representant tilldelades av mig en särskild position som nämnts ovan. Eftersom
SMoK arbetar med övergripande frågor och på grund av sin karaktär av informations- och
samarbetsorgan för cheferna för landets musik- och kulturskolor anser jag det värdefullt att få
ta del av hur man där ser på det jag kallar aktuella frågor på fältet. SMoK har i dag en person
som är heltidsanställd och som bl a arbetar med frågor om relationen mellan kulturskola och
grundskola. Det föll sig naturligt att tillfråga den personen om en intervju.
Urval av fyra politiker.
Det är svårt att uttala sig om huruvida en mer eller mindre klargörande information skulle
kunna erhållas från politiker om de väljs slumpvis jämfört med att välja utifrån vissa grunder.
Min tidigare erfarenhet är att medvetenhetsgraden hos politiker om specifika problem i
kultursfären och att engagemanget varierar starkt. För att försöka säkra ett större
informationsvärde utgår jag från karaktären hos de frågor jag vill ha svar på. Jag kan då
urskilja tre faktorer som kan tjäna som vägledning vid urval av intervjupersoner.
1. Tillhörighet till kommun som är speciellt aktiv eller passiv när det gäller att
formulera kulturpolitik och utforma uppdrag eller styrdokument till sin musik/kulturskola.
2. Erfarenhet av kulturskola. (En viktig fråga utifrån intervjuerna med musiklärare var
just införandet av kulturskola där även andra ämnen ingår.)
3. Politisk färg. Det är naturligt att se politiskt ställningstagande som en essens av
värderingar, smak, kultursyn mm, alltså mycket av vad som ryms under begreppet
habitus.
Utifrån dessa grunder valde jag att intervjua en socialdemokratisk politiker från en mindre
kommun vid Norrlandskusten med kulturskola och med en svagt uttalad kulturpolitik och
vaga eller inga styrdokument. Denne man kallas i uppsatsen Politiker 1. Jag intervjuar därefter
en kvinna från vänsterpartiet i en större mellansvensk stad där man har mycket klara
kulturpolitiska mål och ett preciserat uppdrag till sin kulturskola. Kvinnan kallas i uppsatsen
Politiker 2. Så följer en man som representerar folkpartiet i en medelstor stad i
Sockholmstrakten där man har en kulturskola med förhållandevis gamla rötter och en
verksamhetsplan. Han kallas här Politiker 3. Och så ytterligare en manlig politiker från
folkpartiet i ännu en rätt stor stad i Mellansverige där man har en kulturskola och alldeles
nyskrivna styrdokument. Denne politiker kallas här Politiker 4.
Här finns således två representanter för det socialistiska blocket och två för det borgerliga om
man vill se det så. Politikerna representerar kommuner på olika nivåer av handlingskraft när
det gäller att driva en aktiv kulturpolitik, från en svagare position (men med en process i
vardande) till en mycket stark och drivande position.
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Urval av intervjufrågor.
Intervjufrågor utifrån problemfråga 1.
Frågorna rör agenternas respektive praktiker, dvs hur han eller hon faktiskt handlat i de här s k
aktuella frågorna. En ambition är att tona ner tyckandet och åsikterna, även om dessa med
nödvändighet måste komma fram som del av grunden för ett agerande.
1. Musiken som mål och/ eller medel, uppfostran till musik eller genom musik?
Intervjupersonen ges en introduktion utifrån slutsatserna om detta i C-uppsatsen, dvs dels att
okunskap verkar råda om polariteten mellan musik som mål och musik som medel (att det
också går att använda musik till annat än estetik). Dels att synsättet att använda musik för
utommusikaliska mål också för med sig en fråga om nya målgrupper att ta ställning till (se
ovan om detta på sidorna 4 och 5).
1.1 Skall musik-/kulturskolan ägna sig åt att vara utvecklande för människor från flera
målgrupper eller skall den utveckla det rent musikaliska hos en enda målgrupp?
1.2 Vad har du beslutat, drivit eller gjort i enlighet med din syn i den här frågan?
2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade mm
Ingress: Enligt regeringens proposition 1999/2000:79 skall alla samhällssektorer genomsyras
av hänsynstagande till funktionshindrade. SMoK:s undersökning 2004 visar att 89% av
musik-/kulturskolorna efterlyser kompetensutveckling på området och att 69% menar att de
saknar lämpliga redskap (instrument). Musiklärarna själva verkar ha en rätt positiv attityd,
men saknar uppenbarligen kunskaper och metoder. De bemöter därför ofta funktionshindrade
med samma metodik som alla andra i elevströmmen, ”fast långsammare” som en intervjuad
musiklärare sade. Redogör också för intervjupersonen om förhållandet att målgruppen elever
trots ett ofta aktivt musikintresse inte självmant söker sig till kultur-/musikskolan för att de
eller deras föräldrar inte har råd, eller för att de har en annan kulturell bakgrund (invandrade
barn eller barn till invandrare) Nämn också tanken att vanliga vuxna skulle kunna få köpa
musikundervisning.
2.1

Vad har du beslutat, drivit och hur agerar du i denna demokratifråga, speciellt när det
gäller funktionshindrade? Hur lösa problemen?

3. Media.
Ingress till intervjupersonen: Musiklärarna ser uppenbarligen media som en historiskt sett ny
och allt starkare aktör med stor makt över eleverna och över deras val av instrument och
genre.
3.1

Har du agerat på något särskilt sätt eller beslutat någonting apropå musik/kulturskolans förhållningssätt till medias påverkan, populär- ungdomskulturen etc?

4. Kulturskola.
Ingress: Det antyds bland de musiklärare jag intervjuat tidigare (C-uppsatsen) att beslutet att
införa kulturskola tagits ”över huvudet” på musiklärarna, att kulturskolan minskar utrymmet
för musiken och att frustration, missnöje såväl som konstruktiva synpunkter inte har något
forum för diskussion, utan i sämsta fall kan gro under ytan på ett destruktivt sätt. Många
musiklärare välkomnar dock en kulturell breddning.
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4.1
4.2

Hur bör vi hantera dessa55 önskemål och konsekvenser av dem? (Önskemålen:
Enkätundersökning år 2004 i en kommun där 600 elever svarade på frågan vilka ämnen
de gärna såg i kulturskolan om de önska helt fritt.)
Hur har du beslutat, handlat/kommer att handla i frågan om kulturskolans vara eller
icke vara, problematik, framtid etc?

5. Politikers makt och kommunikation med musiklärarna/kulturskolan.
Ingress: Enligt de intervjuade musiklärarna är politikernas makt stor över deras
(musiklärarnas) verksamhet. Av åtminstone tre skäl kan den antas ha ökat med åren och oroar
nu musiklärarnas tidigare betydligt lugnare gata: Lågkonjunkturen med kommunala
åtstramningar i början av 1990-talen med nedläggningshot på sina håll, införandet av
kulturskola och de tydligare kraven på styrdokument, kvalitetssäkring på alla
verksamhetsområden i samhället.
5.1
5.2

Skall politikerna ta ett fast grepp och formulera styrdokument eller bör musik/kulturskolan formulera sådana själva?
Har du beslutat om styrdokument eller annars agerat eller håller på att agera i frågor
om beslut och kommunikation mellan politiker och musik-/kulturskola?

6. Grundskolan.
Ingress: Alltfler grundskolor tycks efterfråga lärare från musik-/kulturskolan när de själva
saknar musiklärare för klassundervisning. Tema- och projektarbeten tycks bli allt vanligare i
grundskolan. Om t ex ett kunskapstema gestaltas med hjälp av musikinslag vänder man sig till
musik-/kulturskolan. Lärarna där saknar oftast kompetens och redskap för grupp- och
klassundervisning.
6.1

Hur agerar du i denna fråga om relationen mellan musik-/kulturskola och grundskolans
behov?

Intervjufrågor apropå problemfråga 2.
Här behövs inga intervjufrågor. Underlaget för att söka besvara denna finns i
intervjumaterialet från problemfråga 1 och i underlaget från musiklärarna i C-uppsatsen.

Intervjufrågor apropå problemfråga 3. Frågor om habitus.
Principen är att välja ut fyra-fem habitus-karakteristika, och sedan formulera frågor inom vart
och ett av dessa. Frågorna väljs i första hand utifrån ett musikperspektiv, i andra hand från ett
allmänt kulturellt perspektiv med tonvikt på konstarterna bild, dans, poesi etc.
Eftersom habitus bl a innefattar kulturell identitet, livsstil (=göra/inte göra),
smak/stil/värderingar(= föredra/avfärda, bra/dåligt, konsumtion) och kommunikations/informationsmönster gjordes en struktur utifrån dessa karakteristika.

55

Kulturskolan. Intresseundersökning. (2005). Hudiksvalls Kommun: Stencilerat internt material.
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1. Kulturell identitet. (Vad du fått med dig.)
1.1 I vilken kultur har du dina rötter?
1.2 Vilka grundläggande kulturella värden hävdar du?
1.3 Fanns det musik i hemmet?
1.4 Hur upplevde du musiken i skolan?
2. Livsstil. (Vad du väljer att göra eller inte göra. Tonvikt på kultur.)
2.1 - Utövar du kultur (musik) i någon form?
2.2 - Har du själv gjort någon egen manifestation eller föreställning inom musik,
komposition, författande, utställning, hantverk eller liknande ?
2.3 - Hur använder du musik, och i vilka situationer? ( Gym, bakgrund, städning,
meditation, walk-man, bilen, konc lyssning i fåtöljen….
2.4 - Vad vill du definitivt inte använda musik till?
2.5 - Gillar du att dansa? – vilken typ av dans och var och när?
2.6 - Hur mycket tid ägnar du åt kulturformer som musik, bild, dans…..läsning osv under
tex en månad och på vilket sätt? Som aktiv utövare eller som konsument?
2.7 - Hur ofta har du gått på konsert de senaste två åren? Vilken typ av konserter?
2.8 - Kastar du dig i bilen för att åka och se Mamma Mia?
2.9 - Ser du på Idol?
3. Smak, värderingar (Vad föredrar/avfärdar du, bra/dåligt? Tonvikt på musik.)
3.1 - Vilka musikgenres föredrar du / vilken sorts musik tycker du om?
3.2 - Om du tycker om en genre – vad är det som är positivt med den , kan du uttrycka det
med ord?
3.3 - Finns det musikstilar som du definitivt inte tycker om?
3.4 - Om du inte tycker om en genre – vad är det som är negativt med den - kan du
uttrycka det med ord? (Alternativt: - Vad tycker du om hip hop, opera death metal,
trash, world….)
3.5 - Hur ser din skivsamling ut – genres i %?
3.6 - Har du själv idoler på musikområdet?
3.7 - Vad i musiken värderar du högt – klanger, melodier, vackert, uttrycksfullt….?
3.8 - Finns det någonting i ditt val av kläder, bilar, möbler, dagligvaror (Hemköp eller
ICA) som flaggar för att du själv har en viss kultursyn?
4. Informationskanaler och kommunikationsmönster.
4.1 - Hur får du och söker information? Vilka dagstidningar läser du? TV, radio, Internet,
facktidningar; hur många, vilka? Via mail? Från böcker? Film? Personligen från
andra?
4.2 - Hur kommunicerar du? Ringer upp från jobbet, mobiltelefon, SMS, skriver
skrivelser, går på möten,…? Går hem till dem du vill kommunicera med?
4.3 - Söker du aktivt information och tar aktiva kontakter eller tar du emot info och
meddelanden när de kommer till dig? (Don´t call me, I call you!)
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Kapitel 6

Resultat

Uppläggning av intervjuredovisningarna
Jag kommer nedan att till en början göra sammandrag av intervjuerna med de fyra politikerna
var för sig och koppla varje sammandrag till respektive kommuns styrdokument (arbetsplan,
mål, uppdrag etc). En utskrift av en intervju har vanligtvis tagit c tio A4 sidor i anspråk. Det
blir självfallet både omöjligt och föga ändamålsenligt att ordagrant återge vad i den
intervjuade svarat på mitt dryga trettiotal frågor. Redan här kommer behovet att tolka in. Fakta
är ibland vad som faktiskt sägs. Men ofta, och särskilt när det gäller det svårfångade
habitusbegreppet, behöver en underliggande mening sökas bakom flera yttranden. Jag har valt
att använda mig av en av den analysmetod Kvale kallar för meningskoncentrering. Det betyder
att långa uttalanden och uttalanden som gjorts på olika ställen i intervjun pressas samman och
omformuleras till sin väsentliga innebörd i betydligt kortare formuleringar.56 En bild av en
uppfattning i en vis fråga kan också framgå av valda citerade meningar som så att säga talar
för sig själva. I de delar som berör vad jag kallar aktuella frågor har jag tillämpat detta sätt att
meningskoncentrera. I mitt tillvägagångssätt finns också drag av vad Kvale kallar narrativ
strukturering i det att en bild som berättar om ett förhållningssätt, här en habitus, byggs upp. I
tolkandet har jag försökt ha i minnet de kriterier som Ödman anger vid hermeneutisk tolkning,
dvs att deltolkningen skall bekräftas av huvudtolkningen och vice versa, att en tolkning skall
kunna förklara föreliggande väsentliga data och att en tolkning kan betraktas som säkerställd
då den ensam kan förklara informationen på ett rimligt sätt. Del/helhetsperspektiven kommer
här bl a att yttra sig i att relationen mellan större samhälleliga perspektiv på kultur sätts i
relation till politikernas och musiklärarnas handlingar i det lilla. Jag har tre referenser i
tolkningsprocessen. Det är dels min egen förförståelse utifrån trettiofem års musikpedagogiskt
arbete som musiklärare och musikterapeut inklusive ett stort antal genomförda kurser med
musiklärare, musikterapeuter, lärare, vårdpersonal m fl. Dels är det litteratur.57 Dels använder
jag intervjun med SMoK:s representant som referens och ”bollplank” vid tolkningen.
Jag har valt att redovisa intervjuinnehållet person för person med tolkande kommentarer enligt
den ovan nämnda principen för meningskoncentrering. Alternativet skulle varit att redovisa
var och ens (allas) svar apropå en av de aktuella frågorna i taget alltså först: Var står
politikerna 1, 2, 3, och 4 respektive i frågan om musik som mål eller medel? Och sedan var
står de i frågan om funktionshindrades rätt till musikverksamhet osv. Min tanke är att det mest
intressanta (och som sagt mest svårfångade) i det jag undersöker är detta med habitus/smak
och dess ursprung och påverkan. Därför kan det ligga en poäng i att skissera ett mera
sammanhängande ”porträtt” av en politiker vilket möjligen underlättar att se kopplingar
mellan en attityd i en fråga och ett ställningstagande i en annan. Inte minst språkbruket, vilket
i sig självt är en del av habitus, ger en viss antydan om synsätt på livet, samhället och
kulturen. Den fragmentering som en uppspaltning i frågor ger skulle kunna göra att
helhetsbilden av intervjupersonens värld löper risk att gå förlorad.
Varje intervjuredovisning föregås av en kortare redogörelse för kommunens styrdokument.
I den första delen av redovisningen försöker jag få två bilder att klarna. Den ena gäller hur
respektive politikers habitus/smak och värdegrunder ser ut. Detta är en grund för att närmare
försöka penetrera problemfråga 3 (se sidan 21). Den andra gäller hur politikernas respektive
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praktiker ser ut i vad jag kallat aktuella frågor, vilket borde besvara problemfråga 1 och
samtidigt utgöra en grund för jämförelsen med musiklärarnas praktiker vilket problemfråga 2
fokuserar (se sidan 20). Efter redovisningen av en politikers praktiker i de s k aktuella
frågorna följer en kortare och något tolkande sammanfattning, eller snarare bild av politikern i
och bakom sina ställningstaganden.
Styrdokumenten.
De fyra intervjuredovisningarna som följer inleds med en summarisk redogörelse för
omständigheter av betydelse i kulturskolans process i ett kortare historiskt perspektiv, cirka
fem år tillbaka i tiden. Därpå följer utdrag ur styrdokument.

Habitusfrågorna.
Först tecknas en porträttlik bild utifrån intervjun av politikerns av habitus. Detta viktiga och
mångfacetterade begrepp kräver en närmare förklaring. Det kan beskrivas utifrån många
tecken och värdeord. En strukturering kan därför vara på sin plats för att senare kunna göra
jämförelser.
Habitus utifrån Bourdieu.
Först och främst är det av vikt att försöka inringa vad habitus faktiskt är, dvs habitus´
innebörd utifrån Bourdieus texter. Jag har varit inne på detta förut i denna uppsats.58
Bourdieus texter och ordval är inte lättgenomträngliga. Han skriver i Distinktionen:
Habitus är förkroppsligad nödvändighet omformad till generativa dispositioner vilka ger
upphov både till meningsfulla praktiker (handlingar och produkter) och till uppfattningar
som kan ge mening åt samma praktiker.59

Och vidare, ett annat sätt att formulera saken:
/…habitus, som på en och samma gång är genererande princip för objektivt
klassificerbara praktiker och system för att klassificera /…/ samma praktiker.60

Jag gjorde följande skiss för att försöka klargöra det hela för mig själv och för läsaren i
förhoppningen att jag inte är alldeles fel ute. Habitus är alltså ”dubbelverkande”. Den är
ursprung och med nödvändighet drivkraften som gör att vi agerar och åstadkommer produkter
över huvud taget och den genererar våra egna praktiker (drivkraftsdel). Samtidigt är den
måttstocken vi använder medvetet och omedvetet för att värdera och ge omdömen om andras
praktiker och agerande (värderingsdel).
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Sidorna 5, 13, 17-18 och 25-26.
Bourdieu (1994). S 298
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Figur 3. Habitus´karaktär.

Min
Habitus/smak

Drivkraftsdel
Produkt:
……gör att jag med nödvändighet producerar/gör… handlig agerande
vara etc

….gör att
jag också värderar
och har omdömen
om andras praktiker

Värderingsdel

Annans 1
agerande/praktik
Annans 2
agerande/praktik

Annans 3
agerande/praktik

Jag undersöker habitus/smak med tonvikt på musikaliskt-kulturell identitet och värderingar
om musik och kultur. Indikatorer är skivsamling, konsertbesök, informations- och
kommunikationskanaler och ursprungsmiljö. Jag undersöker inte smak när det gäller bilar,
whiskysorter, mat, konstsamling, bibliotek/litteraturpreferenser, semesterresor,
fritidssysselsättningar, sport, märkesvaror i konsumtion, möbler, boendeform… m m. Jag
undersöker som sagt några indikatorer på habitus med bäring på musikområdet. Vilka är då
de grundläggande storheterna om vilka intervjupersonerna kan redovisa sina värderingar på
det här området? Jag behöver någon form av uppspaltning för att kunna jämföra. Jag går till
mitt helhetsintryck efter att om och om igen läst igenom tio intervjuer från C- och Duppsatserna. Det förefaller då vettigt att utgå ifrån de enkla frågorna Vad? Varför? Var? När?
Hur? Åt vem? Av vem? Vilka kvantiteter och kvaliteter rör det sig om? Här följer ett försök
att besvara dessa frågor:
Vad?
Det handlar om huruvida vi i kulturskolorna skall syssla med många
kulturformer eller bara med vissa. En primär fråga.
Varför ?
Varför vi skall syssla med en eller flera kulturformer i en särskild musik- eller
kulturskola blir värderingsmässigt en fråga om (musik-) kultur som mål eller
medel. En primär fråga.
Var?
Detta är en praktisk fråga sedan grundläggande inriktning bestämts. En sekundär
fråga.
När?
Också en praktisk fråga sedan grundläggande inriktning bestämts. En sekundär
fråga.
Hur?
Detta är en metodisk och organisatorisk fråga. En sekundär fråga.
Åt vem?
Detta är en grundläggande fråga om målgrupper. En primär fråga.
Av vem?
Frågan om vem som skall förmedla (musik-)kultur är intressant, men man måste
nog utgå ifrån att det är lärare som redan är anställda som skall göra detta även
om rekryteringen framledes kan komma att se något annorlunda ut. En sekundär
fråga trots allt.
Här framstår således tre storheter som grundläggande och som man kan ha värderingar kring:
* Varför skall vi ägna oss åt (musik-)kulturformer – är det för att nå kunskap om dem
(mål) eller för att människor utvecklas genom kontakten med dem (medel)?
* Skall vi ägna oss åt många kulturformer eller bara åt vissa?
* Bör alla få ta del av dessa (musik-)kulturformer eller bara några?
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Jag vill lägga till ytterligare två storheter. Eftersom smak och värderingar kan vara mer eller
mindre fasta, dvs ”förhandlingsbara”, rigida eller flexibla, förefaller grad av öppenhet vara
betydelsefull i sammanhanget. I detta ligger som en del informations- och kommunikationskanaler vilket jag frågat om i samtliga intervjuer. Nästa storhet blir alltså
* Öppenhet/slutenhet.
Jag vill ytterligare förtydliga tankegången. Som öppenhet kan tolkas sådant som benägenhet
att arbeta i arbetslag, god elev- och föräldrakontakt, medverkan i kontaktforum mellan
politiker och musiklärare, att också ha rikstidning, att använda internet och att sätta sig in i IT,
att engagera sig i samhällsproblematik, att arbeta över ämnesgränser, att verka för att berika
grundskolans arbetssätt, att ha andra intressen än bara musik, att förändra arbetssätt och
arbetsformer när betingelserna förändras mm. Som slutenhet kan tolkas att hävda sitt område,
sin genre som varande viktigast, att tala om eleverna som ”mina” och inte kulturskolans, att i
första hand se till sin egen tjänst eller till partilinje och i andra hand till verksamheten och
samhällets och elevernas behov, att inte informera sig, att negligera strömningar i samhället
särskilt inom ungdomskultur och media, att bara ha lokaltidning, att inte ta ansvar så långt
man personligen kan för problem och missförhållanden utan hellre dra sig undan och skylla
på andra etc.
Den femte storheten jag vill lägga till är styrkan i värderingar och handlingstendenser. Det
kan kallas intervjupersonernas patos. Brinner man för sin ståndpunkt eller är det bara en
allmän åsikt, ett ljummet engagemang? Ytterligare en storhet är således
* Patos.
Med detta tror jag mig ha kommit närmare ett sätt att för jämförelser spalta upp en del av
Bourdieus habitusbegrepp så att det kan bli användbart på fältet kommunal musik- och
kulturskoleverksamhet. När jag sammanställer en bild av en intervjupersons habitus blir det
förstås frågan om att göra tolkningar. Det blir också med nödvändighet förenklingar. Läsaren
kan möjligen tycka att det också är förvanskningar (personen har inte sagt just så) eller att jag
hårddrar alltför mycket. Jag vill då framhålla att jag ser det mera som en process av
meningskoncentering61 som Kvale anger som en analysmetod. Synsättet att en utsaga har en
ytstruktur och en djupstruktur tar jag till mig från Chomskys generativa grammatik62 och från
hermeneutiken och de Saussures tankar i det att ”det egentliga” måste sökas ”bakom”
verklighetens mångfaldiga och föränderliga yta.63 En utsaga kan ofta ”skalas av” till en
grundläggande ståndpunkt: Är personen för eller emot? Är det alla som gäller eller bara
några? Skall det offentliga finansiera denna verksamhet eller ej? Utsagan kan sedan
kompletteras med nyanserande information som också självfallet är intressant.
Habitus utifrån begreppet kulturell identitet.
En annan aspekt som jag anser vikig för att belysa habitus är det vi kallar kulturell identitet.
Andre´ Jansson tillhandahåller en definition av detta begrepp inom ramen för Cultural Studies
i en artikel betitlad Senmoderna Livsvärldar.64 Utifrån ett resonemang om vardera av
komponenterna kultur och identitet menar Jansson att kulturell identitet kan förstås som
Den subjektiva upplevelsen av att vara delaktig i en tolkningsgemenskap.
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Jag har tagit fasta på detta och försöker också utifrån intervjuunderlagen uttolka om
intervjupersonen verkar ha en upplevelse att vara delaktig. Jag försöker också skissera vilken
tolkningsgemenskap det gäller, hur många som kan tänkas dela den och hur förankrad i
historien och i erfarenhet den ser ut att vara.
När således en allmän ”porträttering” gjorts av en intervjuperson när det gäller habitus
försöker jag dra ut kontentan av värderingar enligt en mall utifrån de sex punkterna som
beskrivits ovan. Denna mall tillämpar jag också på de intervjuer med musiklärare som gjordes
i samband med C-uppsatsen. Dessa återfinns längre fram i denna uppsats när problemfråga 3
tas upp.
1. Kulturell identitet?

2. (Musik-)kultur som
mål eller medel?
3. Många (musik-)kulturformer eller bara vissa?
4. Åt vem?

5.Öppenhet/slutenhet?
6. Patos?

Tolkningsgemenskap:

Benämning?
Med många/få?
Historia/erfarenhet?
Upplevelsen: Stark/svag?
Grundinställning: Mål eller medel?
Om mål – vilket/vilka?
Om medel – för vad?
Grundinställning: Många eller vissa?
Nyansering:
Betyder många alla eller vilka närmare bestämt?
Om bara en eller några – vilka?
Motivering?
Grundinställning: Alla – bara en del?
Nyansering.
Är alla verkligen alla eller vilka närmare bestämt?
Om bara några – vilka?
Motivering?
Grundinställning: Öppen eller sluten
Nyansering:
På vilket sätt öppen eller sluten?
Grundinställning: Drivande - icke drivande?
Nyansering:
Gjort/beslutat? Underlåtit/struntat i att agera?

