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Title in English: The parent as an aspect of teaching – Teachers' perceptions of the parents' 
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Syftet med denna studie är att undersöka kulturskollärares uppfattningar av föräldrars roll och 

relation till den individuella instrumentalundervisningen i kulturskolan. Studien baseras på 

intervjuer med fyra verksamma musiklärare i kulturskola. Den insamlade empirin har 

sammanställts och analyserats utifrån en hermeneutisk analysmetod för att sedan diskuteras i 

relation till den tidigare forskningen. Studiens resultat visar på att tre av fyra lärare har någon 

sorts kontakt med föräldrar, och anser detta viktigt av flera olika orsaker. De ser även 

föräldrarnas engagemang som något mycket viktigt för elevens utveckling, även om de har 

olika tolkningar av begreppet engagemang. En av lärarna hade, när intervjun genomfördes, 

sällan eller ingen kontakt med föräldrar, vilket motiveras med att eleverna är äldre. Detta 

förhållningssätt till föräldrarna i förhållande till elevernas ålder är något som alla lärare 

nämner, och är således av vikt i sammanhanget. Studien visar också att föräldrarna sällan 

framför några förväntningar till lärarna, vilket i studien tolkas som ett bevis på föräldrarnas 

förtroende för kulturskolans verksamhet.  
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INLEDNING 
Sommaren 2017 var jag på semester när jag träffade en person som visade sig ha varit rektor 

för en estetlinje på en gymnasieskola i många år. Eftersom jag studerar till musiklärare för 

just gymnasiet hade vi ett intressant samtal kring gymnasiet som arbetsplats, och jag kommer 

ihåg det absolut första hon sade när jag nämnde att jag skulle bli musiklärare; ”Akta dig för 

föräldrarna”. Jag minns att jag skrattade till eftersom det tydligt var lite humoristiskt menat, 

men det väcktes ändå en tanke i mitt huvud. Föräldrar är något jag har hört mycket om av 

lärare i olika situationer, både när jag har varit på praktik på grundskolan och gymnasiet, och 

när jag har vikarierat på kulturskolan, men det är inget som egentligen har nämnts under min 

utbildning. Vad ska en lärare på kulturskolan egentligen ha för kontakt med föräldrar? På 

vilket sätt påverkar föräldrarna eleven genom engagemang och deltagande?  

 

Ett par månader senare var det så dags att påbörja arbetet med mitt självständiga arbete. 

Funderingarna kring föräldrarna fanns kvar, men jag hade samtidigt börjat rikta in mig på 

arbetet i kulturskolan, eftersom jag spenderat en hel del tid vikarierande där, och var 

intresserad av kulturskola som arbetsplats. Jag började så smått reflektera över vad 

föräldrarna har för tankar kring kulturskolan, eftersom den undervisningsmiljön ser lite 

annorlunda ut jämfört med grundskolan och gymnasiet. Jag tycker att jag ofta hör att föräldrar 

tar mer och mer plats ute i skolvärlden och att lärarna får mer och mer problem med föräldrar 

som påverkar undervisningen. Detta är dock något som jag personligen inte har sett något av 

när jag har arbetat på kulturskolan, och därför gör det mig extra nyfiken på att undersöka hur 

utbred denna åsikt är hos lärarna, eller om det bara är något som kommer fram för att det är 

lättare att prata om det som upplevs vara negativt på en arbetsplats. Eftersom kulturskolan 

som skolform är mindre styrd och kontrollerad än grundskola och gymnasium (kanske är 

nationella styrdokument en orsak till den tolkningen) funderade jag över hur föräldrarna även 

tänker kring undervisningen på kulturskolan. Eftersom jag tycker att lärarnas röster sällan 

hörs i debatten kommer mitt arbete därför inrikta sig på lärarnas uppfattningar och tolkningar 

av föräldrarnas tankar och deltagande i och om kulturskolan. 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Med hjälp av tidigare forskning motiverar och skapar jag här ett ramverk för undersökningen 

genom att presentera det som utgör studiens problemområde. Detta mynnar ut i studiens 

syftesformulering som sedan utvecklas och preciseras med hjälp av frågeställningar, varpå jag 

redogör för studiens avgränsningar. 

Problemområde 
Tidigare forskning (McPherson 2009, Davidson, Howe & Sloboda 1994) visar att föräldrarnas 

engagemang har en stor positiv inverkan på elever i kulturskolan, framför allt i de tidigare 

åldrarna. En elev med en engagerad förälder har en större chans att fortsätta vara intresserad 

av musik och stanna kvar på kulturskolan. Maria Calissendorff (1997) menar dock att 

föräldrainflytandet i kulturskolan ökar och riskerar att påverka lärarnas arbetssituation. Under 

min utbildning har jag haft praktik hos lärare på både grundskolan och gymnasieskolan, och 

jag har även arbetat en del på kulturskolan. Många lärare jag talat med menar att relationen 

till elevernas föräldrar inte alltid varit så positiva. 

 

En undersökning gjord bland lärare på grundskolan och gymnasiet utförd av Lärarnas 

Riksförbund (2014) visade att föräldrar i allt större utsträckning försöker påverka 

undervisningen på olika sätt i skolan. Lärare som arbetar på kulturskola har dock inte 

medverkat i den nämnda undersökningen vilket väcker frågan hur resultatet hade sett ut om 

kulturskollärare faktiskt hade fått komma till tals. Studien (Lärarnas Riksförbund 2014) visar 

att betygsättning är det huvudsakliga området som föräldrarna försöker påverka, och eftersom 

betygsättning oftast inte existerar i kulturskolan (förutom när lärarna har hand om individuella 

lektioner åt gymnasieskolor) är det därför relevant att undersöka vilka orsakerna till 

eventuella försök att påverka undervisningen kan tänkas vara.  

