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I 

 Sammanfattning 

Mitt examensarbete handlar om min musikaliska bana och skall ge en överblick av mig 

själv som musiker här och nu. Det blev många byten av instrument i min musikaliska 

karriär, som har skapat problem med min musikaliska identitet och bild av mig själv. 

Vem är jag egentligen, som musiker? Vilket instrument identifierar jag mig med? 

Uppväxt och utbildning i ett annat land har givit mig en grund att stå  på men har 

samtidigt skapat problem för mig med den svenska undervisningen. Vad är rätt och vad 

är fel? Finns det rätt eller fel? Hur har min identitet påverkats av de olika 

utbildningssystemen? 

 Jag skapade en enkät för utländska studenter för att ta reda på om jag är ensam om mina 

upplevelser och därmed fånga eventuella skillnader.  

Uppväxt och skolgång påverkar  musikers identitet och man bär konsekvenserna av 

skolningen genom hela livet.  

Hur påverkas identiteten av instrumentval, repertoar och arbetsplats? Jag har tittat 

närmare på detta.  

Påverkas musikers identitet av kön? Hur lätt är det att vara kvinna och invandrare? 

Fungerar integrationen i Sverige? Jag försöker hitta svar på sådana frågor. 

I det sista kapitlet reflekterar jag över min examenskonsert och min musikaliska identitet. 

Jag har kommit fram till att min identitet är Musiker och Världsmedborgare. Jag är en 

stolt kvinnlig organist och kan växla mellan olika yrkesroller och instrumenten. Som 

kyrkomusiker bidrar jag med alla mina kunskaper från olika länder till den musikaliska 

utvecklingen i Sverige. Det krävs envishet och flitighet för att integreras i det svenska 

samhället, men belöning är värt mödan.  
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 1.Egen bakgrund  

 
De första orden, som jag kommer att tänka på, när jag vill beskriva mig och min 

bakgrund, är musiker och världsmedborgare. Musiker är för mig den starkaste 

identitetskänslan och förknippas med min personlighet. Världsmedborgare är en 

litet förvirrande beskrivning av nuvarande tillstånd, som ligger till grund för den 

musikaliska identitetssökningen i mitt masterarbete på Kungliga Musikhögskolan 

(KMH). 

 

Jag har sysslat med musik under hela mitt liv, i ungefär 40 år, vid mina fyllda 47 

år. Jag började spela piano i sexårsåldern. Mina föräldrar hade ingen anknytning till 

den musikaliska världen men däremot den tekniska. Slumpen avgjorde, att jag blev 

antagen på ett internat för musikbegåvade barn i Irkutsk, som ligger i Sibirien (i 

förre detta Sovjetunionen). Min mamma dog, när jag var fem år gammal och min 

pappa löste uppfostran på ett bekvämt och intelligent sätt. Han tog mig i handen 

och gick  till närmaste internat, som låg fyra hundra meter från hemmet. Som tur 

var, råkade jag klara av det musikaliska inträdesprovet galant. Hälften av mina 

klasskompisar var helt föräldralösa från olika barnhem i landskapet. Den andra 

hälften hade ungefär samma situation som jag med bara en förälder kvar i livet. 

Internat för musikbegåvade barn var ungefär samma sak som barnhem med skolan 

på samma plats och boende i åtta år. Dagarna var långa och schemalagda med fem 

undervisningslektioner på förmiddagen i skolämnen och fyra lektioner på 

eftermiddagen med musikalisk inriktning. Efter kl. 17 var det schemalagd 

förberedelsetid inför nästa dag. Vi hade ingen ledig tid alls i princip, bara en timme 

på kvällen efter kvällsmaten. Vi hade lektioner även på lördagar. Söndagen var 

ledig, men i princip användes den till förberedelse och övning. 

 

Den hårda regleringen präglade min personlighet ganska mycket. Man kunde inte 

klara av detta schema utan självdisciplin och struktur. Jag insåg ganska tidigt, att 

jag skulle vilja bli musiker. Det var inte självklart för alla mina kompisar och blev 

inte heller så för alla. Vid tio års ålder visste jag definitivt, att jag var begåvad och 

hade absolut gehör. Det sade mina lärare ofta, då stimulerades jag att öva ännu mer 

och uppnå nya högt satta mål. Jag blev förklarad som en liten framtidsstjärna av 

mina lärare. Det pressade mig att leverera ännu bättre resultat och prestera hårdare. 

Jag tror att den perfektionismen, som  utvecklades i livet senare har begränsat min 

frihet och skapat en massa problem vid framträdanden, som jag fortfarande brottas 

med. Det var svårt på den tiden att motsvara alla de högt ställda förväntningar, som 

lades på mina axlar. Man blir lätt knäckt av detta, om man inte har något val….  

 
Vid tio års ålder drömde jag om att spela trumpet, men fick ej detta. Jag uppfyllde 

ändå den drömmen, när jag fyllt 16 år. Jag spelade trumpet i tre år samtidigt med 

mina piano- och dirigeringsstudier. Slutligen vann pianot. Jag klarade av studierna 

på konstfackskolan och Gnesininstitutet med piano som huvudinstrument. 

 

Arbetet som pianist och ackompanjatör hade jag från 16 års ålder, först på 

musikskolan och sedan på musikteatern i Irkutsk. Det var roligt och mycket 
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tillfredsställande på teatern. Jag prövade alla områden, instudering, balettklasser, 

orkester, repetitioner och föreställningar, små turnéer med sångare, stora turnéer 

med hela teatertruppen. Slutligen jobbade jag nästan ihjäl mig. Händerna vägrade 

att följa den hårda pressen och jag blev utan yrke med krossade drömmar och den 

tokiga perfektionismen i bakfickan. Denna hemska kris hände, när jag var bara 28 

år gammal. Läkarens dom var klar. Jag fick byta yrke även om det var svårt att 

acceptera. Jag accepterade inte heller den, i mitt tycke, "tokiga" domen. Kärleken 

till Musiken var avgörande, när min första man, klarinettist, och jag försökte att 

hitta den bästa lösningen på problemet. Denna blev både väntad och oväntad 

samtidigt. Jag fick jobba hårt med ett helt nytt instrument: Fagott. Varför fagott? 

Det är ett icke transponerande och sällsynt instrument. Jag har absolut gehör, som 

skulle skapa problem  med ett transponerande instrument. Jag hade väl erfarenhet 

av trumpetspel. Vi tänkte, att det skulle bli roligt att sitta bredvid varandra i vår 

orkester. På så sätt fick jag ta vara på mina musikkunskaper och fortsätta min 

teaterkarriär. Samtidigt fick jag byta ställning och använda min kropp på ett mera 

skonsamt och hälsosamt sätt. Efter ett års självstudier med en underbar fagottist, 

Mikael Preobrazhenski, blev jag anställd som fagottist på samma teater. 

Sammanlagt tog min teaterkarriär 14 år. Detta var den roligaste tiden i mitt liv. 

Efter 5 år med fagott kände jag mig sugen på att pröva på en annan sorts musik och 

utvecklas mer som fagottist. Jag spelade fagott i tre år på teater. Min man dog 

hastigt och jag blev änka vid trettio års ålder. Det var svårt att stanna på samma 

teater och jag började leta efter ett annat jobb. Fagottspelandet utvecklades väl och 

snabbt med den målmedvetenhet och envishet, som jag hade. Jag genomförde en 

provspelning i Jaroslavl år 2000, när vi var på sommarturné. Jag hade dock ingen 

formell utbildning i fagott, men fick ändå anställning i Jaroslavls Akademiska 

Guvernörs Symfoniska Orkester. Jag spelade bra, säkert och hade en vacker klang. 

A vista spelet lyckades också.  Det konstnärliga rådet blev enigt och tog beslut att 

erbjuda mig tjänsten. Detta var den lyckligaste tiden i min musikkarriär. Jobbet var 

intensivt, krävande, utan rätt att göra fel och enormt utvecklande. Jag spelade med 

många kända dirigenter och solister. På detta sätt lär man sig mycket. Vid sidan av 

filharmonin grundade jag en kammartrio med flöjt och oboe. Det blev en helt 

annan typ av musik, vänskap för livet och många lyckade konserter hemma och 

utomlands.  

 
Självdisciplin och struktur i min personlighet resulterade även till en annan utväg. 

Jag blev direktör för kammarmusik på filharmonin 2004. Administrativa uppgifter 

och organisation av konserter blev ett nytt sätt att bidra till den musikaliska 

utvecklingen i vårt landskap. Det var egentligen för mycket att sköta två jobb 

samtidigt. Men dessa jobb samspelade mycket bra med varandra. 

 

Livet förändrades drastiskt när jag 2005 gifte mig och flyttade till Sverige.  

Plötsligt befann jag mig i en helt annan kulturell miljö och situation, som jag var 

tvungen anpassa mig till. Hela min musikaliska erfarenhet från Ryssland fick stå i 

skuggan av den svenska arbetsmarknaden. Jag hade inget kontaktnät här i Sverige. 

Därför fanns ingen möjlighet för mig att hitta jobb i en symfoniorkester. Tomhet 

och förvirring blev resultatet av denna situation. Lösningen kom  med idén om att 

börja om från början och komma tillbaka till pianot. Rädsla var stor i början hur det 

skulle gå till. Min man är kyrkomusiker och kom med förslaget att även börja spela 

orgel. Det blev en helt ny utväg i min musikaliska karriär. Efter alla 

omständigheter i mitt liv är jag inte rädd att gå min egen väg och prova nya saker.  

Jag blev fascinerad av orgelns fantastiska möjligheter med mäktig klang och 
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oändliga registreringsvariationer. Repertoaren för orgel är oändlig. Det är alltid 

svårt att börja med något nytt. Men det går med envishet och övertygelse att man 

kan övervinna sina svagheter. Jag är fortfarande på väg att utvecklas som organist.  