Frågor om de s k aktuella frågorna.
Efter habitusporträtteringen följer en redovisning av en intervjupersons svar på var och en av
de sex frågeområdena som jag kallat aktuella frågor. Även här gör jag sammandrag utifrån
meningskoncentrations-principen. Avsikten med dessa frågor var att försöka få fram de
praktiker varje politiker har, dvs vad de faktiskt gjort och beslutat i de olika frågorna. Det
visade sig inte vara så lätt att få en klar uppfattning om det. Här finns en glidning mot att
deklarera åsikter och att tycka. Detta är förstås naturligt eftersom omdömen och tyckande
utifrån den habitus man har föregår en handling och ett beslut. Självklart måste jag därför
acceptera åsikter och tyckande som del i en verklighetsbeskrivning. Det visar sig också att det
politiska handlandet ofta ligger gömt i att antingen underlåta att handla, dvs att inte ta upp
frågor, vilket ofta beror på okunskap om vilka frågor som finns att ta upp om man bara kunde
formulera dem. Eller också är den enskilde politikerna handling gömd i att han eller hon varit
med om att besluta ett program e d i en nämnd. Det är nämnden eller fullmäktige som
beslutat, och den politiker jag intervjuat kan ha varit aktiv eller passiv eller t o m haft en
avvikande åsikt gentemot beslutet. Det finns ibland anledning att fråga sig vad det egentligen
är för politisk handling eller praktik politikern står för eller har utfört över huvud taget?
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Redovisningar av intervjusvaren
Intervju med manlig politiker Politiker 1 från mindre stad vid Norrlandskusten.
Om kommunens kulturskola .
Kommunen döpte om sin musikskola till kulturskola kring millenniumskiftet. Man har nu,
förutom musiken, dans, bildverkstad, teaterlek och dramalek. Omfattningen av andra ämnen är
liten jämfört med andelen musik. Kulturskolan har på senare år genomgått en kris i form av
konflikt mellan ledning och lärarkollegium. I dagsläget har man tillsatt en tillförordnad rektor
för att få arbetsro medan en diskussion har initierats på högre nivå inom kommunen om
kulturella mål, inriktning och ledarskap inför framtiden. I underlaget för sådana diskussioner
ingår bl a en behovsanalys gjort som ett elevarbete på C-uppsatsnivå utifrån en modell hämtad
från ett affärsutvecklingsprogram i företagsekonomisk analys kallad MIO. Värdet av denna
kan utifrån min angreppsvinkel ifrågasättas för att de kulturella och värderingsmässiga
aspekterna inte ges utrymme. Frågan är om man kan komma åt kärnfrågor i kulturskolans
värld om man bara betraktar kulturskolan ur ett mer operativt perspektiv som en organisation
som utför verksamhet? I samband med denna genomfördes en enkät bland grundskoleelever i
kommunen om vilka ämnen/aktiviteter man önskade skulle finnas på kulturskolan. Denna
avviker starkt från utbudet kulturskolan har.
Styrdokument.
I kommunen saknas dokument som anger kulturpolitisk inriktning. Ett innehållsspecificerat
uppdrag åt kulturskolan saknas. Det finns en Överenskommelse om generellt åtagande daterat
2005-12-06 mellan kommunstyrelsen och andra parter varav kulturskolan är en (och
exempelvis gymnasieskolan är en annan). I denna står kort och gott att
kulturskoleverksamheten skall ”uppnå den kvalitet som anges i den av kommunfullmäktige
antagna skolplanen” för kommunen. Utöver detta konstateras att kulturskolan åtar sig att
genomföra utbildning i musik, dans och teater för totalt 1200 barn och ungdomar inom den
befintliga ämnesstrukturen. Nettobudgeten anges och att en kvalitetsredovisning skall göras
utifrån ett enklare fyra punkters formulär som avser att redovisa löpande befintlig verksamhet.
Man har således ännu inte någon analys, vision eller styrning utöver mycket allmänna
ordalag. Det ser således ut som att fundamenten för kulturskolans verksamhet är desamma
som de varit sedan musikskolorna bildades på 1950-1970 talen,66 dvs att tonvikten ligger på
förkovran på enskilda musikinstrument och att det är undervisning det rör sig om. Denna skall
förmedlas till målgruppen skolelever från åk 1 t o m gymnasiet. Ett inslag har dock tillkommit
utanför denna målgrupp i form av danslek med 4-5 åringar. Dans och teater har införts som
nya ämnen.
Intervju med Politiker 1 om habitus.
Politiker 1 har något år eller två kvar till pensionen och har lång erfarenhet som politiker både
i kommun och landsting. Han är socialdemokrat, lärare i botten och har arbetat i många år i
grundskolan. Han bor i en mindre ort med brukstradition och är född och uppvuxen i en annan
sådan. Pappan ”klinkade lite piano” och sjöng i manskör och deltog med sång på 1:a maj.
Blåsorkestrar fanns med på denna arbetarnas högtidsdag. Det är naturligt för Politiker 1 att
också förknippa musik och litteratur med politiska budskap och han uppskattar vistexter som
har budskap. Nykterhetslogen erbjöd teater för barnen med ”…mycket moraliserande och sånt
där, va, både i sången och musiken”. Han spelar inte musik själv (men sjunger gärna på fest)
och har alltid gillat att dansa och har t o m dansat till jazz i form av Count Basies storband i
Jönköping innan rocken kom, vilket han berättar med stolthet – en merit! Han minns Bill
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Se Kommunförbundets skrifter Kommunförbundet (1976) och Svenska Kommunförbundet (1984).
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Haley väl, för han upplevde skarven mellan jazzen och rock n´ rollen och sedan allt med
Beatles, ”…det blev ju vår musik, vi tillhörde ju dom första tonåringarna!” Skivsamlingen är
liten, han fördrar livemusik på jazz- och visklubben, men där finns mest jazz, t ex Glen Miller
och så Taube och Cornelis och lite grann klassiskt. Politiker1 har tillsammans med sin särbo
ett medvetet motto: Kultur, motion och kärlek! De har övergivit klubben: Mest prylar när vi
dör vinner! till förmån för klubben: Mest upplevelser när vi dör vinner! De går rätt ofta på
konserter, Dramaten etc. Ändå säger Politiker 1 att han inte är så medveten i sina val och han
använder heller inte musiken medvetet, han lyssnar hellre på radions Politiker 1 eller på en
spanskakurs när han städar. Det är det rytmiska elementet som tilltalar i musiken.
Musikformer som atonal musik, elektronisk musik och modern hårdrock klarar han inte av.
Politiker 1 bryr sig inte mycket om att annonsera vem han är med kläder, han klär sig
vardagligt. Bara mobilen fungerar behöver han ha varken Politiker 3 spelare eller kamera i den
och han kommunicerar väldigt lite med SMS. Informationen är lokal– och rikstidning (ett
måste vid frukost), radions Politiker 1 och nyheter i SVT, TV4, CNN och Sky News, de
senare inte mycket. Uppslagsböcker var bra förr! Nu anlitar Politiker 1 Nationalencyklopedin
på nätet.
På direktfrågan om vilka kulturella värden Politiker 1 hävdar svarar han ”allas lika
möjligheter att både utöva och ta del av ett kulturutbud som tidigare var - om man ser tillbaka
i historien – begränsat till ett fåtal.” Kulturen har ett egenvärde, men är en god investering för
att motverka sociala problem, stärka självkänslan. ”Ett land utan kultur, förstår du, det blir ett
eländigt land det!” Kulturen är mycket viktig för svårrekryterade tjänster och nyckelpersoner:
”Tänk dig själv om du skall flytta någonstans till en stenig öken där det bara finns Mac
Donalds och en Preem mack – hur kul är det??” Annars är livet inte bara att jobba – det andra
är också viktigt.
Det språk Politiker 1 använder är vardagligt med en del kraftuttryck och lite slang och utan
intellektualiseringar, fritt från modetermer och jargong. I språkvalet finns en hel del ordval
som, trots intresset för musik och kultur, antyder en viss distansering, t ex ”tappert försök” att
spela,” insåg min/sin begränsning”, ”sjunger hellre än bra”, ”klinka lite på piano”, ”sånt där..”
Det förefaller mig att den underliggande meningen är: Jag ställer mig, trots mitt intresse för
kultur, i andra ledet när det gäller min egen musikaliska förmåga. En man med höggradig
folklig förankring som engagerar sig i politiken där han är praktiker, jordnära. Ingen
statusjägare, varken med åsikter, kultursnobberi eller attribut.
Tolkning/sammanfattning habitus.
1. Tolkningsgemenskap kan kallas socialdemokrati. Den delas av många. Det historiska
perspektivet är levande. Politiker 1 har en stark förankring i den svenska arbetarrörelsen och
erfarenheter av brukskulturen.
2. (Musik-)kultur är ett medel.
Nyansering: Politiker 1 tänker inte i termer av mål eller medel, men står närmare polen kultur
som ett medel för upplevelser, för att stärka självkänslan och för att motverka sociala
problem. Mest upplevelser när vi dör vinner! Kultur har också ett egenvärde i olika konstformer.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara många.
Nyansering: Ökad bred mot bild, teater, dans. Aktiviteter/ämnen som eleverna vill.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för alla.
Nyansering: Ett klassperspektiv präglar kultursynen. Allas rätt till kultur och till
självutveckling genom denna är viktigt, inte bara ett fåtal besuttna som får uppmuntran och
som kan tala för sig och begära. Även funktionshindrade bör ingå i ”alla”. Inte vuxna.
5. Öppenhet.
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Nyansering: Politiker 1 pläderar för att även former han själv inte gillar som hårdrock och
elektronisk musik skall få finnas i demokratins namn. Han kritiserar kulturskolans lärare för
stelbenthet och brist på öppenhet. Han kan tänka sig att organisera om kulturskolan helt och
hållet t ex i samarbete med gymnasiets estetiska program.
6. Icke drivande.
Nyansering: När en fråga kommer upp tar han ställning utifrån sin engagerade demokratiska
grundsyn och öppenhet men han söker inte aktivt upp frågor och personer för att driva på.
Intervju men Politiker 1 om aktuella frågor.
1. Musik som mål eller medel. Målgrupper.
- Politiker 1 upprepar tre gånger att han inte tänkt på den problematiken. Någon diskussion om
att bredda musik-/kulturskolan mot t ex vuxna kan han inte påminna sig.
- Han minns däremot ett projekt med musik i äldreomsorgen för ett antal år sedan där musiken
var ett medel för att stimulera och förbättra de äldres hälsa. Han uppskattade detta projekt.
2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade.
- Politiker 1 förutsätter att särskolan finns med i kulturskolans verksamhet med betonar på tre
ställen i intervjun att han inte vet om det är så. Han misstänker att det inte är så och erkänner
att ”man borde kanske ha reflekterat lite mer över det”.
- Han har inte sett SMoK:s skrift om funktionshindrade. Han kan inte påminna sig att
önskemål om särskilt hänsynstagande till funktionshindrade kommit upp i nämnden. Det finns
en satsning i kommunen på en teater/showgrupp med vuxna funktionshindrade, men där är
inte Kulturskolan delaktig.
- Politiker 1 vurmar för målgruppen elever som inte kommer till kulturskolan p g a sociala,
ekonomiska, kulturella eller andra hinder. En uppgift är att undanröja sådana hinder. Detta är
viktigare än avgiftens storlek till kulturskolan.
3. Media och elevers val.
- Lokala media (lokaltidningar, lokalradio, lokal-TV) speglar ju mer än analyserar utbudet.
En sida av det, även om den är mindre kanske, är att det är bra att dom bevakar och
recenserar. Det kan uppmana till att reflektera för ungdomar. Kulturskolan kan indirekt
tillföra en kvalitet eftersom lärarna är mycket kompetenta. Men det är samtidigt ett
dilemma…..en målkonflikt: Med de här blås- och stråklärarna …. de ger ju inte ungarna vad
de vill ha!
4. Kulturskolan som form.
- Kulturskola är bra. Men nu är det bara lite dans och lite teater vid sidan om musiken. Dessa
områden bör vidgas.
- Musikdelen är ”stelbent”: ”Du har läraren med sitt instrument och sitt schema, och sen då…?
När ungarna inte vill spela blockflöjt eller klarinett längre utan något annat, ja, - nej tyvärr!
- Om man sed det här som en marknad så är man ju fel ute. Ungarna vill ha nåt annat än
kumminen kan erbjuda.
- ”Vad är politikens uppdrag? Är det att tillgodose att lärarna får behålla sina jobb eller är det
att se till att vi får ett bredare utbud som mera tillfredsställer det som ungarna vill ha?”
- Politiker 1 har personligen en vision. ”Man skulle kunna ha det mycket flexiblare!” Hyra in
duktiga personer och kompetenser som går in i delar. Samarbeta med gymnasiets estetiska
program, studieförbund och organisationer som ett centrum och nav för kultur i kommunen.
- Kulturskolans införande var Politiker 1 med om att besluta. Det blev mycket konfliktfyllt.
”Det var dramatiskt, lite otäcka grejor hände här i X X , motsättningar inom gruppen, alltså!”
”…striden är för tillfället över.”
- Delvis ser Politiker 1 detta som en ledningsfråga. I kommunen avgick kulturskolans rektor
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p g a konflikter med personalen. ”Han hade ambitioner på det området. Och hamnade här med
en massa klarinett och blåsare, va, som tyckte att det var väl ingenting för dom…!”
- ”Kulturskolan får vi inte lägga ner! Om man ser vad den har skapat både för enskilda elever
men även för utbudet i kommunen, den har gjort nytta, alltså!”
5. Politikers makt. Styrdokument. Kommunikation mellan politiker och musiklärare.
- ”Det är skattebetalarnas pengar. Man kan inte bara slänga dit pengar och säga: Kör grabbar
och tjejer så får vi se vad det blir! Man måste tala om vad man vill på ett övergripande plan,
alltså. Grundat i nån slags värdegrund och i prioriteringar. Så det måste man ha.”
- ”Efter den här turbulensen skulle man behöva ta nytag när läget är lite annat ekonomiskt
(bättre).” Föra en diskussion om målsättning inför framtiden.
- ”När det blev så konfliktfyllt träffade förvaltningschefen och ordföranden hela gänget
(musiklärarna) vid ett flertal tillfällen.”
- ”Jag var inte inne i diskussionen med lärarna, men jag har talat med rektor..”
- ”Generellt försöker man se till att vi har en professionell ledning av organisationen
(kulturskolan).” Det verkar självklart för Politiker 1 att kommunikationen gå via rektor. Men
när det blir konflikt kan det vara nödvändigt att träffa lärarna.
6. Grundskola.
- Man har velat utveckla och bredda kulturskolan mot grundskolan och försökt få grundskolan
att använda den. Ett kommunbeslut finns om möjlighet att ropa av tjänster för att både stärka
kulturskolans ekonomi och höja kvalitén i grundskolans generella arbete. Men det sprack,
skolorna ropade aldrig av.
- Kompanjonlärarskap har funnits.
- Kulturskolan åker ut och presenterar sig i åk 2 på alla skolor. Men detta är för rekrytering,
för kulturskolans egen skull.
- Det finns enligt Politiker 1 en målkonflikt: Vi vill använda musiklärarnas höga kompetens,
integrera den och få in den i grundskolan men å andra sidan erbjuda fördjupning på instrument
och inom andra konstnärliga områden.
För att knyta ihop bilden av Politiker 1:s agerande i de aktuella frågorna:
De aktuella frågorna verkar inte vara så aktuella för Politiker 1 egentligen. Inte alls så att han
inte engagerar sig, men spelet kring kulturskolan sker kanske på lite distans. Han var med om
att ta beslutet om att införa kulturskola i kommunen. Det blev en liten tryckkokare - men det
var ett riktigt beslut - och i krisen när den exploderade hade han samtal med rektorn för
kulturskolan liksom han samtalat med tidigare rektorer, för det är ju mycket en ledningsfråga.
Det var andra politiker och förvaltningschefen som skötte krissamtalen med musiklärarna och
som tog initiativet till enkäten bland eleverna och till den rapport en studerande vid den
närbelägna Högskolan gjorde om kulturskolan och dess status och framtid. Det här med mål
och medel är termer han inte tänkt i, men när han gör det så är det inte så dumt, det är ju det
han egentligen vill att ungarna skall göra, växa och skapa själva, inte bara konsumera! Han
förutsätter att funktionshindrade finns med i bilden på något vis men vet inte riktigt, det borde
dom ju absolut göra…! I och för sig finns ingen anledning att skämmas, kommunen har
faktiskt satsat på ett annat större projekt som utformats inom kommunen och som blivit
riksbekant till och med och skall efterträda Mamma Mia i Stockholm, vi kan vara stolta! Men
kulturskolan hade ingenting med det att göra. Det där med media är en knepig fråga, media
speglar ju mera än analyserar utbudet och det är mindre bra. Det vore bra om lärarna i
kulturskolan kunde förse eleverna med en moteld i kraft av sina kvalitativa kunskaper och
fungera lite som en modern ungdomskulturell nationalencyklopedi? Men, som sagt
musiklärarna har ett dilemma där, de ger ju inte ungarna vad de vill ha, alltså du har läraren
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med sitt instrument och sitt schema, och sen då? När ungarna inte vill spela blockflöjt eller
klarinett längre utan något annat, ja - nej tyvärr! Politiker 2 vill satsa mer och bredda
kulturskolan, samarbete med det estetiska programmet som ett nav, och det skulle inte behöva
kosta så jädra mycket heller! Förmodligen är det så att några politiker och förvaltningschefer
till i kommunen delar Poltiker 1:s vision av att uppdatera kulturskolan. En utredning för ett
par år sedan visade fyra möjliga handlingsalternativ när det gällde kulturskolan i kommunen:
Lägg ner. Gå på som förut. Bredda ytterligare/modifiera. Tänk helt nytt. Politiker 1 vill det
sista alternativet. Om frågan om det första kommer upp så blir det över Politiker 1:s döda
kropp! Kultur skall vi satsa på det är livets väsentliga krydda! Upplevelser är bättre än gods
och guld trots allt.
Intervju med kvinnlig politiker, Politiker 2, i en större mellansvensk stad.
Om kommunens kulturskola .
En musikskola har funnits länge i denna stora kommun. Denna ombildade sig själv till
kulturskola, det var inte ett politiskt beslut som ”pådyvlades” musikskolan. Någon sådan
grundläggande konflikt om kulturskolans vara eller icke vara eller gnissel mellan politiker och
musiklärare tycks inte finnas här. Emellertid sattes ett besparingskrav på grundskolan och
även på kulturskolan av storleksordning 200-300 miljoner kronor runt år 2003, vilket ledde till
att grundskolan slutade köpa tjänster av kulturskolan. Kulturskolan måste göra sig av med
hela 22 tjänster! Detta ledde till ett intensivt skärskådande av verksamheten och till
omorganisation utifrån nya mål/inriktningar och arbetsformer.
Styrdokument.
Kommunen har utarbetat ett detaljerat och mycket genomtänkt och ambitiöst kulturpolitiskt
program fastställt 2002-12-18. Detta har en stark andegemenskap med statens kulturpolitiska
mål från 1974. Siktet är inställt på anpassning till de förhållanden som råder i dagens samhälle
och kan därmed betecknas som mycket ”modernt” eller ”uppdaterat. Utifrån intentionerna i
det kulturpolitiska programmet har ett uppdrag åt kulturskolan utformats. Genomförandet av
detta uppdrag skall kontinuerligt följas upp i en särskild politikergrupp som satts samman för
kontakt med kulturskolan.
Synsättet i det kulturpolitiska programmet, som heter Kultur för alla är att kultur ses som en
resurs för utveckling. När det gäller kulturbegreppet knyter man an till Unescos handlingsplan
för kultur och betonar en vital kulturs betydelse för demokrati, miljö, tillväxt och folkhälsa.
Man talar också här om ett egenvärde hos kultur, men inte som estetisk form utan för
människans växande i kunskap, socialisation mm. Värdegrunden redovisas i fem punkter som
anknyter till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Lika värde, okränkbarhet,
integritet, jämställdhet och solidaritet med svaga och utsatta. Målen för kulturpolitiken i
kommunen sätts upp i tre punkter som var och en specificeras i ytterligare tre punkter. Det
handlar om att bereda möjlighet för människor att växa utifrån egna förutsättningar genom att
tillägna sig kulturell kunskap och kompetens. Det handlar om tillgänglighet oavsett vilken
ekonomi man har. Och om att bidra till en god samhällsutvecklig som gör Kommunen
attraktiv. Barn och ungdomar har första strategiska prioritet (av fem). Kultur skall integreras i
vardagsarbetet i skolor, förskolor i samarbete med allt från kulturskola till företag och
föreningar etc. Så följer själva uppdraget till kulturskolan. Man skall fortsätta att utvecklas
som en bred kulturskola med undervisning i musik, dans, teater och bild. Tre punkter slås fast:
1. Kulturskolan ska i samverkan med skolnämnder och gymnasienämnd arbeta med att
integrera skapande verksamhet i lärandet även i förskola och i skolans vardag.
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2. Kulturskolan skall bredda sin verksamhet och prioritera sin medverkan i områdesutveckling
och i utvecklingen av att skapa lokala kulturcentra i stora bostadsområden och andra områden
som har få deltagare i kulturaktiviteter.
3. Kulturskolan skall öka sin samverkan med folkbildning och föreningsliv kring utveckling av
barn- och ungdomskultur i kommunen.

Uppdraget specificeras i ytterligare sex punkter. Bland projekt som kulturskolan skall delta i
finns BAS-verksamhet (alla barn i kommunen skall få pröva på), Kultur för lust och lärande
(kultur i lärandet i skolan och förskolan) och Öppen kulturskola (fritidsgårdar). Vidare har
man en plan för resultatmål där varje projekt, idé och ambition har en egen kolumn med
tidsbestämning och ansvarig person/lärare.
Det finns en mängd uppslagsändar för diskussion och reflexion apropå dessa avancerade
dokument. Jag nöjer mig tills vidare med att konstatera att det är anmärkningsvärt att vi nu
befinner oss mycket långt ifrån de anvisningar Kommunförbundet utfärdade 1976 och 1984
dvs att musikskolan skulle bedriva instrumentalundervisning för enskilda elever i grundskola
och gymnasium. Denna traditionella verksamhetsform nämns faktiskt inte i uppdraget alls!
(Den nämns dock i ännu ett dokument, kulturskolans verksamhetsplan, där den frivilliga
ämneskursen är ett av tre ”ben”.) Närmast en 180° svängning där parollen sammanfaller med
det kulturpolitiska programmets titel: Kultur för alla.
Intervju med Politiker 2 om habitus.
Politiker 2 är en kvinna, fyrtiotalist, men inte någon propp – tvärt om! Hon representerar
Vänsterpartiet och är förste vice ordförande i kommunens Kultur- och Medborgarnämnd och
ledamot av fullmäktige.
Rötterna finns i den Närkingska myllan och i en lägre medelklass med högerpolitiska
sympatier utan speciell kulturintressen. Själv är Politiker 2 ”radikaliserad.” FNL och
Vietnamkriget stod i centrum 1968. I skolan sjöngs psalmer varje morgon, Din klara sol…och
fröken spelade orgel. Hon plågades då hon mot sin vilja tvingades spela piano i 10-12
årsåldern och spelade ibland medvetet fel för att markera en protest eller retas. Hon förutsattes
tävla i att prestera pianospel med en begåvad kusin. Det fanns lite musik i hemmet, dock, trots
bristen på kulturintressen.. Mamma spelade piano, Donauvalser, lite populärt. En morbror
spelade jazz men slutade med det för att frun inte gillade det! Hur kan man göra så???
Politiker 2 hävdar starkt kulturens värde, att uttrycka oss i rytm och skapande har funnits med
oss sedan vi började finnas, sedan hedenhös. Utan den är vi inte människor, det blir inget
fullödigt liv, då dör människan. I sitt engagerade liv med arbetsnarkomani upplever hon
bokstavligen körsången som räddningen och ”fullständigt livsnödvändigt för mig”. Hon tycker
det är jättekul att dansa. Hon är med i tre körer och har stått på scenen i fler sammanhang.
Politiker 2 tror att hon använder musik rätt medvetet. Ingen bakgrundsmusik, varken när
vännerna kommer eller annars, hellre Politiker 1 på radion om hon är ensam. Hon lyssnar i
bilen utifrån ett aktivt val. Och rockmusik skall det vara vid städning! På skivhylla finns mest
blues, sedan progg, sedan folklig musik och så Stones och Beatles och pop. Där finns
definitivt inte Straussvalser och operett – det är avskyvärt! Politiker 2 avsätter kanske 10-15
timmar i veckan till kultur. De senaste två åren har hon gått på ett tiotal konserter,
favoritgenren är folkmusik på moderna sätt (Ale Möller, Lena Willemark, Tommy
Körberg…) world music, klezmer, afro… Det bästa är möten mellan genrer, att blanda
impulser då det är ”genuint och enkelt men ändå svårt att åstadkomma”. Hon känner sig
hemma i den folkliga traditionen och då den bryts mot andra folkliga traditioner blir det ”så
jäkla spännande”!
Politiker 2 flaggar med sina kläder, det syns att jag är vänstermänniska: yvigt hår, runda
glasögon, ylle och lite linne, men hon säger att det inte är medvetet - så har hon alltid klätt sig.
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Politiker 2 är med i ett bilkooperativ och kör på flexi fuel, köper ekologisk mat.
Informationen tar Politiker 2 hem via lokaltidning och Svenska Dagbladet (trots att hon är
vänster, den är bättre än DN) och ETC (vänstertidningen) men också mycket från nätet. Hon
prenumererar på nyhetsbrev på nätet. Med sin bakgrund som journalist använder hon allt för
att söka information, samtal/möten, mobiltelefon och SMS, skrivelser. Hon är snabb, ”väntar
inte på att kommunens kvarnar skall mala”. Ring VD först, sedan går man nedåt – inte tvärt
om, då händer ingenting! Egentligen tycker Politiker 2 att det är kulturpolitik, fördelningen av
medel och kultur som är roligare än själva kulturen! Körsången möjligen undantagen…?
Tolkning/sammanfattning av habitus.
1. Tolkningsgemenskapen kan kallas vänsterkultur och inkluderar miljömedvetenhet. Den
syns utanpå t ex i Politiker 2:s val av kläder och inköp av ekologiskt och kravmärkt. Den har
utvecklats i opposition till en borgerlig högerinriktad åskådning som fanns i hemmet. Den nya
tolkningsgemenskapen delas av många, yngre som äldre. Det historiska perspektivet är
mycket närvarande, det finns en (marxistisk) analys. Politiker 2 har en förankring i 1968rörelsen och erfarenheter av kulturformarnas variationer sedan dess.
2. (Musik-)kultur är ett medel.
Nyansering: Politiker 2 står helt bakom värderingarna i styrdokumenten i hennes kommun.
Grundläggande är en vital kulturs betydelse för demokrati, miljö, tillväxt och folkhälsa. Man
talar också här om ett egenvärde hos kultur, men inte som estetisk form utan för människans
växande i kunskap, socialisation mm. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ligger i
botten. Människor skall växa genom kultur och bidra till en god samhällsutveckling.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara många.
Nyansering: Politiker 2 uppskattar speciellt möten mellan olika kulturformer i t ex world
music och körsång. Hon betonar ett kulturarvet måste vårdas vilket betyder att både de
traditionella orkesterinstrumenten och andra kulturers instrument skall finnas tillgängliga för
undervisning.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för alla.
Nyansering: Kommunens kulturpolitiska program heter Kultur för alla. Det handlar om
tillgänglighet oavsett vilken ekonomi man har. Och om att arbeta med olika grupper i
mångkulturella bostadsområden likaväl som i grundskolan där alla finns.
5. Öppenhet.
Nyansering: Politiker 2 är visionär. Öppenhet och breddning är honnörsord. Hon har ett vidare
kulturbegrepp som inte inskränker sig till just konstarternas manifestationer, det vi
vardagligdags kallar för kultur. Hon har lyft ut nya livsvärden och livsstil - i kontrast till ett
inskränkt borgerligt tänkande i hemmets lilla värld - till att omfatta hela samhället.
6. Drivande.
Nyansering: Politiker 2 driver frågorna utifrån sitt synsätt aktivt och engagerat. Hon följer upp
kulturskolans uppdrag och förändringsprocess så att den går åt rätt håll och inte avstannar.
Med sin bakgrund som journalist är hon snabb att få saker att hända och söker aktivt upp
personer och organisationer hon vill komma till tals med och påverka.
Intervju med Politiker 2 om de aktuella frågorna.
1. Musik som mål eller medel. Målgrupper.
- ”Den spänningen lever vi i, skall jag säga!” ” ...det är upplevelsen och utvecklingen som
är det viktigaste. Så många barn som möjligt, så tidigt som möjligt /…/ska få tillgång till
uttrycksmedel /…/ konstarterna.” ” Mot det har ju stått den traditionella musikskolan /…/
som fortfarande till viss del är kvar i sin ämnesundervisning.” ”… hitta dig själv som person ,
ditt eget uttryck, vare sig du tänker använda dig av det eller bara gör det för stunden!”
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- I kommunen finns en V-formad kulturskola med bred bas för alla men också med möjlighet
att ”spetsutbilda de som vill bli riktigt duktiga och har själva musiken som ett mål. ”
- ”…eftersom vi redan har …eliten om man säger så – så är det mer ut till dom som i dag inte
nås av kulturskolan som gäller. /…/ att jobba ute hos ungar i dom stora bostadsområdena,
faktiskt. Först och främst.”
- Vuxna kan inte få undervisning i kulturskolan, max upptill 25 år.
2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade.
- ” Vi har inte funderat närmare på det. Men vi inser ju att vi ju är skyldiga att leva upp till
det”
- Det finns en särskild enhet av samverkan mellan kulturskola och särskola i kommunen, en
bra och uppskattad verksamhet. Själva kulturskolan med dess lokaler osv är inte anpassad för
funktionshindrade, ett försummat område. metodiken i den vanliga kulturskolan är heller inte
anpassad för funktionshindrade elever.
– Politiker 2 lägger till: ” Det finns ju så många hinder som inte är … sitter i funktion eller
förstånd utan som är kulturella; jag duger inte …och alla möjliga!”
3. Media och elevers val.
- Politiker 2 menar att negativa verkningar av medias utbud kan påverkas genom politiska
beslut. Om man tar upp impulser som Idol, Fame, hip hop osv i kulturskolan under
professionell ledning så ökar ungdomarnas kvalitetsmedvetenhet och ett motmedel skapas mot
våld, sexism och utklassning p g a nedgörande prestationsomdömen etc.
- Politiker 2 betonar också aspekten att kommunen har ett ansvar för att vårda kulturarvet. Det
gäller genrer och instrument som inte exponeras så ofta i media som klassisk musik, afrikansk
musik, indisk musik, world music. Kulturskolan har ett ansvar för att intressera elever för
dessa instrument och kulturformer också.
4. Kulturskolan som form.
Här har Politiker 2 mycket att säga. Hon har beslutat om mycket, dvs om hela det
kulturpolitiska programmet och uppdraget till Kulturskolan.
- Målet är som nämnts att så många barn som möjligt så tidigt som möjligt skall få tillgång till
konstnärliga uttrycksmedel. Detta kan ske genom kulturskolan som alltså har en V-form, eller
genom studieförbund eller annan organisation. Alla snarare än eliten som det var förr.
- ” Då handlar det om att kulturskolan skall ha en roll som demokrati- och medborgar- och
ungdomsmobliserande ute i våra områden tillsammans med fritidsgårdar och föreningar.
- Politiker 2 beskriver kulturskolans utveckling: Från den traditionella ämnesinriktade
musikskolan, först påbyggd med kulturskola (som fortfarande till en del är kvar i
ämnesundervisningen) och nu vidare till en samverkansorganisation med studieförbund,
fritidsgårdar m fl för att erbjuda alla barn och ungdomar i bostadsområden och skolor
möjlighet till att skapa och uttrycka sig genom kultur. En trestegsraket.
- ”Då är ambitionen att utan att bråka för mycket eller knäcka eller ta bort identiteten för
kulturskolelärarna, att få dom att vara med på en utveckling där dom ser att deras kompetens
kan användas i skolan, åtminstone så att dom sen vill komma till kulturskolan.”
- Omställningen har varit smärtsam särskilt som så många musiklärare måste gå, men just
därför fanns ett ”förändringstryck” som förde med sig något positivt, en acceptans för
nyorientering enligt det nya uppdraget: ”Problemet var att man blev av med dom lärarna som
redan var på spåret, som redan var ute i skolorna och jobbade på eget initiativ, medan dom
som varit längst och var mest musikinritade och ämnesinriktade – dom var kvar!”
- ”…. lyckades få dom att arbeta i lag alltså tvärs över musikämnena att koppla ihop sig med
de sex processledarna vi har ute i bostadsområdena .. ”
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- ”Men kulturskolan är inte bara ämnesundervisning, den är också studieförbunden, den är
också kulturföreningarna! Och dit har vi inte kommit än!”
- I kommunens kulturskola finns musik, dans, bild, teater. Det är bara film som ännu fattas.
5. Politikers makt. Styrdokument. Kommunikation mellan politiker och musiklärare.
- För Politiker 2 är det en självklarhet att politikerna skall styra kulturskolans verksamhet, och
det gör man. Det framgår med all önskvärd tydlighet av det kulturpolitiska programmet och av
uppdraget till kulturskolan (se ovan).
- Politiker 2 beskriver ingående hur styrdokumenten kom till och varför.
- Intentionerna i dokumenten följs upp: ” Sen har vi bildat politikergrupper kring alla
verksamheter. kulturskolan har en politikergrupp, biblioteken har en osv”
- Finns dialog mellan musiklärare och politiker? ”Mmmm! Det är därför vi har sagt att vi skall
styra genom samtal!”
6. Grundskola.
- ” ….skolan fick ta en stor del av det (sparkravet) för dom har halva kommunens budget. Och
det första dom sparar på det var musiklärare, skolsköterskor, kuratorer /…/och dom hade
oftast köpt från kulturskolan, så kulturskolan blev den som blev lidande egentligen. Dom fick
inte sälja sina tjänster.”
- Kulturskolan ”… ligger alltså inte under Barn och utbildning och skolnämnden av ett skäl.
Därför att där försvinner den. Vi är rädda att man prutar bort det första man gör därför att man
värnar så om den rena ämnesundervisningen inom den vanliga skolan, då.”
- ” Sedan dom inte längre köpte musiklärartjänster från musikskolan /…/vi har sagt att det
viktigaste är Kultur för lust och lärande.” (musik i grundskolans inlärning). För detta finns en
förhandlingsgrupp från Politiker 2:s nämnd för att påverka grundskolan åt att ta in kultur i
undervisningen.
- Annars har man en rekryteringsverksamhet: ”…så att alla i åk 2 får prova på instrument.
Baslag kallas det, musik, bild och teater för att dom skall få upp ögonen för att jobba och
inspirera.”
- Jag tror man skulle organisera skolan på ett annat sätt än man gör i dag..!”
- Att läraren fortfarande är kung i sitt klassrum och bara sätter en ny pedagogisk etikett och
sedan gör som han/hon alltid gjort ”…det borde man inte tillåta!”
För att knyta ihop bilden av Politiker 2:s agerande i de aktuella frågorna:
Det handlar om en mycket drivande och handlingskraftig kvinna. Hon verkar klippt och
skuren för att arbeta med kultur från det politiska hållet det är just fördelningsfrågorna hon är
mest intresserad av, inte själva kulturformen i främsta rummet. Med sin kännedom om både
de borgerliga kulturidealen och om kulturradikala synsätt är hon grundad i två kulturer som
spänner över hela fältet, så där går hon inte av för hackor. Lägg till en aktiv journalistisk
inställning så kan man förstå att de mycket progressiva styrdokument som hon varit med om
att utforma också kommer att följas upp med starkast möjliga bestämda hand. Så att
kulturskolans lärare tar så lite stryk som möjligt i förändringsprocessen. Förändringsprocessen
har dock varit smärtsam, flera av de lärare som var bäst skickade för att genomföra de nya
intentionerna fick paradoxalt nog gå. Kvar blev de som var lite mer traditionella, och det var
ju mindre lyckat. Grovjobbet gjordes inte av Politiker 2 utan av en mycket skicklig kvinna
som var rektor för kulturskolan under den kritiska perioden och som tycks ha lyckats med det
omöjliga. Ett flertal projekt och organisatoriska förändringar vad gäller kulturskolan har
Politiker 2 beslutat om för att konkretisera kulturpolitiken och uppdraget: Kultur för lust och
lärande, BAS verksamhet, Öppen kulturskola, politikergrupper mm. Trots att hon varit inne
på så många områden att förbättra verkar det nästan som att hon har lite dåligt samvete för att
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en del saker inte ännu tagits itu med som t ex en bättre anpassning till funktionshindrade och
att film ännu inte finns som ämne på kulturskolan. Ett nyckelbegrepp hos Politiker 2 för att
inte styrdokumenten skall bli tomma ord är att styra genom samtal, något som närmast kan ses
som en modell för landets övriga kommuner för att verkligen få förändringar till stånd. För det
är ju detta att man ändrar inte så lätt på invanda arbets- och tänkesätt, de har en benägenhet att
rulla på och leva sitt eget liv, särskilt inom skolans värld, man måste hela tiden blåsa under,
följa upp, lägga sig i på ett rimligt sätt. Förresten tror Politiker 2 visst att medias utbud med
våld, sexsism, prylfixering osv kan påverkas genom att ungdomarna själva får göra och skapa,
då blir alla de där sakerna underordnade och de får en annan kvalitetsmedvetenhet. Och
grundskolan är ett kapitel för sig. Fick Politiker 2 råda (vilket ju hon också gör men i en annan
förvaltning) så skulle hela grundskolans arbetssätt förändras. Hon säger det inte rent ut, men
mellan raderna kan man läsa att hon inte tilltror grundskolans nuvarande arbetsformer särskilt
stort värde när det gäller kunskapsinhämtning. Och dom svek kulturskolan (köpte inga tjänster
utan tvärt om kastade ut dom) men Politiker 2 tänker ta sig in köksvägen genom nytänkandet i
projektet Kultur för lust och lärande där hon sett till att ingen kan röra pengarna till annat!