 

Enligt Jonathan Lilliedahls studie (2007) och analys finns det en önskan om mer dialog med 

kulturskolan i allmänhet hos föräldrarna och därför är det även relevant att undersöka hur 

lärarna ser på kommunikationen och samspelet mellan lärare och föräldrar. Är det något som 

sker med jämna mellanrum, eller är det något som hör till det ovanliga? Vad är lärarnas 

perspektiv på kommunikation med föräldrarna? Den forskning Davidson, Howe & Sloboda 

(1994) och McPherson (2009) gjort visar att föräldrars engagemang är väldigt viktigt för att 

eleverna ska fortsätta med musik. Föräldrarna förväntas då engagera sig genom att prata om 

musiklektionerna hemma, fråga om läxor och visa att det gärna är något som man pratar om i 

hemmet, vilket talar för att lärarna borde aktivera föräldrarna i undervisningen, eller i alla fall 

kommunicera med föräldrarna om vad de kan göra för att främja elevens utveckling. 

 

Tidigare forskning på ämnesområdet är således gjord med föräldern i fokus, och även gjord 

med föräldern som utgångspunkt (Lilliedahl 2007) eller med fokus på undervisning där 

föräldern ska vara med (Calissendorff 1997). Jag menar därför att en studie med föräldern i 

fokus men genomförd ur kulturskollärarens perspektiv är av allra största vikt för att fördjupa 

förståelsen om förälderns roll i kulturskolan, och i utsträckningen hur lärare kan tänkas agera 

kring och eventuellt dra nytta av föräldern i undervisningen. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka kulturskollärares uppfattningar av föräldrars roll och 

relation till den individuella instrumentalundervisningen i kulturskolan.  

Frågeställningar 
• Hur uppfattar musiklärare på kulturskolan föräldrarnas förväntningar på 

undervisningen? 

• Uppfattar musiklärare på kulturskolan att föräldrars engagemang och deltagande 

påverkar deras roll som lärare och i sådana fall hur? 

• Enligt musiklärarna, finns det några aspekter i relationen med föräldrarna som kan 

utvecklas eller förändras? 

Avgränsningar 
Kulturskolan är såklart inte den enda verksamheten där lärare behöver ta ställning till 

föräldrar, dock anser jag att det finns en tydlig skillnad mellan undervisningen i kulturskolan 

och undervisningen i grundskolan, nämligen att kulturskolan är en helt frivillig verksamhet. 

Att begränsa studien till att endast innefatta lärare från kulturskolan var därför relevant för att 

se hur lärare uppfattar föräldrarnas roll och uppförande när eleverna helt enkelt inte måste 

vara där.  

 

Kulturskolan har sedan 80-talet även ändrat sin verksamhet och innefattar sedan dess även 

andra konstformen som dans, teater och bildkonst, men eftersom detta är en studie med grund 

i musikpedagogik valde jag helt enkelt att inte lägga någon vikt vid de andra konstformerna 

som finns i kulturskolan. 

 

Eftersom det sedan tidigare finns forskning om föräldrarnas förväntningar ansåg jag det 

relevant att göra en undersökning ur endast lärarnas perspektiv, för att se hur de båda 

perspektiven på samma fråga stämmer överens.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Här presenteras relevant bakgrund som ska fungera som stöd för läsaren genom arbetet. 

Kapitlet innehåller även tidigare forskning som behandlar ämnet och det jag anser vara 

relevant i relation till mitt ämnesområde. Tidigare forskning kommer sedan fungera som ett 

verktyg för att fördjupa min tolkning och analys av det empiriska materialet i kapitlet 

Diskussion. Jag kommer ställa mitt resultat mot den tidigare forskningen för att på så sätt 

uppnå en mognare tolkning av min analys. 

Bakgrund 

Kulturskolans historia 
Kulturskolans bakgrund är på många sätt synonym med den kommunala musikskolan (Sandh 

2015). Den kommunala musikskolan växte sakta fram under 1920-talet och 1960-talet, på 

grund av främst tre orsaker. Den första var folkskolans utveckling av musikundervisningen 

mellan 1920 och 1962. Den andra orsaken var den ökade tillväxten av amatörmusiker och den 

tredje var att den ”förfärliga jazzmusik” som ungdomarna efter andra världskriget lyssnade på 

hotade folkhemmet, och en musikskola var helt enkelt ett sätt att rätta ungdomarna i ledet och 

hindra dem från att bli ett samhällsproblem (Sandh 2015). 

 

I en utredning publicerad 1947 (1947 års musikutredning 1947) konstaterade man att 

musikundervisningen i grundskolan hade misslyckats, och detta menade man berodde på den 

allt starkare populärmusiken som regerade barnens fritid. 1952 och 1968 föreslogs det att det 

skulle skapas en musikskola subventionerad av staten, men inga beslut fattades (Sandh 2015). 

Några kommuner hade dock redan skapat egna musikskolor, som Nacka folkliga musikskola 

(1934) och Katrineholm (1944). I dessa skolor var det inte ovanligt att de från 

musikhögskolorna utbildade musikdirektörerna blev administratörer och f.d. regements- eller 

restaurantmusiker blev lärare (Sandh 2015). 

 

Under 60- och 70-talet växte musikskolorna i storlek och 1976 släpptes en skrift med förslag 

på hur en musikskola kan drivas, Den kommunala musikskolan (Kommunförbundet 1976), 

som på många sätt förde musikskolan framåt. Musikskolorna var under 80-talet betydligt 

större i volym än dagens musik- och kulturskolor, detta på grund av besparingar och en 

allmän nedgång i verksamheten under början av 90-talet. Under 70- och 80-talet blev det 

också vanligare att dans och teater började finnas på musikskolorna, bildkonst blev inte 

representerat förrän 1989 (Sandh 2015). I och med att andra konstformer blev allt vanligare 

valde flera skolor att byta namn till kulturskola istället för musikskola, där Södertälje och 

Filipstad blev de första två skolorna att kalla sig kulturskolor 1989. 1999 var 74% av alla 

musik- och kulturskolor renodlade musikskolor, 2014 var den siffran 35%. 

 

2016 gick sammanlagt 556 000 elever i musik- eller kulturskola, fördelat på 283 skolor. Sju 

kommuner i Sverige saknade 2016 verksamhet (Kulturrådet 2016). Terminsavgiften ligger 

vanligtvis på 643 kr och står för ungefär 10% av inkomsten till verksamheterna. Resten av 

budgeten kommer från statligt finansierat stöd. 16 kommuner hade 2016 avgiftsfria 

verksamheter (Kulturrådet 2016).  