 

 

  2. Syfte 

Jag tycker, att det är viktigt  för varje människa att känna till och hitta den 

fullkomliga helhetsbilden av sig själv, som kallas identitet.  Vi har olika roller i 

livet, olika uppfattningar och villkor. Vi påverkas av omgivningen och utformas av 

skolan, lärare, politiker, föräldrar eller auktoriteter. Den bilden av sig själv kan vara 

en välsignelse eller förbannelse, helt beroende på omständigheterna och vår egen 

mognadsgrad och uppfattning. Kraftiga förändringar i livet, olika perioder och 

mognadsfaser gör oss ibland instabila eller oroliga. När man byter arbete, avslutar 

studier, gifter sig eller har tragiska förluster i sin familj påverkas ens identitet 

också. Man blir tvungen att omvärdera sin helhetsbild för att nå balans i livet och 

trivsel med verkligheten. 

Således är syftet med mitt examensarbete att se den bild av mig själv, som finns här 

och nu. Jag vill undersöka olika aspekter i musikers identitet, som påverkar mitt 

välmående och frihet i framträdandet.  

På grund av min invandrarbakgrund, kan en jämförelse av olika pedagogiska 

metoder fånga problematik i integrationsfrågor i det svenska samhället.  

Musikers identitet påverkas av yrkesval, val av instrument och även av könet. 

Dessa aspekter kommer även att belysas i mitt examensarbete.  

 

 

 3. Identitet  

 
Identitet är fullkomlig överensstämmelse (en av flera definitioner enligt Svensk 

uppslags bok, den andra upplagan). 

När jag började att samla material och tänka på hur jag skulle utforma mitt 

examensarbete och varför det är viktigt för mig att skriva om identitet, hittade jag 

inte forskningsmaterial inom det musikområde, som  exakt handlar om 

multikulturell identitet och människor med invandrarbakgrund å ena sidan och å 

andra sidan ett överflöd av litteratur inom alla andra områden, såsom estetik, 

etnologi samt psykologi. Jag blev lite frustrerad och förvirrad över hur jag skulle 

närma mig kärnan, som är väsentlig och har betydelse för precis mitt arbete och 

min utbildning. Den uppsjö av material, som jag inte har kunnat använda, men som 

jag har läst och blivit fascinerad och inspirerad av, har givit mig en impuls till den 

uppsats, som ni nu läser. 
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En annan formulering av identitet hittade jag i boken "Skjorta eller själ?". 

Författaren och redaktören Gunnar Alsmark beskriver i sin inledning olika aspekter 

av identitet, utveckling av begreppet " identitet" under tiden och historiken bakom 

forskning om identitet.  Åtta forskare inom identitetsbegreppets metodiska och 

teoretiska användbarhet har beträffande sin egen forskning egna reflektioner i 

denna bok. 

 

Identitet är ett begrepp med rötter i antiken. Det kommer från latinets idem, 

som betyder "densamme", "jag är jag". Identitet handlar med andra ord om 

hemmahörande, både på ett personligt, individuellt plan och på ett kollektivt, 

gruppmässigt... Psykologen Eric H. Erikson, en av de stora auktoriteterna på 

identitetsområdet, beskriver denna dubbla process som något som både 

handlar om individens innersta och något som befinner sig i centrum av hans 

grupps kultur. Det vill säga man upplever inte någon större främlingskänsla 

vare sig inför sig själv eller inför andra i den grupp man räknar som "sin". 

Dessa två sidor av identiteten, den personliga och den sociala, utvecklas i en 

process... Identitet handlar med andra ord om ett skapande, något man danar, 

för att använda en tidigare vanlig term. Jag styrka, självständighet, 

självförståelse i förening med samhörighet och gruppsolidaritet. (Alsmark, 

sida 9) 

 

När man i mogen ålder byter land, leder det till stora förändringar, inte bara på det 

fysiska planet. Den största förändringen blir i det mentala landskapet och hur pass 

snabbt man anpassar sig till de nya omständigheterna. Det kan leda till nya 

horisonter, men det kan också leda till psykisk ohälsa. Spannet är brett och vägen 

är individuell och lång.  

 

Att tillhöra en grupp handlar om kategoriseringar och identifieringar, under 

ständig framförhandlande i mötet med andra människor... Nu växer i stället 

ett konstruktivistiskt perspektiv fram, där man betraktar etnicitet, kultur, 

identitet och andra närliggande begrepp inte som ett tillstånd, utan som något 

flexibelt, situationellt och utbytbart, en process ständigt under konstruktion 

och förändring. (Alsmark, 1997, sida 11) 

 

Jag blir tillfredsställd och glad, om min uppsats underlättar för några andra 

människor med annan kulturell bakgrund på denna anpassningsväg och leder till en 

bättre förståelse av den svenska undervisningen vid integrationsarbete med 

utländska studenter. Om man har fått denna typ av kunskap och förståelse, när man 

möter människor med en annan bakgrund, blir det smidigare och lättare att 

integrera dem i det svenska samhället och skapar bättre förutsättningar för lite 

kortare väg in i arbetsmarknaden.  

Slutligen blir det en win-win situation, när kulturena berikar varandra och 

främlingsfientligheten minskar.  

 

Förhållandet musik - identitet belystes speciellt i musiketnologen Dan 

Lundbergs bidrag. Han konstaterade inledningsvis hur ofta olika grupper i ett 

mångkulturellt samhälle använder expressiva former som musik och dans för 

att skapa , upprätthålla, och inte minst, förmedla sin kulturella identitet. 

Specifika instrument och musikformer får ofta rollen av symboliska 

identitetsmarkeringar. (Österlund-Pötzcsh, 2001, sida 8) 
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Jag har bestämt mig för att begränsa mitt examensarbete till den musikaliska 

miljön. Jag gör därför inte anspråk på den omfattande invandrarundersökning, som 

myndigheterna kan tillämpa på hela arbetsmarknaden. 

 4.Kulturell analys (metod)  

 

Min musikaliska identitet fick transformeras kraftigt p g a skillnader mellan den 

ryska  och svenska undervisningen . Detta har orsakat många svåra, oroliga och 

roliga, samt lyckliga stunder i mitt musikaliska tänkande. Å andra sidan gav det 

mig helt nya synvinklar och berikade mig som musiker ännu mer. Jag känner, att 

jag fortfarande inte har landat bestämt och sitter fortfarande mellan ryskt och 

västerländskt.  

Jag vill gärna titta lite närmare på skillnader och likheter mellan 

undervisningsmetoderna. Det skulle vara nyttigt att förstå och hitta ett fungerande 

och relevant förhållningssätt, som kan hjälpa mig att spela friare och mognare. Det 

arbetet kan förhoppningsvis hjälpa andra studenter, som inte har modersmålet 

svenska och känner samma oro och förvirring i sitt nya land. Vidare berättar jag 

om en undersökning, som jag har bedrivit för att komma närmare den frågan. 

 Jag tittar närmare på olika aspekter av identitet. En kulturell, etnisk, religiös  

aspekt belyser jag på grund av att man inte kan missa dessa aspekter i helheten. De 

påverkar och utformar personen, präglar ens tänkande och ens roll i samhället. 

Dessa aspekter är viktiga i sammanhanget, när man söker sin plats i en annan 

kultur. Utbildning är en annan viktig del i varje människans liv, som påverkar och 

har stor betydelse.  

Hoppas att dessa funderingar och "research" ger mig möjlighet att hitta nya 

grundstolpar för musicerandet och leda mig till den fullkomliga 

överensstämmelsen. 

Man kan inte heller missa själva instrumentets drottning, ORGEL. Ganska ofta 

identifierar sig musiker med instrumentet, som man spelar. Jag ska undersöka den 

aspekten också, nämligen hur valet av instrument präglar individens identitet. 

 Min examenskonsert, som jag spelar den 4 juni i Engelbrekt kyrkan i Stockholm, 

består av flera pärlor i orgelrepertoaren.  Den musikaliska giganten Johann 

Sebastian Bach är ett härligt måste i organistrepertoaren. Den franska traditionen är 

också en självklarhet i repertoaren. Jag spelar verk av Alexander Guillmant, Louis 

Vierne  och Gaston Litaize. Repertoaren är också en viktig aspekt i 

identitetssökningen. Man kan hitta fast mark att stå på och spela friare. Självklart 

påverkar det musikerns identitet. Detta ska jag titta närmare på, problematisera 

vidare och försöka hitta förhållningssätt till i den klassiska repertoaren. 

Min alldeles speciella arbetsplats hamnar också  i fokus. Det visade sig, att den är 

en otroligt viktig del i helhetens bild. Skillnader mellan det lutherska och ortodoxa 

ska hamna i fokus för att visa upp oliktänkande och musikens plats i kyrkan. Vi, 

som går utbildning på KMH i kyrkomusik, får tänka fritt men samtidigt förbereda 

oss på alldeles speciella förutsättningar, som hamnar utanför vår utbildnings ramar. 

Jag tittar också närmare på könsperspektivet. Det känns rätt i tiden och aktuellt 

åtminstone för halva befolkningen. Hur konkurrerar vi på samma villkor? Hur mår 
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vi egentligen på orgelpallen? En historisk inblick i organistvärlden kan ge ett annat 

perspektiv på vårt yrke och den musikaliska utvecklingen i Sverige. 

 

 

 5.Undersökning (metod) 

 

När jag funderade på hur jag skulle kunna närma mig en lösning på problemet med  

identitetssökning, kom jag på idén att fråga mina klasskompisar med likvärdig 

bakgrund, erfarenhet och utbildning utomlands. Detta kom inte spontant. Jag 

trodde nämligen, att det skulle finnas några likheter med upplevelser och känslor 

samt några gemensamma drag för oss, som går på kyrkomusikerutbildning med 

orgelinriktning på KMH.  