Intervju med manlig politiker, Politiker 3, i en medelstor stad i Stockholmstrakten.
Om kommunens kulturskola.
Den här kommunen var först ut i landet med att införa kulturskola. Man hade tittat på olika
modeller, bland annat från Finland där varje konstform hade sin egen skola, men man beslöt
att pröva att lägga flera konstnärliga uttrycksformer under samma tak och kalla det
kulturskola. Detta var i början av 1990-talet. Det förefaller som att en period av entusiasm och
pionjäranda följde då kommunen blev modell för andra kommuner. En entusiasm som nu gått
in i en lugnare fas. Man har en väl etablerad kulturskola. Under kulturskolan ligger också ett
konferenscenter där 9,5 tjänster arbetar och som har en omfattande verksamhet. Det visar sig
dock att det inte rör sig om kulturella konferenser eller om kultur i första hand utan är en
konstruktion såtillvida att kommunen tog över ansvaret för den gamla Folkets Husverksamheten.

Styrdokument.
Det finns en arbetsplan för kulturskolan 2006 gjord av Kultur- och fritidskontoret. Den
innehåller till att börja med resultat, analys och nuläge där omfattning, ekonomi mm redovisas
och verksamhetsresultatet. Så följer en kortare summarisk s k SWOT analys där starka/svaga
sidor samt möjligheter och hot skisseras. Sedan kommer verksamhetsidén och en vision.
Verksamhetsidén formuleras:
- Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar i X X kommun möjlighet att utveckla
sin skapande förmåga genom kulturpedagogisk verksamhet som tillgodoser både bredd
och fördjupning.
- Program- och konferensverksamheten erbjuder X X :s invånare kulturprogram av hög kvalité
och en mötesplats för kunskapsutbyte och gemensamma upplevelser.

Den första punkten får anses som den centrala och som den enda egentliga övergripande och
styrande formuleringen. Den är som synes formulerad mer som ett konstaterande än som ett
uppdrag. I visionen betonas aspekten att kommunen skall göras attraktiv att bo igenom
möjlighet att uppleva, lära och agera. Så konkretiserar man genom en lista över prioriterade
mål och förändringsåtgärder. Bland målen märks att man vill öka antalet elever i frivillig
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avgiftsbelagd undervisning (betyder det att man tappat elever i den traditionella
instrumentalundervisningen eller att man vill nå nya grupper i stadsdelarna som kan betala
fast man inte nämner vilka grupper?). Man vill utveckla pedagogiken med fokus på
ungdomars egen kreativitet och delaktighet och parallellt med detta arbeta med lärarnas
innehåll i undervisningen för att sätta eget skapande i centrum (har man fortfarande det
vanliga problemet här att instrumentalundervisningen är alltför reproducerande och negligerar
eleven, uttrycket och skapandet?) Man vill öka integration av de estetiska ämnena i förskolans
och grundskolans läroprocesser. Och man vill att all personal skall uppleva sig delaktig i måloch utvecklingsarbetet (är man inte det i dag, då?). Till sist finns en uppföljningsplan med
angivelser om hur man skall kunna mäta om målen blivit uppfyllda med tidsgränser och en
ansvarig person från förvaltningen för respektive punkt.
Intervju med Politiker 3 om habitus.
Politiker 3 är en manlig politiker som representerar Folkpartiet och som varit med länge, i
minst 25 år. Han uppfattas av många som en kulturprofil bland politikerna i kommunen. Han
sitter i fullmäktige och i kommunens Kultur- och fritidsnämnd där han är andre vice
ordförande. Han växte upp i norra Bergslagen med en far som var målare och en mor som
drev ett friluftscafé på somrarna, annars var hon hemmafru och hon sjöng i kyrkokören och
ville att Politiker 3 skulle lära sig spela piano. ”Men det gick trögt”. I caféet var det musik
jämt och ständigt, 50-tals hits som Famnen full utav solsken… på radio. Det verkar rimligt att
anta att liberala värden som frihet från inblandning av staten, värnandet om entreprenörsanda,
tolerans av mångfald och en estetisk konsumentinriktad kultursyn mm formats i småstaden där
föräldrarna var småföretagare och entreprenörer. Musiktimmarna i skolan var som en liten
avslappningstimme där man kunde sjunga om man ville. Som musikkulturell tillhörighet
nämner han Beatles och 60-tals kulturen som växte fram. Politiker 3 började spela i ett band,
gitarr, och har senare testat saxofon. Den dagen han slutade med saxofonen var nog den
lyckligaste i hans hustrus liv! Ungdomsmusicerandet i rockgrupp verkar för Politiker 3:s del
ha haft mera med nöje att göra än med revolt och protest. Han skrev några politiska låtar på
70-talet och framträdde som trubadur, också i TV:s Kvällsöppet. Men nu ligger musicerandet
nere till förmån för politiken.
Politiker 3:s grundläggande värderingar sammanfattas av liberalismen. Kulturen har ett
egenvärde i sig. ”Det handlar inte om att förebygga annat elände utan det handlar om att
berika oss. Det är kul helt enkelt!” Politiker 3 låter inte medvetet musiken fylla särskilda
funktioner när han städar, är ledsen eller glad eller som bakgrundsmusik. När han lyssnar,
vilket inte blir så ofta, vill han helst ha bilder till och TV:ns ljudkvalité är ju numera lika bra
som stereons. Han gillar inte att dansa och går sällan på konsert, men han såg Paul McCartney
i början av 90-talet. Han har sett Idol, gillar underhållningsvärdet och uppriktigheten även om
den är kärv. Politiker 3 har god kännedom om rock och popgrupper med betoning på 1960och 70-tal och en hel del jazz. Dessa genrer tillsammans med lite klassiskt finns i hans
skivsamling. Det är svänget han fryser på. Opera och heavy metal tycker han inte om. Han har
ledig klädsel men tar på kostymen när det behövs och bytte den gamla Saaben nyss mot en ny
Volvo. Han tycker inte om de profillösa japanska bilarna som Nissan eller Toyota. Politiker 3
kommunicerar mest via nätet och får sin information via en lokaltidning och DN och framför
allt genom posten, lite genom TV. han skriver ner tankar och inlägg i artiklar och PM så att
det finns på pränt och ser till att det når sin målgrupp. Han gillar inte dom som bara pratar och
skryter hur duktiga dom är: ”Mycket snack och lite verkstad!” Politiker 3:s språk innehåller
många underdrifter som en berättarteknisk krydda och som ger sken av anspråkslöshet, men
som egentligen uttrycker en rätt stor anspråksfullhet och kvalitétsmedvetenhet. Utifrån rätt
grundmurade uppfattningar kanske man skall tillägga.
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Tolkning/sammanfattning av habitus.
1. Tolkningsgemenskaper är två: Liberalismen (Folkpartiet) men också 60-talets musik- och
ungdomskultur. Tolkningsgemenskaperna förfaller vara aningen problematiska. De liberala
ideérna är ju trängda mellan höger- och vänsterblocken. Kulturell tolkningsgemenskap med
vänstern finns inte (men ändå finns en flört med progg-rörelsen hos Politiker 3). Finkulturens
aktier sjunker stadigt och renderar inte längre samma status att identifiera sig med. Att ha kvar
den vardagliga synen på kultur67 som estetik är inte längre lika utvecklingsbart som det var
förr, t ex då liberalen Anton Nyström ville bilda folket med fin musikkultur i form av
folkkonserter kring sekelskiftet 1800/1900 vilket Eva Öhrström berättar om i en studie.68
Tolkningsgemenskapen när det gäller kultur kan då tänkas bli ganska liten och svårfångad för
Politiker 3, eftersom han utanför den liberala kretsen (som har en långt ifrån enhetlig
kultursyn) har sin gemenskap med en ungdomsrörelse som inte längre finns som särskilt
aktiv, nämligen de unga som levde i och för musiken på 1960- och 1970-talen (även om
förstås många fyrtiotalister delar erfarenheter och minnen av denna epok).
2. (Musik-)kultur är ett mål i sig.
Nyansering: ”Det handlar inte om att förebygga annat elände utan det handlar om att berika
oss. Det är kul helt enkelt!” Att musiken skulle kunna vara terapeutisk tror han inte alls på.
Funktionshindrade har sin kultur – och musikverksamhet utanför kulturskolan och det är bra
så.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara rätt många.
Nyansering: Elevernas val skall tillgodoses – om det går. En rätt stor anpassning till vilka
instrument som bjuds (redan finna) måste dock råda. Musik, bild, dans, teater är
självklarheter.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för några.
Nyansering: I princip måste kulturskolan vara öppen för alla elever. Och ”man måste ha en
viss talang för att kunna komma vidare.”
5. Öppenhet.
Nyansering: Politiker 3 har en öppen inställning. Han medverkar i kontaktforum med
musiklärare, han vill ha in mer kultur i grundskolan (dock som mer estetik än som inslag i
läroprocesserna), han utnyttjar IT och verkar ha ett stort kontaktnät. Folkpartiet och han själv
tog musikteatern Oktober till staden och gjorde dem till stadsteater trots deras klara
vänsterinriktning – ett tecken på tolerans som han framhåller.
6. Icke drivande.
Nyansering: Trots öppenheten verkar upplevelsen av att arbeta med kulturfrågor inte vara så
stark, engagemanget verkar vara lite tillbakalutat självgående som hos en som har varit med
länge och tycker att det mesta är ganska bra som det är. Politiker 3 kunde ha drivit frågan om
styrdokument i fullmäktige men gör det inte, han kunde ha försökt lyfta in funktionshindrade i
kulturskolan men låter det vara. Han engagerar sig inte i vad kulturen skulle kunna betyda i de
mångkulturella förorterna för att förebygga social ohälsa – det räcker gott med att intresserade
elever får spela och bli duktiga i kulturskolan – i stort sett som det har varit från början.

67

Här menar jag den allmänna uppfattningen av kultur som konstverk, musikstycken, litteratur etc som en sorts
snickarglädje på samhället i kontrast till andra mer djupgående kulturbegrepp som föreslås inom Cultural studies
och som t ex Arne Jarrick tar upp i sin bok Behovet att behövas.
68
I artikeln Stockholms Arbetareinstituts folkkonserter och deras betydelse för konsertlivet. I Öhrstöm. (1997).
S 38 ff.
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Intervju med Politiker 3 om de aktuella frågorna.
1. Musik som mål eller medel. Målgrupper.
- Politiker 3 anser att musikundervisning skall vara till för eleverna. ”Dom skall gärna ha
talang också /…/ Man måste ha en viss talang för att kunna komma vidare.”
- Politiker 3 ställer sig tveksam till att använda musik som ett medel för att uppnå
utommusikaliska mål: ” Men att sen musiken får annat användningsområde…. jag vet inte om
jag tolkar dig rätt, bara att skapa lycka med musik, om jag får uttrycka mig så, terapeutiskt….
?” ” … men om den (musiken) skulle vara terapeutisk så att man skulle kunna återställa
depressionsbeteende, det tror jag inte alls på! Då finns det nog andra orsaker och andra sätt att
behandla det.”
- ” Däremot så tror jag nog att man kan meditera och slappna av till både vågskvalp och till
mjuk avslappnad musik . Men det skall inte vara något centralt inslag i musik- och
kulturskolornas pedagogik.”
2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade.
- Någon verksamhet för funktionshindrade finns inte på kulturskolan.
- FUB har en liten orkester. ” FUB orkestern har ju en ledare på ett helt annat sätt det räcker
inte bara med ett-två-tre- så kör vi utan det är mera mekaniskt med färger, grönt är en viss ton
och så…” Det finns en koppling till Vuxenskolan.
- Politiker 3 svarar undvikande på frågan om det ligger i kulturskolans uppdrag att arbeta med
funktionshindrade: ” Ja, alltså handikappade eller funktionshindrade, deras intressen skall
tillgodoses inom alla sfärer. Det är svårare i vissa och ganska lätt i andra.”
3. Media och elevers val.
- Politiker kan inte påverka mediautbudet på annat sätt än att ”vi i dom kulturpolitiska målen
skriver /…/ att kulturens uppgift är också att motverka dålig kommersiell smörja /…/ vi skall
ha ett alternativ till det. Jag tycker det är lite tramsigt i och för sig – det finns utbud som är
skadligt, men alltså – alla dessa outhärdliga Ingemar Bergmanfilmer som bara skapar ångest
hos människor..!”
- ”Det positiva i det här (media-)utbudet är väl att man ser flera alternativ.”
- Skall elevernas önskemål styra kulturskolans utbud eller befintliga lärares lärarnas
instrument? Politiker 3 Tycker att det är fel att be en elev spela fiol om han vill spela gitarr.
”… flera instrument knyter ju an till varandra träblås över huvud taget klarinett saxofoner de
har ju samma grepp. De flesta har ju ett biinstrument som går lika bra . Gitarr klarar ju basen
också. Man kanske t o m kan gå vidare och ta lite violin också eller …” Det är klart att man
(musiklärarna) sofistikerar och övervärderar sina absolut goda kunskaper man har och dom
vill man vara stolt över och slå vakt om. Men för mig var det inga som helst svårigheter att..”
(… spela bas fast jag är gitarrist).
- ”Lite pragmatisk skall man vara” (dvs att säga att: De här instrumenten kan vi erbjuda - välj
något av dem eller låt bli!) ”Men i huvudsak skall man svara upp mot efterfrågan.” Bästa
garantin för framgång i sin utbildning är att man får sitt förstahandsval menar Politiker 3.
4. Kulturskolan som form.
- Politiker 3 var inte med om att ta beslutet att inför kulturskola.
- Lärarna köpte konceptet. Och nu många år senare, är man optimistisk. Nya lokaler bl a.
- ”Den akuta frågan vi har med dom är den här andra delen hur man skall få grundskolan att
köpa en större del av kulturskolans utbud.”
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5. Politikers makt. Styrdokument. Kommunikation mellan politiker och musiklärare.
- Politiker 3 verkar vilja ha mer styrning, men kommunmajoriteten s + v upplever han som en
bromskloss.
- Säger ni att nu vill vi satsa på något speciellt t ex invandrargrupper i kulturskolan?
” Då får vi nog lyfta upp det hela i fullmäktige och det blir nog svårt. Men som sagt det är
teoretiskt fullt möjligt. Vi politiker har nästan vilka styrsystem som helst. Staten har inte
bestämt att vi skall ha målstyrning. ”
- ” Vi hade en kulturutredning här /…/ Mycket var gemensamt med statens kulturmål, men
den utredningen ledde inte till något speciellt, alltså det var samma ledning som i dag alltså
s+v som tyckte att de här frågorna skall vi inte jobba med. Nu så vi tillsätter en
kulturutredning som får jobba några år… så slipper vi dom!”
- Det finns ett kontaktforum mellan politiker och musiklärare. ” Sen en tid tillbaka så träffas
vi regelbundet. Vi har en liten grupp med politiker och personal från kulturskolan.”
Musiklärare är med där. ”Men det verkar vara en god kontakt.”.
- Politiker 3 känner sig inte särskilt maktfullkomlig eller förtryckande som politiker – tvärt
om.
- Politiker 3 minns inte vilket det senaste beslutet som gäller kulturskolan var. Han kan få
fram styrdokumenten nånstans ifrån”…jag funderar….jag kan ha dom djupt nere i….under
några högar…!”
6. Grundskola.
- Upphandlingen från grundskolan har minskat, det är ju besparingskrav säger Politiker 3.
Man satsar på kärnämnena.
- Politiker 3 vill och kan styra pengar till särskilda satsningar på kultur i grundskolan (mest
”för att för att få lite glädje och mening här i livet”, han talar inte om att ta in musik och kultur
som inlärningsbefrämjande) men det finns ett problem i kommunen. En majoritet vill ha
pengarna i samma påse för skolorna att själva bestämma. Och då faller kulturen.
För att knyta ihop bilden av Politiker 3:s agerande i de aktuella frågorna:
Politier 3 har en mycket praktisk inställning i frågan om kulturskolan. Pionjärtiden är över man var ju först ut i landet med att ta in andra ämnen och kalla det för kulturskola – och nu
verkar ett stabiliserat lugn råda. Bortsett från bökighet vid flyttningar av lokaler. Kulturen har
ju sin givna roll i samhället, det är klart att vi skall uppmuntra den och tillåta det mesta.
Kulturen är i första hand till för att avnjutas och ha kul. Djupare definitioner än så behövs
knappast, och vårt kulturliv i staden blomstrar ju, det kan alla se. Att musik skulle ha någon
fundamental betydelse som terapi vid t ex depressioner eller så, det tror inte Politiker 3 på.
Men det här bandet (musikgruppen inom FUB) av funktionshindrade han såg var ju
imponerande med färger och lampor och allt, men det kan gott ligga utanför kulturskolan. Av
orden bredd respektive fördjupning i kulturskolans styrdokument är det senare viktigast för
Politiker 3, talangerna är viktiga om det skall bli nåt. Grundskolans inställning är ett problem
– de borde ta in kulturen mera. Lite kulturinslag skulle lätta upp, göra skolan lite roligare. De
formuleringar i styrdokumenten som handlar om att ta in kultur i själva läroprocesserna i
grundskolan verkar inte ha någon egentlig innebörd för Politiker 3. Politiker 3 är engagerad i
frågan om kultur i grundskolan och han sitter med i en kontaktgrupp där politiker,
grundskollärare och musiklärare deltar. Samtidigt som Politiker 3 har en ganska traditionell
kultursyn där kulturen representerar en ros i samhällets tårta som ett bevis på att ”människan
har passerat grottstadiet” (min liknelse/ förf) är han mindre noga med ambitionsnivån i
instrumentalundervisningen. Lärarna behöver väl inte vara så förbaskat noga med att bara
undervisa på ett instrument, man kan väl ”fuska” lite på andra också, det går säkert bra. En
jordnära och lite gemytlig inställning. Någon mera uppsökande verksamhet för att engagera
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ungdomar ute i bostadsområden för att förebygga social ohälsa och för att nå ut till grupper
som inte själva söker sig till kulturskolan är det inte tal om (och det står heller inte i
kommunens styrdokument). Maktfrågan verkar lite komplicerad. Politiker 3 menar att det i
princip går att styra mycket mer och flaggar upp för att han skulle vilja göra det i vissa frågor
men att sossarna och vänstern är bromsklossar. Samtidigt verkar han mycket nöjd med
sakernas tillstånd, så det finns kanske inte så mycket att erövra genom att använda makten?
Det senaste beslutet han var med om att ta när det gäller kulturskolan kommer han inte ihåg,
men det gällde nog något praktiskt som avgifterna, inga principfrågor.

Intervju med manlig politiker, Politiker 4, i en mellanstor mellansvensk stad.
Om kommunens kulturskola .
Kulturskolan har funnits länge och fick för ett par år sedan utmärkelsen Årets Kulturskola.
Om en del musik- och kulturskolor kan sägas gå på som man gjort förut och ”gå med ryggen
in i framtiden” så går denna kommuns kulturskola med öppna ögon mot framtiden. Så sent
som år 2006 presenterades nya styrdokument som talar ett annat språk än de riktlinjer gjort
som många musik- och kulturskolor länge arbetat efter. Ändå har man en traditionell
grundstruktur kvar i många delar, förändring är ju en process.
Styrdokument
I kommunen finns ett nyskrivet (2006) verksamhetsuppdrag åt Kulturskolan ifrån Kultur- och
fritidsnämnden. Det betonas att det är ett styrdokument. Det finns ett kulturpolitiskt program
där vikten framhålls av … ”mötesplatser där idéer och erfarenheter kan prövas och spridas”
och att kommunen skall … ” uppmuntra det som är nyskapande och gränsöverskridande”.
Själva uppdraget från förvaltningschefen lyder:
Kulturskolans allmänna uppdrag är att, i enlighet med kommunens kulturpolitiska program,
erbjuda och förmedla de olika konstarterna på så sätt att barn och ungdomar kan utveckla sina
estetiska färdigheter, sitt kreativa skapande och medverka i skapande av kultur i X X kommun.
Särskild vikt ska läggas vid ett brett utbud och mångfaldsperspektivet. En viktig uppgift för
kulturskolan är att öka samverkan med skolan i övrigt och att medverka till att estetiken blir en
naturlig del av lärprocessen

Därpå följer specificeringar. Kulturskolan skall erbjuda mer än bara musik, också drama,
dans, bild och film. Den ämnesundervisning som efterfrågas skall erbjudas och präglas av den
kulturella mångfald som råder i kommunen. Kompetensen i kulturskolan skall bli en naturlig
del av den ordinarie pedagogiska verksamheten inom hela grundskolan. Utbudet av kulturell
fritidsverksamhet skall fördubblas inom fyra år. Uppföljning skall ske med början hösten
2006 där det skall redovisas deltagandet, samarbetsaktiviteter med kulturinstitutioner i
regionen och aktiviteter som gynnar mångfald och integration. Allt skall ske inom befintlig
budget. Ett aktivt styrdokument således, ord och inga visor.
Intervju med Politiker 4 om habitus.
Politiker 4 är oppositionsråd i Folkpartiet och andre vice ordförande i Kultur- och
fritidsnämnden. Han är i 35-årsåldern och har inte så lång erfarenhet av detta uppdrag , c två
år. Innan han gick in i politiken på allvar utbildade han sig till lärare och är nästan klar. Han
har också haft en firma i utkanten på databranschen där det centrala har varit dataspel. Han
kommer ur en medelklassmiljö med högskoleutbildade föräldrar, en akademikerkultur. Den
50

litterära delen har varit stark men inte alls bildkonst. Lite musik fanns i form av försök på
musikskolan (gitarr) men det var tråkigt. Han fick lära sig Lilla Snigel men han ville spela
ackord. Han blev mer uppmuntrad på musiktimmarna i grundskolan. Läraren där hade
förmåga att visa att man faktiskt kunde spela ”ändå” dvs utan traggla sig igenom hela
grunden. I hemmet var det mest radions Politiker 1, men pappan var intresserad av jazz och av
Elvis, som lyssnare. Däremot utvecklade han ett ljummet intresse för klassisk musik som
håller i sig. Han gillar inte att dansa, dansskolan var ingen höjdare den heller, men han har
funderat på att ta sånglektioner. Han håller på att skriva en skönlitterär bok med en politisk
grundton om liberalismens fader i Sverige. Han använder inte musik medvetet. När han är ute
och går är det bättre att tänka, men Metallica fungerade bra när han satt och skrev under
studietiden, han blev lugn och fokuserad. Någon konsert eller show kan det bli, och han har
sett Mamma Mia och Chess. Fame Factory har han följt, men inte Idol. Politiker 4 har mest
klassisk musik i skivsamlingen men lyssnar mer på 60-talsmusik, Beatles. I musiken är det det
melodiska elementet som fångar – renheten i klassisk musik - och dynamiken.
Dansbandsmusik och heavy metal göre sig inte besvär. Grundläggande värderingar om kultur
är såra att formulera. Men Politiker 4 menar att ”kulturen behöver tänka om ”. Man kan inte
lita på att man kommer att klara sig via statligt och kommunalt stöd. Kulturen behöver lära sig
opinionsbilda om den vill finnas kvar. Och ta stöd fån civilsamhället (en ”tredje part” där
offentliga sektorn är en och näringslivet är en annan). Kulturen bör vara självbärande eller
bevisa sig så att den får stöd fån civilsamhället i form av sponsoring från privatpersoner och
företag i stället. Kultur är annars bra för att man mår bra eller för att den fyller en funktion
som samhällskritik. Politiker 4 flaggar med sina kläder, javisst, men ”man tänker inte så
mycket på det” när det gäller varukonsumtion och andra attribut. Politiker 4 har tre
lokaltidningar och en gratistidning men annars är det nästan bara Internet som gäller för
informationssökande . Han läser The Economist. Numera har han tid att söka upp personer
men förut var det bara mail som gällde!
Tolkning/sammanfattning av habitus.
1. Tolkningsgemenskapen kan kallas liberalismen som idé. Det akademiska
medelklassperspektivet är centralt. Medelklassen kännetecknas bland annat av att man i
tillvaron skall uppnå ett tryggt liv i materiell bemärkelse där ett ideal ofta är att inga
störningar skall rubba tryggheten/ekonomin. En intellektualiserad syn på kultur innebär ett
skydd mot störningar och en distans. Man skulle kunna säga att Politiker 4 därmed
förmodligen har en tolkningsgemenskap med ganska många men den är i gengäld lösare i
konturerna och grundare till substansen. Den tolkningsgemenskap Politiker 4 utifrån
intervjuunderlaget kan förutsättas vara del av verkar inte ha något större behov av att
manifestera sig kulturellt.
2. (Musik-)kultur är huvudsakligen ett mål i sig.
Nyansering: ”Jag tror att fokus skall ju ligga mera på själva konstarterna. Men om det kan ha
sådana positiva bieffekter så är det väl bra.” Å den andra sidan är värdet av kultur, förutom att
man får ett nöje, att man mår bra av att t ex lyssna på musik. Kulturen är också viktig för
samhällskritik.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara många.
Nyansering: Många kulturformer i en kulturskola är bra. Politiker 4 hyllar mångfalden, ett
liberalt värde. Specificerar inte vare sig kulturskolans ämnen eller elevernas val.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för några.
Nyansering: Så säger inte Politiker 4. Min tolkning av vad han säger i övrigt blir ändå att det
inte är principiellt viktigt för Politiker 4 att göra (musik-)kultur tillgänglig för alla. Politiker 4
anser naturligtvis att kulturskolan skall vara öppen för alla som vill, men elitskolor skall också
finnas. ”Eliten tror jag gör att bredden blir intresserad.” Vad som mest engagerar Politiker 4
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tycks vara att kulturen måste söka sig nya villkor och finansiärer. Kulturen kanske kommer att
raderas ut från det offentliga om 15-20 år, säger Politiker 4. Han utmanar kulturskolan och
andra verksamheter att marknadsföra sig och bevisa sig, annars stryps tilldelningen av medel
och de kan få lägga ner. Konsekvensen blir att kulturen och dess uttrycksmedel då inte alls
kommer att vara tillgängliga för alla, utan enbart för dem som engagerar sig, har ett intresse
från början och som är duktiga, mycket duktiga (med tanke på sponsoring t ex).
5. Slutenhet.
Nyansering: Politiker 4 lägger över ansvaret för initiativ och utveckling på kulturskolan och
på kulturaktörerna själva. Han har bara varit verksam i Kulturnämnden i två år och inte hunnit
sätta sig in i så många förhållanden på kulturområdet. På intervjufrågorna har han påfallande
få konkreta svar om sakförhållanden när det gäller kultur och musik och för i stället över
frågorna till en principdiskussion om politikernas villkor, om de skall lägga sig i eller inte, hur
mycket en politiker har tid att sätta sig in i ärenden etc. Vagheten i det ofta använda uttrycket
”sådär” och sånt där” och ”sådär” antyder en brist på substansiella kunskaper om själva
kulturen.
6. Icke drivande.
Nyansering: Politiker 4 verkar själv inte ha fått inspirerande impulser från kulturhåll. Han har
smakat på en hel del, men det har inte blivit något engagemang. Utom på den intellektuella
sidan – han skriver en bok om politik. Jag kan inte undgå att ställa frågan: kanske det är att
göra ingenting som är idealet – lugnast så? Om en sådan spekulation skulle ha någon
relevans så skulle det enligt Bourdieu-perspektivet kunna förklara Politiker 4:s inställning dels
till kulturen som får klara sig på samma villkor som allt annat, så slipper vi politiker bry oss
om den, den får finansiera sig själv eller via civilsponsoring, dels till styrdokumenten: Vi skall
inte lägga oss i – gör vad ni vill och om ni inte klarar av det så är det ert problem. Och även
hans önskan att någon annan borde läsa igenom alla papper och utredningar så att man själv
bara får en överblick och en resummé i en dragning.