 

Föräldrar försöker påverka 
Våren 2014 besvarades en enkät av 1254 av Sveriges lärare på grundskolor och gymnasium 

(Lärarnas Riksförbund 2014). Enkäten, som var formulerad av Lärarnas Riksförbund, ämnade 
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beröra vad lärarna hade för erfarenheter av påverkansförsök utförda av föräldrar till elever i 

skolan. I enkäten fick lärarna först svara på hur föräldrarna framför allt försöker påverka 

skolans verksamhet, innan frågorna ställdes för att undersöka förekomsten av 

påverkansförsök på undervisningen. Resultatet indikerar att föräldrar är mest benägna att 

använda sig av utvecklingssamtal, samtal med rektor och samtal med enskilda lärare för att 

påverka skolans verksamhet. Sju av tio lärare menar att föräldrar försökt påverka deras 

undervisning. Mer än hälften av lärarna som har jobbat i mer än fem år menar att 

påverkansförsöken har ökat över tid. Detta tycks också påverkas av föräldrarnas 

utbildningsnivå, där en högre utbildningsnivå hos föräldrarna ökar utsträckningen av 

påverkansförsök. 

 

På frågan vad föräldrarna har försökt påverka svarade åtta av tio lärare i grundskolan 1–6 att 

det handlade om läxor, medan sju av tio lärare i grundskolan 7–9 och gymnasiet menar att det 

huvudsakligen är betygsättning (Lärarnas Riksförbund 2014). Sett till alla skolformer menar 

fler än hälften av lärarna att det även handlar om undervisningens upplägg och metod. 

Lärarna fick även svara på om åsikterna från föräldrarna var positiva (förslag de vill använda) 

eller negativa (något lärarna motsätter sig), där de negativa åsikterna var något vanligare. 

Undersökningen visar också att föräldrar med hög utbildningsnivå är mer benägna att ta 

kontakt via mail, samt att i elevens yngre åldrar sker mycket kontakt mellan lärare och 

förälder i samband med hämtning och lämning i skolan. 

Tidigare forskning 

Samspel lärare – förälder 
Calissendorff (1997) skriver i sitt arbete om samspelet mellan lärare och föräldrar i situationer 

där föräldrarna måste vara närvarande och medverkande i undervisningen, bland annat i 

barnrytmik och suzukiundervisning på fiol och piano. I denna studie diskuterades föräldrars 

engagemang i undervisningen och interaktion med läraren. I studien framkom det att de 

deltagande lärarna framför allt ville ha med föräldrarna i undervisningssituationen för att 

underlätta praktiskt under lektionens gång då många elever var väldigt unga. Ingen av lärarna 

ville ha med föräldrarna för att skapa trygghet för eleven, men de ville gärna att föräldrarna 

skulle vara med för att kunna hjälpa till med läxor hemma. Calissendorff (2005) skriver även 

att ”en av de viktigaste faktorerna för att barn skall fortsätta spela och nå framgång är att 

föräldrarna är engagerade och då speciellt vid övning” (a.a. 2005, s. 46). Det finns dock en 

fara att barnens musikundervisning blir föräldrarnas projekt. 

 

Rytmiklärarna som var med i studien ville gärna att föräldrarna skulle engagera sig under 

lektionerna medan fiollärarna önskade att föräldrarna visade engagemang genom att lyssna på 

och uppmuntra barnen att öva hemma. Calissendorff (1997) diskuterar kring orden 

engagemang och intresse, där några lärare ville att föräldrarna bara ska vara intresserade och 

följa upp läxan. En av lärarna menar att en positiv inställning räcker för att ”det ska gå bra” 

(a.a. 1997, s. 42), vilket refererar till elevens musikaliska utveckling och fortsatta studier i 

kulturskolan. Calissendorff drar här en parallell till forskning utförd på elitspelare i tennis 

(Björklid & Fischbein 1996) vilka enligt Calissendorff (1997) har funnit att de föräldrar som 

haft en tillåtande och stimulerande miljö har gett utrymme för barnens optimala utveckling 

och att föräldrarna inte heller har haft höga krav att barnen ska lyckas utan gett dem möjlighet 

till egna val rörande sin utbildning och livssituation. 

 

Alla lärare ansåg att föräldrarna gärna kom med önskemål. Samtliga lärare i Calissendorffs 

studie (1997) menade att föräldrarnas önskemål tillmötesgick om de ansågs rimliga. Linjen 
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mellan önskemål och krav kunde dock av läraren ibland uppfattas som svårtolkad, och krav 

tolkades ofta som kritik mot läraren. 

Engagemang i tidig ålder 
Davidson, Howe & Sloboda (1994) genomförde en undersökning som bland annat undersökte 

föräldrastöd. Deras urvalsgrupp bestod i 257 barn mellan 8–18 år som delades in i 5 grupper 

efter musikalisk kompetens och studieframgång. Grupp 1 var högst på skalan och grupp 5 

lägst, och grupp 2–4 i ordning mellan de två yttergrupperna. Eleverna i grupperna och några 

av föräldrarna till eleverna var del av undersökningsgruppen där frågorna främst var 

centrerade kring föräldrarnas grad av involvering i elevernas tidiga musikstudier samt vad 

som motiverade barnen att öva. Det visade sig att eleverna i grupp 1 innehöll den grupp elever 

som i störst utsträckning fått stöd av föräldrarna innan 11 års ålder. Detta stöd bestod av att 

någon av föräldrarna oftast var med både på lektioner och vid övning. Detta föräldrastöd 

avtog i och med att eleven blev äldre och mer självständig och självmotiverad. Grupp 5 visade 

istället ett motsatt mönster där föräldrarna knappt var med någon gång under elevernas första 

terminer, samt en ökad press och yttre motivering under tonåren då elevernas intresse ofta var 

begränsat. 

 

Studier som har utförts mer nyligen har givit ett liknande resultat. Gary McPhersons studie 

(2009) visade bland annat att elever vars föräldrar var mer involverade i tidig ålder tenderade 

att fortsätta spela sitt instrument under en längre tid än de elever vars föräldrar inte var lika 

involverade tidigt. 