Jag har skapat ett frågeformulär med aktuella och relevanta frågor angående 

musikalisk utbildning i hemlandet och musikutbildning i Sverige. Först tänkte jag 

att försöka involvera många studenter på KMH för att nå så många studerande som 

möjligt. Det visade sig vara en  näst intill  omöjlig uppgift. Vissa studenter lovade 

att delta med glädje. Andra studenter fick formulär men glömde att svara eller 

lämna in. Tiden rann snabbt och  slutligen bestämde jag mig för att involvera bara 

de studenter, som har precis samma förutsättningar och går precis samma 

utbildning, som jag gör. De blev ombedda att svara ärligt och snabbt, utan för 

mycket betänketid samt att bara gå  på känslor. Det blev fyra studenter, som 

besvarade enkäten. Alla tillfrågade är kvinnor mellan 37 och 50 år gamla. De går 

samma utbildning, har liknande bakgrund, annat modersmål än svenska, spelade 

piano innan, går på masterutbildning eller påbyggnad med orgelinriktning. Jag 

förutsätter att liknande erfarenheter förmodligen kan visa vägen i min 

identitetssökning. Jag bestämde också att djupare intervjua dessa deltagare, om jag 

inte hittar några gemensamma drag  och inte får tillräcklig information för att dra 

slutsatser.  

 Det är visst svårt att dra framåtriktade och generella slutsatser samt att 

implementera resultatet för hela utbildningssystemet i Sverige. Min undersökning 

gör inte anspråk på att vara en riksomfattande undersökning med villkor för 

studenter med invandrarbakgrund, däremot  ett försök att hitta gemensamma drag, 

likheter och olikheter för personliga upplevelser av olika skolningar och deras 

påverkan på individen.  

Hela enkäten med sammanställning av svar skall bifogas detta examensarbete, som 

gör det möjligt att se, vilka frågor som har ställts. Däremot blir det inga namn 

nämnda i det aktuella examensarbetet utan tillåtelse av etiska skäl. 

Sammanställningen av svaren kommer att användas i de olika kapitlen i mitt 

arbete.   

Om det hjälper mig och andra att få bättre förutsättningar att utvecklas som 

musiker, besvara några besvärliga frågor eller hjälpa till att inte känna sig ensam i 

utbildningssituationen, blir jag nöjd och glad över att ha bidragit med mer 

förståelse för våra funderingar och tvivel. 
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 6. Det pedagogiska perspektivet i 

  identiteten 

 

Ett generellt problem i rysk pedagogik, enligt min erfarenhet och uppfattning, är att 

barn är väldigt bundna till noter och sällan improviserar fritt. Undervisningen är 

helt byggd på inlärning av klassiska stycken utantill. Man använder både 

västerländsk och rysk klassisk repertoar i undervisningen. Redovisningen sker 

regelbundet i form av konserter och examinationer, som är oerhört stressiga och 

krävande. Misslyckade framträdanden kunde lätt bryta ner och knäcka eleverna. 

Allt skedde på största allvar. Vi förväntades att prestera på den yttersta, högsta 

konstnärliga nivå redan i åtta- nioårsåldern. Den tävlingsinriktade pedagogiken 

uppfostrade några få verkligt stora världsstjärnor men misslyckades totalt med att 

ta till vara alla de andra begåvningarna. Detta innebär att även begåvade 

människor, som arbetar professionellt med musiken får dåligt självförtroende och 

ibland slutar att spela helt och hållet.  

Kan man säga att friheten i spelandet förutsätter friheten i tänkande? Jag tror, att 

det är otroligt viktigt att poängtera detta i en pedagogisk process. Visst behöver vi 

alla strukturen och kunskaper i musikhistoria i vårt spelande för att vara trovärdiga 

och ärliga mot epoker och tonsättarna. Hur kan friheten i spelandet uppnås på 

riktigt, utan några bindningar och förhinder? 

Jag var lyckligt lottad med orgellärare, som har hittat ett fungerande sätt att 

undervisa en så pass vuxen människa. Ralph Gustafsson är en fin människa och 

begåvad lärare. Man blir mycket lugnare och grundligare efter de fem studieåren 

hos honom. I undersökningen ställdes en fråga om den svenska skolan, som visade 

enhälligt, att undervisningen var uppmuntrande, positiv och respektfull mot 

individen. Det finns en viktig poäng beträffande den svenska undervisningen i 

påståendet. Det skapar förutsättningar för en lugn och kontinuerlig utveckling. Man 

får vara lycklig över ett sådant sätt att undervisa. Jag själv är ett typiskt exempel på 

den stressade sovjetiska skolan, som fortfarande brottas med nervositet vid alla 

framträdanden. Man kan nämna också individuell anpassning i undervisningen i 

Sverige. Ralph utgick alltid från mina behov i stunden. Det var en dyster period, 

när mina händer började strejka igen. Då hittade han repertoaren för att utveckla 

mitt fotarbete. Det var fint och effektivt att hålla igång en elev, som har upplevt de 

svåra momenten. Det kändes också uppmuntrande och tryggt att inte vara ensam 

med sina problem. Man uppskattar det väldigt mycket. Varför skriver jag om detta? 

Jo, det är det finaste momentet i skolgången. När man verkligen behövde hjälp och 

fick den. Med tanke på den mördande konkurrensen i Ryssland, tror jag inte att det 

skulle lösas på samma sätt. Snarare tvärtom... att man kanske skulle hamna i 

situationen med yrkesbyte igen. 

I undersökningen ställdes en fråga om val av repertoar  i undervisningen och 

friheten och möjligheten att påverka detta. Det var slående att se, att alla svarade 

likadant. Man bestämmer själv och väljer repertoar i Sverige. Lärare kan ge råd och 

tips. Hemlandsundervisningen var strikt i den frågan och tillät inte så mycket frihet. 

Det fanns undervisningsböcker med ett antal stycken, som var rekommenderade för 

varje ålder under skolans gång. Här kunde din lärare välja ett stycke för dig. Visst 

rådfrågades eleven också. Det var största lycka om lärarens och elevens smak 
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stämde överens. På fackskolan var repertoarvalet friare och utgick mer från 

individuell utveckling.  

En annan absolut enighet var i frågan om antalet undervisningstimmar. Det visade 

klart och tydligt, att studenter var nöjda med antalet undervisningstimmar i 

hemlandet. Sverige däremot var inte det bästa och generösa landet. Vi ser nu hur en 

dålig ekonomi påverkar undervisningen. Antalet timmar per elev blir mindre. 

Eleverna måste arbeta i ensamhet utan tillräcklig vägledning. Det är solklart att en 

sådan situation påverkar kvalitet och präglar identiteten. Man kan inte marineras 

själv i sitt övningsrum i veckor. Då lär man in en massa fel och det tar mycket lång 

tid att rätta till dem. Den musikaliska utbildningen är den dyraste utbildningen i 

vilket land som helst. Man kan fråga sig, varför till exempel Tyskland och Norge 

fortfarande har kvar fyraårig utbildning för organister. De måste väl också anpassa 

sig efter ekonomiska marknadsförutsättningar. Det är dags att diskutera den 

rådande situationen med politiker och höja rösten, om man vill ha kvar en 

någorlunda vettig kvalité på yrkesutövningen i det här landet.   

 Det påverkar identiteten, att man känner stress och oro av otillräcklig ledning. Jag 

kände själv att antalet undervisningstimmar borde ökas lite mer i stället för att 

skäras ner. Man tappar motivation ibland av veckolånga pauser mellan lektioner. 

Det gäller att vara otroligt disciplinerad och drivande för att hålla humöret på 

toppen. Kontinuitet i undervisningen är därför oerhört viktig.  

Det finns orosmoment i skolningen både i hemländerna och Sverige. "Hur 

stressande/påfrestande var/är utbildningen?"   ställdes en fråga i undersökningen. 

Svaren blev inte så glädjande. Undervisningsprocessen kräver mycket energi och 

var/är påfrestande.  

Man kan delvis förklara stressnivån av de höga prestationskrav, som man sätter på 

sig själv. Det kan också delvis förklaras av ålderskäl. Alla deltagare är kvinnor och 

i åldersgrupp från 35 till 50. Det säger mycket om att man har andra 

ansvarsområden i livet också- familj och barn. Det är inte lätt att prestera på 

toppen, när man befinner sig i medelålderns period. Å andra sidan är det en 

välsignelse, att Sverige kan erbjuda en möjlighet att studera och vidareutbilda sig 

även när man är 30 plus och befinner sig mitt i livet för att göra en omställning.  

 

En mogen och välintegrerad människa med en välutvecklad identitet har en 

stabil uppfattning om sin egen situation i samhället. (Alsmark, 1997, sida 10)  

 

Här kan man fråga sig, hur välintegrerade de är, som besvarade frågorna i min 

undersökning. Vi alla är mogna och lyckades väl att anpassa oss till de nya 

villkoren i det nya landet.  En enda sak är ganska tydlig och representativ - vi 

lyckades komma in på KMH och har konkurrerat på samma villkor vid 

antagningsproven. Språket är den andra nyckeln till integration. Oavsett brytning 

kan vi förmedla våra tankar och känslor och kommunicera dem fram. Visst, finns 

det kulturkrockar och missförståelse ibland, men det är en naturlig del av 

utbildningsprocessen.  

Det var intressant, att se ett mönster i svaren. Det säger mycket om motivation och 

målmedvetenhet hos alla tillfrågade kvinnor. Nästan alla svarade att de planerar att 

utbilda sig vidare efter avslutade studier på Kungliga musikhögskolan. Här kan 

man notera att kvinnor blir mer och mer självständiga och vågar förverkliga sina 

drömmar.  
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Ur pedagogiskt perspektiv var det intressant att notera att betygsättningen i 

hemlandet stimulerar till vidareutveckling. Man kan fundera lite över den rådande 

diskussionen om betygsättning i svenska skolan. Man behöver inte vara rädd för 

betygsättning från första klass. Då vet man tidigt, vilka barn som skulle behöva 

mer uppmärksamhet. Det skapar tydlighet och ställer krav på kunskapsnivån. Det 

kanske blir bättre resultat i Pisaundersökningar. "Det finns betygsättning i Sverige, 

som stimulerar vidareutveckling". Stämmer inte alls, enligt svaren  i 

undersökningen.  