Intervju med Politiker 4 om de aktuella frågorna.
1. Musik som mål eller medel. Målgrupper.
- Politiker 4 har inte varit med och beslutat någonting annat än att anlita konstnärer för att
hänga upp konst på äldreboenden.
- Tanken på musik som mål eller medel är ny för Politiker 4. Man han anser personligen att
det ” kan vara något bra att utveckla”.
- Politiker 4 ser en ny möjlighet i att om musik får en användning som ett medel på flera
områden så vore det ett sätt för musikkulturen att utvecklas så att den inte blir beroende av
stat och kommun utan av nya användare och intressenter. men detta är ingen realitet i dag i
kommunen.
- På frågan om musikens och kulturens roll för att förebygga drogmissbruk, våld och
kriminalitet och om kulturskolan har en roll därvidlag svarar Politiker 4: ” - Jag tror att fokus
skall ju ligga mera på själva konstarterna. Men om det kan ha sådana positiva bieffekter så är
det väl bra. Man kan ju lika gärna säga att det kan leda till att man blir Black Metal fan eller
så, allt har väl bra och dåliga bieffekter.
2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade.
- ” Ett mål är ju att det skall vara tillgängligt för alla. Jag har sagt att jag tycker att det där är
lite av ett hyckleri för om man skriver så och fattar ett beslut i fullmäktige som vi har gjort, då
skall man också skjuta till dom resurser som behövs, men det är man inte beredd att göra. Då
kan man ju säga vid sådana här tillfällen som intervjuer eller annat att ja visst, det står ju här,

52

vi ska jobba för det här. Så vi vill ha en skrivning mera konkret vad man kan göra för
någonting.” På frågan om kulturskolan tar ett ansvar för funktionshindrade sammanfattar
Politiker 4: ”Men ingenting konkret för kulturskolan, inget konkret, så.”
3. Media och elevers val.
- Politiker 4 för upp det hela till en diskussion om vad politiker skall säga, om politikermoral
och opinionsbildning. ” Om man nu tycker att det är fel med hip hop eller vad det nu kan vara,
så säg det då, argumentera för det, det är helt OK! Sen behöver man inte stifta några lagar
eller regler mot det, men man måste ju säga vad man tycker.”
- Politiker 4 vill inte gå in och bestämma som princip:” Och det sättet är ju det som jag tycker
att det sker alldeles för ofta att man går in som politiker för att man själv tycker nånting, men
det behöver in te alls vara som folk tycker, så ska det inte fungera. Det där borde man få
bestämma själv på kulturskolan.”
- Har Politiker 4 varit med och fattat något beslut vad gäller medias påverkan på ungdomar?
”Nej inte direkt vad jag kan påminna mig.”
4. Kulturskolan som form.
- ” Kulturskolan tycker jag är en bättre idé än bara musikskola. Musikskolan, det är inget
större fel på den.”
- ” Men jag är alltid för en mångfald av olika grejor. Det kan finnas nån riktig elitskola för
elitkultur nånstans och sedan en bredd naturligtvis. Bådadera. Eliten tror jag gör att bredden
blir intresserad. Har man att bra fotbollslag här i stan så fyller det på liksom.”
- Kulturskolan liksom kommunens symfoniorkester och alla andra skattefinansierade
kulturinstitutioner skall enligt Politiker 4: ”… motivera att dom skattepengarna skall vara
kvar. Det krävs både en opinionsbildning och en, ett annat sätt at tänka!”
- Folkbildningstanken contra elitutbildning: ” Jag ser egentligen inte att det finns något
motstånd mellan dom där två. Att se till att alla får en bra utbildning men även att en del kan
sticka iväg och bli elit-bra”.
5. Politikers makt. Styrdokument. Kommunikation mellan politiker och musiklärare.
- ”… man fattar en väldigt massa beslut utan att veta vad man gör. Jag tror att det är rätt. Det
är inte så att man är illvillig, utan man tror att man gör rätt.”
- Kommunikationen mellan politiker och musiklärare , hur har den gått? ” Ja det har väl gått
via rektor. Man har haft ett kontaktpolitikersystem men man håller på och byter ut det där det
har inte riktigt funkat. Så någon bra kommunikation så, det finns inte.”
- Uppdraget åt kulturskolan har Politiker 4 inte varit speciellt delaktig i: ”Just den delen har
väl inte hela nämnden deltagit i. Utan det är väl från vänstermajoriteten som i såna fall har
diskuterat just det. Sen har vi sagt ja till just den delen, men inte på grund av att vi tänkt
igenom det så väldigt mycket, utan dom har fört den diskussionen för sig själva så att säga.
Men rent allmänt så finns väl den inställningen att det skall inte bara vara instrumentalt utan
liksom utveckla musikskolan.”
- Skall kulturskolan själv utforma styrdokument eller ska politikerna? På frågan svarar
Politiker 4: ”Jag tycker man skall säga just det senare där: Gör er egen plan. Sen skall man ha
nån slags vision för kulturskolan och kulturen rent allmänt sådär.”
-”För dom som jobbar med kultur är ändå dom som har mest kunskap om kultur, politikerna
har mest kunskap om politik och ideologi och såna saker, men inte mest kunskap om kultur,
så därför skall man inte lägga sig i.”
- På frågan om Kulturskolan själv alltså har största ansvaret att förnya sig och inte bara gå på
svarar Politiker 4: ”Ja, verkligen alltså! För driver dom en dålig verksamhet så kommer den

53

till slut att läggas ner och man får inga pangar mer. Det ansvaret måste dom förstå att dom
har.”
- På frågan om hur mycket det betyder för en kommun att ha en livaktig kulturskola drar
Politiker 4 en parallell till kommunens symfoniorkester: ”…är det verkligen så att kulturen
lockar hit människor? Det är ju ett säljargument för kultur /…/ att det skall generera pengar,
det kör man ju mycket på /…/ men är det så i verkligheten? Ingen har visat mig vetenskapliga
undersökningar som visar på det…”
- Politiker 4 tar i många stycken varit med att besluta om saker som han alls inte tycker är bra.
Politiker 4 är ingen apostel för kommunens styrdokument.
6. Grundskola.
- Politiker 4 besvarar inte frågan ur innehålls- eller verksamhetssynvinkel. Han svarar i stället
med det politiskt-organisatoriska perspektivet: ”Den borgerliga alliansen här har ju
uppfattningen att kulturskolan skall flyttas från Kultur- och Fritidsnämnden till Barn– och
Ungdomsnämnden just för att det skall bli en mycket tydligare koppling till skolan. Rent
personligen, mellan dig och mig, så tycker jag inte att det är jättebra. Men det är Alliansens
linje.”
För att knyta ihop bilden av Politiker 4:s agerande i de aktuella frågorna:
Politiker 4 verkar faktiskt ha rätt grunda kunskaper om kultur över huvud taget och vara dåligt
insatt i de konkreta problemen på området inklusive kulturskolan. Han har passivt godkänt ett
ambitiöst och radikalt uppdrag till kulturskolan, vars värderingar han endast delvis delar.
Ändå sätter han fingret på några svaga punkter där han har en poäng. Det gäller om verkligen
ansträngningar görs för funktionshindrade att kunna bemötas av kulturskolan, vilket skulle
kosta utbildning och investeringar i lämpliga instrument mm, och om kommunen kan leva
upp till ordet alla i Kultur för alla i styrdokumenten. Så varför skriva alla när man inte kan
anslå medel och uppfylla målsättningen? Hyckleri! Han ifrågasätter också om kulturen
verkligen har bevisats vara av betydelse för rekrytering av arbetskraft till kommunen? Det är
ju argumentet alla har, men är det verkligen så? Även om han framstår som en förtäckt
kulturell dödgrävare med sina krav på att kulturen måste bevisa sig för att räkna med fortsatt
medeltilldelning av det offentliga, och att ”civilsamhället” borde ta större delen av
kostnaderna, så har han onekligen en poäng i att kulturskolan är alldeles för dålig på att
marknadsföra sig och att detta är ett område man verkligen borde ta tag i. Det kan inte hjälpas
att jag uppfattar Politiker 4:s paroll att inte lägg sig i, inte styra som underlåtenhet och
bekvämlighet förklädd till ett frihetspatos. Det hade kanske varit mer konstruktivt om han,
mera i styrdokumentens anda, tänkt på frihet i nya banor utifrån en förutsättningslöshet under
parollen: ”Freedom is just another word for nothing left to loose.” Ett sammanfattande
intryck av Politiker 4:s agerande och synsätt är att han verkar mer upptagen av vilka mycket
högt liggande principfrågor som skall vara vägledande för honom själv som politiker och i
politiken än av de konkreta kulturfrågorna. För att sluta med en intressant aspekt: Tvivelsutan
bör det vara en angelägen fråga för kulturen att leta efter ”win-win”-samverkan med
kommersiella intressen. Politiker 4 är inne på den linjen även om han inte uttrycker det just
så. Kultur är ju mer och mer industri (t ex Sveriges lyckosamma musikindustri och det faktum
att en av USA:s främsta handelsvaror är film och underhållning där musiken är viktig). Även
den konstfackutbildade konstnären eller den unga musikern som gått kulturskola,
estetprogram och en folkhögskolekurs i musik måste ju förr eller senare sälja sina alster för att
kunna leva. Underlättar vi inte sådana konstnärligt-kommersiella kopplingar så konserverar vi
bilden av den ständigt utfattige och oförstådde konstnären/musikern som lever under
existensminimum i sin usla håla och som egentligen försörjer sig på extraknäck som personlig
assistent. Så vill vi väl inte fortsätta att ha det?
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Kapitel 7

Slutsatser

Det kan med fog diskuteras huruvida slutsatserna i denna uppsats skjuter förbi
målen och om de innehåller någon form av sanning. Om de åtminstone kan
tänkas blivit tavelträffar måste jag vara relativt nöjd. Jag är högst medveten om
att urvalet är mycket begränsat – endast fyra politiker, fem musiklärare och en
representant för SMoK har intervjuats – och det är långt ifrån en säker grund
att generalisera utifrån. Jag kan redovisa vad som kan extraheras ur
intervjuunderlagen och hävda att dessa är de svar jag de facto fått med tanke
på problemfrågorna. När jag funderar kring frågan hur väl slutsatserna också
återspeglar verkliga förhållanden på fältet ser jag det som att jag stuckit ner en
termometer och tagit temperaturen på några få ställen i verklighetens virvlar.
Jag tror att det åtminstone ligger så pass mycket i slutsatserna att de kan
användas som utgångspunkter för konstruktiva diskussioner. I min förförståelse
ingår också en lång erfarenhet av det musikpedagogiska fältet inkluderande ett
icke ringa antal kontakter med och studiedagar för lärarkollegier och chefer i
landets kulturskolor utöver dem som undersöks i denna uppsats.
Slutsatser apropå Problemfråga 1
Problemfråga 1 löd: Hur ser politikernas praktiker ut i de s k aktuella frågorna på fältet
kommunal musik- och kulturskoleverksamhet?
I nedanstående sammanställning försöker jag fånga vad som är gemensamt för politikerna i
synen på varje s k aktuell fråga och vad som skiljer dem. Frågan är om man kan urskilja att
politikerna som agent intar vissa ståndpunkter eller handlar på vissa sätt, utövar en viss
praktik? Eller är det alltid den enskilde agentens, eller kanske agentrepresentantens, praktik
man bör betrakta? I fråga för fråga sammanställer jag politikernas svar. Så gör jag en
sammanfattning och på några ställen en kommentar. Mera koncentrerade slutsatser
presenteras sist i detta avsnitt under rubriken Slutsatser problemfråga 1.
1. Musik som mål eller medel. Målgrupper.
- Politiker 1 har inte tänkt på problematiken på det sättet. Han var positiv till synsättet. I hans
vision ingår att också använda musik som ett medel för att förebygga sociala och individuella
missförhållanden och för att utvecklas som människa.
- Politiker 2 ”lever i den spänningen!” Hon är mycket medveten om att musiken kan användas
till någonting mer än att enbart uppfylla sig själv i de vanliga ämnes-(instrument-)kurserna i
kulturskolan, dvs till att utvecklas och hitta sitt eget uttryck osv. Hon styr mycket aktivt
kulturskolan mot nya målgrupper i bostadsområden, mot inlärning i skolan och mot förskola i
och föreningsliv i en närmast 180° svängning jämfört med traditionen.
- Politiker 3 anser att musikundervisning skall vara till för eleverna. ”Dom skall gärna ha
talang också!” Musikterapi, att musik skulle kunna återställa depressionsbeteende tror han
inte alls på. Man kan nog ha musik till att slappna av och meditera också, men man kan
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likaväl ta vågskvalp i stället. ”Men det skall inte vara något centralt inslag i musik- och
kulturskolornas pedagogik.”
- Tanken på musik som mål eller medel är ny för Politiker 4. Man han anser personligen att
det ” kan vara något bra att utveckla”. Den möjlighet han ser är att lasta över kostnader på
andra än det offentliga för aktiviteter som arbetar med musikens funktioner, dvs mera som
medel. I kulturskolan skall fokus ”ligga mera på själva konstarterna”. Om det finns positiva
bieffekter på drogmissbruk, våld och kriminalitet är det väl bra. Men ingenting man skall ha i
fokus.
Sammanfattning av politikernas syn på musik som mål och/eller medel.
Gemensamt:
Tre av fyra har aldrig tänkt på saken över huvud taget. Tre av fyra anser dock att synsättet är
positivt och tankeväckande. Alla är överens om att det skall finnas kvar en möjlighet för de
duktiga att förkovra sig och gå vidare.
Skiljande:
En skiljelinje tycks gå mellan de politiska blocken. De två på den socialistiska sidan vill
bredda kulturskolan och t o m ändra den radikalt utifrån tankar som innebär att musik också
används som ett medel. Framför allt för att musiken och kulturen anses ha en gynnsam
inverkan på barns och ungdomars individuella och sociala utveckling. De två på den
borgerliga sidan vill ha kvar en traditionell ämnesinriktad kulturskola där musiken
(konstarterna) står i centrum som ett mål i sig, har ett egenvärde som estetik.
Kommentar.
Det råder hos tre av fyra en begreppsmässig okunskap om spänningsfältet mellan kultur
(musik) som mål eller som medel. Däremot visar styrdokumenten i tre av de fyra
kommunerna att man i hög grad i praktiken ändå tilltror musiken och kulturen en potential
som personlighetutvecklande, som danande av goda ansvarstagande medborgare, som
förebyggare av sociala problem och överbryggare av klyftor mellan grupper t ex i
multikuturella bostadsområden. I tre av kommunerna har uppdrag till kulturskolorna
utformats utifrån antagandet, visserligen oartikulerat i termer av mål-medel-funktion men
ändå ett seriöst, att musiken och kulturen just kan användas för att nå utommusikaliska mål
som de ovan nämnda. I den fjärde, representerad av Politiker 1, är en sådan process på gång.
De intervjuade politikerna har varit med om att besluta om kulturpolitiken och uppdragen och
har ansvar för att intentionerna genomförs. Några politiker i kommunerna kan således
verbalisera vad man vill göra och vilka nya målgrupper som skall nås. Däremot tycks en
djupare kunskap saknas om vad i musiken och kulturen som gör att den är användbar. Detta
kan leda till gnissel i maskineriet när det kommer till frågan om metodval, utbildning mm för
genomförandet av intentionerna, men den frågan diskuteras senare i denna uppsats.
Se vidare sammanfattningen av slutsatser av Problemfråga 1 i slutet av detta kapitel.

2. Demokrati/rättvisa/funktionshindrade.
- Politiker 1 vet att kulturskolan skall vara tillgänglig för funktionshindrade. Men han vet inte
om det verkligen är så. Han förutsätter att samarbete med särskolan finns, men vet inte om det
är så. Inga sådana frågor har kommit upp i nämnden. Han fäster sökarljuset på andra hinder än
ekonomiska och funktionsmässiga för ungdomar att delta i kulturskolan.
- I Politiker 2:s kommun finns en särskild enhet för elever med funktionshinder. Här har alltså
tagits beslut i positiv riktning. Hon vet om kulturskolans skyldighet gentemot
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funktionshindrade. Men den övriga kulturskolan är inte tillräckligt anpassad. Politiker 2 pekar
också på andra hinder som inte sitter i funktionsnedsättningar utan är av kulturell art eller
beror på dåliga självbilder etc.
- I Politiker 3:s kulturskola finns inte någon speciell verksamhet för funktionshindrade.
Politiker 3 är medveten om kulturskolans skyldighet gentemot funktionshindrade, men svarar
undvikande och menar att det är svårt att anpassa just en kulturskola. Det lyser igenom texten
att Politiker 3 inte avser att agera i frågan utan är nöjd med att det finns fritidsaktiviteter och
ett band i FUB/Vuxenskolans regi utanför kulturskolan.
- I Politiker 4:s kommun har inget konkret gjorts för funktionshindrade inom kulturskolan.
Det är oklart om han vill ändra på beslutet om En kulturskola för alla (hyckleri) eller om han
vill skjuta till mer pengar för att verkligen leva upp till formuleringen. Det är rimligt att anta
att han inte vill ha en kulturskola för alla.
Sammanfattning av politikerna syn på funktionshindrade som en demokratifråga.
Gemensamt:
Alla fyra vet att kulturskolan skall vara tillgänglig för funktionshindrade. I tre av de fyra
kommunerna finns inget speciellt hänsynstagande till funktionshindrade vare sig lokalmässigt
eller metodiskt. De bara kommer i kön då och då och då hanterar kulturskolan situationen så
gott man kan.
Skiljande:
Återigen kan en viss skillnad mellan de politiska blocken skönjas. De socialistiska, Politiker 1
och Politiker 2, ser också andra funktionella hinder som ekonomi, kulturella skillnader,
bristande stöd hemifrån, bristande självkänsla mm som hinder att ta itu med och har i någon
mån beslutat om sådant. De två från borgerligt håll ifrågasätter å andra sidan begreppet
Kulturskola för alla och vill i grunden satsa på dom som vill förkovra sig i själva konstarten.
Kommentar.
Politikerna är medvetna om sin skyldighet. Men frågan kommer i skymundan, arbetas inte
aktivt med. I den kommun som med störst kraft har tagit tag i hela kulturskoleprocessen har
man också en särskild enhet för funktionshindrade. Politikerna verkar vara mer tillfreds än de
kanske borde med att någon annan i kommunen (i bästa fall) tar ansvar för musik med
funktionshindrade, ofta amatörmusiker. Musik- och kulturprofessionella skulle kunna tillföra
mycket. Här kan politikerna ha en roll genom att initiera kontakt mellan kulturskola och
särskola, studieförbund etc så att en process kommer igång. Återigen blir Politiker 2:s
kommun modell eftersom man där just har inlett en uppmjukning av relationerna med
studieförbunden som tidigare sett sig förbigågna av kommunen.
Se vidare sammanfattningen av slutsatser av Problemfråga 1 i slutet av detta kapitel.
3. Media och elevers val..
- Politiker 1 vill ha ett bredare utbud som mera tillfredsställer vad ungarna vill ha.
Kulturskolans lärare kan, i kraft av sin kvalitativa kompetens, utgöra en motvikt till negativa
verkningar av det kommersiella kulturutbudet. Men där finns en målkonflikt: De är inte
inriktade på frågor om värderingar och kultur utan på smalare frågor om tekniskt bemästrande
av vissa instrument etc.
- Politiker 2 menar att negativa verkningar kan påverkas genom politiska beslut. Att beredas
möjlighet att själv skapa utifrån impulser från media skapar ett motmedel. Å andra sidan skall
vårt kulturarv vårdas aktivt, inte bara stryka media medhårs, dvs framhäva också de
traditionella instrumenten (och helt nya från andra kulturer).
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- Politiker 3 tycker att det är tramsigt det här med den kommersiella kulturens negativa
verkningar. Det är i stället positivt med många alternativ. Man skall svara upp mot elevernas
efterfrågan. De befintliga lärarna får tränga ihop sig och undervisa på närliggande instrument.
Ändå får eleverna i någon mån ta vad som bjuds.
- Politiker 4 kan påverka men inte genom styrning utan genom opinionsbildning. Han har inte
varit med om att fatta något beslut i frågan. Kulturskolan ska själv bestämma hur man
hanterar alla frågor.
4. Kulturskolan som form.
- Politiker 1 menar att kulturskolan är bra som form och att andelen dans, teater, bild osv skall
ökas.
Han har en vision om ökat samarbete med estetiskt program, studieförbund och fristående
inhyrda kunskapare i olika projekt. Något mindre antal fasta lärare för ökad flexibilitet.
Omställningen till kulturskola har varit mycket turbulent.
- Politiker 2 är mycket klar över att kulturskola är en bra form och ser den dessutom som det
andra av tre steg i en utvecklingsprocess. Så många barn som möjligt så tidigt som möjligt
skall få tillgång till konstnärliga uttrycksmedel. Alla snarare än eliten. Omställningen till de
nya målen har varit smärtsam. Men kulturskolan är inte bara ämnesundervisning, den är också
studieförbunden, den är också kulturföreningarna! ”
- För Politiker 3 är frågan gammal. Naturligtvis har vi en kulturskola. Lärarna köpte
konceptet.
- Politiker 4 säger ” Kulturskolan tycker jag är en bättre idé än bara musikskola. Det kan
finnas nån riktig elitskola för elitkultur nånstans och sedan en bredd naturligtvis. Bådadera.”
Sammanfattning av politikernas syn på kulturskolan som form.
Gemensamt:
Alla är överens om att kulturskola är en bra form – bättre än enbart en musikskola.
Två av fyra (men egentligen tre av fyra) vittnar om eller kommer inom kort69 förmodligen att
kunna vittna om smärtsamma omställningsprocesser hos musiklärare.
Skiljande:
Även här kan en skillnad skönjas mellan de politiska blocken. De två representanterna för det
socialistiska blocket vill göra något helt annat av kulturskolan på en vidare ambitionsnivå till
allas och hela samhällets fromma. De två borgerliga två verkar nöjda med status quo, dvs att
ha en kulturskola med flera ämnen är helt i sin ordning, men den grundläggande traditionella
(hittills närmast självklara) ambitionen att hjälpa fram och vaska fram begåvningar tycks bestå
även om också andra kulturämnen kommit in i bilden.
Kommentar.
Kulturskolan har slagit igenom brett. Det råder en politisk konsensus om själva formen.
När det gäller innehållet och konsekvenserna av detta – och särskilt med tanke på
ungdomskultur och problematik i det mångkulturella samhället - skiftar medvetenheten och
kunskapen. Representanterna för det socialistiska blocket verkar i högre grad ha analyserat
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Polituiker 4:s kommuns styrdokument är radikala och tvingar till ett helt annat tänkande. De är alldeles nya
2006 och innebär att antalet elever skall fördubblas inom fyra år och att en guppmetodik måste tillämpas i
bostadsområden osv. Detta är främmande fåglar för de mera traditionellt inriktade musiklärarna som
obönhörligen kommer att reagera.
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den roll en kulturskola kan spela i det nutida och framtida samhället och förefaller ha en
djupare alternativt mer empatisk förståelse för kulturens roll i samhället.
Se vidare sammanfattningen av slutsatser av Problemfråga 1 i slutet av detta kapitel.

5. Politikers makt. Styrdokument. Kommunikation mellan politiker och musiklärare.
- Politiker 1 anser att politiker skall tala om vad man vill grundat i en värdegrund och
prioriteringar.
Kommunikationen med kulturskolan går via rektor. Om det är speciella förhållanden, som den
kris man haft kan det vara nödvändigt att träffa lärarna. Inget formellt forum för kontakt
mellan politiker och lärare finns. Kanske byggs sådant in i en framtida organisation efter
krisen?
- Politiker 2 anser det självklart att politikerna skall styra och det gör man. Det finns en
politiergrupp kring kulturskolan. Man skall styra just genom samtal, regelbundet
återkommande. Lärarna måste anpassa sig och acceptera nya lägen och intentioner. Men ett
mål är att orsaka så lite skada och lidande som möjligt hos dem.
- Politiker 3 känner sig motsatsen till maktfullkomlig. Han minns inte sitt senaste beslut som
gäller kulturskolan. Han vill – eller kan i princip - styra mer, men majoriteten s + v i
kommunen bromsar. Han är själv med i ett kontaktforum på regelbunden basis med lärare och
musiklärare.
- Politiker 4 är medveten om att han har makt och att han kan fatta beslut utan att veta vad han
gör.
Han står inte värderingsmässigt bakom kommunens kulturpolitiska program och uppdrag till
kulturskolan och har inte tänkt igenom det så noga, men har ändå tagit beslut om de ovan
refererade styrdokumenten. Det är vänstern som drivit de frågorna. Han tycker kulturskolan
skall göra en egen plan, politikerna skall inte lägga sig i. Politikerna skall tillkännage en
vision, det räcker. Kontakt mellan musiklärare och politiker skall gå via rektor, det finns inget
särskilt sådant forum för direktkontakt i kommunen.
Kommentar.
Alla politiker medger att de har makt att styra. I tre av fyra undersökta kommuner gör man det
också. Det kan däremot här vara så att en politiker som vill styra inte styr (Politiker 1) och att
en som inte vill styra ändå har beslutat om kraftigt styrande dokument (Politiker 4). Två av
fyra intervjuade politiker har medverkat till att ett kontaktforum har etablerats där politiker
och musiklärare direkt kan föra en dialog. Även här märks en skillnad mellan blocken. Det
verkar självklart för det socialistiska blockets representanter att styra i kraft av att de känner
ett ansvar för skattebetalarnas pengar. Ansvaret känner också de borgerliga, men de verkar
mera ha uppfattningen att marknadskrafterna skall sålla ut vilka verksamheter som är
försvarbara och inte (i praktiken nedläggningshot om inte kulturskolan av egen kraft satsar på
rätt häst).
Övergripande trender som kan utläsas av aktuella styrdokument, bl a av dem som referats
ovan, diskuteras senare i uppsatsen.
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6. Kulturskolans förhållande till grundskolan.
- Politiker 1 har varit med om att ta beslut (rekommendation) om att försöka få grundskolan
att använda sig av kulturskolan bl a för att höja kvalitén i grundskolans arbete. Skolorna
ropade aldrig av.
- Politiker 2 skiljer på den rekryteringspresentation kulturskolan gör för alla i åk 2 och på att
arbeta med kultur i grundskolans läroprocesser. De förra är nog bra, men det enare vore mer
önskvärt. Ett problem är hur den höga men smala kompetensen hos många av kulturskolans
lärare skall kunna nyttiggöras och fungera i grundskolans arbete, en målkonflikt.
- När kommunen tvingades genomföra stora sparkrav slutade grundskolan köpa tjänster av
kulturskolan. Ett bakslag. Därför är det viktigt att kulturskolan ligger under en
kulturförvaltning och inte under en skolförvaltning, för då kommer den att prioriteras bort.
I kommunens uppdrag står att kulturen skall användas i lärandet i skolan. För att driva
ambitionen om kulturinslag i grundskolans läroprocesser/inlärning har man anslagit medel till
ett särskilt projekt kallat Kultur för lust och lärande. Man har också rekrytering
marknadsföring i åk 2 från kulturskolans sida.
- Politiker 3 konstaterar att upphandlingen från grundskolan minskat under besparingskraven.
Han vill få in kulturen och musiken mer i grundskolan, men inte just för att tillföra en
dimension i inlärningen utan för att kultur för med sig ” lite glädje och mening här i livet”.
Det finns dock en system- eller politisk spärr för detta som gör att det inte verkar bli av.
- Politiker 4: svar gäller aspekten om förvaltningstillhörighet. Han anser att kulturskolan bör
ligga under en kulturförvaltning, inte under en skolförvaltning. Han anger inte varför, men
poängterar att den borgerliga alliansens linje är den motsatta och här är han alltså oenig med
sitt parti.
Kommentar.
Tre av fyra politiker vittnar om att förväntningarna på grundskolan var högt ställda men att de
kommit till korta till förmån för grundskolans (snäva) prioritering av ämneskunskaper.
Kvarstår att tre av fyra är fast beslutna att tränga in i grundskolans inlärningsprocesser med
(musik-)kultur. Här har Politiker 2:s kommun kommit längst. Den fjärde, Politiker 4, har
mindre artikulerade motiveringar och framtidsvisioner apropå vilka användningsområden
kultur kan ha i grundskolan för inlärning osv, men vill inte äventyra kulturskolan som sådan.
Han menar därför, i likhet med alla de övriga, att musiken bör ligga under en
kulturförvaltning och inte under en skolförvaltning där den kommer att prioriteras bort. Här
råder i de stora dragen en konsensus dels om förvaltningstillhörighet, dels om kulturens
möjliga roll vid inlärning. I och med detta framstår grundskolans syn på inlärning som
problematisk och i behov av skärskådning. Det verkar inte vara någon större överdrift att
påstå att konsekvensen av dess inställning i Politiker 2:s kommun kostade 22 musiklärare
deras tjänster!

Slutsatser apropå problemfråga 1
Problemfråga 1 löd: Hur ser politikernas praktiker ut i de s k aktuella frågorna på fältet
kommunal musik- och kulturskoleverksamhet? Det rör sig om sex aktuella frågor.
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Kommentar: Partiernas kulturpolitik.
Innan slutsatserna presenteras kan det vara på sin plats att infoga en kommentar som gäller de
olika partiernas och blockens kulturpolitik. Det visade sig att även om politiker från olika
partier ställer sig bakom ett kulturpolitiskt program eller ett uppdrag till en kulturskola, så kan
någon eller några av dem ha helt andra värderingar och i någon mening ha beslutat mot sin
egen övertygelse. Dessutom finns förstås grundläggande skillnader i synen på kultur beroende
på vilken ideologi som förfäktas. Jag tyckte mig i mitt begränsade intervjuunderlag ändå
kunna skönja en ganska tydlig skillnad mellan det socialistiska blockets representanter och det
borgerligas. Det blir då intressant att fråga sig vilken kulturpolitik de olika partierna har och
hur de ser på kulturskolan. Som utgångspunkt tar jag en ledarartikel i Aftonbladet 20 juni
2006 av journalisten Pelle Andersson. Han frågar inför det förestående valet vart
kulturpolitiken tog vägen. Han tillskrev samtliga partier om vilka fem viktigaste reformer på
kulturområdet de avser att genomföra om de får makten nästa mandatperiod, och han granskar
deras kulturdokument. Han konstaterar att:
….borgarna är i princip överens om vikten av att vårda vårt kulturarv, medan
vänsterblocket vill utjämna möjligheterna att få tillgång till kultur. Moderaterna
prioriterar opera och vänsterpartiet barnkultur.70

Efter att ha läst dokumenten från de olika partierna konstaterar Andersson vidare:
Intrycket blir ändå att det är mycket lite som skiljer, även mellan vänster och
höger. Partierna har inte förstått vad kultur är. De tror att det är underhållning,
något krimskrams, något som lättar upp en lång och tråkig middag. Lite som en
mintkaramell till kaffet efter tre tunga rätter.

Andersson hyllar de kulturpolitiska målen från 1974 och anser för övrigt att kulturpolitiken,
som är mycket undanskymd i den aktuella debatten 2006, borde vara mer angelägen än
någonsin och stå i centrum. Anledningen är att kunskap och budskap via ord, bild och ljud
säljs som en vara av världsomspännande jättekoncerner i ökande omfattning.
Så långt journalisten Andersson. Vad säger så de olika partierna om kulturpolitik och
kulturskola? En sökning på deras respektive hemsidor detta valår bekräftar vad som antyds i
mitt intervjumaterial. Moderaterna och Folkpartiet har ytterst få texter som kan uppfattas som
programförklaringar. Vänsterpartiet har flera och uttömmande texter där kulturpolitiska
åtgärder och mål både motiveras och något diskuteras. Socialdemokraterna har en kort, men
tung formulering, och jag anar, liksom journalisten Andersson, att man någonstans i botten av
kistan fortfarande har de kulturpolitiska målen från 1974 och 1996.
Folkpartiet.
I rapporten från Folkpartiet 2006 05 10 Inget barn får glömmas bort finns allra sist i den 32sidiga rapporten en passus om barn och kultur:71
Barn och ungdomar skall ha god tillgång till ett rikt kulturutbud och vara prioriterade i
kulturpolitiken. Barn stimuleras av olika sätt att uttrycka sig på, få lyssna till musik, se på teater
men också genom att själv få uttrycka sig. Genom skolan skall alla barn ges tillgång till
kulturupplevelser. Musik– och kulturskolornas verksamhet skall stödjas och stimuleras så långt
som möjligt. Kulturen kan utgöra en värdefull motvikt till de ökade våldsskildringar som i dag
är lätt tillgängliga för barn genom TV, video, internet och dataspel. Programmen i radio och
70
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Andersson, P. I: Kulturpolitik? Någon? Artikel i Aftonbladet 2006 06 20.
Inget barn får glömmas bort! Rapport från Folkpartiet 2006 05 10 s 32.
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TV har stort genomslag i barns och ungas liv som förmedlare av kultur- och samhällsliv.
Folkpartiet ser det som en viktig kulturpolitisk uppgift att säkra att Public Service präglas av
kvalitet och bildning särskilt för barn och unga.