Formaliserad dialog 
Västerås kulturskola (1992) genomförde en studie där man bjöd in föräldrar till ett ökat 

föräldrainflytande, baserat på en ökad kommunikation, något som resulterade i ett ökat 

engagemang från föräldrarna. Detta är intressant då tidigare forskning menar att ett ökat 

föräldraengagemang anses höja elevernas chans till framgång (Calissendorff 1997 & 2005, 

McPherson 2009, Davidson, Howe & Sloboda 1994). Lilliedahl (2007) skriver att flera av 

föräldrarna i hans studie menar att det ofta kan vara svårt att få den information som de tycker 

att de ska ha från kulturskolan, framför allt om undervisningens innehåll. Detta gäller 

information från både administration och lärare. Eftersom många av föräldrarna såg 

kulturskolan som en utbildningsinstitution skulle en formaliserad dialog i form av till exempel 

utvecklingssamtal vara en helt rimlig önskan, något som Lilliedahl också kopplar till att de 

flesta lärarna i kulturskolan kan förväntas ha en lärarexamen och därför ha kompetens att 

utföra dessa utvecklingssamtal. Lilliedahl menar dock att det finns en risk att det ökade 

inflytandet kan påverka (i negativ bemärkelse) lärarens möjlighet till att göra didaktiska val, 

något han också menar att lärare behöver reflektera kring, då det inte finns några nationella 

styrdokument för läraren att förhålla sig till i kulturskolan. 

Förväntningar 
Forskningen på området föräldrars förväntningar är väldigt begränsat, framför allt ur lärarens 

perspektiv. Forskningen nedan kommer användas för att jämföra föräldrars förväntningar med 

lärarnas uppfattning av föräldrarnas förväntningar, för att se om kulturskolans verksamhet 

stämmer överens med det som förväntas av den. 

 

Lilliedahl (2007) har som syfte i sin undersökning att ta reda på föräldrarnas förväntningar på 

kulturskolan, något han menar främst handlar om att föräldrarna förväntar sig att 

kulturskolans verksamhet ska fungera. Med detta menas att föräldrarna är införstådda med att 

kulturskolans verksamhet är kommunalt styrd lik grundskolan och förväntningarna är 

därigenom anpassade utifrån skolans tradition, struktur och ideologi. Förväntningarna är 
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enligt Lilliedahl helt fokuserade på vad instrumentalundervisning kan göra för att utveckla 

barnen, istället för att vara på undervisningen eller läraren i sig.  
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METOD 
Undersökningen är baserad på fyra kvalitativa intervjuer av lärare på en kulturskola i Sverige, 

lärarna återfinns i olika ämneslag för att ge en så bred bild som möjligt. Vidare kommer jag 

presentera och motivera vilken metodansats mitt analysarbete är influerat av, samt vilka 

forskningsetiska ställningstaganden jag tagit ställning till under arbetets gång.  

Metodansats 
Som stöd för analysarbetet i denna undersökning har jag valt att använda mig av hermeneutik 

på grund av att dess användning av tolkning för att skapa förståelse och samband i 

informanters berättelser väl stämmer överens med vad jag anser behövs i denna studien. 

 
Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla 

upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld. Hermeneutiken är lämplig att 

använda när syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen 

samt när informanterna ska ges ett stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om. 

(Westlund, 2015 s.71) 

 

Syftet med ansatsen är inte bara att tolka ett material, utan vikt läggs även vid att denna 

tolkning ska förmedlas så att läsaren förstår (Westlund, 2015). Hermeneutik kan med fördel 

användas när forskaren vill ta reda på informanternas upplevelser av fenomen i skolans värld, 

till exempel mobbning, läxor, tidsuppfattning eller inflytande. Eftersom jag anser att 

materialet från mina intervjuer behöver tolkas för att till fullo förstås, till exempel för att 

förstå mönster i informanternas berättelser som de själva inte är medvetna om, anser jag att 

denna ansats passar bra till mitt syfte. 

 

Westlund (2015) skriver att det inom hermeneutiken inte finns en generell arbetsmodell eller 

arbetsgång i analysarbetet, detta då forskarens förförståelse helt påverkar tolkningsarbetet. En 

hermeneutisk tolkning kan liknas vid en spiral, där forskaren genom att analysera och koppla 

samman olika delar ur materialet samtidigt gräver sig djupare i tolkningen. Enligt Westlund 

bör en hermeneutisk tolkningsprocess påbörjas med att forskaren tecknar ner sin förförståelse, 

dels för sin egen skull, men även för läsaren att förstå var forskaren kommer ifrån och vilket 

perspektiv denne har vid analysens början.  

 

I sin text om den hermeneutiska analysen skriver dock Westlund (2015) om några verktyg för 

analysarbetet, som jag i detta arbete kommer använda mig av. Westlund rekommenderar att 

det empiriska materialet läses igenom planlöst flera gånger i sin helhet för att forskaren ska 

förstå vart texten är på väg – arbetet borde läsas utan fördomar för att läsaren (forskaren) ska 

förstå textens ”plot”, eller huvudbudskap, utan att den fördunklas av forskningsfrågor. 

Forskaren bör även särskilt lägga märke till engagemang i informantens berättelse, då detta 

visar att informanten är berörd och menar att detta är mycket viktigt. Ofta återkommer 

informanten till ett och samma ämne, eller närmar sig problem genom samma perspektiv, 

vilket forskaren bör vara öppen för. Att se till berättelsen som många delar i en helhet kan 

hjälpa forskaren i tolkningsarbetet. 

 

Naiv och mogen tolkning, samt misstankens hermeneutik är samtliga olika typer av tolkning 

som är centrala i hermeneutiken (Westlund 2015). Forskaren bör alltid eftersträva en så 

mogen tolkning som möjligt, vilket denne kan nå genom att under arbetets gång alltid vända 

sig till tidigare forskning och litteratur i studiens ämne. Genom att pendla fram och tillbaka 

mellan empiriskt material och tidigare forskning kan forskaren, likt den tidigare nämnda 
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hermeneutiska spiralen, gräva sig djupare i sin tolkning genom att misstänkliggöra den naiva 

tolkningen av det empiriska materialet med motsättningar i litteratur och tidigare forskning. I 

analysen av det empiriska materialet använder jag mig, i varierande utsträckning, av samtliga 

dessa typer av tolkning. 