Man kan se ett tydligt mönster i svaren angående hemlandsundervisning. Enhetliga 

svar att det stämmer helt, att den pedagogiska processen i hemlandet är byggd på 

gradvisa utvecklingar/nivåer. Samma svar att det stämmer helt angående 

obligatorisk repertoar och separat prov i teknisk utveckling, som man måste tentera 

varje termin. Det framgår tydligt att det inte heller skadar blivande musiker att 

införa lite hårdare krav på teknisk utveckling.  

Alla svarade att det stämmer helt, att utbildning i hemlandet ledde till karriär inom 

musikområdet. Här kan man säga några ord om specialisering och spetskompetens. 

Det var lite problematiskt för mig att kyrkomusikerutbildningen var så bred. Man 

måste behärska flera viktiga ämnen så som orgel, piano, sång samt körledning och 

dirigering på den högsta möjliga nivån för att klara av det blivande yrket. Många 

studenter från det forna sovetiska landet har en annan erfarenhet. Vi utbildas i ett 

ämne djupt och förväntas arbeta i samma yrke under hela livet tills pensionsdagen 

kommer. Det var en hög tröskel för mig att prestera lika bra i alla ämnen. Ibland 

kände jag maktlöshet och att tiden inte räckte till.  Det är klart att identiteten 

påverkas av detta. Man ställer en  massa frågor till sig själv och tvivlar på sina 

förmågor. Är jag tillräckligt bra här? Hur inspirerar jag andra, när jag känner mig 

otillräckligt utbildat i det här ämnet?  

En del av identiteten är vår relation med den fysiska kroppen. Detta nämns  på 

grund av att det har en stor inverkan på individens välmående och självuppfattning. 

Studier i musik kräver många timmar stillasittande och kan leda till stora 

konsekvenser på det fysiska planet. Kroppen börjar anpassa sig till konstgjorda 

positioner och ryggraden böjer sig. Spänningar leder till inflammation och ohälsa. 

Jag var själv flera gånger under min musikaliska karriären på ruinens brant. Det 

känns otroligt viktigt att tala om problematiken i undervisningsprocessen. I mitt 

hemland brydde man alldeles för lite om elevens kroppsliga hållning och fysiska 

välmående. Mina lärare  i Ryssland tjatade inte heller om detta. Det är verkligen 

synd!  Ralph Gustafsson, min professor i orgel, var pedagogisk och konsekvent i 

den här frågan. Han själv är en fin förebild för många organister. Han tipsar gärna 

om hur man värmer upp sig på morgonen med triosonater av J. S. Bach, som 

stimulerar hjärnan, utvecklar koncentrationsförmågan och koordinationen. Men 

innan uppvärmning springer man en runda. Det är hög tid för mig att ta detta på 

allvar. Man har förhoppningsvis många yrkesår framför sig, som kräver en god 

hälsa, koncentration och välmående för att inspirera och motivera andra i 

omgivningen.  
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Är Musiken ett kall eller bara ett yrke, som många 

  andra?     

 
I den sovjetiska staten existerade inte Gud och kyrkan hamnade i onåd hos 

sovetiska makthavare. Vi barn kände till bibelns berättelser ändå lite grann, litet 

modifierad och anpassad till den sovjetiska verkligheten, särskilt en berättelse att  

man inte får gräva sin talang i jorden, utan däremot utveckla och förvalta den på 

rätt sätt. Vi fick ”med morot och piska” utvecklas på de musikaliska fälten. De högt 

ställda kraven och förväntningarna förstörde ganska många begåvningar, som helt 

tappade lusten att spela fritt.  

 

Ju mer vi i våra liv odlar god musik, desto mer kommer vi i samklang med 

skaparens oändliga kraft och ledning. Sådan musik ger oss styrka att definiera 

och fullgöra våra jordiska mål. Om du utvecklar ett djupare förhållande till 

god musik, kommer du att märka, att många områden öppnar sig i ditt liv. 

(Lingerman, 1987,  sida 5) 

 

"Musiken för mig är ett kall, som jag vill dedicera mitt liv". Så ställdes en fråga i 

enkäten. Fyra av fem musiker ( inklusive mig själv) svarade att det stämmer helt. 

Det säger ganska tydligt, att många vill göra sitt bästa och prestera på den högsta 

möjliga nivån samt att ta sitt livs kall på största allvar. Varje person vill förvalta sin 

begåvning på det bästa sättet. Det är därför vi lägger oändligt många timmar på 

övning och självutveckling.  

Det var intressant att upptäcka att nästan alla tillfrågade studenter i undersökningen 

bestämde sig för att bli yrkesmusiker tidigt. Spannet ligger mellan 11 och 18 år. 

Alla tillfrågade har erfarenhet av musikundervisning i sitt hemland sammanlagt 

under mellan 14 och 21 års tid. Av detta kan man se att människorna var riktigt 

motiverade att satsa på musiken och kämpa för att bli yrkesmusiker. Ett yrke, som 

kräver uthållighet, tålamod och envishet. Ett yrke, som är i ständig utveckling och 

kräver möda. Ett yrke, som är så exponerande och energislukande. Ett yrke, som 

alla älskar oavsett nedgångar, framgångar, kritik, beundran, utsatthet, blommor, 

applåder, tvivel eller bekräftelse. Ett yrke, som man inte kan vara likgiltig för och 

alla människor har synpunkter på.  

Är det verkligen en stor bedrift att bli yrkesmusiker? Just det! Vem skulle tåla allt 

detta och fortsätta ändå? Man kan säga att bara övertygade och besatta av musiken, 

kan vara yrkesmusiker. 

Det är några ställda frågor i undersökningen och studenternas svar:  

"Jag planerar att få arbete som yrkesmusiker". Instämmer helt... fyra enhetliga svar. 

"Musiken för mig är bara ett yrke, som många andra". Instämmer inte alls är tre 

svar och ett svar är neutralt (varken instämmer eller är emot).   
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 Lust eller tvång? 

 

 

"Musiken är det universella språket"(Richard Wagner) 

Vad ligger i den drivande envisheten att fortsätta med musiken? Jag frågat mig 

själv många gånger, om det är värt att hålla på med musiken. Man kan lika bra 

välja ett mindre tidskrävande och exponerande yrke. Dessutom blir det mycket mer 

i plånboken varje månad....  

 

God musik ger oss näring. Den är alltid stärkande, eftersom den bringar oss i 

samklang ned kraftfulla vågor av livsenergi och med den outgrundliga källan 

till allt gott. (Lingerman, 1987,sida 1) 

 

Förbryllande nog kom jag fram till en konstig slutsats. Min identitet är musiker. 

Efter flera olika utvägar och provsmak av olika branscher drev jag mig tillbaka 

med envishet och kärlek till det, som jag vill bli och är bra på - musiken. Det finns 

så otroligt många möjligheter att uttrycka sig på inom de musikaliska fälten, att 

man aldrig har tråkigt. Man hittar så småningom sin egen nisch för att fortsätta. 

Med lust eller tvång? Jag skulle säga både och.   

 

 

 

 Tvång med lust... 

 

 

 

Den musikaliska undervisningen i Ryssland riktar sig mot otroligt motiverade barn. 

Här menar jag snarare yttre motivation. Det kan vara föräldrar, som förverkligar 

sina orealiserade drömmar och piskar på sina barn för att uppnå den musikaliska 

toppen. Det kan vara även ofrivilliga val, som har blivit en stor bingolott. Det kan 

också bli ett helt eget val eller påverkan av vänner. Oavsett vilken väg som ledde 

till inträdesprov på musikskolan vid 6-7 års ålder, hamnar ett barn i en 

högpresterande, tävlingsinriktad miljö med stora förväntningar, betygsättning från 

första klass och prestigekrav från allt och alla. Jag lägger inga värderingar i detta. 

Allt är på gott och ont. Kanske blir det inga problem med Pisa-undersökningar, 

men det  kan hända  stora mänskliga tragedier också. Det händer att begåvade 

musiker slutar spela helt och hållet. Jag kan själv bevittna, att mina klasskompisar 

har valt absolut skilda vägar. Klassen bestod av 26 barn. Musiken som yrkesväg 

valdes av 2 flickor och 3 pojkar.  

Man kan diskutera hur effektiv statens investering var, men det är annan fråga för 

någons ekonomiska avhandling.  
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I mina barndomsår fick jag skolas in i den ryska rika musikaliska traditionen. Jag 

skulle inte säga, att det är fel uppfostran och skolning. Men det är definitivt en 

annorlunda skolning och en annorlunda uppfostran och ett annat tänkesätt. Inga 

lärare tar hänsyn till barnets ovilja att lära sig. Den här frågan dyker  inte ens upp 

på dagens agenda. Barnen måste, bör och tvingas att tillgodogöra sig de kunskaper, 

som de matas med i skolan. Skolplikten  diskuteras inte. Den finns i lagen och 

ingen ifrågasätter, att det skulle kunna vara annorlunda. Skoltrötthet eller 

utmattning existerar inte i lagen. Alla barn måste gå igenom minst 8 år i skolan och 

detta är obligatoriskt. Extra studier, som musik- eller konstskola, väljs ofta av 

föräldrar, som vill ge det bästa till barnen. Det händer ganska ofta att barn 

genomför de extra utbildningarna mot sin egen vilja. Självklart finns tvång i allt 

detta. 

"När det äntligen är dags att börja med instrumentala lektioner, får eleven 

många nya uppgifter att arbeta med: hur man sitter, hur man håller händerna, 

tar fram klangen, räknar... Man skall lära sig klaviatur, noter, pauser, klaver o 

s v. Bland alla dessa uppgifter får man inte glömma det viktigaste -  att inte 

bara bevara barnets kärlek till musiken, utan också utveckla intresset för 

musiklektioner, där lärarens personlighet och kontakt med eleven spelar en 

viktig roll." (Timakin,1992, sida 7) 

 

 Det låter vackert eller hur? Det finns många motsättningar mellan de fina, rätta 

pedagogiska böckerna och den dystra verkligheten. 