Även om man nämner att det är viktigt för barnet att själv få uttrycka sig (skapande kultur
nämns inte) så tycker jag mig ana en underliggande bild av kultur som något att konsumera,
bli bjuden på, alltså knappast en aktiv utvecklande motor i samhällslivet. En brasklapp läggs
in när det gäller kulturskolorna: ..så långt som möjligt… Den hotbild som Politiker 4 målar
upp i intervjun får här en viss konfirmation. Dock är man inne på att alla barn i skolan skall få
kulturupplevelser. En närmare specificering huruvida detta gäller konsertverksamhet eller om
det gäller musik och kultur som inslag i själva läroprocesserna får vi inte.
Moderaterna.
På Moderaternas hemsida var det väldigt magert med texter om kulturpolitik. Det närmaste
var, intressant nog, ett kort debattinlägg av en politiker i samma kommun som min
intervjuade Politiker 2. Han målar upp en motsättning (adekvat?) mellan bidrag till
biblioteken och till kulturskolan. Han skriver:
Det är svårt att följa tankegången hos majoriteten (s+v i kommunen/min anm)
där man pytsar in pengar till Kulturskolan med ena handen och tar pengar från biblioteken
med den andra handen. /…./ Hur många får ta del av Kulturskolans verksamhet contra
bibliotekens verksamhet? /…/ Hur många människor har talat om för er att en
subventionering av Kulturskolans avgifter ska prioriteras framför biblioteksverksamheten?

Den underliggande inställningen förefaller ganska klar. Här har inte kulturskolan någon
särskilt viktig plats. Principiell tillgänglighet av litteratur för läsning kan kanske inte utan
vidare kan ställas mot ett aktivt musik- och kulturutövande. Såväl innebörder av skapande
som medvetenhet de sociala och funktionella aspekterna av kulturutövande tycks här vara
höljda i dunkel.
Socialdemokraterna.
Under rubriken Kultur på menyn över politikens olika frågor kan man hos socialdemokraterna
läsa:
Kultur åt alla är ett klassiskt socialdemokratiskt mål. Klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska inte få hindra människor från att uppleva eller själva utöva kultur. Kultur i
olika former ger människan, vardagen och livet mervärde. Kulturlivet skall vara öppet
för nya konstnärliga uttryck och nya sätt att möta publiken. Grunden för detta är en stark
offentligt finansierad kultursektor. Satsningen på fri entré på muséerna har lett till ett
kraftigt ökat antal besökare – särskilt bland dem som inte tidigare gick på muséum. Vi vill att
det ska märkas i kulturlivet att Sverige består av människor som har sin bakgrund över hela
världen, med många språk, traditioner och kulturer.

Detta är koncentrerat. Här finns inte bara en estetisk syn på kultur utan också en social syn
som är specificerad: klass, kön, etnicitet, även funktionshinder nämns. Ord som alla, många,
olika, nya vittnar om att man snarare är på väg mot att se kulturen som en kraft i samhället
med tanke på möten, livskvalitet osv än som krimskrams eller som en mintkaramell till kaffet
som journalisten Andersson uttrycker det. Det är stora ord, och detaljer saknas på hemsidan
om hur de skall få innebörd. Kulturskolan nämns inte specifikt.
Vänsterpartiet.
Efter en sökning på Vänsterpartiets hemsida får man upp en rad artiklar och tal som tar upp
kulturfrågor. Ur ett dokument kallat Kulturpolitik finns bland mycket annat följande att läsa:
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Vänsterpartiets syn är att kultur är samhällelig. Ytterst är kultur kommunikation
mellan människor.72

Man hänvisar till de kulturpolitiska mål som antogs av Riksdagen 1996 där kulturpolitikens
uppgift är att ”värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den”
och att ”verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt till eget skapande”. Vänsterpartiet vill slå vakt om kulturskolan:
Vi anser också att kulturskolan bör lagfästas, eller. till dess att detta blir möjligt, att
man borde införa ett avgiftstak, som gör kulturskolan tillgänglig även för barn från
hushåll med låga inkomster. /…/ med drama, teater, film, sång, musik och dans går
det att jobba inom alla olika ämnen i skola och förskola. Det går att nå varandra trots
olika bakgrund och olika språk.73

Utifrån dessa axplock är det ingen tvekan om att Vänsterpartiet har gjort en djupare analys av
kulturens roll och möjligheter och att man där tar klarast ställning till förmån för
kulturskolorna. Man rör sig med ett kulturbegrepp som har bäring på hela samhället och på
fundament som yttrandefrihet, demokrati och rättvisa och som för tanken till Cultural Studies.
Folkpartiets och Moderaternas (i den mån ett kulturbegrepp kan utläsas eller tolkas utifrån
deras texter) verkar vara ”kvar” i ett smalare kulturbegrepp där kulturen mera ses som
förströelse, i bästa fall upplevelse eller som signum för en viss kultur, lite utanpå
samhällskroppen.
Efter denna kommentar om några av partiernas kulturpolitiska ställningstaganden kan
slutsatserna presenteras.
Slutsatser problemfråga 1.
1. Slutsatser om politikernas praktiker i frågan om (musik-)kultur som mål eller medel.
- Det råder en konsensus om att (musik-)kultur skall göras tillgänglig för kommuninnevånarna
för att man genom detta kan uppfylla olika mål (individuell utveckling, sociala mål,
inlärningsmål, attraktionsmål för kommunen m fl). Även om någon politiker personligen
avviker från denna uppfattning står han ändå i sin praktik bakom ett beslut om ett uppdrag
som talar ett sådant språk.
- Politikerna i det socialistiska blocket verkar vara mer kulturellt medvetna och dra åt
musiken-som-medel-hållet. De borgerliga ser ut att ändå värna om ett traditionellt musik-somett–mål-i-sig-tänkande och ser möjligen de nya målgrupperna och inriktningarna som en
eftergift, bara den traditionella inriktningen också kan få finnas kvar så att en kulturelit kan
rekryteras.
- Hos tre av fyra tycks det råda en brist på djupare kunskaper om vilka funktioner (musik-)
kultur kan fylla i människors liv och i samhällslivet, och en oförmåga att verbalisera detta och
tydliggöra det med begrepp.
2. Slutsatser om politikernas praktiker i frågan om kulturskolans tillgänglighet för
funktionshindrade.
- Alla politiker är medvetna om kulturskolans skyldighet gentemot funktionshindrade.
72
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- Tre av fyra agerar inte alls i frågan.
- En, Politiker 2, har varit med om att inrätta en särskild enhet för funktionshindrade och
musik som ligger under kulturskolan.
3. Slutsatser när det gäller politikernas praktiker i frågan om medias roll och elevernas val.
- Samtliga anser att en påverkansmöjlighet som politiker gentemot medias utbud faktiskt
finns. Om man vill utnyttja den.
- Politiker 1 och Politiker 2, som tillhör det socialistiska blocket anser att det är angeläget att
motverka dåliga delar av mediautbudet (våld, sexism, genusframställning, skadlig elitism
mm). Det bör ske indirekt genom att under en kompetent musik- eller kulturlärare ta upp
elevers impulser från media. Kvalitén i det arbetet så att kommer att skapa en motbild och
därigenom göra eleverna mera omdömesgilla.
- Politiker 3 och Politiker 4 som tillhör det borgerliga blocket tycker inte att det hela är så
mycket att orda om. ”Tramsigt” säger Politiker 3. Det anses bra med mångfald och det är upp
till kulturskolan att hantera eventuella problem härvidlag. Ingenting politikerna skall lägga sig
i.
- Samtliga eftersträvar att kunna ge eleverna det eleverna vill ha.
- Samtliga vill verka för att vårt kulturarv samtidigt måste bevaras. Vad ”vårt” är finns olika
uppfattningar om.
4. Slutsatser om politikernas praktiker när det gäller kulturskolan som form.
- Samtliga har beslutat i positiv riktning om kulturskolan som form och om att ytterligare
bredda den.
- Det socialistisk blockets representanter verkar ha en vidare och djupare syn på begreppet
kulturskola. Här ingår kultur som uttryck för mångkulturella gruppers livssituation,
tillgänglighet till skapande för alla med betoning på skapandeprocessen mm.
- Det borgerliga blockets representanter läser på ett mer traditionellt sätt in produktion av
kultur för framförande på en scen för konsumtion av en publik med betoning på verken,
produkterna.
5. Slutsatser om politikernas praktiker när det gäller makt, styrdokument och kommunkation
med musiklärarna.
- Samtliga anser att de har makt att styra och med naturlighet ska ha det.
- Tre av fyra styr aktivt genom styrdokument och uppföljning (se styrdokumenten ovan).
- En politiker vill styra, men styr inte ännu.
- En politiker vill inte styra, men styr rätt kraftigt ändå genom ett passivt beslut.
- I två (socialistiskt dominerade) kommuner finns ett regelbundet kontaktforum mellan
politiker och musiklärare. I de andra två finns ingen sådan direktkanal.
- Två borgerliga politiker menar att maknadskrafterna fungerar som en styrning – en utmaning
och ett hot för kulturskolorna.
- Två av politikerna (en socialdemokrat och en folkpartist) anser att det är tillräckligt att
kommunikationen med kulturskolan sker via rektor.

6. Slutsatser om politikernas praktiker ifråga om relationen mellan kulturskola och
grundskola.
-Samtliga politiker är besvikna för att grundskolan prioriterar bort tjänster från kulturskolan
och ser en fara i grundskolans inställning. I tre av de fyra kommunerna har de fattat beslut i
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riktning mot att kulturen ändå skall tas in i grundskolan på två sätt: Dels som
kulturaktivitet/undervisning, dels i själva läroprocesserna oavsett skolämne. Besluten verkar
dock inte vara tvingande för grundskolan.
- En målkonflikt finns: Musiklärarnas kompetens är hög, men skall och kan den användas i
grundskolan lika bra som i individuell instrumentalundervisning i kulturskolan? (Politiker 1).
- I Politiker 2:s kommun har anslagits medel till ett särskilt projekt, Kultur för lust och
lärande som just handlar om kultur och inlärning.
Politiker som en agent eller flera?
Jag har valt att betrakta ett fält jag kallar kommunal musik- och kulturskoleverksamhet på
vilket ett flertal agenter utövar sina praktiker, agerar. Är då en agent en typ-grupp, t ex
musiklärare (alla), politiker (alla), föräldrar (alla) – så framställs de i min inledande skiss
(figur 1 sidan 4)? Eller är en agent en enskild person som mer eller mindre representerar en
grupp eller ett intresse – är det t ex politikern Politiker 2 som representant för alla politiker vi
talar om? Kan man generalisera utifrån en individ i en agentkategori? Jag sammanställer
nedan vad som är gemensamt för de intervjuade politikerna och ser efter om det finns någon
gemensam åtskillnadsprincip för de skillnader som finns.
Om jag skulle betrakta alla politiker som en agent, kallad politiker (pluralis) eller ”politikern”
(generellt) vad skulle då denne agent ha för praktik i de aktuella frågorna? Det kan vara
intressant att se. Han/hon skulle:
- använda sin makt för att värna om samhällets intressen och skattebetalarnas pengar
- besluta om styrdokument där musik och kultur ses som ett medel för medborgarnas
utveckling, social integration, skolans utveckling och kommunens attraktionskraft. Men ändå
sakna begrepp och kunskaper för att kunna verbalisera musikens och kulturens funktioner,
ungefär ”Jag vet/tror att det är bra, men exakt varför kan jag inte säga!”
- ta beslut om införande av kulturskola med fler ämnen än musik och om att efterhand bredda
denna ytterligare.
- verka för att eleverna skall få ägna sig åt det de önskar med reservation för att kulturarvet
måste bevaras
- ha dåligt samvete för att han/hon inte levt upp till berättigade och förpliktigande krav på
tillgänglighet till kulturskolan för funktionshindrade
- driva frågan hur musik- och kulturskolan kan komma in i grundskolan dels med
undervisning och kulturevenemang, dels i läroprocesserna
Om jag skulle betrakta den enskilde politikern som en agent ser skillnaderna gentemot de
andra politikerna ut att ligga på det politiskt-ideologiska planet. Som framgår av den något
generaliserade bilden ovan är politikerna faktiskt överens i påfallande många frågor. Men det
finns alltså gott om nyanser och skiljelinjer. Trots att samtliga politiker verkar ha en grund i
den svenska folkbildningstanken och i mer eller mindre i folkhemsidén74 så går det röd tråd
genom intervjuerna med socialistiska politiker och en blåare tråd genom intervjuerna med de
borgerliga, även om de är liberaler. Om jag betraktar de enskilda politikerna som enskilda
agenter så skiljer sig dessa åt i några avseenden. Det är tillämpningen av kulturbegreppet där
de borgerliga har ett snävare, grundare och mer individcentrerat begrepp och de socialistiska
ett både bredare och djupare, mera grupp- och samhällstillvänt. Det är i drivkraft, energi och
engagemang där de borgerliga mera uppskattar förhållandena som de är och därför inte
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engagerar sig i djupgående förändringar och heller inte av princip vill lägga sig i, medan de
socialistiska kan brinna för att utnyttja kulturen som en kraft i samhället och vill bryta ny
mark bl a ut till dom som inte har en röst och ett uttryck när marknadskrafterna får råda.
Politikern kan också hålla med om en kulturskola för alla men mena olika saker: Antingen
enbart en formellt lika tillträdesmöjlighet för alla (elever) till kulturskolan – en passiv
tolkning. Då kommer företrädelsevis medel- och övre medelklasens barn som kan betala
terminsavgiften och har stöd hemifrån. Motsatt kan man mena en aktiv uppsökande
verksamhet till nya målgrupper, alls inte bara elever grundskoleåldern utan också
funktionshindrade, äldre/åldersdementa, invandrargrupper, förskolebarn m fl – en aktiv
tolkning. På samma sätt kan politikern hålla med om att alla kulturformer är bra och därvid
endast avse den traditionella uppdelningen vi har i musik, dans, teater, bild osv. Men han/hon
kan också med alla kulturformer mena öppenhet för en mängd olika företeelser och genrer
inom kulturen förutom de mera traditionella, som hip-hop, poesi, afrikansk trumdans,
orientalisk magdans, modern skandinavisk tung folkmusik, improvisationsteater, radioteater,
stråkkvartetter, showdans, R&B musik, övertonssång….
Slutsatser av ovanstående resonemang är att det tydligen och något oväntat går ganska bra att
tala om politiker(alla) som en agent. Politikerna (i mitt lilla urval) har agerat på liknande sätt i
flera grundläggande och aktuella frågor. Samtidigt missar man väsentliga ting om man inte
lyssnar till nyanser. Under den till dagsläget anpassade ytan kommer rötterna från helt olika
håll.
Avgörande för vad som faktiskt händer eller inte händer på fältet verkar vara politikerns syn
på och kunskaper om kulturbegreppet och varifrån motivationen kommer för att satsa mer
eller mindre energi på att driva någonting. Svar på hur agenten politikers praktik ser ut blir
alltså en generalisering kompletterad med avgörande nyanseringar.

Slutsatser apropå problemfråga 2.
Problemfråga 2 lyder:
Framträder skillnader respektive samsyner i de aktuella frågorna mellan politiker och
musiklärare och i så fall vilka?
Likheter och skillnader mellan musiklärare och politiker i frågan om (musik-)kultur som mål
eller medel.
Denna fråga restes inte av musiklärarna. Jag lyfte själv fram den som en angelägen fråga för
vidare studier i C-uppsatsen. Det var slående hur omedveten och motsägelsefull denna fråga
var hos musiklärarna..75 Bristen på att begreppsligt ha frågans problematik klar för sig ledde
till, efter vad jag tyckte mig kunna se, en oförmåga att välja lämplig metodik och redskap för
olika målgrupper man som musiklärare inte minst i framtiden alltmer kommer att ställas inför.
En medvetenhet om detta börjar med frågan om vilka funktioner musik kan fylla och vad den i
kraft av detta kan användas till. En medvetenhet om detta borde därför vara ett ypperligt
arbetsredskap som skulle kunna undanröja många rädslor hos musikläraren för hur olika
situationer kan hanteras. Det föreföll vara på sin plats att söka utröna om politikerna har en
distinktion klar för sig när det gäller musikens roll: är den ett mål eller ett medel för
utommusikaliska mål? Frågan är ju också grundläggande för varför vi skall satsa på (musik-
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)kultur över huvud taget i en kommun. Frågan om mål-medel tas också upp senare under
diskussionen om habitus hos musiklärare respektive politiker.
Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågan huruvida (musik-)kultur är ett mål i sig
eller ett medel för utommusikaliska mål.
Musiklärarna:
Omedvetenhet råder om spänningsfältet mellan mål och medel utom hos Musiklärare 3 som
gått kurs i musikterapi. Fyra av fem kan inte verbalisera sina grundläggande syften i dessa
termer eller liknande. Konsekvensen är en blandning av förvirring, rädsla, avskärmande,
entusiasm och utmaning beroende på personens grad av öppenhet. Tre av fem intervjuade
musiklärare har en känsla för och skulle vilja veta mer om hur man inriktar musikaktiviteterna
på utveckling av individen snarare än på utveckling av själva musiken eller
instrumenthanteringen. Musiklärarna går på med sina traditionella undervisningsmål men
märker ofta att det dom gör har helt andra positiva effekter på ett personligt eller socialt plan
för eleverna.
Politikerna:
Politikerna handlar utifrån en låt vara mindre väl artikulerad övertygelse av att (musik-)kultur
är ett medel för att nå andra önskvärda mål än rent musikaliska eller kulturella.
Slutsats:
- Här har musiklärare och politiker något gemensamt: Brist på en begreppsapparat och
kunskap om musikens (och kulturens) funktioner och användbarhet på individ-, grupp- och
samhällsnivå.
- Musiklärarna och politikerna skiljer sig åt genom att de förra i huvudsak sätter musikaliska
mål medan politikerna grundar sina ställningstaganden på att andra önskvärda mål kan uppnås
via musik och kultur (musiken är ett medel även om politikerna uttrycker det i andra termer).
Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågan om kulturskolans tillgänglighet för
funktionshindrade.
Musiklärarna:
Musiklärarna har i grunden en positiv attityd till funktionshindrade men få eller inga
kunskaper om bemötande, lämplig metodik eller lämpliga hjälpmedel.76 Musiklärarna
accepterar att funktionshindrade då och då dyker upp i kön i den enskilda
instrumentalundervisningen men bemöter dem med samma traditionella metodik som alla
andra ”fast långsammare” som en av intervjupersonerna uttryckte det.
På sina håll har särskilt intresserade lärare och rektorer tagit tag i problemet bildat små
lärarlag eller inrättat särskilda enheter för att möta funktionshindrade.77
Politikerna:
Alla politiker är medvetna om kulturskolans skyldighet gentemot funktionshindrade.
Tre av fyra agerar inte alls i frågan. En, Politiker 2, har varit med om att inrätta en särskild
enhet för funktionshindrade och musik som ligger under kulturskolan.
Slutsats:
Både politikerna och musiklärarna är i grunden positivt inställda till att musik-/kulturskolan
skall vara tillgänglig funktionshindrade. Hos båda grupperna finns en valhänthet att hantera
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frågan och en brist på initiativ. Någon, politikerna naturligen, men kanske också särskolan
och föräldragrupper borde sätta en tydlig press. Jag får intrycket att fältets agenter väntar på
ett sådant utlösande initiativ i flera kommuner. SMoK:talesman pekar dock på en svårighet:
Det är inte lätt att finna de funktionshindrade i en kommundel och att komma till skott!78
Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågan om medias roll och elevernas val.
Musiklärarna:
Samtliga tillfrågade anser att media/musikindustrin ligger bakom elevernas förändrade
preferenser. Musikläraren möter en kraftfull och inflytelserik agent och har just ingenting att
sätta emot. Och har dessvärre en obefintlig kommunikation med den agenten (media).
Musiklärarna reagerar med endera undergångsstämning och passivitet eller med viss
entusiasm för att mediautbudet erbjuder mycket material att ta in i undervisningen och för att
man skapar en bättre relation med eleven när han/hon får mera vad han/hon vill ha.
Politikerna:
Politikerna är överens om att eleverna skall erbjudas vad de vill ha inom rimliga gränser och
med den kulturarvsvårdande uppgiften i behåll. Men alla vill inte utnyttja den. Hälften anser
att en påverkansmöjlighet som politiker gentemot medias utbud faktiskt finns just genom att
ta in impulser från media och möta speciellt mediakonsumerande grupper. Under kompetent
ledning av musiklärare i kulturskolan skapas då positiva motbilder. Hälften anser att hela
diskussionen är ”tramsig”, att det är bra med mångfald och att politiker inte skall lägga sig i.
Slutsats:
Musiklärarna är oroade speciellt över de traditionella orkesterinstrumentens minskade
popularitet p g a medias påverkan. Politikerna ställer sig kallsinniga i denna huvudfråga:
Kulturskolan är inte till för lärarnas tjänster utan för eleverna och de bör få vad de vill ha! De
anser att musikläraren hellre bör ta tag i mediakulturen, ”gå in i lejonets håla” kanske man
skulle kunna säga, och göra något kvalitativt av det. På en punkt är politiker och musiklärare
överens: det musikaliska kulturarvet skall vårdas dvs vi har en skyldighet att försöka intressera
elever för att spela fagott och valthorn också.
Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågan om kulturskolan som form.
Musiklärarna:
Musiklärarna är ofta oroade och ser det som en nedvärdering av dem själva och ämnet att
andelen musik minskar i en kulturskola när andra ämnen kommer in i bilden. Med fler
målgrupper och fler elever på ett minskat ekonomiskt utrymme måste musiklärarna tänka om
och lära sig annat, vidga sig eller sluta. Man kan inte längre ha kvar den dyra traditionella
individuella undervisningsformen, och gruppmetodik är man oftast inte utbildad för. Här finns
en dubbel rädsla således, dels för att ändra på sina arbetssätt, dels för att förlora jobbet.
Många musiklärare är däremot positivt inställda till idén med flera ämnen, då kan man göra
projekt över ämnesgränser och träffa nya kollegor etc.
Politikerna:
Alla anser att kulturskola är en mycket bra form och flera att den skall breddas ytterligare.
Kulturskolan skall dessutom ta ansvar för nya grupper i en närmast uppsökande verksamhet.
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I de kommuner man har styrdokument betonas förutom breddningen och den mångkulturella
aspekten också den skapande processen.
Slutsats:
Musiklärarna befinner sig uppenbarligen många gånger på kollisionskurs med politikerna.
Musiklärarna har en svår situation. Inte nog med att de måste marknadsföra sig för att behålla
sina jobb, de måste också ändra på sina arbetssätt och lära sig att ta tag i en massa nya saker
(genrekännedom, metodik mm). De måste gå till botten med och vidga sin kultursyn så att den
också omfattar den samhälleliga kontexten, annars kan de inte förstå varför politikerna
beslutar som de beslutar. Det är också svårt för musikläraren att börja arbeta skapande och
sätta elevens uttryck i centrum i stället för instrumentet och metodboken/spelboken. Nyckeln
till hantering av denna fråga ligger hos musiklärarna. Politikerna har ett brett folkligt stöd för
att vidga kulturskolan ännu mer, mer dans, mer film…etc. Och eleverna vill samma sak.
Det verkar dock som att musiklärarna vänjer sig, måste ”gilla läget”. Det har ju i många
kommuner gått flera år sedan kulturskolorna infördes. Uppenbart är dock att i flera
kommuner, däribland Politiker 1:s och Politiker 2:s och Politiker 4:s (vilken är densamma)
finns ett missnöje som ligger konstant under ytan och som av allt att döma inte vädrats ut.
Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågorna om makt, styrdokument och om
kommunkationen mellan dem.
Musiklärarna:
Politikerna har stor makt och påverkar vår arbetssituation. Vi kan inte påverka dom. De
struntar i oss.
Politikerna:
Visst har vi makt och det är ju det vi skall ha. Och vi använder den i våra styrdokument och
uppdrag. Några av oss inser däremot att ett kontinuerligt kontaktforum behövs mellan
politiker oss politiker och er musiklärare. Då kan vi både följa upp och styra genom samtal
och vi kan alla redovisa vad vi tänker och vill och hur vi kan göra. Men det finns de ibland oss
politiker som tycker att ni själva skall ta hela ansvaret för att lösa era problem. Ni har en
målvision eller ett uppdrag – fixa det! Misslyckas ni får ni finna er i att efterfrågan minskar
och att ni kan få lägga ner med tiden. Det finns många som hänger på låset till kommunens
penningpung!
Slutsats:
Om man utformar verkliga styrdokument och uppdrag åt kulturskolan, vilket alltfler
kommuner gör, förefaller det vara mycket viktigt att de följs upp i ett kontaktforum mellan
politiker och lärare i musik-/kulturskolan som man gjort i några kommuner där man tänker
framåt och tar tag i situationen. Musiklärarna tvingas till ännu en eftergift: att förlika sig med
att man, som i många andra verksamheter i offentligt liv och näringsliv, nu har ett förändrat
uppdrag man faktiskt skall utföra. Arbetsgivaren kräver numera delvis någonting helt annat av
mig som yrkesman, hur kan jag leva upp till det?
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Jämförelse mellan musiklärare och politiker i frågan om relationen mellan kulturskola och
grundskola.
Musiklärarna:
Hos musiklärarna finns två sätt att agera. Det ena innebär att man inte vill gå in i grundskolan,
det är alltför elementärt musikaliskt, och där kan man inte arbeta med talangerna. Och så
saknar man ju klassrumsmetodik, det är inte det man är utbildad för. Det andra innebär att
man ser ett värde i elevernas glädje och sociala utveckling och i att kunna stödja vid
musikaler och avslutningar. Även om det kostar på och även om man saknar
klassrumsmetodik och man får hitta på själv. ”Det finns ett större värde i att få 24 illbattingar
att må bra och känna att de lyckats än att lära en elev att spela rätt!”som en av
intervjupersonerna uttryckte saken.
Politikerna:
Politikerna är angelägna om att kulturskolan skall komma in mer i grundskolan med sina
tjänster. Dels med undervisning och kulturuppvisningar/-händelser, dels som en komponent i
själva läroprocesserna. I en kommun har man anslagit medel till det senare, pengar som
varken kulturskolan eller grundskolan kan röra eller låta gå till något annat: Kultur för lust
och lärande. Politikerna värnar om kulturskolans existens genom att ofta hålla den inom en
kulturförvaltning i stället för i en skolförvaltning där den skulle kunna ätas upp.
Slutsats:
Här är åtminstone rätt många musiklärare på gemensam kurs med politikerna. Visst kan vi
jobba i grundskolan! Men det finns ett krux som politikerna inte verkar vara särskilt medvetna
om och det är att musikläraren inte är proffs på all pedagogisk musikverksamhet i alla
situationer. Han/hon saknar ofta grupp- och klassrumsmetodik och redskap för detta. Det är
således de modiga och bredare musiklärarna som kan uppfylla politikernas intentioner.
Men många musiklärare (de flesta?) anser inte att deras arbete skall vara att tampas med
grundskoleklasser och gå in i gruppmetodik. Det strider både mot deras utbildning och ideal.
Mer kollisionskurs än gemensam vandring i frågan om grundskolan, således. Musiklärarnas
problem är återigen omorientering, kultursyn, kompetensutveckling mm. Men detta är inte
enbart musiklärarnas problem. SMoK:s sagesman ser ett jätteproblem på organisatorisk och
tjänstenivå om grundskolans läroplan skall uppfyllas med kulturskolan som garant:
Ja, det finns jättestora problem! Ett problem som jag inte varit helt medveten om
innan jag började jobba med det här är ju att det krävs i storleksordning kanske –
ja nu talar jag både musik och bild – men det krävs 4-5000 musik- och bildlärare
som skall anställas på kulturskolorna för att täcka det behovet, alltså det är enormt
stort! Det är lite svårt att räkna ut för det finns ingen förd statistik /…/ Men
jag har fått gissa mig fram lite, men det är det problemet att kulturskolan skulle
vara av en helt annan storlek, alltså, nyanställa mer klasslärare, lärare med klassinriktning /…/Och det andra problemet är att hitta en bra organisation och metodik hur
man skall jobba. Jag menar, 40 min lektioner med musikundervisning i åk 1-9 , det
är ingen fungerande form. Och då måste vi också utveckla den delen. Vad är det vi
skall göra? Skall man ha instrumentalundervisning som det står i läroplanen så måste
man ha andra förutsättningar att jobba med det. Jag kan ju tänka mig att man kan
jobba med olika klasstorlekar på olika tider, man behöver ju inte ha samma gruppstorlek
hela tiden, men det är ju också ett organisatoriskt problem då.
(Intervjuaren)- Det är ju egentligen så då att det skulle till politiska beslut på riksnivå
där då?
- Ja, alltså egentligen är ju beslutet så löjligt enkelt som att man skulle säga: Läroplanen
gäller! Och gäller läroplanen så måste vi ändra undervisning för att den undervisning
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som bedrivs i dag har ingen relevans! Och det är ju jätteproblemet som jag ser det.79

Politikerna verkar som jag antytt ha en kunskapsbrist i det att de betraktar musiklärarna som
en resurs för något de inte är en resurs för. Det finns i dag t ex väldigt få i landet som kan
strukturera i och utbilda i konsten att använda musiken på olika sätt i t ex inlärningssituationer
i grupper. Även om det är ett högst intressant framtidsområde. Inte ens musikterapeuter har
denna aspekt i sin utbildning som ett speciellt område. Tanken att kulturskolan bör tillhöra en
annan förvaltning än grundskolan får stöd av SMoK:s representant:
Det är ofta svaga politiker som sitter i kulturnämnder och så. Medan starkare sitter i
utbildningsnämnder men då är dom ofta fokuserade kring ekonomifrågor i grundskola
och gymnasium och så, och inte direkt på kulturskolan. Och det är väl därför många
tycker att det är bättre att tillhöra kulturförvaltningen. Om gymnasiet läcker pengar
så… är det det som är viktigt!80

Slutsatser problemfråga 3.
Problemfråga 3 lyder: Kan skillnader i agenternas sammansättning av habitus förklara
förhållanden på fältet och skillnader respektive samsyner enligt problemfråga 2 och i så fall
hur?
Musiklärarnas habitus.
För att kunna göra en jämförelse när det gäller habitus mellan politiker och musiklärare
har jag till en början gått tillbaka till intervjumaterialet med musiklärare från min
tidigare C-uppsats. Jag har försökt formulera deras respektive smak/habitus och
värderingar på samma sätt som jag gjort när det gällde politikernas (se ovan i kapitel 6
ovan: Uppläggning av intervjuredovisningarna och Redovisningar av intervjusvaren.).
Det innebär att jag följer den mall med sex punkter som visas på sidan 30. Intervjuerna
med musiklärarna är fem till antalet och de kallas Musiklärare 1 (intervjuperson ett),
Musiklärare 2, Musiklärare 3, Musiklärare 4 och Musiklärare 5.
Musiklärare 1
1. Tolkningsgemenskaper är den klassiska musikens fanbärare och frikyrkan. Den delas i den
frikyrkliga delen av många. Också när det gäller den klassiska musiken av många, men dessa
är relativt osynliga och utgör ingen urskiljbar konkret grupp i samhället och den blir allt
mindre. Musiklärare 1 upplever att elever sviker, politiker sviker och media sviker de gamla
musikaliska värdena. Det historiska perspektivet finns i frikyrkorörelsen och i Musiklärare 1:s
långa yrkeserfarenhet som musiklärare.
2. (Musik-)kultur är ett mål i sig.
Nyansering: Kunskap om musik i bemärkelsen klassisk musik och skolmusik är legitimiteten
för att få framträda, synas och höras. Musiken är livsnödvändig men Musiklärare 1 arbetar inte
med andra funktioner än de speltekniska och estetiska, vilka ses som en förutsättning för att
kunna njuta av god musik. Rent inställningsmässigt är Musiklärare 1 positiv till musikterapi,
79
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Ur intervju för denna uppsats med representant för SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd. S 3.
Ibid. S 10.
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men det ser hon som en särskild verksamhet, ingenting för henne att ta in impulser från i sin
egen undervisning.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara några.
Nyansering: Flera kulturformer är bra. Men målet inom var och en är kunskapsinriktat liksom
i musiken. Att bredda genremässigt är ingenting för Musiklärare 1. Hon har svårt nog med att
ta ut en populärmusiklåt som eleverna önskar spela som alternativ till hennes egen repertoar.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för några.
Nyansering: Naturligtvis säger Musiklärare 1 som de flesta att musikskolan skall vara
tillgänglig för den som vill, dvs för den traditionella målgruppen. Men vad det verkligen
gäller är att vaska fram begåvningarna och att stödja dem och därmed uppfylla sin roll som
rekryteringsbas för konservatorier och högre studier för eleverna.
5. Slutenhet.
Nyansering: Musiklärare 1 följer inte med i tiden särskilt väl. Hon har 98 % klassiskt i sin
skivsamling, har enbart lokaltidning, använder inte dator eller internet och blir indignerad
över hur så kallade artister med grunda musikkunskaper exponeras i TV. Utanför sitt
arbetsrum ser hon hoten torna upp sig mot de högre musikaliska värdena.
6. Icke drivande.
Nyansering: Musiklärare 3 lever yrkesmässigt ett stilla liv och säger att om hon varit yngre
skulle hon kanske gått upp till kamp. Som det nu är tycker hon att det är gott nog att
arbetslagen fört kulturskolans lärare närmare varandra, det är lite mer gemenskap nu.
Konferenserna är för det mesta ett gissel och mest slöseri med tid. Ingenting hon använder för
att driva saker.