Kvalitativ intervju som dataskapande metod 
Intervju, som egentligen betyder en utväxling av synpunkter (Dalen 2015) är speciellt lämpad 

när forskaren är intresserad av informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 

formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009 s.45). 

 

Enligt Dalen (2015) finns det flera olika sorters intervjuer, där jag som forskare behöver 

reflektera över vilken som passar bäst i just min studie. I en öppen intervju är målet att 

informanten ska berätta så fritt och förutsättningslöst som möjligt om sina livserfarenheter. 

Detta kan dock vara väldigt krävande för forskaren eftersom denne inte har formulerat några 

frågor på förväg och intervjun hänger på hur mycket informanten är beredd att öppna sig. Jag 

har därför valt att göra en vad Dalen kallar semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju, 

där forskaren har valt ut bestämda ämnen på förhand som intervjun kommer kretsa kring. 

Detta för att jag vill ha en så öppen intervju som möjligt, för att främja berättandet av 

informantens egna uppfattningar och upplevelser, samtidigt som jag kan få intervjun att kretsa 

kring teman som jag bestämt sedan tidigare. 

 

Vid användandet av en semistrukturerad intervju rekommenderar Dalen (2015) att forskaren 

använder sig av en intervjuguide som innehåller centrala teman och frågor som ska säkerställa 

att intervjun täcker in de viktigaste områdena i studien. Dalen skriver också att utformandet 

av intervjuguiden ska vara så att intervjun introduceras med lite lättare frågor med syftet att få 

informanten att känna sig avslappnad och våga öppna upp sig för forskaren, för att längre 

fram i intervjun tackla de svårare, mer centrala temana i undersökningen. Mot slutet av 

intervjun ska dock frågorna öppnas upp igen för att gälla mer generella ämnen. Allt detta har 

jag försökt tänka på i utformandet av min intervjuguide (se bilaga 1). 

 

Även om intervju översätts som en utväxling av synpunkter menar Dalen (2015) att 

forskarens egna synpunkter och uppfattningar bör hållas utanför intervjun, då det är 

informantens erfarenheter och uppfattningar som är av vikt i undersökningen. Forskaren 

behöver därför försöka hålla sina erfarenheter utanför för att i allra minsta mån undvika att 

påverka informanternas svar. För att skapa en god stämning under intervjun behöver 

forskaren vara en god lyssnare som på ett bra sätt bekräftar informantens synpunkter och 

uppfattningar. Detta kan forskaren göra genom att hålla ögonkontakt samt föra icke-verbal 

och verbal kommunikation under intervjun. Dalen menar också att ett av de större misstagen 

en ovan intervjuare gör är att de ofta har svårt att hantera långa pauser. Det är då viktigt att 

forskaren vågar vänta på att informanten får tänka och formulera sitt svar.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
I detta arbete är informanterna anonymiserade genom fiktiva namn. Jag har även valt att 

anonymisera deras instrument och hålla mig till att endast nämna den huvudsakliga genre som 

instrumentet används i, detta för att vidare stärka anonymiteten hos lärarna. Detta är något 

som informanterna blev informerade om innan intervjun, i samband med rekryteringen. I 

enlighet med God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) har informanterna innan 
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intervjuerna även informerats om att intervjuerna kommer att spelas in, och att dessa filer 

efter arbetets slutförande kommer förstöras. Informanterna informerades även om att deras 

medverkan kommer att anonymiseras, samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan i 

undersökningen. 

Urval 
Det finns många kulturskolor i Sverige, och därför många potentiella informanter för min 

studie. Mitt val av kulturskola att göra min studie hos föll helt enkelt på att finna en som var 

inom rimligt avstånd från min nuvarande boendeplats. För att begränsa antalet möjliga 

informanter valde jag sen att smala av urvalet genom att söka upp lärare av instrument som 

generellt sett figureras i olika genres. Detta gjorde jag främst för att få tankar från lärare som 

inte ingår i samma arbetslag, och därför möjligtvis har olika syn på studiens ämnesområde. 

 

Kulturskolan har även inom musik både individuell- och gruppundervisning. Här valde jag att 

avgränsa studien till endast individuella lektioner då jag anser att det är störst chans att få en 

bra bild av föräldrarna där, då det i gruppundervisning lätt blir så många elever och föräldrar 

att det kan bli rörigt för läraren att reflektera till enskilda föräldrars förväntningar, 

engagemang och deltagande. 

Genomförande 
Efter att jag hade bestämt mitt urval enligt stycket ovan, tog jag kontakt med en rektor på en 

kulturskola som jag tidigare haft kontakt med. Jag bad denne bifoga brevet jag formulerat till 

potentiella informanter till ett antal, av mig, utvalda ämneslag. Svar från informanter dröjde 

dock, men efter ett par påminnelser fick jag de informanter jag behövde. Dock ansåg jag efter 

de första intervjuernas utförande att jag saknade bredd i materialet, de flesta informanterna 

hade en liknande ingång i intervjufrågorna och jag misstänkte att det fanns annan information 

att finna, och bestämde mig för att söka reda på ännu en informant. Denna informanten hade 

kommit upp i en av de tidigare intervjuerna som en lärare med en väldigt utvecklad och 

genomtänkt kontakt med föräldrar, vilket jag ansåg vara intressant då det skulle tillföra en 

bredd i min studie. 

 

Alla intervjuer utfördes på informantens arbetsplats, antingen i deras arbetsrum eller i ett rum 

i närheten. Detta gjorde att informanten kunde känna sig bekväm i situationen, och vi kunde 

tala ostört under hela intervjun. Eftersom jag gjorde intervjuerna utifrån en tematisk 

intervjuguide som byggde mycket på att lämna rum för informanten att berätta och prata på 

ostört var det mycket viktigt för mig att vi kunde utföra intervjuerna utan att vi blev störda. 