Jag upplevde mina första fyra år på internat som mycket tråkiga och påfrestande 

med rädsla och tvång. Min lärare i piano var inte en särskilt tålig, lyhörd eller 

begåvad pedagog. Hon slog mig på fingrarna, om jag inte kunde göra rätt sak efter 

två upprepningar. Det framkallade hat och olust att ens öva eller spela piano. Lägg 

märke till att jag var bara 6 år gammal, när detta hände. Efter två sådana fall gick 

jag till rektor med klagomål och önskade att byta lärare. Det fick jag inte! Däremot 

fick jag fortsätta hos henne och den hatstämning på lektionerna fortsatte i alla 8 år. 

Systemets bekvämlighet värderades mycket högre än individens (barnets) rätt att få 

en trygg studiemiljö och skolgång . 

 Jag måste tillägga, att jag hade extremt lätt för mig att absorbera och bearbeta alla 

nya kunskaper. Dessutom var jag flitig och övade mycket.  Min fröken försonades 

så småningom med tanken på att vara min lärare och blev på slutet även stolt över 

mina framgångar. 

 

Man bör därför försöka finna en väg som gör övningen meningsfull och 

musicerandet till en lustfylld upplevelse (Lif, 1998, sida 11) 

 

Jag kan nu säga, att min lust kom tillbaka trots all sådan psykologisk utpressning. 

Det var tack vare andra lärare i olika biämnen, som uppmuntrade mig och stödde 

mig i alla dessa år. Det är klart att sådan destruktivitet präglar musikerns öde. En 

massa spänningar och psykologiska blockeringar lagras och staplas på varandra. 

Deras påverkan finns fortfarande och jag brottas med dem så gott jag kan.  

 Allt vände ungefär vid 10-11 års ålder, när lusten att spela kom smygande med de 

nya färdigheterna i teknik och uttryck. Då blev jag verkligen motiverad! Tack vare 

min lärare i solfeggio (musikteori), som upptäckte mitt absoluta gehör och 

snabbhet i harmonianalys.  Han var otroligt snäll och uppmuntrande. Jag tror att det 



16 

hände då, att jag hade bestämt mig för att bli musiker. Det skapade en enorm, 

drivande kraft att utvecklas vidare, öva och bevisa för den vuxna orättvisa världen, 

att jag kan och vill. Jag använder ordet "orättvisa"  p g a att jag upplevde det så i 11 

års åldern.  Det händer många saker i den lilla varelsen med ändringar i kroppen 

och medvetandet.  

 

Det kan finnas många orsaker till spänningar, t ex allmän osäkerhet, överkrav 

eller dåligt självförtroende. (Lif, 1998,sida 9) 

 

Dina attityder har en oerhört stor betydelse för vad som skall hända dig och 

hur din dag skall bli. Eftersom upplevelsen i sig är neutral, är det din 

inställning, dina tankar och känslor, som till stor del bestämmer, hur du 

kommer att möta de utmaningar och möjligheter, som du ställs inför. Att 

iaktta men inte döma är tecken på ett sunt psyke, att inte hålla fast vid snäva 

och begränsade uppfattningar på det förflutna, utan vara öppen för nya tankar 

och möjligheter. Ett sådant psyke är vaket, iakttagande och utgör ett 

ändamålsenligt instrument för själen. I samma grad som ditt sinne kan förbli 

flexibelt, förväntansfullt och välanpassat, kommer ditt liv att skänka dig 

många nya möjligheter. (Lingerman, 1987, sida 31) 

 

I undersökningen ställdes några attitydfrågor angående musikpedagogiken både i 

hemlandet och Sverige. Det var underligt att se likheterna i alla svar. Det visade 

sig, att alla upplevde hemlandsutbildningen som krävande, utvecklande, strikt, 

systematisk och målinriktad.  

Tre var överens om att hemutbildningen även var kunskapsfrämjande, konservativ, 

tävlingsinriktad, studiemotiverande, yrkesförberedande och stimulerande. Det kan 

förklaras med att utbildning ger en otroligt fokuserad spetskompetens. Du 

förväntas att arbeta genom ditt utvalda yrke åtminstone under 30-40 år, till din 

pensionsdag. Det stämmer generellt för en rysk utbildning oavsett vilket yrke man 

väljer. Det är extremt svårt att byta bana mitt i livet. 

Enligt min uppfattning kan man prova på olika varianter i Sverige tills man landar 

rätt. Det tar sin tid att mogna och känna efter. Om man gör de olika svängningarna 

och inte blir utskälld och utfryst för detta, är chansen att lyckas och få ett bra 

inspirerande och trivsamt liv mycket större. Det är sådana provspår, som kan leda 

till ett meningsfullt liv och skapa förutsättningar till självförverkligande. Jag tror att 

det blir lättare och mer accepterat  i ett modernt samhälle. Kanske beror det även på 

den stora invandringen? 

 

 

  Lust med tvång... 

 

 

 

När man bestämmer sig för att välja ett yrke för livet, tänker man vanligtvis inte så 

mycket hur kringliggande omständigheter påverkar ens liv och ekonomi. Sådana 
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frågor spelar en obefintlig roll, när man är ung och besatt av lusten att förverkliga 

sina drömmar. Detta gäller först och främst mig själv. 

 

Tag fasta på musikens skatter, inte dess brister. Lyssna på övertonerna 

bortom noterna, de större melodierna och arketyperna som kompositören 

kanske har "hört" och delvis fört fram. Träng in i tystnaden mellan noterna. 

En sådan attityd av öppenhet utvidgar och fördjupar din musikaliska 

upplevelse. I en glädjefylld atmosfär kan den stora musikens helande 

vibrationer lättare tränga in i dig och skänka dig största möjliga njutning och 

uppbyggelse. (Lingerman, 1987, sida 10) 

 

Musikutbildningen i Sverige beskrevs av alla som positiv, respektfull mot 

individen och uppmuntrande. Tre kvinnor i min undersökning var överens om 

sådana egenskaper som utvecklande, tillåtande och yrkesförberedande. 

Man väljer sin utbildning själv och det är ett stort ekonomiskt beslut också. Hur 

finansierar du dina studier? Har du tillgång till instrument samt möjlighet att öva?  

Du tvingas hela tiden att lösa problem. Det är DINA problem och du tvingas att 

lösa dem på det effektivaste sättet.  

Inträdesprovet till KMH var en stor upplevelse för mig. Det kändes overkligt att så 

många söker sig dit. Man vet om en svår marknadssituation men gör det ändå. Det 

var inte den lättaste i mitt liv. Du förväntas att vara bäst på allt och prestera på 

toppen åtminstone i fem olika ämnen.   

Visst var det svårt för mig! Man känner ibland maktlöshet och otillräcklighet inför 

alla de stora förväntningarna. Särskilt om man tänker på antalet 

undervisningstimmar och alla "intensiva" veckor. 

Nu kommer tvång in i bilden... Det är DU själv, som avgör hur långt du kommer att 

utvecklas och hur mycket energi och tid du lägger på olika ämnen. Således är det 

DITT ansvar för din utbildning. Ingen går bakom och piskar på... Tvånget är ditt. 

Du själv tvingar dig till bättre prestationer. Där borta väntar den stora vilda 

arbetsmarknaden på dig. Hur mycket kunskaper hinner du suga in i dig under 

skolans gång, desto lättare och roligare blir det i det verkliga livet.  Och det är den 

största skillnaden mellan utbildningar i Sverige och Ryssland, tycker jag i alla fall. 

Ingen superstrikt kontroll och ingen piska... 
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 7. Organist och kyrka 

 

 

Den viktigaste aspekten i min identitetssökning är kyrkans roll i yrkeslivet för varje 

organist. Kyrkan i Sverige har en tusenårig historia bakom sig och har spelat en 

stor roll i det svenska samhället under lång tid. Jag vill inte berätta hela religionens 

historia här. Det finns för litet utrymme för en sådan undersökning här. Jag vill 

koncentrera mig på de viktiga aspekterna, som påverkar min musikaliska  identitet 

och min väg till orgelpallen.  

Dessutom är kyrkan den största konsertarrangören och kulturbäraren. Även i vår 

moderna tid med sekularisering i samhället förblir kyrkan kulturbärare och 

beställare av musik. Det är bra att förstå kyrkans roll i kulturlivet. Det är många 

musiker, som är tacksamma för det. Det kan kännas konstigt, att icke troende 

människor (sångare, instrumentalister, dirigenter med flera) har plats i 

gudstjänsten, men kyrkan försöker inkludera alla. Historien ger ett annat perspektiv 

på vår moderna tid och man vet inte exakt hur våra ättlingar relaterar sig till 

kyrkans roll i det sekulariserade samhället.    

Orgel använder man i den kristna traditionen med undantag. Den ortodoxa kristna 

traditionen har nämligen inga instrument alls i sina kyrkor. Här finns en intressant 

aspekt i min identitet. Jag har kommit till den kristna tron ganska sent vid 25 års 

ålder. Det var alltid självklart för mig att man sjunger i kyrkan men inte spelar.  

Således var det en stor omställning i mitt tänkesätt, när jag flyttade till Sverige.   

Jag är fortfarande ortodox kristen och sjunger gärna en gång om året den stora fyra 

timmar långa påskgudstjänsten i den lilla grekiska församlingen i Vårberg, som 

omfamnar ortodoxa kristna människor från alla världsdelar. Samtidigt utbildade jag 

mig först till kantor och senare till organist för att vara med och arbeta i Svenska 

kyrkan. Jag tycker att det är rätt att vara med både i svenska lutherska traditionen 

och inte lämna mina rötter i den ortodoxa traditionen. De kristna värderingarna är 

likadana, så jag känner inte några motsättningar i helheten. Visst använder jag olika 

redskap i gudstjänsten. Rösten tillhör både den ortodoxa och lutherska traditionen. 

Orgel och piano står självklart och väl till hands i den lutherska kyrkan.  