Musiklärare 2.
1. Tolkningsgemenskapen är hela musikvärlden. Frikyrkan är också en viktig gemenskap.
Gemenskaperna delas av många. Det historiska perspektivet är inte så långt, Musiklärare 2 är
uppvuxen i ”modern” tid med rock och pop och barn-TV.
2. (Musik-)kultur är ett medel.
Nyansering: Musiken är främst viktig för att den utvecklar barnen på flera sätt bl a motoriskt
och socialt. Glädjen är viktig.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara många.
Nyansering: En kulturskola med flera ämnen är en självklarhet och roligt. Olika vägar in till
musiken är bra det måste inte vara via just cello eller fiol som är hennes instrument, det är det
musiska som är viktigt och utvecklande. Genremässigt är även rock och pop och schlagers
bra. Folkmusik är spännande men hon kan inte spela den. Musiklärare 2 har kanske inte tänkt
så långt utanför vår egen kultur indisk musik med invandrare skulle t ex förmodligen ligga
långt bort rent praktiskt, men grundinställningen är att: Varför inte?
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för alla.
Nyansering: Musiklärare 2 arbetar gärna i grupp i och utanför skolan och med barn i kyrkan.
Ju fler som kommer i kontakt med musiken desto bättre! För henne är inte motsättningen
mellan bredd och spetsförkovran så stor.
5. Öppenhet.
Nyansering: Musiklärare 2 är mycket öppen till det mesta, genrer, föräldrar, kollegor, hon
utstrålar öppenhet. Hon har också själv valt banan som musiklärare utifrån en öppen hållning i
hemmet.
6. Drivande i sina verksamheter men inte när det gäller förändringar på fältet.
Nyansering: Musiklärare 2 är inte propagandistisk. Hon arbetar inom de ramar som gives.
Hon har ett stort engagemang och driver med liv och lust musikaktiviteterna med barnen,
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ungdomarna och ibland föräldrarna. Men hon driver inte kulturpolitiska, fackliga eller
metodiska frågor även om hon är med i facket som en självklarhet. Sammantaget ett stilla
patos kanske man skulle kunna säga.

Musiklärare 3.
1. Tolkningsgemenskap kan kallas ”alla som upplevt kicken av musik”. Och som aktivt vill
utveckla människan. Den delas således av många, men är ingen enhetlig konkret grupp. Det
historiska perspektivet är inte starkt. Musiklärare 3 tycks ha en förankring mest i sig själv som
musikentusiast.
2. (Musik-)kultur är ett medel.
Nyansering:Musiklärare 3 är aktivt intresseras av musikterapi och har gått en kortare
högskolekurs i detta med att använda musik som ett medel för utveckling.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara många.
Nyansering: Musiklärare 3 är bred och mycket all round. Hon har både blåsorkestrar och
ensembler och behärskar och undervisar på minst sju instrument. Gillar både klassiskt och
rock och pop. Dock arbetar hon i en musikskola, inte i en kulturskola, så där finns bara musik
i utbudet. (I kommunen finns ingen debatt om breddning och just inga styrdokument.)
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för alla.
Nyansering: Alla skall få tillträde till musik i grundskola och musikskola. Även
funktionshindrade, det jobbar Musiklärare 3 för.
5. Öppenhet.
Nyansering: Musiklärare 3 är mycket öppen. Hon är ovanlig på det sättet att hon undervisar
på blåsinstrument, vars förespråkare i regel ligger mycket åt musik som mål –hållet
(teknikträning, noter, fasta arrangemang, traditionell metodik etc) men Musiklärare 3 sätter
inget av detta som mål utan ser musikdeltagandet som utvecklingsprocess i första hand. Hon
rör sig fritt mellan musikskola, grundskola, särskola och kommunkansliet i sin lilla kommun.
Hon är den enda av de intervjuade musiklärarna som säger sig ha en god kontakt med
politikerna.
6. Drivande.
Nyansering: Musiklärare 3 håller musikens /utvecklingens fana högt. Hon tar initiativ i
särskolan och på gymnasiet. När elevintresset för blåsorkestrar minskar, vilket oroar
Musiklärare 3, tar hon nya initiativ för att intressera elever på något sätt.

Musiklärare 4.
1. Tolkningsgemenskapen kan kallas blåsarkulturen. Den delas av en krympande skara
musiklärare och militärmusiker. Det historiska perspektivet är rätt starkt, blåsorkestrar och
jazz har ju traditioner i vår folkbildnings historia. Musiklärare 3 har förankring i jazzen och i
musikerkretsar, I familjen och släkten finns fina och kända musiker.
2. (Musik-)kultur är ett mål.
Nyansering: Musiklärare 4:s titel är brasspedagog med bygelinstrument som huvudinriktning.
Att undervisa för att behärska dessa instrument är hans värv och där finns yrkesstoltheten. I
praktiken har Musiklärare 4 utvecklat ett sätt att ha klassorkestrar i grundskolan,
företrädelsevis i mindre byskolor och där måste han också hantera frågor om vad deltagande
betyder för mindre motiverade och svaga elever, dvs en musik-som–medel-aspekt. Han klarar
detta galant och verkar ”tänka med hjärtat” mitt i sin stramare blåslärarattityd.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara några.
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Nyansering: Kulturskola skall vi inte ha. Den orsakar bara problem och har förstört för
musiken. Tyvärr arbetar han i en kulturskola, det är därför han vet vad han talar om. Det är
bäst om vi håller oss till former vi har och finns anledning att värna om blås- och om
orkesterns instrument.
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för några.
Nyansering: Musiklärare 4 vill bedriva instrumentalundervisning. Alla skolelever som vill bör
självklart få chansen. Men målet är förstås att få fram och stödja duktiga musiker, en
rekrytering till högre studier och till karriärer som musiker. Det gäller i dessa dagar att
intressera och övertala elever för de traditionella instrumenten, men det ser mörkt ut.
Samtidigt verkar Musiklärare 4 i sin praktik för en allas musik i det att han både genomför
och tycker om klassrumsverksamheterna.
5. Slutenhet.
Nyansering: Musiklärare 4 är fast i sin uppfattning om att det förmodligen går åt pipsvängen,
att framtiden ser mörk ut och att politikerna inte lyssnar. Han vill ha sin spelplan kvar där han
är mycket skicklig, men gör ingenting för att förnya sig, vidga eller samarbeta. Han har klara
värderingar om vad som är bra musik och dålig. Han lyssnar väldigt lite på musik och då det
händer är det bara jazz. Datorprogram för arrangemang använder han rätt flitigt, men annars
inte IT, internet eller andra media, ser lite TV nån gång bara. Musiklärare 3 har byggt upp en
värld han lever i, och efter besvikelsen med vartåt det lutar med kulturskolan så är det två
saker att glädja sig åt kvar: segling och att snart gå i pension.
6. Icke drivande.
Nyansering: Musiklärare 4 har lång erfarenhet och är inte rädd för att tala med folk. Han
verkar ha en hög status i kollegiet och är respekterad. För mig som intervjuare förefaller det
vara en akt av kraftig underlåtenhet när inte just Musiklärare 4 driver frågor för att förbättra
läget i stället för att stanna vid att uttrycka missnöjen med ord. Kanske beror det på att
Musiklärare 4 värderingsmässigt verkar ligga på kollisionskurs med vad som utifrån tidens
strömningar och ett samhällsperspektiv pockar på anpassning på fältet kommunal musik-och
kulturskoleverksamhet.

Musiklärare 5.
1. Tolkningsgemenskap kan kallas ”rock-, pop och soul-musiker”. Det kan förefalla som att
den delas av många, dvs alla som spelar rock- och pop. Men för Musiklärare 5:s del ligger en
betoning på musiker, dvs att veta vad man gör, känna till och kunna formulera olika tekniker
och noteringar osv och då krymper skaran i tolkningsgemenskapen till de mest professionella.
Det historiska perspektivet handlar om genrehistoria t ex reggae musikens. Musiklärare 5 har
erfarenheter från den icke pedagogiska välden ”out there”, dvs rock musikens djungel normalt
utom räckhåll för många musiklärare.
2. (Musik-)kultur är ett mål.
Nyansering: Musiklärare 5:s mål är att lära elever spela bas så att det låter som det skall i en
viss genre. En djupare undervisning på specifika instrument. Han skulle gärna vilja flytta sig
åt musik som medel, musikterapi etc, men har inte de kunskaperna.
3. (Musik-)kulturformerna skall vara några.
Nyansering: Oavsett om det finns andra ämnen med i bilden så skall vissa instrument erbjudas
av kulturskolan. Men dessa skall väljas utifrån elevintresset och rent av hårdprofileras så att
formerna kan tävla med medias, mest på teknik- och studiosidan – det skall vara häftigt!
Svara mot efterfrågan alltså. Lägg ner de instrument som inte har efterfrågan när det är långa
köer på andra!
4. (Musik-)kulturen skall vara tillgänglig för några.
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Nyansering: Särskilt intresserade elever. ” Jag är nog ganska sådär konservativ… och lite
elitistisk! Men visst förstår jag det att om det finns behov ute på grundskolorna om det
behövs hjälp i grundskolorna att spela Den blomstertid… då behövs ju det onekligen. Men jag
tycker inte det är kulturskolornas uppdrag. Kanske för att jag inte vill det!”
5. Slutenhet.
Nyansering: Musiklärare 5 är visserligen öppen mot rock- och popkulturen och uppdaterad,
mycket modern. Men som fackman är han närmast sluten och går in för sin strimma. Han
ägnar sig åt sitt och sina elever och sedan kan andra som är intresserade av kulturfrågorna
göra hur de vill.
6. Icke drivande.
Nyansering: Musiklärare 5 har en vision som verkligen är tankeväckande: ” Utvecklingsbart
tycker jag är allt som har med populärkultur att göra, internet, datorer.. För att fånga upp
elever måste vi konkurrera med spetskompetensen inom TV-spel, dataspel, skivsläpp med
gruppen Blaha Blaha.. och säga att så här kan vi också spela in och ge ut en skiva si och så –
det är väl häftigt!” Musiklärare 5 redovisar inte någon egen handligstendens för att driva
utvecklingen åt det hållet. Han åker från sin hemstad till staden där kulturskolan ligger och
gör sina timmar och sedan åker han hem.

Politikernas habitus.
Se sammanfattningarna av politikernas respektive habitus i kapitel 6: Redovisningar av
intervjusvaren.

Sammanfattande redovisning av politikers och musiklärares habitus (musikkulturellt
perspektiv).
Jag har här ställt samman sida vid sida habitusredovisningarna för de intervjuade politikerna
och musiklärarna.
Rubrikförklaring: TG = tolkningsgemenskap. 2. Har vi (musik-)kultur för dess utvecklande
verkningar och användbarhet (medel) eller för att lära elever musiken som sådan (mål).
3. Skall musik-/kulturskolan syssla med många kultur- och musikformer eller bara med vissa?
4. Skall musik-/kulturskolan sträva att nå alla (barn och ungdomar företrädelsevis) eller bara
några? 5. Har intervjupersonen en öppen eller sluten inställning till andra på fältet och till
samhällets utveckling på kulturområdet? 6.Har intervjupersonen ett patos/engagemang i sin
verksamhet så att han/hon faktiskt driver frågor för att förbättra verksamheten?
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Översikt 1. Smak/habitus hos politiker och musiklärare.
1. TG

2Mål/medel

Politiker:
Pol 1 Socialdemokrati
Pol 2 Vänsterkultur
/ miljö
Pol 3 Liberalism, Ungdomskultur 60-t
Pol 4 Liberalism idén
Medelklassen
Musiklärare:
Mulär 1 Klassisk musikens
fanbärare, frikyrka.
Mulär 2 Musikvärlden
Frikyrkan
Mulär 3 Alla som upplevt
kicken av musik.
Mulär 4 Blåsarkulturen
Mulär 5 Rock pop- och
soulmusiker

3Många/vissa 4Alla/några

5Öppen/sluten

6Patos

Medel

Många

Alla

Öppenhet

Icke drivande

Medel

Många

Alla

Öppenhet

Drivande

Mål

Många (rätt -)

Några

Öppenhet

Icke drivande

Mål

Många

Några

Slutenhet

Icke drivande

Mål

Vissa

Några

Slutenhet

Icke drivande

Medel

Många

Alla

Öppenhet

Medel

Många

Alla

Öppenhet

Icke drivande
+ elever -villkor
Drivande

Mål

Vissa

Några

Slutenhet

Icke drivande

Mål

Vissa

Några

Slutenhet

Icke drivande

Vad kan utläsas och reflekteras över detta till synes torra schema? Under varje enkelt och
hårddraget begrepp (en djupstruktur för att tala med Chomsky) som ”många” eller ”öppenhet”
ligger en mängd av nyanseringar.
1.Tolkningsgemenskaperna.
Det är slående, men kanske naturligt(?) att samtliga musiklärarnas tolkningsgemenskaper hör
hemma i musikvärlden. Alla politikernas hör hemma i ideologiernas värld och är formade
utifrån en klasstillhörighet. Politikernas tolkningsgemenskaper är mera konkreta, här finns
organisationer och fora att träffas i. Musiklärarnas däremot är betydligt mer svävande och
finns mer finfördelad på olika håll hos individer alternativt mycket snäva grupper (blåsare t
ex) i samhället och träffas sällan, om man undantar frikyrkan som är en konkret
samlingspunkt för två av musiklärarna. Musiklärarna delar verkligen, för att tala med Arne
Jarrick, en gemenskap med människor de aldrig träffat och aldrig kommer att träffa men som
de förutsätter finns.81 Musiklärarna och politikerna verkar se kulturverksamheter ur helt olika
perspektiv. Politikern ser kulturens roll utifrån behovet att skapa ett bättre samhälle eller
bättre förhållanden för vissa grupper på ett övergripande plan där verksamhets- och
ämnesgränser korsas. Musiklärarna ser individens behov av just musik eller kanske oftare
musikens behov av individer. En inte alltför kvalificerad gissning är att för att ett möte skall
äga rum och en förståelse bli möjlig bör musiklärarna lyfta blicken mot kulturfrågor i
samhället och kulturintresserade och kulturansvariga politiker bör hjälpa till att rusta
musiklärarna genom fortbildning, uppmuntran och annat så att de kan genomföra den nya
tidens uppdrag med sin drivkraft någorlunda i behåll.

81
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2. Musik som mål eller medel.
För politikernas del verkar det vara så att de politiska beteckningarna progressiv och
konservativ, som de alltid har gjort, står för nytänkande/förändring contra icke-förändring/vi
gör som förut och värnar om existerande ideal. De socialistiska värnar om och vill utveckla
(musik-)kulturens roll i och för samhället medan de borgerliga fortfarande tycks se (musik)kulturen som mera fritt svävande estetik och som ett nöje och en ornamentik lite utanpå
samhällskroppen. Vad gäller musiklärarna verkar flertalet också se tämligen traditionellt på
musikens roll och på sin uppgift, dvs analogt med den ursprungliga musikskolans uppgift
såsom den formulerades i Kommunförbundets rekommendationer 1974 och 1986. Utifrån
dessa är uppgiften att undervisa skolelever som fördjupning på ett instrument, och då blir det
frågan om tekniker som skall erövras, symbolsystem som skall läras ut och talanger som skall
uppmuntras och sållas ut. Musiken skall gestaltas som ett mål i sig. Det finns dock många
musiklärare, möjligen främst yngre, som vuxit upp med en större musikalisk mångfald och
mera prioriterar glädjen än prestationerna. Dessa har också vuxit upp med ett begrepp i
periferin som kallas musikterapi som kan ha väckt ett intresse för att musiken faktiskt också
kan tas i anspråk i akt och mening att utveckla individen, den som hanterar musiken. Kanske
är det lättare för en politiker att tänka nytt när det gamla inte fungerar – det är ju deras uppgift
att rätta till saker. Kanske är det svårare att tänka nytt för musikläraren som inte ser
sammanhangen, kontexten i vilken det gamla inte fungerar? Det gamla, tolkat i en musikalisk
tolkningsgemenskap som musikens skönhet eller värde enligt punkt 1 ovan, ser ju inte alls
gammalt ut – tvärt om, god musik rostar ju aldrig - förstår inte politikerna att vi måste värna
om det??!
Politikernas habitus leder dem till praktiker och omdömen utifrån ideologier. Musiklärarnas
habitus leder dem till praktiker och omdömen utifrån fenomenet musik och t o m utifrån vissa
former av musik. Musik får lätt ett symbolvärde. Den klassiska musiken har t ex länge varit
ett signum för vår västerländska ”högst utvecklade och mest förfinade” civilisation. Rock- och
popmusiken hänger intimt ihop med olika livsstilar,82 vilket egentligen även den klassiska
musiken gör. Då är det lätt hänt att man vill förmedla ett visst ideal eller en viss livshållning
(Politiker 1 Politiker 4 och Musiklärare 5) snarare än att se till elevens skapande eller att sätta
sig in i andras livsvärldar.
3. Skall musik-/kulturskolan syssla med många kultur- och musikformer eller bara med vissa?
Alla politiker säger att många eller rätt många kulturformer skall ligga inom kulturskolans
ansvarsområde. De vill bredda ytterligare, vilket som nämnts är ett ”objektivt” hot mot
musiklärarna dvs mot musikämnenas utrymme och därmed mot musiklärarnas tjänster. De
flesta, tre av fem, av musiklärarna vill däremot ägna sig åt vissa kulturfomer. Vissa kan tolkas
på två sätt. Både som kulturform t ex teater, film…och som viss musikalisk genre, t ex
brassmusik. När nu andra ämnen kommer in i kulturskolan bör man hålla i minnet att även i
de renodlade musikskolorna fanns en gradering/värdering av olika genres och instrument,
smaken är distinkt. Utifrån musiklärarnas tolkningsgemenskaper verkar det som att de är
intresserade av just musik och är betydligt svalare när det gäller andra kulturformer.
Politikerna däremot nämner alla kulturformerna i samma andetag, det är kulturen som helhet
som är viktig, ett uttryck för olika samhällsdistinktioner.
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Se t ex Sernhede, O. och Johansson, T. (red). (2001). Artiklarna Förortens krigare. ”Det där svenska you
know!”m fl.
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4. Skall musik-/kulturskolan sträva att nå alla (barn och ungdomar företrädelsevis) eller bara
några?
Politikerna tänker utifrån demokratiska ideal och agerar utifrån ideologi. Skall vi värna om de
svaga i samhället? Då skall alla få ta del av kulturverksamheter, de rentav måste sökas upp!
Är det konsten som grädde i samhällets mos vi skall värna om så måste alla i princip ha
tillträde, det kan ju mycket väl finnas någon begåvning här och var, det gäller att inte missa
någon! Men vi vill inte ha alla i kulturskolan, vi vill helst utbilda dem som det lönar sig att
utbilda och som är speciellt motiverade om det skall bli något. Musiklärarna är av tradition
vana vid att det självklart bara är några. Kultur-/musikskolan är ju frivillig och
gruppundervisning sysslar man inte med annat än i vissa ensembler, det får grundskolan ta
hand om, där finns det grupper så det räcker och blir över! Ändå finns en musikalisk
”världsmedborgaranda ” hos en del musiklärare, här Musiklärare 2 och Musiklärare 3 och
dessa kan tänka sig att gå in i grundskolan, jobba med särskilda projekt i stadsdelar etc.
5. Har intervjupersonen en öppen eller sluten inställning till andra på fältet och till samhällets
utveckling på kulturområdet?
Tre av fyra intervjuade politiker karakteriseras av en öppenhet. De flesta vill öppna dörren för
samarbete med flera parter, studieförbund film- och dansklubbar, de bestämmer att barn och
ungdomar skall kunna skapa och gestalta sin livsvärld i förorter och bostadsområden, man
skall söka upp grupper som inte själva söker sig till kulturen, några skapar kontaktforum med
musiklärarna, de försöker påverka grundskolans arbetssätt, de vill helst ge kunden, dvs
eleverna vad de vill ha osv. Tre av fyra håller sig informerade mycket aktivt eller hyfsat om
strömningarna i samhället och de avsätter tid för personliga möten, verkar inte stänga dörren.
Visst finns det nyanser och avvikelser i denna nästan idylliska bild. En av politikerna hyllar
principen att egentligen inte göra någonting, inte lägga sig i, inte sätta sig in i detaljer för
dessa kan redan yrkesfolket bäst, låta marknadskrafternas självsanerande krafter verka osv,
alltså en sluten inställning. Intressant är hur man betraktar styrdokumenten. Det socialistiska
blocket som verkar stå för mest aktivitet och kulturell medvetenhet beskylls av det borgerliga
blocket för att vara styrande i negativ mening, dvs restriktiv, kontrollerande, lägga bojor på
verksamheterna. Själva anser de sig å den andra sidan stå för öppenhet, frihet och möjligheter
för enheterna att forma och utveckla sig själva utan att vara där och peta. Mot bakgrund av
bilden av hur fältet fungerar (egentligen den mycket begränsade men dock kärndel av fältet
jag hittills hunnit studera) förefaller det mig som att styra i det rådande läget egentligen är att
vara öppen, att ge öppningar, och att inte styra tvärt om vittnar om slutenhet i stället för
öppenhet som man kanske skulle kunna tro. Hela samhället ropar efter normer och regler på
de flesta områden för att det just skapar trygghet och inte fångenskap, och förmodligen för att
om någon annan har givit order om nödvändiga och kanske smärtsamma förändringar, så
slipper man själv. Man vill ju inte gärna ge sin vän och kollega sparken. Och om ingen säger
något tvingande så fortsätter man gärna med en verksamhet även om den blir allt mindre
ändamålsenlig. Att ändra vanor är bland det svåraste som finns, de flesta gör det ogärna om
det inte är alldeles nödvändigt. Och absolut inte lärare. Lärare tycks sällan debattera sin
situation och sina verksamheter på ett konstruktivt självkritiskt sätt tillsammans. SMoK:s
representant är inne på samma linje utifrån sin erfarenhet som rektor för kulturskolor i
tjugofem års tid:
Hur många lärare i grundskolan driver skoldebatten???? Det är inte många det! Det är liksom
professorer och politiker och folk på Skolverket. Det är inte många lärare som bryr sig. Hur
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skall vi undervisa i matte? Alla uttalar sig utom lärarna. Men det är jättekonstigt, ju! Det finns
83
inte många sådana områden i samhället i övrigt! Extremt debatterade av andra!

Tre av mina fem intervjuade musiklärare karakteriseras av slutenhet. De ägnar sig åt sitt och
sin speciella musikform (Musiklärare 1, Musiklärare 4 och Musiklärare 5) som de också
lyssnar på hemma. De orienterar sig dåligt om omvärlden, använder inte internet, går sällan på
konstutställning, dansar sällan, tar ofta dåligt tag i ungdomskulturen, nöjer sig med
lokaltidningen, försvarar sina revir inom kulturskolan, talar snarare om ”mina” elever än om
kulturskolans osv. Två av de intervjuade musiklärarna har en annan habitus. Båda ser
musikdeltagandet som utvecklingsprocess i första hand, mera musiskt, och det spelar ingen
roll för dem om eleven möter musiken genom just deras instrument eller någon annan lärares,
huvudsaken är att de får ett positivt möte med musiken! Musiklärare 3 har den hållningen
trots att hon undervisar på instrument i en av de mera traditionella delarna av
musikskolevärlden, blåsinstrumentens. Hon rör sig fritt mellan musikskola, grundskola,
särskola och kommunkansliets politiker i sin kommun.
Det finns tydligen en större öppenhet och ett större intresse för olika kulturformer och för
samhälls- och kulturfrågor hos politikerna än hos musiklärarna. En intressant fråga är om det
verkligen kan vara så överlag att musiklärare har en rätt stark tendens att isolera sig i sin
musikvärld och mer eller mindre vända resten av samhället ryggen? Och varför i så fall?
6.Har intervjupersonen ett patos/engagemang i sin verksamhet så att han/hon faktiskt driver
frågor för att förbättra verksamheten?
Frågan hänger ihop med föregående i viss mån, men sambandet ser inte ut att vara helt linjärt.
Det är troligt att man också är drivande om man är öppen och att man inte driver frågor om
man är sluten. Så är det definitivt när det gäller Politiker 2 i den utåtriktade, aktiva
bemärkelsen, och när det gäller Politiker 4 i den inåtriktade passiva bemärkelsen. Men man
kan mycket väl ha en sluten, bevakande, restriktiv mm inställning som man investerar en
mängd energi i och är propagandistisk och opinionsbildande för. I min undersökning finns
ingen sådan, men kanske skulle jag också intervjuat den politiker från Moderata
Samlingspartiet som lade ett förslag i mitten av 1990-talet i Politiker 1:s kommun om att lägga
ner kulturskolan? I min undersökning finns däremot tre intervjupersoner som är öppna men
icke drivande. De har alltså själva en öppen attityd i sin vardag och i sina verksamheter, mest
på åsiktsplanet, men de skrider inte till handling för att förändra och göra bättre på eget
initiativ. Det kan t ex behöva hända något akut först för att personen skall agera. Man söker
inte upp eller problematiserar förhållanden som borde förbättras. Anmärkningsvärt utifrån
kolumn sex i tabellen ovan är att av nio intervjupersoner är hela sju icke drivande när det
kommer till kritan! Bara två går aktivt in för att på eget initiativ göra något åt saker och ting.
Om man hårddrar det hela skulle man alltså utifrån min (högst begränsade!) undersökning
kunna säga att både musiklärarna och politikerna är påfallande passiva när det gäller att göra
någonting åt saker och ting, rätta till missförhållanden, utveckla verksamheten etc. Här ger
habitus svar till en viss del. Ett par politiker har en värdering som inte påkallar att driva några
större frågor eftersom de anser att verksamheten fungerar hyfsat som den gör. Vi har ju en fin
kultur och ett stort kulturellt utbud för innevånarna i kommunen att njuta av. Det är inte så
angeläget att finna nya former eller att bedriva uppsökande verksamhet etc.
När det gäller musiklärarna är det två som är desillusionerade och har kastat yxan i sjön – det
går åt ”pipsvängen” (Musiklärare 4), de gamla musikaliska värdena och symbolerna håller på
att monteras ner. En av musiklärarna är mycket drivande i omsorgen om sina elever och i
kontakten med föräldrar osv men intresserar sig betydligt mindre för en eventuell kulturdebatt
och för politiska och arbetssituationsrelaterade frågor. Den femte musikläraren är helt inne i
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rock-pop/salsa/reggae-musikens värld och han är full av energi där. Men världen omkring får
andra sköta, han gör sitt jobb där han är något av en perfektionist, noga med detaljer, och
inom det är det som sagt fart och fläkt. Att förändra inifrån verkar segt, men han har faktiskt
allvarligt övervägt att öppna en egen musikskola, men lönsamhetskalkylen var svår att få att
gå ihop.
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Kapitel 8

Diskussion kring några av slutsatserna

Jag har i det nedanstående valt att närmare diskutera några frågor som väcks utifrån
slutsatserna som presenterats i kapitel 7 ovan. De är:
- frågan huruvida musik bör betraktas som ett medel för att nå utommusikaliska mål
eller om den kan och bör betraktas som ett kunskaps- och färdighetsmål i sig.
yrkesroll och kompetensområden.
- frågan om musiklärares engagemang i förändringsprocesser och kultur- och
samhällsfrågor
I det följande har jag ett hermeneutiskt anslag. Jag gör däremot inte anspråk på att genomföra
fullständiga hermeneutiska tolkningsprocesser. Jag har helt enkelt för många frågor för det.
Dessutom tycks det, som ofta, vara så att svaren mer tenderar att ta formen av ytterligare ett
antal frågor. Det är svårt att komma fram till en enda tolkning som utesluter alla andra. Även
om jag har ett intervjumaterial som omfattar drygt hundratalet utskrivna A4 sidor skulle det
krävas mer material för att borra i specifika frågor som visar sig under resans gång.
Någonstans måste jag sätta gränsen för denna D-uppsats. Min ambition är därför att söka
ställa relevanta frågor som kan tjäna som underlag eller inlägg i diskussioner om
kulturskolans anpassning och utveckling. Av dessa skulle några kunna vara utgångspunkt för
vidare forskning.