 

Intervjuerna sträckte sig mellan 30–45 minuter och spelades in med både dator och iPhone för 

att säkerställa att materialet fanns kvar även om en enhet havererade. Under intervjuerna hade 

jag intervjuguiden framför mig för att kontrollera att alla teman berördes någon gång under 

intervjun.  

 

När alla intervjuer var genomförda följde ett arbete med att noggrant transkribera intervjuerna 

innan jag kunde gå vidare med analysarbetet. Transkriptionerna är en ordagrann nedskrivning 

av vad informanten berättade under intervjun, för att i så stor utsträckning som möjligt 

undvika att jag som forskare påverkar språket och därigenom påverkar betydelsen i orden. 

Mina egna frågor är även med ordagrant i intervjun, och vissa av de sakerna jag säger, i de 

fall där vi för ett samtal. Detta för att det är intressant hur mycket av ordvalen i berättelserna 

som kommer från informanterna, och om jag vid något tillfälle har lagt begrepp eller ordval i 

munnen på dem. I citaten i resultatet förekommer en del tecken som jag har lagt till. […] 
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betyder att jag har tagit bort något i texten som inte är relevant, det kan vara att citatet börjar i 

mitten av en mening, eller att jag har tagit bort en eller ett par meningar mitt i ett citat. I det 

fall att det finns en bokstav inom klamrar, till exempel hög[a], är det en böjning av ordet för 

att det tydligare ska gå att förstå vad det syftar på.   

Förförståelse 
En forskares förförståelse kan både vara en tillgång och ett problem när ett material ska 

analyseras (Westlund 2015) och därför kan det vara bra att medvetandegöra denna, både för 

läsaren av studien och forskaren själv. Genom att notera forskarens förförståelse kan denne 

minska den kulturella distansen, som handlar om att som forskare använda sig av sin 

förförståelse och sina tidigare erfarenheter för att helt enkelt komma närmare inpå den miljö 

som studien utspelar sig i, och därigenom underlätta tolkningen av materialet. Därför följer 

här en text om mina erfarenheter av föräldrars förväntningar, engagemang och deltagande i 

kulturskolans undervisning. 

 

Jag har som tidigare nämnt i inledningen vikarierat en hel del på kulturskolan som 

slagverkslärare. Under den tiden har jag haft chansen att möta många elever i olika åldrar, 

men tyvärr inte så många föräldrar. Många elever kommer själva till lektionerna, och jag har 

som lärare ingen kontakt med föräldrarna. De föräldrar som kommit på lektionerna har jag 

mer än gärna låtit vara med på lektionerna, eftersom jag var ett nytt ansikte för dem och ville 

att de skulle känna sig trygga med deras barns nya lärare. De flesta föräldrarna har i min 

erfarenhet tagit rollen som betraktare i lektionsrummet, och det är få som tagit initiativ och 

pratat under lektionens gång. När de dock tar initiativ har det ofta lett till att eleven sitter tyst 

och väljer att svara alla frågor genom att tyst titta på föräldern, och sedan får föräldern svara 

mig. Min åsikt har dock varit att lektionsrummet är till för eleven och läraren, och att 

föräldern inte har en roll i undervisningen. Därför har jag många gånger tänkt att 

undervisningen skulle kunna vara mycket bättre utan att föräldern är med i 

undervisningsrummet. 

 

Sett till föräldrarnas engagemang har jag egentligen bara den bild som jag själv fått genom att 

vara en elev på kulturskolan i 10 år, och således det sätt som mina föräldrar engagerade sig i 

mitt trumspel. Det engagemanget var att de alltid hjälpte till och stöttade när det behövdes, till 

exempel vid skjutsande till konserter eller bära trumset. Det är bara vid ett fåtal gånger som 

jag kan minnas att de poängterat att för att ”lyckas” som musiker kanske man borde öva lite. 

Detta var dock alltid som en hint eller påminnelse, och jag valde alltid själv om jag ville öva 

eller inte, en inställning som jag alltid uppskattade hos mina föräldrar. 

 

Min egen erfarenhet av föräldrar är således ganska liten, men jag har däremot hört mer om 

föräldrar i personalrummet på kulturskolan. I samtal med andra lärare har jag hört om 

föräldrar som är alldeles för ”på”, som klagar, ringer och mailar ofta. Jag har därför tidigare 

hört många lärare som på grund av detta, eller kanske på grund av risken för att det ska hända, 

helt enkelt stänger ute föräldrarna från lektionstillfället. Detta har för mig lett till att även jag 

gör det, måhända oreflekterat och utan grund. 

 

Min förståelse i området är ganska stor, vilket kan vara både positivt och negativt. I positiv 

bemärkelse kan min förförståelse hjälpa mig komma närmare inpå informanterna och deras 

berättelser genom att jag förstår och vet hur deras arbetssituation och arbetsplats ser ut, vilket 

kan leda till bättre och mer informerad tolkning. Dock kan förförståelsen också göra att jag 

tolkar på ett visst sätt, vilket gör att jag behöver se förbi min egna bild av föräldrar när jag 

utför analysarbetet. 
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RESULTAT 
I den här delen av arbetet kommer jag presentera resultaten från mina intervjuer tillsammans 

med min analys av detta resultat, med målet att försöka besvara mina frågeställningar. Som 

tidigare nämnt bygger min analys på en hermeneutisk metod. Detta kapitel är indelat i fyra 

centrala teman; Kontakt och kommunikation, förväntningar, engagemang och stöttning samt 

deltagande. Dessa teman har framkommit under analysarbetet och jag anser dem tydligt dela 

in resultatet för att underlätta både läsningen och analysen. Jag har under analysarbetet likt 

den hermeneutiska spiralen pendlat fram och tillbaka mellan delarna och helheten genom att 

läsa resultatet i sin helhet för att förstå hur delarna bör tolkas, samt hoppat mellan de olika 

temana under tolkningsarbetet för att bättre förstå helheten. Detta för att uppnå en mer mogen 

tolkning av det empiriska materialet. 

 

Informanterna 
Nedan följer en presentation av informanterna. För att förstärka anonymiteten hos 

informanterna har jag medvetet inte berättat för många detaljer. 