Det var en svår period i början, när jag tvekade om det är tillåtet och rätt att vara 

med i svenska kyrkan. Som tur träffade jag många kloka människor i Sverige, som 

har hjälpt mig att inte gå vilse. Den frågan kan bli otroligt svår för många musiker 

med invandrarbakgrund. Det gäller att lyssna på sitt hjärta och välja.  
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 8. Orgel och repertoaren 

 

Orgeln är både blås- och tangentinstrument. I min egen historia blir det full pott. 

Jag spelade både blåsinstrumentet fagott och tangentinstrumentet piano. Det blev 

lite överraskande för mig att jag kunde förena egenskaper från båda delarna på 

samma sätt i ett enda mäktigt instrument. Det var svårt i början. Orgeln är ett 

fysiskt krävande instrument. Orgeln kräver mycket tålamod, övningstimmar, 

koncentration och koordination. Det var få lyckliga stunder i början av studierna, 

och dessvärre många besvikelser, slit och tårar. Belöningen blev enorm, när mitt 

kämpande började ge ljuvliga stunder av lycka, när jag kände mig ett med 

instrumentet. Jag kunde inte åstadkomma samma känsla av mäktighet och jubel 

med fagott eller piano. Visst behärskade jag de båda instrumenten på en 

professionell nivå, men ändå... min identitet förändrades mycket på grund av 

orgeln.  

 

Nu vill jag fokusera på själva instrumentens drottning, ORGEL.  

 

Mannen bakom uppfinningen hette Ktesibios, han var ingenjör och levde i 

Alexandria omkring 250 f. Kr. (Hellsten, 2002, sida15.)  Det är också klart att 

instrumentet användes vid olika former av officiella fester, ceremonier och 

processioner och det har även haft religiösa funktioner.( Hellsten, 2002, sida 

16) 

 

Här kommer generell information och fakta om olika länders traditioner, repertoar 

och orgelns plats i historien, som jag har i min kunskapsbank. 

Orgeln förknippas med kyrkan och kyrkorummet och spelar en viktig roll i liturgi 

och ritualer. Oavsett vilken religion man har, finns plats för musikens existens i 

kyrkan. Orgeln blev ett självklart val på grund av sin mäktighet och kraft. 

Orgelklangens påverkan på människan är omvittnad och välbeskrivet. Orgeln har 

stabilitet, enorma klangmöjligheter och en tekniskt avancerad men begriplig 

konstruktion. Dessa egenskaper blev utvecklade under årens lopp till 

superavancerade tekniska underverk, som en modern orgel är. Kyrkan hade alltid 

resurser till att investera och underhålla instrumentens drottning. I utbyte hade 

orgeln tjänat kyrkans syfte väl för att få församlingarna levande. De första judiska 

församlingarna hade orgel i sin tjänst. I den katolska kyrkan har orgeln en praktful 

plats och används flitigt i liturgin. Den lutherska kyrkan har orgeln i sin tjänst. 

Jag måste nämna en annan viktig sak i mitt musikaliska liv, som är orgelns 

förtjänst. Organisten är solist. Bara detta kan medföra identitetsförändring. Det är 

ett  helt annat sätt att tänka, spela och bete sig. För många musiker kan det bli 

förbannelse och en omöjlig tröskel i karriären. Jag känner mig själv ibland 

förvirrad och förtvivlad i min nuvarande roll. Jag tror, att det krävs kaxighet och 

mod, som jag inte har utvecklat än, tillräckligt för att känna mig fri och lugn. En 

annan viktig sak är övertygelsen i det musikaliska konceptet, som man erbjuder 

sina lyssnare. Är jag trovärdig? Låter det bra?  Som pianist arbetade jag med 

solister, instrumentalister eller dansare. Jag spelade inte så ofta ensam. Det är en 

helt annan roll, när man är koncentrerad på ackompanjemang och uppgiften att 
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lyfta fram en solist. Det krävde en stor förändring i min mentalitet och omställning 

av alla vanor. Jag hade inte heller någon stor hjälp av min musikaliska karriär från 

den filharmoniska erfarenheten. Jag spelade fagott och kände mig överlycklig 

ibland av den symfoniska repertoaren. Men som musiker var jag en liten kugge i 

det stora symfoniska maskineriet. Man spelar en helt annan roll i det musikaliska 

sammanhanget. Man behöver mod för att övertyga sig själv och alla andra, att man 

är värd platsen på orgelpallen, att man har någonting att säga med den musik, som 

man har valt, att man kan vara stolt och nöjd över programmet för konserten, som 

nyss framfördes, att man har yrkesstolthet och den inre övertygelsen, när man sätter 

sig på orgelpallen och drar de alla lustiga registerandragen. 

Den stora läktarorgel i Engelbrekt kyrkan  är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri 

AB, Gammelstad och invigdes år 1964. Orgeln har för närvarande 90 stämmor och 

mekanisk registratur. Orgeln hade ursprungligen 86 stämmor men byggdes om så 

sent som 2014 och fyra nya stämmor berikade orgelns mäktiga klang. Det är en av 

de finaste och största orglarna i Skandinavien. Orgeln intonerades av österrikiske 

orgelbyggaren Walter Thür. Det stora och praktfulla instrumentet präglas tydligt av 

orgelrörelsens klangideal. Orgeln ger enorma möjligheter att spela musik från olika 

epoker. Det låter trovärdig och vackert. Här kommer jag att spela min 

examenskonsert den 4 juni 2015. Min konsert består av Bach, som tillhör 

barockstilen och fransk romantisk musik, som kräver absolut en annan klang och 

teknik att spela.  

 

Men musiken påverkar människor på olika sätt, formar deras uppfattningar 

om världen och livet. Musik kan ses som system av erfarenheter som lagrats 

på varann under århundraden. Erfarenheterna kan sedan erövras som 

sammanhängande helheter och man behöver inte längre upprepa varje steg i 

de processer som en gång gav upphov till dem. det handlar såväl om 

grundläggande förhållningssätt till tid, rum och andra människor, som om 

mer specifika erfarenheter av hur ljud kan produceras, blandas och uppfattas. 

Ur musik kan man således få insikter om hur aspekter av livet gestaltat sig för 

tidigare generationer. Mer betydelsefullt ändå är kanske att musik tycks ha en 

särskilt förmåga att försätta människor i sådana välkända men 

svårbeskrivbara tillstånd vari de kan erövra insikter om hur livet kunde vara. 

På så sätt är människor musikaliska beteenden och uppfattningar om musik 

starkt beroende av den musik de faktiskt omger sig med. Så får vi en 

rundgång, ett ständigt kretslopp runt modellens tre poler, musikljuden, 

beteendet, uppfattningarna. (Ronström, 1990, sida 8) 

 

 

Är det svårt för en klassiskt skolad musiker att bo i ett annat land? Hur är det med 

repertoaren? Är det någon hjälp, att man har studerat klassisk musik någon 

annanstans? 

Jag begränsar mig med frågan om orgelrepertoar, som har en viss betydelse och 

påverkar identiteten. 

Man behöver här inte berätta hela orgelhistorien för att förstå den stora betydelsen 

av orgeln i den musikaliska utvecklingen i många västerländska länder. 

Orgellitteraturen  omfattar många epoker och  länder. Min examenskonsert består 

av flera franska stycken. Jag älskar den romantiska franska traditionen. Det finns 

många likheter med rysk musik: vackra melodier, härliga harmonier, övergångar 

med tempoförändringar, fina tydliga former. Allt detta ger organisten en möjlighet 
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att utrycka sina känslor och bli mer svängig och emotionell laddad än i den strikta 

barockmusiken. Jag var inte särskilt intresserad av de franska orgeltonsättarna 

innan. Det var en härlig upptäcktsresa för mig, som musiker. Den här musiken talar 

direkt till människors hjärtan.  

Den tyska traditionen i orgelutveckling gav oss mänga framstående organister och 

tonsättare. Framstående tonsättare och den riktiga titanen i musikhistorien är 

Johann Sebastian Bach. Hans betydelse för orgelutvecklingen är omöjlig att 

beskriva med vanliga ord. Varje organist har i sin repertoar verk av J S Bach. Jag 

spelar hans Fantasi och fuga g-moll (BWV 542) på min examenskonsert. Alldeles 

oavsett vilket land du har kommit ifrån, besvaras frågan om den mest kända tyska 

tonsättaren blixtsnabbt. 

Visst, kan man leva i olika traditioner och ha kulturella skillnader, men Bach är 

aktuell i all klassisk musikundervisning. Så är det i Ryssland, så är det i Japan, 

Brasilien, USA, Sverige eller Spanien. Det är därför vi har en gemensam grund att 

stå på. Det är därför lättare att skapa förståelse och kommunikation mellan musiker 

från olika länder. Vi vet hur vi relaterar oss till den klassiska traditionen. Därför 

integrationen för musiker kan bli lättare än för många andra invandrargrupper i 

samhället. Vi har ett gemensamt språk  även om vi har olika brytningar.  

Orgelmusiken i Ryssland lever mest på den stora scenen i konserthusen. Det finns 

alldeles för få organister i Ryssland, helt beroende på marknadens begränsade 

efterfrågan. Det är självklart, att sådana förutsättningar inte är stimulerande för 

tonsättarna. Alla ryska organister skolas genom den tyska och franska 

orgelrepertoaren. Vi skämtade om organister i Ryssland under mina studieår att de 

är misslyckade pianister. Nu för tiden är situationen förändrad och orgelmusikens 

utveckling i Ryssland imponerande. Jag träffade många superbegåvade unga 

musiker på en orgelfestival och masterclass i Leipzig 2013.   

Sverige är lyckligt lottat med många begåvade organister och en rik orgeltradition. 

Här kan man hitta orgelkonserter överallt i landet och med det bredaste 

repertoarval för alla smaker. Jag blev fascinerad av svenska tonsättare och 

upptäckte många musikaliska pärlor under mina studier i Sverige. Mest lustigt var 

att upptäcka en ömsesidig påverkan av rysk och svensk musikalisk kultur, likartade 

intonationer och fraser och även lånade melodier från folkmusik. Det skvallrar om 

att vi inte är så lång borta från varandra. Det ger ett hopp om att hitta en väg till en 

bättre förståelse och kommunikation.  