Frågan om (musik-)kultur som mål eller medel
Bakgrund.
Denna fråga dyker upp gång på gång både i min C-uppsats och i D-uppsatsen. Den står som
en s k aktuell fråga att ta ställning till för musiklärare och politiker och den kommer osökt in
under habitus eftersom den intimt är avhängig vilka värderingar och vilken smak
intervjupersonerna har. Ett erkännande är på sin plats: Jag har själv valt att ta upp frågan. En
kritisk granskare skulle kanske föreslå att jag inte utgår förutsättningslöst från
intervjupersonernas verklighet utan från min egen, och därmed föregriper något, lägger ord i
munnen på intervjupersonerna och bekräftar det jag från början ville komma fram till. Det kan
finnas ett drag av detta, men låt mig då kalla det för att jag formulerar en hypotes som testas
mot verkligheten. Den skulle formuleras ungefär så här: Brist på kunskap om de funktioner
och den användbarhet (musik-)kultur fyller och har är en grundläggande orsak till problem
och turbulens på fältet kommunal musik-och kulturskoleverksamhet. Därför finns det
anledning att närmare penetrera frågan. Jag står inte helt på lösan sand när jag lägger an
perspektivet. Frågan om musik som mål eller medel är en kärnfråga i relationen mellan
musikpedagogik och musikterapi. Kurt Lindgren var en av pionjärerna när det gällde att
formulera spänningsfältet mellan de två polerna. Han presenterade denna axel 1987 inom
undervisning i musikterapi vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm och i andra sammanhang,
t ex i läroplansdebatter med dåvarande Skolöverstyrelsen.84
David J. Elliott, musikprofessor vid University of Toronto är inne på samma distinktion i sin
bok Music Matters. Elliott skisserar fyra områden av musikutbildning. De första tre är
utbildning i musik, utbildning om musik och utbildning för musik. Den fjärde är intressant:
Utbildning genom musik. Enligt Elliott överlappar den fjärde de tre första, vilka alla kan
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utföras direkt eller indirekt utifrån mål (utommusikaliska) som att förbättra sitt sinne, sin
hälsa eller sitt bankkonto.85 Even Ruud, den nordiska musikterapins nestor och professor i
musikterapivetenskap i Oslo, redogör i sin bok Varma ögonblick för en rad
forskningsexempel som
… kan bidra till att synliggöra konkreta arbetsformer och tankemodeller som kan ligga till
grund för en sammankoppling av kulturella aktiviteter och hälsobefrämjande arbete.86

1979 skrev Ruud en definition av musikterapi som löd: ”Musikterapi är användande (min
kursivering) av musik för att ge nya handlingsmöjligheter”. Han kommenterar själv detta på
följande vis:
Denna definition kan kanske omedelbart ge en antydan om vad musikterapin försöker uppnå
och på det sättet avgränsa musikterapin från undervisning i musik, som väl snarare har mer
musikaliska eller estetiska målsättningar.87

Ruuds poäng med denna hans senaste bok är bl a att samhällsutvecklingen medför en glidning
i begreppsapparaten för musikterapin och musikpedagogiken så att musikterapins sätt att
använda musiken som ett medel nu har kommit att utsträckas till att bli giltigt i ett bredare
perspektiv där det handlar om hälsa i vid bemärkelse. Hälsa kan t ex tolkas som att må bra när
man spelar, att uppleva mening i en social gemenskap, att hellre göra en rap tillsammans än
att slåss med knivar och använda droger i Rosengård i Malmö, att finna sin identitetskärna i
sig själv, att dra åt samma håll i en arbetsgrupp, att erövra en ny handlingsmöjlighet mm mm.
Det går att flerfaldiga exemplen på begreppet mål-medel utifrån litteraturen, inte minst från
Cultural Studies där ett flertal exempel visar att musiken och de kulturella formerna speciellt i
ungdomskulturer fyller en funktion i en helhet i en viss livssituation och därmed blir ett medel
eftersom de inte används isolerade för sitt eget estetiska värdes skull.88
Musik som mål eller medel är alltså adekvat att tala om mot bakgrund av att många ser musik
som ett kunskapsämne i en kunskapsinriktad skola (essentialism).89 Begreppet är ett gott
verktyg för att söka klargöra skillnader i synsätt mellan pedagoger och andra, bl a politiker,
och det kan vara ett redskap för musikpedagogen att kunna välja lämpliga metoder och
arbetssätt.
Ändå vill jag själv först ytterligare skärskåda begreppet. Därmed vill jag också forma en
utgångspunkt för diskussion kring den i musik- och kulturskolor vanligt förekommande och
av många musiklärare förfäktade fokuseringen på musiken som just ett mål i sig med fokus på
teknikträning på ett visst instrument, på symbolavläsning, på talanger som skall utvecklas
inom detta ämne osv. Kan det vara så att musik alltid och ofrånkomligen alltid är ett medel
och att föreställningen om densamma som ett mål är en mental konstruktion som i dag leder åt
motsatt håll mot politikernas intentioner med kulturpolitiken? Kan i så falla denna mentala
konstruktion härröra från en andra (mer konkreta) föreställningar, nämligen från dem som
gavs från musikaliska scener när borgerskapet var ungt för 200-250 år sedan? Innan
konstmusiken, den ”klassiska” musiken, föddes och i större format började fylla funktionen
som just underhållning var ju den mesta användningen av musik funktionsbetingad och
integrerad som en del av vardag och högtid.
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Se ett flertal exempel i Johansson, T. & Sernhede, O. (2002). , Sernhede, O. & Johansson, T. (red). (2001) och
Juslin, P. & Sloboda, J. (2004).
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Mitt resonemang är som följer. Musik kan ses som förädlade ljudsammanställningar som ger
oss mening och upplevelser när vi hör dem och när vi gör dem. Ytterst är det upplevelsen, dvs
känslan vi erfar som är målet vid all musikhantering, aktiv som passiv. Musiken, ljudflödet,
blir i slutänden alltid ett medel att uppnå ett upplevelse- eller känslomål. Även för den mest
perfektionsinriktade musiker är det till syvende och sist förmodligen känslan av
tillfredsställelse med sitt eget lyckade framförande och bemästrande av instrumentet i
kombination med en skönhets- eller uttrycksfullhetsupplevelse som är målet.
Musiken är farkosten, medlet, men just skön som sådan. Det finns en del forskning som talar
för detta synsätt.90 En estetisering och en objektivering av musik utifrån en ämnessyn
förefaller då att leda till en split mellan musikens form och dess funktion. Självklart måste
musiken ha en form grundad på ett hantverk för att kunna fylla någon funktion alls. Men
musikens största betydelse ligger inte i dess form utan i dess funktion, i vad den är uttryck för
och vad händer med dem som lyssnar på den eller framför den. Jag är väl medveten om att
detta avsnitt kan betraktas som en utvikelse och ett personligt inlägg, men med tanke på både
de intervjuade musiklärarnas och politikernas svävande på målet i denna fråga, och med tanke
på att denna uppsats kanske kommer att läsas i fortbildningssammanhang för musiklärare och
intresserade politiker m fl vill jag konkretisera något av vad musik kan användas till, allt
utifrån min horisont. Allt som nämnts i det nedanstående leder till någon form av
tillfredsställelse. Jag skulle kunna strukturera utifrån en axel av fysiska, psykiska, sociala och
andliga användnings- och upplevelseområden, men jag tror mig fylla ett syfte genom att
enbart visa på en mångfald om än framkastade mer ostrukturerade:
manifestera grupptillhörighet –kulturell identitet
uttrycka känslor
uppleva, kännas vid känslor
rama in, upphöja, förgylla
känslan av sväng (flow)
njuta må bra
koncentration
upphäva tid och rum, vara här-och-nu
kontroll – bemästrande
hjälpa att minnas
lugna sig, meditera
sätta en stämning, bakgrundsmusik
skapa kontakt med annan
motivera till handling
koordinera hjärnhalvorna
bli bekräftad
exhibitionism
90

uttrycka åsikt, påverka
social samvaro vi-känsla
lättare utföra handlingar (armhävningar..)
bygga lag (team building)
avskärma skapa rum-i-rummet
motorisk-koordinationsmässig förmåga
vara duktig /lyckas
dansa till, befria kroppen
studera till
lära sig saker
komma i trans
vibrera organ, vävnader
signalera tillhörighet
våga
symbolisera värde
slåss med en utmaning
uttrycka empati….

För att nämna några: Roland Persson redogör t ex för resultat av intervjuer med konsertpianister där de uppger
att de viktigaste motivationerna för att framföra musik är: positiva emotionella erfarenheter, grupptillhörighet, en
önskan att visa resultat av en ansträngning, och att medlet för att lyckas (själva musiken/min anm) är sekundär i
förhållande till just detta att lyckas. (Se vidare Persson, R. The subjective world of the Performer. Artikel i
Juslin, P., Sloboda, J. (2004) s 276 –277. Sloboda och Juslin redogör i artikeln Psychological Prespectives on
Music and Emotion i Sloboda, J. (2004) s 79-80, för hur det Daniel Stern kallar vitalitetsaffekter, dvs för
människan nödvändiga dynamiska uttryck, nära relaterade till känslorna, har en påfallande likhet i strukturen
med musikaliska uttryck . Vitalitetsaffekterna uttrycks genom dynamik, flyt, creshendo, diminuendo etc vilket
leder en forskare (Imberty 1997) till att hävda att musikstil ytterst är ” an architecture of vitality affects”. Vidare
redovisar Nils Wallin i sin bok Biomusichology forskning kring känslor och musik relaterade till de limbiska och
retikulära systemen i hjärnan. Det är uppenbart att musiken både påverkar våra känslor till art och intensitet och
likaså utlöser kroppsliga uttryck och handlingar. Processen går också åt andra hållet, dvs att känslor och
affektiva spänningslägen kan uttryckas genom musik. Wallin, N (1991). kapitel 3, sidorna 231–327.
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Fenomenet musik blir ett medel för upplevelser i samtliga ovan nämnda kontexter och i ännu
många fler. Snarare än att ha en fastlagd mall för hur en ämnesinriktad musikundervisning
lärare-elev skall gå till kanske ett alternativt koncept skulle kunna formuleras: Nu har vi en
musikalisk samvaro där vi om vi vill använder stildrag från en genre eller flera och det gör vi
utifrån vissa grundläggande syften…” Ett sådant synsätt borde ge frihet att - så länge man är
klar över sina syften och mål (för vilka musiken är ett medel) - kunna hårdpraktiera
perfektionism inom en viss genre eller på ett visst instrument den ena stunden om man så
önskar, och att i stället arbeta deltagarfokuserat och kanske med små och enkla uttryck i nästa
stund om det är i linje med syftet. Detta resonemang mynnar ut i påståendet (eller kanske
hypotesen för vidare forskning?) att musiken alltid är ett medel för att nå ett mål som ligger
utanför den.
Tolkningar i frågan om mål-medel.
Jag återvänder till de slutsatser om mål-medel som redovisats på tre ställen under respektive
problemfråga 1, 2 och 3 i kapitel 7 Slutsatser ovan. Med de hermeneutiska glasögonen på är
den informationen min utgångspunkt. Per-Johan Ödman refererar till Aristoteles som beskrivit
en av tolkningens väsentligaste funktioner:
…den att förmedla kunskap som gör det möjligt att förstå en tidigare ofattbar verklighet.91

Vilken är då den ofattbara verkligheten i den här frågan? Jag skulle vilja formulera den i tre
punkter:
- Att speciellt musiklärarna i regel inte är bekanta med begreppet musik som mål-medel
särskilt som de möter människor i musiksituationer hela dagarna och med tanke på att
de verkligen är i behov av ett klargörande arbetsredskap som detta begrepp, både för att
kunna välja metod och för att stå tryggare i sin roll.
- Att grunden för de mera progressiva styrdokumenten som politikerna utformat
faktiskt är en syn på musik och kultur som ett medel för andra utommusikaliska mål,
men att politikerna i regel inte kan verbalisera denna grund och uttrycka den
begreppsmässigt på ett klart sätt. De tycks grunda sina ställningstaganden på en ”känsla
av” och på ett förmodande att musik och kultur är bra och utvecklande, men hur, i vilka
avseenden, varför och ”närmare bestämt” har de uppenbarligen endast i undantagsfall
kunskap om.
- Att nya styrdokument utformas utifrån synsättet att musiken är ett medel vilket
innebär en omsvängning i synen på musikskolans uppdrag som är närmast 180° (eller
åtminstone 110°…) gentemot det ursprungliga från 1970-talet. Ändå de nya
intentionerna genomföras av samma musiklärare som är utbildade för att arbeta med
musiken som ett mål i sig.
Musiklärarnas främlingsskap inför begreppet mål-medel.
För att fortsätta den hermeneutiska tankegången: Kan jag förmedla kunskap som gör det
möjligt att förstå de här förhållandena?
En förklaring finns säkerligen att söka i utbildningarna för instrumentalmusiklärare. AnnaLena Rostvall och Tore West har i sin doktorsavhandling granskat musiklärares arbetssätt och
vägledande ideal. Den bild de förmedlar är att undervisningen fokuserar på några få aspekter
som att notbilden står i centrum liksom teknikträning, att lyssnandet är underordnat liksom
skapandet och den expressiva sidan.92 Gehörsspel, improvisation och komposition är inte
91
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vanligt. Synen på musikverket som en avslutad enhet som inte får förändras och som
representeras i en notbild gör med en sorts naturlighet att musiken/verket betraktas som ett
mål i sig. Det är inte så märkligt att en viss musiksyn och ett visst stil- och genreideal kan bli
så fast och grundmurat att man faktiskt blir blind för alternativa sätt att arbeta. Men det är
förvånande att en sådan metodik faktiskt missar själva musikens väsen som expressivt och
impressivt medium, själva essensen av musik. Det är också förvånande att inte elevernas
reaktioner av både glädje/entusiasm och av missnöje/avståndstagande i högre grad tycks leda
till omformuleringar av vad som är viktigast i en viss situation, eleven eller musiken. Det är
också något märkligt att inte musikterapins inträde på fältet givit musiklärarna större impulser
till att jämföra och reflektera över hur man arbetar. Det finns ju faktiskt musikterapeuter på ett
antal av landets kulturskolor sedan 1990-talet. Jag kan föreslå ett par tänkbara förklaringar. En
kan vara att musikläraren målat in sig i ett hörn i och med att han/hon blivit beroende av
utarbetade skolor dvs läromedel som väldigt hårt styr vad man gör i en bestämd på förhand
fastlagd progression. Möjligen kan just den grafiska form dessa har (tryckt material på
papper) också bidra till att objektivera musiken och framställa det som ett mål att kunna spela
det som står där. De tryckta symbolerna blir ett raster mellan musiken och utövaren och
upplevs som ett objekt i sig vilket sedan utsträcks till att representera musiken som helhet. Det
kan också tänkas att en viss genre eller musikstil får ett så starkt symbolvärde för
musikläraren att han/hon omedvetet och kanske t o m medvetet önskar förmedla en
livshållning eller livsstil som representeras av musikformen till eleverna. Ett intressant ämne
att undersöka apropå detta vore om vuxna i allmänhet och musiklärare i synnerhet väver in
musik i sina livsstilar och stiliseringsprocesser som bricolage mm93 på liknande sätt som
ungdomar gör i ungdomskulturerna? Där bildas enheter av element som kläder, musik, ritualer
och språkliga jargonger (slang, specialuttryck mm).94 En annan förklaring antyds implicit i
intervjumaterialet i mina C- och D-uppsatser. Den skulle vara att musiklärarna av allt att döma
verkar vara ett släkte som ställer sig rätt indifferenta till nya impulser över huvud taget. Se
mer om detta under den tredje av de ”ofattbara verkligheterna” skisserade ovan. Att
musiklärarna inte tar till sig ett klargörande och fruktbart redskap som begreppet mål-medel är
kanske lätt förklarat: Hur skall man kunna ta till sig eller avvisa något man aldrig fått
formulerat för sig? ”Det man inte vet har man inte ont av” brukar man ju säga. Här verkar det
snarare vara så att man verkligen har ont av just det man inte vet. Detta leder till funderingar
om fortbildning, se vidare om detta nedan, också under den tredje av de ”ofattbara
verkligheterna”. Jag vågar inte utifrån min begränsade undersökning och mitt material påstå
att någon av dessa tänkbara förklaringar är den rätta eller allena saliggörande. De kan däremot
betraktas som frågor som enligt min bedömning är adekvata utifrån den grund jag har
(inklusive förförståelse).

Politikernas tillämpning av det icke verbaliserade begreppet mål-medel.
Kan jag förmedla någon kunskap som gör det möjligt att förstå det här? Kanske i någon liten
mån. Jag får en ledtråd i Politiker 4:s yttrande:
För dom som jobbar med kultur är ändå dom som har mest kunskap om kultur, lärarna har mest
kunskap om skola, politikerna har mest kunskap om politik och ideologi och såna saker men
inte mest kunskap om kultur, så därför skall man inte lägga sig i. Även om det skulle bli rätt!
Alltså det kan vara så att politiker tar jättebra beslut som utvecklar en verksamhet på ett otroligt
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bra sätt, det kan vara så./…./ Om jag håller på och lägger mig i saker så kommer jag att göra
mer fel än rätt.

Politiker 4 menar också att det inte går att sätta sig in i allt, man fattar obönhörligen beslut om
saker man inte vet mycket om. Politikerns uppgift är att ha visioner, ange riktningar. Man kan
ha förståelse för detta, det är mänskligt och en ofta nämnd ”sanning”. Men det förklarar inte
den relativa okunskapen bakom t o m mycket progressiva styrdokument. De som formulerat
dessa är politiker som brinner för att utveckla kulturfrågorna inom kommunen och som
verkligen har ett specialintresse där. Ofta kan den drivande kraften spåras till en eller två
personer som arbetar i en arbetsgrupp i en kommun med just kulturpolitiska program och
uppdrag till Kulturskolan. SMoK:s representant har en synpunkt här:
Nja alltså… det är ju ett väldigt dilemma som inte är så kul kanske, lokala
politiker kan inte fixa att vara duktiga på allting på den nivån. Jag tror ju
att det skulle behövas hjälp med målbeskrivningar som också innehåller
hur man kan mäta framgång eller misslyckanden från centralt håll. Det
95
behövs sådana verktyg i en kommun för i dag blir det ju lite hipp som happ.

De politiker som ändå är drivande är klart påverkade av en svängning av fokus när det gäller
vilka gruppers behov som bör prioriteras för att vi skall kunna fortsätta att hävda att vi bryr
oss om alla i det goda samhället. Varifrån har de fått influenser till att omprioritera och tänka i
nya banor? Knappast från den växande forskningen kring musik och kultur – man kan nog
utan vidare kritisera den för att vara bristfällig i marknadsföringen. Vem läser egentligen vad
forskare och uppsatsskrivande avancerade studenter kommer fram till? Det räcker inte med att
hålla resultaten tillgängliga, de måste stickas under näsorna. Hur skall det gå till? En fråga
rakt ut i luften att ta tag i för ytterligare en avancerad student eller doktorand? Jag har inte
ställt frågan till politikerna i mina intervjuer varifrån informationen/kunskapen kommer till
dem om att musik och kultur kan vara utvecklande för individen och föra grupper närmare
varandra etc. Varför verkar ordet skapande96 ha fått en mer specifik mening än bara för ett
eller ett par årtionden sedan då alla ”estetiska” ämnen antogs vara skapande hur torra och
reproducerande de än var, de kallades t o m ofta för skapande ämnen av bara farten? Kan det
ha att göra med en insikt att om flera ungdomar och medborgare får möjlighet att dels uttrycka
sig och manifestera sin livssituation, dels därigenom komma närmare varandra, så minskar
hotande sociala spänningar och vi kan undvika upplopp av den typ som inträffat i
bostadsområden och förorter i Frankrike under hösten 2005 och vintern 2006? Eller har vi helt
enkelt nått en nivå i samhällsutvecklingen där det börjar sjunka in i det allmänna medvetandet
att kultur inte längre enbart är rosen på tårtan utan faktiskt skall tas på allvar som en
livsnödvändighet och en tillgång både samhället och för alla människor?
Utfrån min begränsade undersökning verkar det ändå som att några politiker (företrädelsevis
från det socialistiska blocket) i några kommuner (ett växande antal) har en djupare
(svårartikulerad och intuitiv, men dock) kunskap om (musik-)kulturens funktioner och roll i
samhället än vad många musiklärare har. De flesta politiker har dock inte alls sådan kunskap
om man får tro både SmoKs representant och de intervjuade musiklärarna. Det finns en klar
tendens till att samhällsmål sammanfaller med kulturella mål i politikernas ögon vilket är en
skillnad mot tidigare, då de flesta inklusive politiker trots allt betraktade kultur mera som ett
utanpåverk på samhället i en estetisk nisch för sig. Det betyder att steg tycks tas (i sakta mak,
men i alla fall) mot ett i anspråkstagande av musik och kultur som en kraft i samhälleliga
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verksamheter. Detta resonemang är fört utifrån tre av de fyra kommunernas styrdokument och
utifrån visioner hos två av fyra av de intervjuade politikerna. Vad som händer mellan
styrdokument och verklighet är ett ämne för särskilt studium. I två av de här representerade
kommunerna har dock sådana konkreta uppföljningsrutiner införts där framgång utifrån
målbeskrivningarna kan mätas och diskuteras som SMoK:s representant efterlyste. En
tolkning jag gör av detta är positiv: Trenden håller tydligen på att brytas så att
styrdokumenten och målsättningarna blir förpliktigande och substansiella och inte bara vackra
ord på ett papper som man har för syns skull. Alla lärare som har varit med ett tag har sett
otaliga formuleringar av den senare typen passera revy under åren utan att verkligheten har
ändrats många millimeter.

Uppdragens förändring (styrdokument) och musiklärarnas kompetens
Vilken kunskap kan jag förmedla som eventuellt kan bringa reda i denna problematik?
Om man betraktar de styrdokument som jag kallat progressiva eller i takt med tiden, och som
nyligen formulerats i en del kommuner,97 är det påfallande att de aviserar en kursändring från
den mera elitistiska spetsförkovransfilosofi som egentligen ligger till grund för
musikskolornas tillkomst på 1950-1970-talen98 till en kultur för alla som motto för dagens
kulturskolor. Kanske kan man se detta som en rörelse ”tillbaka till folkbildningstanken” fast i
mera postmodern tappning: En rot i vår gamla demokratiska tradition och ett ankare in i
framtiden? Jag tycker mig se en svängning i närmast 180°, dvs åt rakt motsatt håll mot
musikskolornas ursprungsidé vid bildandet. Vinkeln kanske blir bara 110° eftersom det, som
nämnts i slutsatserna under problemfråga 2 ovan, råder en konsensus hos politiker och
musiklärare om att vad kulturskolan än gör för nytt, så är det mycket viktigt att vi fortsätter
värna om de traditionella (orkester-)instrumenten och om kulturarvet.
Innan nedanstående översikt värderas av läsaren är det på sin plats att reflektera över
omständigheten att den hållning som utkristalliserats i tonvikterna på den vänstra sidan tycks
representera musiklärarnas tolkning av sin uppgift. Kommunförbundet har däremot viktiga
tillägg till musikskolornas huvuduppgift i sina skrifter som talar ett annat språk.99 Det finns
alltså redan nu, under påverkan av ungdoms- och studentrevolten 1968 och av pop-musikens
framväxt, en ambition hos tongivande pedagoger och politiker och tjänstemän inom
musikkultursektorn att bredda verksamheten och att utveckla samverkan med grundskolan
mm. Detta tycks dock ignoreras (?) av musiklärarna och - får man förutsätta - av många
musikledare/rektorer som går vidare på det vid den tiden viktigaste spåret att det är
individcentrerad instrumentalundervisning i traditionella genrer som gäller. Detta väcker
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onekligen funderingar kring många lärares tendens att oavsett pedagogiska nya strömningar
och påbud ändå vara ”kung i sitt klassrum” och göra som förut, men under ny ”passande”
etikett. Finns det möjligen en liknande tendens även hos lärare i de kommunala
musikskolorna? Frågor väcks som anknyter till dels musiklärarnas habitus (se s 71-74 ovan)
dels till musiklärarnas främlingsskap inför begreppet mål-medel (se s 84-85 ovan) och även
till musiklärares engagemang i förändringsprocesser ( s 90 nedan).
Översikt 2. Från musikskola på 1970-talet till kulturskola 2006. Inriktning.
1960-1970-tal

2006

Vad?

Fördjupande musikundervisning utöver
den som anordnas genom den allmänna
skolan. I ämneskurser (enstaka instrument).

Bred verksamhet. Musik. Bild. Teater
Film. Dans. Intressefångande
Även fördjupning på enskilt instrument
I grundskolans läroprocesser.

Målgrupp?

Enbart elever från åk 1 tom gymnasiet.

Frivillighet?

Ja.

Alla barn och ungdomar. I skola, förskola
bostadsområden, funktionshindrade. Äldre.
Många.
Ja, men ökande andel icke frivilliga grupper.

Former?

Individuell undervisning.

Gruppverksamhet. Och individuell -

Var?

På musikskolan. I särskilda utrymmen i
grundskolan.

I musikskolan, men också i grundskolans
klassrum, i bostadsområden, på särskolan
hos föreningar och studieförbund.

Tonvikt?

Musik
Enskilda musikinstrument.
Traditionella västerländska musikgenrer
Vissa ensembler : blås- och stråk -

Musik, bild, teater, dans m fl…Samverkan.
Enskilda instrument men mer blandat.
Många genrer, musikstilar och kulturformer
Olika sammansättningar av ensembler

Hur?

Reproducerande, undervisande.

Skapande.

110° - 180°
Smalt kulturbegrepp. Någras kultur
Musiken är målet

Brett kulturbegrepp. Allas kultur
Musiken och kulturen är medlet

Även om kanske flertalet musik- och kulturskolor i landet ännu har sin tyngdpunkt till vänster
i uppställningen ovan så är tendensen en förskjutning åt den högra sidan. Här kommer
SMoK:s representant med en reservation:
…det finns ofta ingen relation mellan målformuleringarna och vad man gör i verkligheten.100

Svängningen mot högersidan innebär ett paradigmskifte såvitt jag kan se. Även om den
vänstra delen av översikten till en början på 1950-talet kan ha varit representativ för både
kulturpolitiker och verkställande musiklärare, låt vara att de förra efter hand försökt anvisa ny
mark, så ser verkligheten ut att ha låst sig vid det ursprungliga grundkonceptet och vid de
former som musiklärarna tolkat in utifrån deras upplevelser av sina uppgifter. Verksamheten
ser ut att skapa sina egna mål av lärarna oavsett vad politikerna gör. När nu en annan typ av
verklighet pockar på med mer förpliktigande önskemål från politiker ser ett skifte ut att vara
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förhanden. Detta skifte ställer helt nya krav på den som skall genomföra uppdraget –
musikläraren. Han/hon skall framledes:
- inte endast kunna metodik på ett huvudinstrument för enskild gruppundervisning utan
också gruppmetodik. Det innebär att han/hon också måste vara förtrogen med många
olika instrument som dessutom skall kunna anpassas så att spel fungerar även i grupper
av icke frivilliga och ofta mindre motiverade elever.
- veta hur han/hon skall använda sitt eget huvudinstrument i grupp.
- vara öppen för att ta in instrument, musik och impulser från andra kulturer än de
han/hon varit van vid.
- vara insatt i ny digital teknik och musikelektronik för att kunna möta elevernas
intresse och göra kulturskolan mera konkurrenskraftig.
- erövra ett nytt sätt att arbeta: skapande. Inte längre enbart undervisande och
reproducerande.
- kunna instruera och fånga upp utifrån gehörsspel och vara hemmastadd i
improvisation.
- ha kunskap om axeln mellan polerna mål – medel (eller bredare om de funktioner
som musikinvolverandet fyller) och, som en följd, ha olika metoder på sin repertoar.
Det gäller att också kunna arbeta med små barn i förskolan, med funktionshindrade i
särskola och i frivilliga orkestrar, med invandrarungdomar och tillsammans med teater
–, bild- och dans pedagoger.
- kunna arbeta med musik som ett sätt att förstärka, effektivisera och berika
inlärningsprocesser i grundskolans arbete.
Detta är inte så få omställningar! Fram tonar bilden av en verklig specialist eller en
tusenkonstnär i musikpedagogik. Även om naturligtvis inte alla behöver behärska alla
områden som skisserats ovan, så ligger den nya bilden av musiklärarens önskvärda kompetens
mycket långt ifrån den kompetens en musiklärare i allmänhet i dag har och är utbildad för.
Det praktiska problemet är förstås hur detta kan lösas så att musikläraren erövrar eller
bibringas den kompetens som behövs för att uppfylla målen i styrdokumenten. Det mera
omedelbara problemet som angår frågeställningarna i min uppsats kan delas upp i två. Det ena
gäller om politikerna verkligen har kunskap om vilka omställningsprocesser deras
(progressiva) styrdokument ger upphov till när det gäller musiklärarna och om de är beredda
att vidta åtgärder för att underlätta omställningen?
Den bild jag får utifrån intervjuerna talar starkt för att så inte är fallet. Trots att således
ambitionen på många håll är god. Tilläggas bör att på de flesta håll verkar dock varken
ambition eller ens ”intuitiv kunskap” finnas hos politiker. Se t ex SMoK-representantens
reservation i stycket ovan och hans svar på frågan om han anser att politikerna besitter
tillräckligt goda kunskaper om (musik-)kultur:
Nej, ett fåtal, ett fåtal! Det finns ju några kulturintresserade politiker, de finns ju här och var –
de är inte många. Många tror jag bara blöter fingret och sätter upp det i luften och tänker att det
är ju många föräldrar som står bakom, men det blir nog ett Herrans liv om jag tar bort den här
verksamheten, då vill jag inte vara med som kulturell dödgrävare! Även om man struntar i
101
verksamheten så låter man den vara.

Den andra gäller musiklärarna: Har de begrepp och kunskaper för att formulera vad de
behöver för att kunna genomföra uppdraget och därmed återerövra en någorlunda fast mark
under fötterna i en starkt förändrad roll? En reflexion från SMoK-håll är denna:
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Alltså man har inte riktigt grepp om vad som är gångbart, egentligen. Och så fort nån
också kommer fram med en sån här grej att kulturskolorna har fostrat hela den svenska
rock-exporten… eller att Mozart-effekten … eller vad du vill, då slänger alla sig på det
tåget - det är toppen! Det är därför vi finns där!! Sen är argumenten väldigt dåligt
102
underbyggda, vi har liksom ingen egen kader av argument, utan vi hänger på!

Musiklärarna har naturligtvis en uppenbar svårighet här. Hur skall man veta och kunna
formulera vad som krävs i en viss situation med en viss målgrupp om man inte har varit i den
situationen ännu, och kanske dragit sig för det eftersom det inte upplevts som ”mitt” område
eller som att det faller utanför min kompetens? Ett problem är att en brist på klargörande om
vilka situationer man kommer att möta när man inte längre enbart kan vara kvar i den
situation man tagit för given som ”sin” väcker rädslor och föder frustration. Åtminstone hos
dem som inte ser de nya uppgifterna som en utmaning, vilka tycks vara i minoritet. I Politiker
1:s , Politiker 2:s och Politiker 4:s kommun tycks denna frustration och rädsla ha varit en
väsentlig del av den turbulens/kris som uppstod och där också ledarskapet bröt samman.
För att sammanfatta: Politikerna som utformar progressiva styrdokument verkar
ha en kunskapsbrist i avseendet att de betraktar musiklärarna som en resurs för
något de inte i dagsläget är en resurs för. Musiklärarna har naturligt nog
betänkligheter kring paradigmskiftet och en till frustration gränsande oro som de
dessvärre tycks ha svårt att formulera i form av önskemål och krav på konstruktiva
åtgärder.