Emma 
Har arbetat i närmare 20 år som lärare på kulturskolan, men har sedan tidigare fem års 

erfarenhet som musiklärare i ett annat land, där hon även fick sin utbildning. Emma arbetar 

med ett av de vanligaste pop- och rock-instrumenten. 

Gunilla 
Har arbetat i 30 år efter examen som lärare inom instrumentgruppen stråk. Gunilla har även 

lång erfarenhet av suzukimetoden. 

Peter 
Har arbetat i över 25 år som lärare på kulturskolan inom instrumentgruppen blås, och är den 

enda utan en komplett musiklärarutbildning. Peter studerade en musikerlinje och hade 

pedagogik som tillval under utbildningen. 

Tomas 
Har arbetat i över 15 år på kulturskolan efter sin examen som lärare inom ett av de vanligaste 

pop- och rock-instrumenten. 

 

Kontakt och kommunikation 
När det kommer till kontakt har Emma inte mycket att säga då hennes kontakt med 

föräldrarna till sina elever är ganska begränsad. 

 
E. För det är kanske enklare med andra instrument som har mycket mer kontakt med föräldrarna, 

för de är ju liksom små när de börjar, spela fiol och alla andra instrument liksom. Men hos oss är 

det så att, som sagt var de börjar när de går i årskurs sju, och vi har lite kö också så det är inte 

säkert att de kommer in, bara, när de går i åttan och nian. 

 

Emma nämner att utvecklingssamtal hade varit intressant för att göra eleverna och föräldrarna 

mer målmedvetna, och för att kunna samtala med både elever och föräldrar utanför ramen för 

lektionen, då hon tycker att det är väldigt ont om tid på lektionerna. Det skulle också enligt 

henne leda till att hon fick bättre kontakt med föräldrarna, vilket hon önskar. 

 



13 

 

Gunilla förklarar att hon är noggrann med att försöka ha föräldrakontakt, även om de inte 

kommer på elevens lektioner. Hon har ett exempel som gjorde att hon insåg vikten med 

kontakten hemåt: 

 
G. Det, jag fick ett mail från […] en elev här, där mamman hade skickat till… Alla… Mailat till 

alla stråklärare därför att hon visste inte om det var fiol, altfiol eller cello eleven spelade då va, och 

hon var sjuk, så att det var, då kände jag att, mm, nu ska jag nog kanske prata med den här 

föräldern och tala om vad det är för någonting som, som gäller och så där då va. 

 

Hennes kontakt med föräldrarna grundar sig i att hon vill kunna kommunicera vad som 

händer på lektionerna, och ge tips på vad föräldrarna kan göra för att hjälpa eleven. Förutom 

det sker all kontakt av organisatoriska orsaker, till exempel sjukdom, inställda lektioner, 

påminnelse av konserter osv. Hon nämner också en önskan om en föräldraförening som skulle 

verka för ökad kommunikation mellan lärare och föräldrar. Detta vill hon ha för att hon 

upplever att hon behöver jaga föräldrar när hon behöver hjälp vid till exempel konserter. Om 

det fanns en föräldraförening skulle hon på så sätt veta vart hon skulle vända sig för att snabbt 

få hjälp där det behövs. 

 

Peter menar att han är väldigt avsiktlig i sin kontakt med föräldrarna och för honom gäller det 

att etablera kontakt redan från början. 

 
P. Vi har ju liksom, vi rekryterar på ett lite speciellt sätt såhär, men om, låt säga att det är nån typ 

prova på-dag och det kommer in folk såhär så jag märker att jag har en liten talangfull elev, eller 

en, nån som är här och provar och sen så, och det visar sig att den här eleven har mycket liksom 

såhär, då försöker jag också få bra kontakt med föräldrarna liksom så att de förstår att jag är 

intresserad av dem med sådär så att… Att det är liksom, seriöst på något sätt. Och när de börjar så 

har jag ofta mycket kontakt, de kommer ju ofta in sådär, men det är också så att jag kan liksom 

ringa ibland och sådär, bjuda in ibland till vissa saker och sådär. 

 
P. Men sen så ju längre tiden går, så sen då är jag inte så intresserad av föräldrarna längre utan då 

lägger jag mer vikt vid eleven sådär. Och kanske till och med ibland så, när det börjar bli mycket 

liksom, tonårsfasoner sådär, då är det ju, då ska inte jag stå på föräldrarnas sida utan då ska ju jag 

stå på elevens sida. Och det är ju rätt intressant också hur man kan liksom bli en person som blir 

en annan vuxen som de har känt väldigt länge liksom. Men det är klart att jag har kontakt med 

föräldrarna men det blir inte så mycket att man kanske pratar om allt som jag och eleven har sagt 

på lektionen sådär, ibland är det bra tror jag att bygga upp ett förtroende där. 

 

Peter säger här att han försöker skapa en så god kontakt som möjligt med föräldern i början, 

då han anser att föräldrarna förstår att han är seriös på det sättet. Han säger också att han, 

medan tiden går, skiftar fokus på sin kontakt från föräldrarna till eleven, då det är viktigare att 

bygga upp ett förtroende hos eleven när denne blir äldre. 

 

Peter kommer hela tiden tillbaka till sin kontakt med föräldrarna i intervjun. Till exempel när 

det gäller övning hemma och att eleven eventuellt har tröttnat och vill sluta ta lektioner på 

instrumentet, så menar han att föräldrarna alltid vågar kontakta honom och fråga hur det går, 

och vad de ska göra hemma för att hjälpa till. Han förklarar också att han tror att hans kontakt 

med föräldrarna gör att de själva tycker det är viktigt att eleverna kommer iväg till 

kulturskolan, vilket enligt honom smittar av sig till eleverna och gör att de stannar kvar på 

kulturskolan och är intresserade av musik längre. 

 

Peter säger sig också märka en skillnad hos elever med skilda föräldrar, där han menar att det 

är svårare för eleven, eftersom han oftast inte får kontakt med mer än en av föräldrarna. Detta 
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leder enligt honom till att eleverna övar ena veckan när de är hos föräldern som han har bra 

kontakt med, men övar inte alls när de är hos föräldern som han inte har kontakt med. 