Jag hade förhoppningar om den lättare vägen med musik, när jag hade flyttat till 

Sverige. Det stämmer att det är lättare att hitta gemensamma grunder, när man har 

ett musikens verktyg i sina händer.  

 

Möten i musik ger möjligheter till deltagande och gemenskap, ett slags 

delaktighet oberoende av geografiska och kulturella gränser - en aspekt som 

gärna lyfts fram i festivalsammanhang. Att möten i världsmusik inte enbart är 

en oproblematisk festivalslogan framträdde tydligt i de paradoxer som lyftes 

fram i seminariediskussionerna: musik kan fungera som medel både för 

gränsöverskridande och gränsdragande. Världsmusiken står i vårt 

medvetande både för det regionala och för det internationella. (Österlund-

Pötzcsh, 2001, sida 7) 
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Oavsett vilka tonsättare, som är dina personliga favoriter, kan du med hjälp av 

musiken förmedla dina känslor och dina värderingar. Du kan beröra och skapa 

broar mellan kulturer.  

 

 

Det är alltid underbart att få träffa nyfikna, öppna och intelligenta individer, som är  

intresserade av mig, som företrädare för en rysk kultur. Det är dessa, som gör min 

vardag solig och hoppfull. Det är de, som formar mig som Musiker och 

Världsmedborgare. De bidrar till världens utveckling med alla de demokratiska 

värderingarna och sprider universella grundläggande rättigheter.   

 

   

 9. Kvinnor på orgelpallen 

 

 

Sverige har ett praktfullt exempel i den kvinnliga organisten Elfrida Andrée (1841-

1929), som med envishet och engagemang har bedrivit den musikaliska 

verksamheten. Hon är den viktigaste kvinnliga förebilden i Sveriges musikhistoria. 

Hon banade vägen för många kvinnor, som vågade satsa på musik och ändrade 

förutsättningarna i den konservativa kyrkliga mansdominerande miljön. 

Här är information, som man kan läsa i Sohlmans musiklexikon. 

 Det var inte lätt på den tiden att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Hon 

avlade sin organistexamen i Stockholm 1857, arbetade i finska kyrkan som 

organist, spelade konserter och undervisade i sång på flera olika ställen i landet. 

Hon och hennes far W.Söhrling kämpade hårt för att skapa opinion och öppna 

möjlighet för kvinnor att inneha organisttjänster. Det var en väsentlig insats för att 

förändra de mansdominerade normerna och öppna vägen för kvinnor till egen 

försörjning och yrkesliv som musiker. På den tiden var det inte ovanligt med 

sångkarriär, som hennes syster valde. Däremot var organisttjänster bara för män. 

Kyrkans konservativa världen var grundmurad och kvinnor släpptes inte in på 

några positioner. De kunde uppfostra barn, undervisa eller sitta hemma. De kunde 

hjälpa till i församlingar eller sjunga psalmer i kyrkan. Orgelpallen då? 

Nix...Elfrida Andrée då?  Hon valdes, trots att hon var kvinna, efter ett 

riksdagsbeslut, till domkyrkoorganist i Göteborg 1867, där hon jobbade till slutet 

av sitt liv. Hennes musikaliska gärning för kvinnor i samhället är omöjligt att 

överskatta. Elfrida Andrée var även en betydande tonsättare och hennes verk spelas 

flitigt fortfarande.  

Det svenska samhället har utvecklats enormt under 150 år. Demokratiska 

värderingar, strävan efter rättvisa och jämställdhet förändrade livet i grunden. 

Självklart påverkades alla sfärer och musikområdet i synnerhet. Det är inte 

förvånansvärt i dag att kvinnor spelar orgel, piano eller trumpet. Ingen, som petar 

finger eller höjer ögonbryn nu för tiden. Kvinnor har fått en möjlighet att få den 
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plats, som de vill åt. Visst, finns det kvar osynliga strukturer och koder, som 

förhindrar ibland att komma fram och få precis lika behandling som män. Man kan 

bara se fram emot att någon gång alla murar faller och allt blir lika för alla. Kanske 

är det idealistiskt att drömma om detta? Jag tror att den tiden kommer ändå. Man 

kan bara titta på de mansdominerade strukturer i näringslivet, som ändå börjar vika 

sig.  

Vi är olika, män och kvinnor, och det präglar vårt sätt att uttrycka känslor och 

spela. Jag tror mest på en långsam men oundviklig utveckling, när kvinnor vågar 

visa framfötterna och bedöms på sakliga grunder. Jag tror också på kommunikation 

och samarbete. Man kan gå väldigt långt på kunskapsvägen. Det är bara vilja, som 

behövs. 

  

 

 10. Konstnärlig tillfredsställelse 

   och bejakande 

 

 

I det avlutande kapitlet vill jag lyfta blicken och titta på mig själv och min identitet 

med nya ögon. Lyckades jag förmedla mitt budskap i det här arbetet? Det vet jag 

inte och inte heller kan jag avgöra det själv. Jag vill själv bättre förstå mina 

förutsättningar och situationen, för att kunna vandra vidare. Med all den här långa 

erfarenheten, med alla studieår utmärkta med slit och glädje, nya människor och 

fina lärare, med studiekamrater från annan kulturell miljö och allt härligt och 

underligt, som hände mig på musikhögskolan blir min identitet transformerad och 

berikad.  

Visst spelar jag annorlunda nu, än år 2009. Jag träffade en ny kärlek...till ett nytt 

musikinstrument. Den mäktiga och praktfulla orgeln gav mig så mycket glädje och 

möjligheter att utvecklas och förändras. Lyckas jag förmedla glädje och styrka till 

publiken i framtiden? Hoppas det! Det är det ljuvligaste uppdraget i livet. 

Vidare vill jag citera en bok, som jag har fastnat för. Det är så jag gärna ville spela 

och förvandla den trista dagen till någonting positiv hos dem, som kommer för att 

lyssna på mig. 

Vissa artister tjänar som kanaler för känslomässig kommunikation hos 

publiken; deras artisteri hjälper andra att förvandla negativa känslor till 

positiv, känslomässig urladdning, med musiken som medel. Jag har upplevt 

detta när jag lyssnat på ett live-framträdande av Artur Rubinstein, och ett 

annat av Vladimir Horowitz. Rubinsteins livsglädje sprudlar genom musiken 

han spelar och människorna som lyssnar på hans konserter. Hans känslor 

smittar av sig, och de förhöjer stämningen. Horowitz förmedlar en mäktig 

kraft och laddar upp elektricitet genom sitt spel. Lyssnarna stimuleras med 

högspänningsenergi genom hans mästerliga teknik i kombination med inre 
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kraft och vitalitet. Från de svagaste, mest utsökta pianissimon till de 

mäktigaste crescendon spänner Horowitz över såväl klaviaturen som de 

mänskliga känslornas alla ackord. Den musik som han spelar frigör energi 

som fyller publiken med ny styrka och löser upp blockeringar av 

undertryckta känslor och minnen. I en intervju nyligen sade Horowitz, att ett 

av hans främsta syften är att få pianot att låta som orkester, och därigenom 

blir hans spel ett helt spektrum av ljud i vilket lyssnarens hela väsen - fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och andligt- får sig ett bad. (Lingerman, 1987, sidor 

23-24) 

 

Det är viktigt för mig att ha hittat några svar på de besvärliga frågorna och funnit 

balans, lugn och ro. Om jag får tillräckligt självförtroende för att stå för mina 

principer, använda det bästa i båda skolorna och bli övertygande i mitt musikaliska 

spelsätt, blir mitt uppdrag mera fulländat. 

Anette Masui, redaktör av boken "Att odla papaya på Österlen" samlade nitton 

berättelser av människor med dubbel kulturell bakgrund. De har föräldrar från olika 

länder och kan inte förneka den ena eller den andra av kulturerna eftersom de lever 

i båda. De måste kombinera bitar från de båda tillhörigheterna och skapa sin egen 

identitet. De berättar historier "hur ett flitigt pendlande mellan två hemländer kan 

göra en alldeles vimmelkantig. De (historierna) handlade om förnekanden som 

förbytts i bejakanden och möjliggjort en expansion av tankemönster, livssyn och 

levnadssätt. Det var känslor av glädje och stolthet som dessa vidgade vyer fört med 

sig, och som fick oss att känna oss som tillgångar i samhället. (Masui, 1997, sida 9-

10) 

Alldeles oavsett min nationalitet och självidentifiering, blir det roligt och 

meningsfyllt att bidra till den musikaliska utvecklingen i Sverige. Jag iakttar redan 

hur mina körmedlemmar förlåter min brytning och vissa kulturella skillnader. Det 

är tröstande att öppenhet och lyckan i sången kan övervinna motsättningar och 

främlingsfientlighet. Man blir bekräftad och älskad för sin professionella 

inställning och kunskaper. Det ger ett hopp inför framtiden, när många invandrade 

specialister blir bättre användbara på arbetsmarknaden. Det känns synd att 

kompetenta människor med utländska högskoleutbildningar städar gator och bakar 

pizza i stället för att få arbete inom sitt kunskapsområde. Sverige vinner ingenting 

på kompetensslöseri.  

 

 11. Coda 

Klockan är 12.15 den 4 juni.  Det är inte så mycket folk i kyrkan. Min lärare står 

vid mikrofonen och berättar om konserten och mig. Är det läskigt? Jo, visst.  

Jag känner mig upprymd och förberedd. Vem är jag, här och nu?  Den erfarna 

kvinnan, som sitter på orgelpallen i Engelbrektkyrkan. Känns det främmande och 

obekvämt? Absolut inte! Kvinnan trivs bra på orgelpallen...  