Musiklärares engagemang i förändringsprocesser och i kultur- och samhällsfrågor.
Jag vill lyfta fram den här frågan som en omständighet som inte från början av mitt
uppsatsarbete kunde förutsättas vara av betydelse eller ens ett område att sätta ett namn på.
Det var lite osynligt, och när jag nuddade vid det behövde jag tänka två gånger eftersom det
ligger på fördomarnas gräns. Men tänk om det faktiskt skulle vara så att det finns en grund för
att hävda att musiklärare i allmänhet har en tendens att inte engagera sig i samhälls- eller ens
kulturfrågor särskilt mycket – och att detta i så fall kan förklara omständigheter på fältet…?
Då skulle en nyckel till förståelse av vad som händer på fältet ha missats. Hur kan det tänkas
ligga till med den saken?
För att inte hamna alldeles snett måste först konstateras att samtliga politiker och dessutom
SMoK:s sagesman betonar att musiklärarna överlag har en mycket hög kompetens på de
områden de sysslar med. Samtliga intervjuade musiklärare har också en inre låga som är
drivkraften för att unna sin nästa lika goda upplevelser av umgänge med musik som de själva
har fått. Detta gäller även de mera slutna musiklärarna (se begreppet slutenhet i punkt 5 under
Sammanfattande redovisning av politikers och musiklärares habitus i kapitel 7 ovan.). Det
gäller också de lärare som karakteriserats som icke drivande (se punkt 6 under samma rubrik).
De inspirerar i sin närhet i många situationer utan att fördenskull behöva vara drivande i
förändringsarbete eller i arbetslivs- eller kulturfrågor. Denna drivkraft är en oerhört värdefull
human egenskap som långt ifrån alla yrkesgrupper besitter, särskilt i ett samhällsklimat som i
många avseenden hårdnar. För att ta ett yttrande av SMoK:s representant som utgångspunkt,
sagt med en gnutta humor på en botten av allvar:
- Jag träffade en skolledare i kulturskolan i veckan nu – i Xxx kommun – som pratade om
musiklärarnas syn på andra konstformer och vice versa – att den var så oerhört stängd!
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Alltså musiklärarna har aldrig varit på en konstutställning. Och jag sade det - det
stämmer nog med min bild också att man är lite insnöad på sin grej. Nästan en konkurrens
med andra…. Man går inte på teater, man är inte dansintresserad utan man är intresserad av
jazz mellan 1950 och –80…
(Intervjuaren) - Och av segling…!
- Ja, av segling!! Inte så kulturellt breda. Och vissa är då väldigt dåligt orienterade i
samhället. Man ser ju det att dom som blir chefer på kulturskolan är ofta dom som är lite
samhällsintresserade – mer än dom andra som är lite mer… Mer eller mindre avskärmade
från verkligheten.103

Utifrån mina intervjuer med musiklärare under arbetet med C-uppsatsen kom jag fram till
följande slutsats apropå öppenhet/slutenhet som också nämns i kapitel 7 ovan: Tre av fem
musiklärare karakteriseras av slutenhet. De ägnar sig åt sitt och sin speciella musikform
(Musiklärare 1, Musiklärare 4 och Musiklärare 5) som de också lyssnar på hemma. De
orienterar sig dåligt om omvärlden, använder inte internet, går sällan på konstutställning,
dansar sällan, tar ofta dåligt tag i ungdomskulturen, nöjer sig med lokaltidningen, försvarar
sina revir inom kulturskolan, talar snarare om ”mina” elever än om kulturskolans osv. Såhär
skrev jag i slutsatserna om kvalitéerna drivande /icke-drivande under habitus i kapitel 7 ovan:
När det gäller musiklärarna är det två som är desillusionerade och har kastat yxan i sjön – det
går åt ”pipsvängen” (Musiklärare 4), de gamla musikaliska värdena och symbolerna håller på
att monteras ner. En av musiklärarna är mycket drivande i omsorgen om sina elever och i
kontakten med föräldrar osv men intresserar sig betydligt mindre för en eventuell kulturdebatt
och för politiska och arbetssituationsrelaterade frågor. Den femte musikläraren är helt inne i
rock-pop/salsa/reggae-musikens värld och han är full av energi där. Men världen omkring får
andra sköta, han gör sitt jobb där han är något av en perfektionist, noga med detaljer, och
inom det är det som sagt fart och fläkt. I samma avsnitt om habitus i kapitel 7 ovan framgick
att musiklärarnas tolkningsgemenskaper uteslutande handlar om musik förutom en gemenskap
i frikyrkan hos två av de fem intervjuade. Dessa musikrelaterade gemenskaper är också
eteriska om ordet får användas, i motsats till mera konkreta. Ingen av dem kan gå på möten
varje torsdagkväll där han eller hon träffar andra som delar tolkningsgemenskapen (med det
viktiga undantaget att man spelar i en fast grupp eller sjunger i en kör) vilket politikerna kan
på de politiska partiernas sammankomster med samma återkommande människor kring
konkreta frågor i en viss lokal, publicerade i en viss tidning osv). Vad jag menar är att
tolkningsgemenskaperna, som alltså representerar de viktigaste livsvärdena musiklärarna har,
tycks vara en känslogemenskap utan ett särskilt påtagigt och konkret forum, och mer relaterad
till ett värde, en upplevelse, än till en krets av människor ”av kött och blod” och till en konkret
institution. Ibland konkretiseras den i form av en konsert eller deltagande i ett musikaliskt
framförande med flera andra, men annars får musikläraren bära den inom sig och vara tillfreds
och ha förtröstan trots en ytterst liten direktkontakt med andra som delar den. Kan det vara en
orsak till att musikläraren blir så sårbar när dessa värden hotas? Finns det ett socialt skyddsnät
som fångar upp när man vacklar eller faller?
Jag talar om detta med SMoK:s representant och frågar om musiklärarna tvärt om kanske är
om sig och kring sig, har stora kontaktnät, är ”fixare”, driver igenom beslut…?
Det finns ju den typen av musiklärare men dom är ju inte dom vanligaste. Det finns ju
många, och alla är vi människor, men dom flesta är inte så bra på att skriva , formulera
sig, driva frågor och inte heller på att beskriva sin egen undervisning eller så. Många är
rätt dåliga på det, man är inte särskilt tränad på det.
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Det går att rada upp flera iakttagelser och uppfattningar (fördomar som ligger mer eller
mindre inom målområdet) huruvida musiklärare är en yrkesgrupp som i mycket liten grad
orienterar sig om omvärlden och som har svårt att formulera sig, vara propagandistiska och
driva sina egna och sitt fackområdes intressen. Faktum kvarstår att en hel del information i
mina intervjuunderlag som talar för att bilden inte är alldeles felaktigt uppfångad.
Jag måste också tillstå, efter trettiofem år i musikpedagogikbranschen, att även min egen
förförståelse, mina egna fördomar godkänner den bilden. Vi musiklärare har alltid blivit
överkörda för att vi inte kan formulera det vi gör egentligen och för att vi inte finner bättre
argument än: ”Jamen vi har ju roligt!” eller ”Musiken – den är så viktig den!” När vi har haft
ett skolavslutningsprogram och sett enskilda elever växa personligen och till sin förmåga flera
decimeter under tre veckors intensivt repetitionsarbete i ett musikaliskt-socialt umgänge, då
nöjer vi oss med att kollegor och föräldrar säger ”Tack, det var så fint och trevligt!”
Egentligen skulle vi samlat dem till ett kort seminarium och sagt att visst var det trevligt,
roligt att ni tycker det, men detta är vad som egentligen hänt medan vi jobbat med det här:
Stina och Eva har upptäckt ett helt nytt röstregister och känner sig säkrare som personer, i sin
självkänsla nu än för bara några veckor sedan, Kalle som alltid strular till de, var den som höll
ordning på allas instrument och platser! Martin stod i samma blåsgrupp som Dick och Lalle,
hans antagonister, och spelade samma riff. Punklärkan Anneli lade ut tuggummit flera gånger
och sjöng Teddybjörnen Fredriksson som en oas i den tuffhet vi ser att hon lider av att
upprätthålla…. ja alla har utvecklats socialt, motoriskt och kognitivt i sina uppfattningar om
musikaliska strukturers inbördes ordning – en egenskap som en del forskare också anser
hänger ihop med problemlösning och matematik…..! Så skulle vi ha sagt. Men det sa vi inte
och så fick vi samma knappa anslag och samma undanskuffade lokaler att jobba i nästa år
också. Och musiklärarfacket (Musiklärarnas Riksförbund) gick upp i SACO och sade
uttryckligen att vi musiklärare är för liten grupp inom det stora, så vi kan inte driva era frågor.
Och då fick klasslärarna i grundskolan tillbaka helklassgrupper efter en kort tids andningspaus
av tio år i historien. Musiklärarna verbaliserade besvikelsen och kritiken mot detta bakslag i
form av: ”Äsch!” Och fortsatte.
Efter denna personliga reflexion återvänder jag till vad som sagts ovan om att en ny
kompetensprofil kommer att bli nödvändig för musiklärarna eftersom ett paradigmskifte
håller på att äga rum i närmast motsatt riktning mot de ideal som hittills väglett musik- och
kulturskolorna. Det går inte längre att gå och göra sitt jobb som man gjort förr, det finns
ibland varken elevunderlag på vissa instrument eller ekonomi för att arbeta i samma form.
En av slutsatserna i denna uppsats formulerad som en fråga kan vara denna: Är det så att
musiklärarnas benägenhet att dåligt orientera sig om omvärlden och att inte kunna eller satsa
energi på att formulera sig nu i den pågående omorienteringsprocessen blir en avgörande
riskfaktor som äventyrar de folkvaldas kulturpolitik och ytterst hotar kulturskolans existens
och därmed även de egna jobben?104
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Man kan ha Politiker 4:s uttalande i åminnelse som i sin underliggande mening innebär att han sätter kniven
mot strupen på kulturskolan:
”Man kan inte lita på att via offentligt stöd, statligt och kommunalt, att man kommer att klara sig där. Vi kan ju
göra vad vi kan så att säga för att det skall finnas kvar, men/…/en del personer behöver ruskas om och nästan få
en örfil: Se det här är verkligheten, vakna, annars försvinner eran verksamhet!”
Och:
”…det faktiskt är skattepengar som finansierar mycket av deras verksamhet och hur dom liksom skall klara sig
utan dom skattepengarna eller hur dom skall motivera att dom skattepengarna skall vara kvar. Det krävs både en
opinionsbildning och en … ett annat sätt att tänka.”
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Kapitel 9

Sammanfattning av viktigare slutsatser i uppsatsen

I den här uppsatsen har jag redovisat sex slutsatser utifrån problemfråga 1 som gällde just
politikernas praktiker i aktuella frågor. Jag har sedan redovisat sex slutsatser utifrån
problemfråga 2 som handlar om skillnader och likheter mellan politikernas ställningstaganden
och musiklärarnas i samma frågor. För att belysa problemfråga 3 har jag jämfört politikernas
och musiklärarnas habitus/smak som den yttrar sig utifrån sex valda aspekter:
tolkningsgemenskap, varför kultur (mål/medel), vilken/vilka kulturformer, kultur åt vem,
öppenhet/slutenhet och drivande/icke-drivande. Här drar jag slutsatser, eller snarare
formulerar frågor, utifrån dessa sex aspekter. Till sist har jag brutit ut tre särskilt intressanta
frågor som tonat fram under arbetets gång och diskuterat dem så att även här ett antal frågor
formulerats som bör redas ut eller forskas vidare kring för att tillföra kunskap om vad som
pågår på och hur framtiden kan gestalta sig på fältet kommunal musik- och
kulturskoleverksamhet, främst med tanke på musiken. Uppsatsen innehåller således
producerade slutsatser och frågeställningar kring tjugotre ämnen.
För att sammanfatta nämner jag här återigen några av dessa som framstår som varande av
särskilt intresse eller är anmärkningsvärda på något sätt.
Problemfråga 1
-Politikerna utformar uppdrag utifrån en halvt dold, ”intuitiv” kunskap om att musik
och kultur kan fungera som ett medel. Specifik kunskap om hur detta går till verkar
saknas.
- Det finns en antydan om att politikerna i det socialistiska blocket har större kunskaper
om och engagemang för kulturfrågor och kulturens funktioner än de borgerliga.
- Politikerna har dåligt samvete för att de inte driver frågan om tillgänglighet för
funktionshindrade bättre
- Politikerna anser att media och dess utbud kan påverkas. De socialistiska vill skapa
positiva motbilder genom att ta tag i mediakulturen medan de borgerliga inte tycker att
det är så mycket att bry sig om och att marknaden är självsanerande.
- Det råder politisk konsensus om att kulturskolan är bra som form och att den t o m bör
breddas.
- Elevernas önskemål skall tillgodoses men kulturarvet skall vårdas. Kulturskolan är
inte till för lärarnas tjänster utan för eleverna och verksamheten.
- Politikerna har makt och använder den allt oftare i förpliktigande styrdokument. Det
finns ett frågetecken för hur långt utanför papperet styrningen går, men faktum är att
man i två av fyra undersökta kommuner har etablerat ett kontaktforum mellan politiker
och musiklärare i akt och mening att följa upp uppdraget.
- Från borgerligt håll tycks passiv styrning förekomma, dvs man sympatiserar inte med
förändringarna och nyorienteringarna i styrdokumenten men godkänner ändå de av
socialister utformade styrdokumenten.
- Det råder politisk konsensus om att kulturskolan mera skall engagera sig i
grundskolan och på två sätt. Dels i form av kulturhändelser/konserter/happenings, dels
direkt i ämnenas läroprocesser. Det senare är anmärkningsvärt eftersom ämnet är
väldigt nytt och oformulerat som ämne t o m iden musikpedagogiska
utbildningsvärlden.
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Problemfråga 2
-Varken politiker eller musiklärare tänker i termer av musik som mål eller medel, dvs
att såväl musikens som dess motiveringar att användas i olika sammanhang är höljda i
dunkel.
- Om politikerna i praktiken ändå agerar utifrån en halvt omedveten föreställning om
att musik är ett medel för att uppnå önskade utommusikaliska mål, så tänker
musiklärarna i första hand och alltjämt på musiken som ett mål i sig att nå fram till.
- Politikerna är mindre oroade över medias påverkan på elevernas instrumentval osv
medan denna fråga utgör ett av de allra viktigaste orosmolnen för musiklärarna.
- Politikerna vill öka kulturskolornas engagemang i grundskolan, men grundskolan är
uppenbarligen mycket trög i sin ämnesfixerade verksamhet. Musiklärarna erbjuder ett
naturligt motstånd mot att gå in i grundskolan - de är inte utbildade för gruppmetodik
eller för att använda musiken i läroprocesserna. Nivån på musicerandet i grundskolan
anses ofta av musiklärarna vara för låg. Ändå finns många musiklärare som själva
söker sina egna pedagogiska vägar och uppskattar musikens sociala funktioner i
grundskoleklasser.
- När det gäller tillgänglighet för funktionshindrade verkar både politiker och
musiklärare vänta på att något skall hända. De väntar uppenberligen på ett initiativ som
tvingar till handling. I grund och botten har alla positiva attityder till
funktionshindrades rätt till musikaktiviteter i kulturskolans regi.
- Som mycket viktigt framstår behovet av kontaktforum mellan politiker och
musiklärare även om det på båda håll finns avståndstagande och projektiva tendenser.

Problemfråga 3
Olikheter i habitus mellan politiker musiklärare och tycks vara
- att politikerna har sin kulturella identitet /tolkningsgemenskap i ideologier och i
konkreta grupperingar i samhället medan musiklärarnas tolkningsgemenskaper är
betydligt mer abstrakta och handlar om musikaliska värden utan speciell formell
hemvist i en bestämd konkret grupp människor, i en viss lokal e d. Detta framstår som
en mycket viktig skillnad.
- att när det gäller smak/värderingar kring varför det som skall erbjudas bör erbjudas,
väljer politikerna utifrån samhällsbehov, demokratiaspekter och ett bredare perspektiv i
och för bättre samhälle (musik-/kultur som medel) medan musiklärarna mer begränsat
ser individens behov av just musik eller musikens behov av individer i en sfär lite
utanpå samhället (musiken som ett mål i sig).
- att i frågan om vad som skall erbjudas är samtliga politiker för en principiell mångfald
medan musiklärarna tvekar inför uppgiften. Musiklärarna verkar ha en dubbel
inställning till andra kulturämnen (hot men trevligt) och är oftast fokuserade på ett
instrument. Här finns dock en stor skillnad mellan musiklärare som själva vuxit upp
med en genre för ögonen och dem som vuxit upp i en mångfald.
- att politikerna i sina officiella dokument står för värderingen att alla skall få tillgång
till musik och kultur. Uppfattningen delas dock inte av alla politiker. De på den
borgerliga sidan vill helst förbehålla begåvningarna störst tillgång och den
uppfattningen delas möjligen av de flesta av musiklärarna. Det finns dock ett
(växande?) antal bredare musiklärare som har en musikalisk ”världsmedborgaranda”
och som värnar om allas möjligheter.
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- att politikerna är mera öppna mot omvärlden, informerar sig ser olika gruppers behov
etc. Musiklärarna är mera slutna, håller sig till musiken och ofta till bara en genre. Vad
som pågår i samhället tycks inte vara så intressant. Även om man kan vara mycket
öppen och drivande i sin genre kan man vara helt ointresserad av andras musikaliska
förehavanden.
Likheter i habitus mellan politiker och musiklärare tycks vara
- att varken politiker eller musiklärare driver frågor om utveckling och förändring i
högre grad. I min undersökning finns en politiker som gör det med kraft och energi och
en musiklärare som också är drivande. De övriga sju gör det inte. Man söker inte upp,
initierar inte förändring, ställer inte frågor. Trots att man som politiker kan ha väldigt
”aktiva” styrdokument i ryggen. Fältet präglas i någon mån av en ”låt det rulla”- och
”vi hänger på ”-anda. Detta finner jag anmärkningsvärt. Vad det beror på, om det kan
hållas för sant, är en fråga för vidare forskning.

Tre speciella frågor
I frågan huruvida musik bör betraktas som ett medel för att nå utommusikaliska mål eller om
den kan och bör betraktas som ett kunskaps- och färdighetsmål i sig diskuteras själva
mål/medel-begreppet och musikens funktioner. Utifrån synsättet att alla musikaliska
verksamheter ytterst syftar till upplevelsemål hos människan kan det vara befogat att enbart
tala om vilka funktioner musiken fyller i olika situationer, dvs att rätt och slätt se musik som
ett medel. Därmed skulle ett luftslott falla för många musiklärare, men samtidigt ett stort antal
nya dörrar öppnas. Då handlar det om att sätta verkliga mål utifrån vad situationen påkallar.
Situationen påkallar också att nya och andra mål sätts än tidigare i och med att politikerna
formulerar styrdokument som talar ett annat språk än tidigare.
Därmed aktualiseras den andra frågan som så att säga skymtar mellan raderna i
intevjuunderlaget och i styrdokumenten. Jag har i en översikt i Kapitel 8 redogjort för ett
spänningsfält mellan två kultursynsätt varav det ena låg till grund för musikskolornas
bildande på 1950 –1970-talen och det andra ligger till grund för dagens kulturskolor i alla fall
för dem som aktivt möter tidens och framtidens krav och strömningar. Dessa synsätt är
närmast diametralt motsatta. Från ett smalt och i grunden elitistiskt synsätt till ett bredare där
kultur för alla är parollen. Jag diskuterar frågan hur musiklärare skall kunna klara denna
omsvängning som fundamentalt tvingar dem att omorientera sig. Jag diskuterar också om
politikerna verkligen har konsekvenserna av sina nya styrdokument klara för sig och om de i
så fall är beredda att medverka till att göra denna omsvängning, detta pradigmskifte,
genomförbart. Utifrån utsagorna i intervjuerna verkar politikernas ambitioner ofta vara goda
men kunskapen om vad det innebär verkar mycket oartikulerade eller dunkla. Min diskussion
leder fram till ett antal frågor, men också till att en möjlighet till kompetensutveckling för
musiklärarna framstår som en nödvändighet. Även om det faller utanför ramen för vad jag satt
som mål att svara på i min uppsats skisserar jag i ett appendix (nedan) en idé om vad en sådan
fortbildning skulle kunna innehålla och varför.
Den tredje frågan som ”skymtar mellan raderna”, men som kan tänkas vara av väsentlig
betydelse för vad som sker på fältet, har med musiklärarnas habitus och livsstil att göra.
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Kort sagt: Är musiklärarna lite ”insnöade” som ”släkte”? Är det så att musiklärare i allmänhet
har en tendens att inte engagera sig i samhälls- eller ens kulturfrågor särskilt mycket utan som
SMoK:s representant sade ”…att blåsa trumpet och inte bry sig om så mycket annat!”105
Frågan gränsar starkt till fördomar, men just därför har jag tyckt att det är spännande att ta
upp den. I mitt intervjuunderlag, i min egen praxis/erfarenhet och i samtal med mycket
erfarna personer även inom högre musikundervisning finns påfallande många förhållanden
och yttranden som faktiskt pekar åt ett sådant håll och som är svåra att ignorera. Även vissa
slutsatser och frågeställningar apropå mål/medel-diskussionen och den kulturella identiteten
(tolkningsgemenskaperna) skulle kunna förklaras av en speciell hållning av det här slaget hos
just musiklärare. Avsikten är inte att smutskasta musiklärare, men med de nya krav på en
förändrad yrkesroll som de allt vanligare förekommande styrdokumenten innebär kommer det
att bli nödvändigt för musikläraren att engagera sig i och nå kunskaper om andra kulturer, om
alternativa sätt att skapande spela tillsammans, om musikens roll i ungdomskulturer och om
tusen saker till. Ur forskningssynpunkt är det naturligtvis dessutom högst intressant att
försöka utröna hur det verkligen förhåller sig just med sådana företeelser som dels ligger som
schabloner i folkmun (musikläraren som en lite frånvarande typ), dels har en uppenbar
laddning (så kan man väl inte säga….. eller kan man det?). Måste det alltid finnas en eld där
det finns rök? Talesättet lockar till vidare utforskning.
Dominerande polarisering på fältet
Trots det starkt begränsade intervjuunderlaget i min C-uppsats tyckte jag mig i denna kunna
skönja konturer när det gäller vilka polariseringar som kunde urskiljas som dominerande och
särskiljande på fältet kommunal musik- och kulturskoleverksamhet. Jag nämnde tre:
kultursyn/smak, ställningstagande i mål-medel problematiken och
demokrati/rättviseaspekten. Efter att ha intervjuat politiker inför föreliggande arbete tonar
delvis ett annat perspektiv fram. Det framgår av nyligen formulerade styrdokument och av
politikernas utsagor utifrån sina respektive (kultur-)politiska ideologier att en skiljelinje går
mellan dem som verkar för att kulturen skall vara till för alla som en resurs i samhället och
dem som anser att kultur är en sorts ornamentik i samhället och att det därför krävs
rekryterande satsning på några få begåvade så att det stora flertalet skall kunna konsumera
och njuta av kulturen även framledes. Den här polariseringen, dvs en ”samhälso-inriktad”106
(musik-)kultur för alla contra en mer estetiskt/konstnärligt yrkesinriktad för vissa, skulle
kunna ses som överordnad och i sig rymmande alla de tre polariseringarna jag nämnde i Cuppsatsen.
Kan det vara just den polariseringen som är av störst betydelse på fältet nu och som kommer
att dominera ett antal år framledes? Frågan är intressant för vidare forskning.
Kanske blir det exempelvis musiklärarens uppgift att både kunna separera dessa två poler när
så är motiverat och att samtidigt kunna förena dem både i sin verksamhet i stort och i konkreta
gruppsituationer på olika sätt?
Ovanstående fråga kan ses som en slutsats i sig och som ett resultat av denna uppsats om än
på en underordnad nivå alldenstund den inte lyfts till en problemfråga att fokusera.
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I utskrift av intervju med SMoK-representant för denna uppsats. S 9.
Denna av mig i stunden konstruerade sammanställning av orden samhälle och hälsa avser att indikera en syn
där musiken och kulturen i första hand är till för att befrämja personlig utveckling, eget skapande,
fritidsmusicerande, social samhandling och fostran till goda medborgare. Det handlar om samhällelig hälsa i vid
bemärkelse.
106
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Den hermeneutiska ansatsen i denna uppsats
I uppsatsens inledningsskede hade jag ambitionen att kombinera Bourdieus kultursociologiska
synsätt med hermeneutik. Jag ämnade först samla in ett större antal data (information) som
kunde belysa praktiker och habitus hos politiker och hos musiklärare. Sedan tänkte jag mig att
välja ut några av slutsatserna/förhållandena och låta dessa vara den information som sedan
skulle tolkas utifrån en hermeneutisk hållning. Jag ser att jag inte lyckats särskilt väl i den
ambitionen. Jag har underskattat den mängd information som Bourdieu-perspektiver kräver
och även det utrymme som en verkligt hermeneutisk tolkningsprocess kräver. Skulle
intentionen ha fullföljts skulle denna uppsats svällt långt utöver rimliga gränser för en Duppsats. När det gäller hermeneutiken tycker jag mig snarare ha fört ett resonemang utifrån en
hermeneutisk ansats.
Var och en av de tjugotre slutsatser jag kommit fram till skulle kunna vara utgångspunkt för
ytterligare en uppsats där en av dessa slutsatser penetreras för djupare förståelse. Bourdieu
bygger upp bilder från en mängd data. Hermeneutiken undersöker ett eller ett fåtal
förhållanden. Några av de mera intressanta frågorna man skulle kunna gå till botten med i en
hermeneutisk tolkningsprocess är:
- Varför händer det så lite när det gäller tillgängligheten för och bemötandet av
funktionshindrade när såväl musiklärarna och rektorerna som politikerna i grunden har
en positiv inställning och många dessutom känner till sin skyldighet att anpassa?
- Vilka strömningar i samhället gör att styrdokumenten blir aktivare och mer
substansiella och att samtidigt musiklärarnas egna tolkningar av vad de skall göra blir
allt mindre möjliga att fortsätta med?
- Hur kommer det sig att begreppet kultur i grundskolans läroprocesser håller på att bli
något av ett modeord i kommuners styrdokument, men att metodik för sådan
verksamhet knappast finns på utbildningskartan vare sig inom musiklärarutbildningar,
lärarutbildningar eller inom fortbildning?
- Kan det vara så att många musiklärare lever i en aningen samhällsfrånvänd
”musikvärld” och hur stämmer detta i så fall med att de faktiskt yrkesmässigt sysslar
med den mest utpräglat sociala av konstformerna/medierna – musik?
- Är musikkultur något annat nu? Eller snarare något mer än den varit förut (dvs
jämfört med hur man förstod den på 1950-1970-talen vid tiden för musikskolornas
tillkomst)? Har tekniken, media, globaliseringen (snarare glocaliseringen) och
samhällsutvecklingen inklusive dess ekonomiska bas gjort det nödvändigt att
uppmärksamma och utnyttja flera av de funktioner musik och kultur kan fylla för
individer och grupper och i samhället i stort? Frågan springer ur slutsatserna om målmedel ovan.

Som avslutning av denna uppsats kan SMoK-representantens ord få stå:
Vi borde verkligen se varandra som spelare i samma lag mot samma målsättning fast med olika
metoder! /…/ Man kommer väl aldrig riktigt till slutpunkten, men vi är inte riktigt nära ens en
gång att ha en riktigt gemensam syn klar, utan vi lever kvar väldigt mycket i att läraren själv är
sin egen läroplan.107
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Ibid. S 4.
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Appendix
Denna uppsats har, trots kraftiga avgränsningar av agenter och kapitalformer, ändå producerat
ett större antal slutsatser och frågor. Det var just syftet. Det är förstås frestande att också gå in
på funderingar kring hur vissa problem skulle kunna lösas. Men detta faller inte inom ramen
för den uppgift jag ställt mig i uppsatsen. Trots detta vill jag skissera ett utkast till ett innehåll
i en kompetensutveckling för musiklärare där även politiker är skulle vara varmt välkomna att
sitta in.Utifrån vad som kommit fram i denna uppsats skulle moment i ett sådant
fortbildningsprogram kunna vara:
- Musikens funktioner.
- Kulturbegreppet.

(Musik-)kultur som ett mål i sig eller som ett medel.
Olika synsätt, definitioner och konsekvenser. Bl a
ungdomskultur utifrån s k Cultural Studies.
- Vad innebär skapande arbetssätt? Teorier och praktik.
- Musik som stöd vid inlärningsprocesser i grundskolan.
Olika tekniker.
- Marknadsföring.
Mini-kurs.
Målsättningar med ovanstående moment skulle vara
- att använda mål/medel-begreppet (eller bara medel-begreppet enligt resonemanget i
Kapitel 8 : Mål/medel: Bakgrund) dels som ett arbetsredskap och som grund för
metodval, dels för att medvetandegöra andra målmöjligheter än man möjligen urskiljt
tidigare,
- att vidga kultursynen och medvetenheten musikens roll och potential för individer,
grupper och för samhället,
- att bli bekant med olika nivåer av skapande och tekniker för musikaliskt skapande i
ett elevcentrerat perspektiv,
- att bekanta sig med olika tekniker för att underlätta och levandegöra inlärning oavsett
ämne i gruppsituationer med hjälp av musikaktiviteter,
- att om möjligt vidga tolkningsgemenskapen mer i samhällsriktning,
- att öka möjligheten att delta i marknadsföring av kultur och kulturskolans utbud och
möjligheter.
En väg för att öka musiklärares beredskap att kunna genomföra den typ av förändrade
uppdrag som alltmer kommer att utformas i kommunerna, kan vara att intresserade parter
lägger upp en kompetensutveckling där det föreslagna innehållet, och ytterligare önskvärda
moment finns med. En sådan kurs kunde ges som en distanskurs vid folkhögskola eller
högskola och genomföras med så stor lokal närhet som möjligt. Från ett skrivbord (mitt) är
det lätt att önska att en diskussion kunde initieras med politiker i kultur- och
utbildningsnämnder om att finansiera en sådan fortbildning för alla musiklärare. Därmed
skulle man för detta syfte tänja på det i kommunerna ofta mycket bestämda ekonomiska
taket.108 Motiveringen skulle bl a kunna vara att det framkommit ny kunskap bl a utifrån den
konsekvensanalys (om jag får kalla det så) som redovisas i uppsatsen ovan. Där framgår det
att de moderna styrdokumenten och uppdragen markerar ett paradigmskifte som inte bara
innebär nyans- eller kvantitetsskillnader när musiklärarna skall förändra sina arbetssätt efter
de nya ambitionerna, utan betydande kvalitetsförskjutningar. Det betyder att ny och fördjupad
kunskap måste erövras liksom ny metodik på flera områden.

108

De jag har varit i kontakt med i samband med mitt arbete menar bestämt att de nya intentionerna skall
genomgöras inom befintlig ekonomisk ram – inga extra medel.
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