Jag har valt fyra fina klassiska verk för min examenskonsert. Dessa tilltalade 

besökarna. Jag fick från flera av dessa veta, att det var ett intressant program, 

varierande och roligt att lyssna till. Det, som jag ville åstadkomma, är frihet i 

spelandet och uttrycka känslor i musiken. Jag lyckades med känslorna och 

musikaliteten. Jag lyckades visa orgelns mäktighet och förmedla karaktären i de så 

olika orgelverken.  
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Samtidigt kan jag konstatera, att mina händer strejkade igen och det blev svårt för 

mig att spela ett så komplicerat program igen. Orgel kräver mycket fysisk kraft. 

Det får mig att dra slutsatser och att ta hand om min fysiska form i framtiden. 

Identifierar jag mig som organist? Svaret är ja, definitivt. Jag älskar det här 

fascinerande instrumentet. 

Har jag spelat fritt? Delvis... Det var många spänningar i kroppen. Lät det 

trovärdigt? Jo, det tror jag. Med arv från Ryssland och nya kunskaper från Sverige 

känner jag mig rustad för nya utmaningar och redo till den roligaste  

sysselsättningen: MUSIKEN.  Det återstår ändå mycket jobb för min del. Jag har 

uppfattningen, att den musikaliska banan kräver ett  livslångt lärande. Utvecklingen 

slutar inte med erhållen examen.   

  Lyckades jag med min integration i Sverige?  Jag svarar bestämt "ja". Oavsett 

språklig brytning, gör jag mig förstådd och accepteras av de flesta. Det är viktigt, 

att jag kan göra en insats och skapa glädje i musiken för de människor, som sjunger 

i min kör eller lyssnar på mitt spelande. 

Är jag pianist, fagottist, organist eller dirigent? Det beror på situationen. Både 

pianist och organist samt körledare är mitt svar. Fagotten har legat hemma orörd i 

många år... men jag är fri att själv bestämma och om lusten kommer, väcks 

fagottisten i mig till liv.  

Min identitet förändrades, ja. Behöver jag för övrigt landa i någon bestämd kultur? 

Jag tror inte det. Det är en konstigt slutsats, men jag känner, att det är det enda rätta 

för ögonblicket. Jag har min musikaliska ryggsäck med verktyg från olika länder. 

Den verktygslådan är universell och tillämpas bra för olika omständigheter i livet. 

Det spelar inte så stor roll, var jag bor eller jobbar. Man kan använda sina verktyg 

och känna glädje, att de fungerar i olika länder lika väl.  

Dessutom fick jag en värdefull erfarenhet under dessa år att inte stänga några 

dörrar utan prova olika riktningar och experiment. Nyfikenhet lönar sig med nya 

kunskaper och ger ett intressantare och roligare liv. 

Jag tycker om tanken om världsmedborgaren, som inte behöver välja och befästa 

sig till en enda kultur. Man behöver inte förneka någonting  för att bejaka något 

annat. Det kan bli både och. Skapande processer är olika och kan förbli olika. Det 

viktigaste i de processerna är resultatet. Om de leder till en bättre, tryggare och 

vackrare värld, då är människans uppgift på jorden fullbordad. 
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Sammanställning 

 

Musikidentitenspåverkan  på individer med 

olika kulturella bakgrunder 

 

- Introduktionsbrev  
 

Enkäten har skapats med syfte att undersöka skillnaderna 

mellan utländsk och svensk musikundervisning och påverkan 

av individer, som har studerat och fortfarande studerar musik. 

Förhoppningsvis besvaras flera viktiga frågor, som kan 

synliggöra faktorer, som påverkar musikidentitet och 

personligt välmående. 

 

Etiska aspekter: 

Den här enkäten ska användas bara i vetenskapligt syfte enligt 

Vetenskapsrådets etikregler. Deltagandet är frivilligt, anonymt 

och kränker inte den personliga integriteten. 

 

Kontaktperson är Margarita Långberg, student på KMH,  

masterprogram i kyrkomusik  med instrumental inriktning 

årskurs 2. Tel 073 689 25 93. 

margarita.langberg@student.kmh.se 

 

 

  

 

Sakfrågor/Socialbakgrund 

 

1.Är du...                    

           man 

     

       kvinna        I I I I  
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2. Hur gammal är du?   

               år 47, 50,37,39 

 

3. Vilket land har du kommit ifrån?  

 Ryssland, Ukraina, Azerbajdzjan, Japan 

 

4. Hur många år har du studerat du musik i ditt hemland? 

Inkludera alla utbildningar: grundmusikskola, gymnasium, 

högskola. 16, 14, 19,21   år 

 

5. Hur många år har du studerat musik i Sverige?               

 6,5,7,8 år 

 

6. Vid  vilken ålder bestämde du dig för att bli yrkesmusiker?

              12,18,15,14 år 

 

7. Vem påverkade ditt val mest? Du kan välja och kryssa flera 

alternativ eller  

komplettera  med eget alternativ: 

 föräldrar  I I 

 du själv  I I 

 studiekamrater 

 lärare     I 

 annan 

 ditt eget alternativ 

 

Attityd/Åsiktsfrågor 

 

8. Välj egenskaper, som beskriver musikpedagogiken i ditt 

hemland och Sverige. Kryssa passande alternativ, enligt din 

egen erfarenhet och känsla, som har påverkat dig som 
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musiker. I tomma celler nedanför kan du skriva in dina egna 

egenskaper/adjektiv. 

 

Egenskaper Hemland Sverige 

Utvecklande I I I I  I I I  

Positiv I  I I I I  

Stressande I I I  I 

Krävande I I I I   

Tillåtande  I I I I  

Strikt I I I I   

Systematisk I I I I  I  

Respektfull mot individen I  I I I I 

Kravlös  I I  

Kunskapsfrämjande I I I I  I I  

Framtidsinriktad I I I  I I I 

Visionär  I I 

Konservativ I I I I   

Målinriktat I I I I  I I I  

Tävlingsinriktat I I I I  I I  

Strävsamt I I   

Stödjande I I  I I  

Studiebefrämjande I I I I  I I I  

Studiemotiverande I I I I  I I I I  

Yrkesförberedande I I I I  I I I  

Stimulerande I I I I  I I I  

Möjlighetsskapande I I  I I I  

Uppmuntrande I I I  I I I I  
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Nästföljande frågor besvarar du med att välja poäng i skala 

mellan 1 och 10, där 10 står för den största möjliga/ toppen. 

 

Fråga hemland Sverige 

Hur mycket frihet fick/får du i val 

av repertoaren? 

5,5,8,5 10,10,10,10 

Hur påverkades/påverkas ditt 

självförtroende av studier? 

8,3,7,6 5,10,5,3 

Sätt betyg på prestationskrav 

(betungande) 

7,10,9,9 7,3,5,5 

Sätt betyg på prestationskrav 

(stimulerande) 

7,10, 5,6 7,8,7,7 

Hur nöjd är du med antalet 

undervisningstimmar på dina 

utbildningar? 

10,10,10,10 5,2,5,5 

Hur tillfredsställd var/är du, som 

musiker i din skapande process? 

10,5,7,6 10,8,9,9 

Hur nöjd var /är du med din 

tekniska utveckling? 

10,10,7,10 5,3,7,10 

Hur nöjd var/är du med din 

konstnärliga utveckling? 

3,10,7,8 10,5,7,10 

Hur orolig och stressad var/är du 

för att inte hitta jobb efter avslutad 

utbildning? 

0,10,0,6 0,5,8,8 

Uppskatta hur rikt socialt liv du 

hade/ har? (Vänner, 

studiekamrater, landsmän, 

släktingar, kollegor) 

10,10,10,8 8,3,5,8 

Hur stressande/påfrestande var/är 

utbildningen? 

10,10,5,6 10,5,7,7 

  

Här följer några påståenden om pedagogiska processer . I 

vilken grad instämmer du i dem? 
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Fråga Instäm

mer 

helt 

Instämm

er delvis 

Neutral 

(varken 

instämm

er eller 

är emot) 

Tar 

delvis 

avstån

d 

Instämm

er inte 

alls 

Ingen 

uppfattning/

Vet ej 

Den pedagogiska 

processen i 

hemlandet är 

byggd på gradvisa 

utvecklingar/nivåer 

I I I I      

Den pedagogiska 

processen i Sverige 

är byggd på 

gradvisa 

utvecklingar/nivåer 

I  I I  I     

Det finns 

obligatorisk 

repertoar i mitt 

hemland, som man 

måste tentera varje 

termin 

I I I     I   

Det finns 

obligatorisk 

repertoar i Sverige, 

som man måste 

tentera varje termin 

 I I  I   I   

Det finns ett prov i 

teknisk utveckling 

i mitt hemland, 

som man måste 

genomgå 

varje termin 

I I I     I   

Det finns ett prov i 

teknisk utveckling 

i Sverige, som man 

måste genomgå 

varje termin 

   I  I I I   

Det finns 

betygsättning i mitt 

hemland, som 

stimulerar 

vidareutveckling  

I I I 

I  

     

Det finns 

betygsättning i 

Sverige, som 

stimulerar 

vidareutveckling 

   I  I I I   
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Jag går ofta på 

konserter. 
I  I I I      

Jag läser 

facklitteratur om 

musikhistoria, 

musiker och 

tonsättare. 

 I I I   I    

Jag planerar att 

utbilda mig vidare 

efter avslutade 

studier på KMH. 

I I I 

I  

     

Jag planerar att få 

arbete som 

yrkesmusiker. 

I I I 

I  

     

Min utbildning i 

hemlandet ledde 

till karriär inom 

musikområdet. 

I I I  I      

Jag oroar mig för 

marknadssituatione

n för musiker. 

I I  I I      

Musiken för mig är 

bara ett yrke, som 

många andra. 

    I I I I   

Musiken för mig är 

ett kall, som jag 

vill dedicera mitt 

liv. 

I I I       

 

Om du vill komplettera och dela dina erfarenheter, var snäll 

och skriv dina kommentarer eller berättelser här. 

 
 

 

 
 