 

Tomas säger att han tycker att han har en bra kontakt med föräldrarna, även om det är ganska 

sällan det behövs. Likt Gunilla består kontakten främst av organisatorisk natur, där mail och 

SMS utbyts mellan Tomas och föräldrarna för att informera om inställda lektioner, konserter 

och dylikt. Han menar dock att han är ganska noga med att i alla fall öppna en kontakt med 

alla föräldrar, så att han, om han känner att han behöver det, kan ringa och prata om 

situationen kräver det. 

 
T. […] det är väl bra ändå att ha nån form av kontakt, när, om man skulle märka såna här saker 

som jag också varit förskonad från, om men om eleven inte mår bra heller, det kan ju också hända, 

även här liksom. Att man märker att nånting inte stämmer liksom, att man har nån, att man skapat 

nån kontakt så det känns okej och ringa hem och säga att ”jag tror inte nånting stämmer här” med 

liksom en elev som kanske inte mår bra eller… man märker nånting sånt där. Så det är väl en 

liksom, att man ändå har etablerat nån form av kontakt i början, tycker jag liksom. 

Analys – Kontakt och kommunikation 
Gunilla och Tomas tänker på liknande sätt när det kommer till kontakt med föräldrarna. En 

liten skillnad går dock att se i båda lärarnas resonemang. Tomas formulerar sig flera gånger 

på ett sätt som får mig att tolka att han tycker att den veckovisa kontakten med föräldrarna 

inte är så viktig egentligen – Gunilla poängterar istället flera gånger att en kontakt med 

föräldrarna ska ske ofta. Jag tolkar därför att Tomas tycker att kontakten sker mer på 

föräldrarnas villkor; är de intresserade så pratar han gärna och ger tips och delar med sig av 

elevernas läxor, men det kommer inte ske allt för mycket på hans initiativ. Han tycker dock 

fortfarande att det är viktigt att en kontakt är etablerad från början. 

 

Om vi istället ser på Peters kontakt med sina elevers föräldrar, ser vi ett helt annat tankesätt. 

Han är, liksom Gunilla, noga med att kontakt gärna får ske ofta. Till skillnad från henne 

verkar hans kontakt inte bestå av något egentligt innehåll från undervisningen – under 

intervjun uttryckte han flera gånger, och jag förstår det som att detta är väsentligt för honom, 

att han helst inte vill dela med sig av läxor och anser inte att det är föräldrarnas roll att ersätta 

honom som lärare i hemmet, utan hans kontakt ter sig vara strikt för föräldrarnas trivsel och 

intresse. När Peter pratar om kontakten med föräldrar kommer han alltid in på att de ska ha 

förtroende för honom, inse att verksamheten är seriös och viktig, men också att de ofta ska 

komma på konserter och tillställningar. Kontakten är även en mer långsiktig plan från Peters 

sida – han etablerar en kontakt tidigt med föräldrarna, för att senare, när det uppstår 

problematik eller svårigheter med eleven, kunna styra och ta hjälp av föräldrarna för att få 

eleverna att stanna kvar på kulturskolan. Detta tolkar jag som Peters mål med kontakten med 

föräldrarna – eleven ska trivas och fortsätta ta lektioner i instrumentet. Det handlar inte om att 

främja elevens utveckling eller få den att gå snabbare på något sätt, utan det handlar om att få 

eleven att stanna kvar i kulturskolan. 

 

Emmas tankar om kommunikation och kontakt med föräldrarna sticker ut i jämförelse med de 

andra lärarnas tankar; hon menar att hon sällan eller överhuvudtaget inte har kontakt med sina 

elevers föräldrar vilket hon menar beror på att hennes elever ofta är tillräckligt gamla för att 

kunna sköta allt strukturellt själva, och därför menar Emma att föräldrarna inte behövs. Å 

andra sidan framkommer det mer och mer under intervjuns gång att Emma egentligen vill ha 

mer kontakt. Hon tar ett exempel där en förälder precis innan en konsert ringde och sa att 

hennes barn hade alldeles för mycket scenskräck för att kunna vara med på konserten, något 

som eleven inte hade sagt något om. Emma talar även om att hon skulle vilja se 
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utvecklingssamtal och allmänna samtal med eleven på lektionstid, men hänvisar samtidigt 

hela tiden till att hon anser att det är alldeles för lite tid på lektionen och i hennes arbetstid för 

att kunna lägga tid på att etablera en ordentlig kontakt. Är det något som hon återkommer till 

under intervjun så är det att hon tycker att det är för stressigt och för lite tid för att kunna 

fokusera på relationsskapande utan att det påverkar undervisningen för mycket. 

Förväntningar 
Gunilla tycker att föräldrar har generellt ganska låga eller inga förväntningar på 

undervisningen. Hon tycker sig märka ett visst samband mellan att hon är lärare på ett 

instrument som inte har så långa antagningsköer, vilket resulterar i att många elever börjar 

hos henne för att de helt enkelt kan börja tidigare på det instrumentet, och sen ta sig vidare till 

något annat instrument. 

 
G. Men, äh, inte jättemycket engagemang från föräldrarna, och förväntningar och så, utan det är 

mera en, man, man kommer hit och gör det, det är ungefär som man åker iväg och spelar fotboll 

eller man gör, det, en extra aktivitet i veckan och göra, så känner jag i alla fall. 

 

Peter tycker att de flesta föräldrar inte har några förväntningar på honom som pedagog, utan 

det handlar mer om organisatoriska frågor. Föräldrarna förväntar sig att läraren ska lösa 

eventuella krockar i scheman, att eleven ska få de lektioner de är berättigade till och att 

lektionerna flyter på. Peter nämner dock att det kan uppstå några andra förväntningar från 

föräldrarna: 

 
P. Ibland är det så där att det ska vara förväntningar att det (utvecklingen på instrumentet) ska gå 

lite fortare än vad det kanske gör. Och då brukar jag försöka dämpa litegrann sådär. För att det tar 

den tid det tar, en del går det fort för, en del tar det lite längre tid för men, men när det är föräldrar 

som kanske kommer och de köpt böcker, spelböcker som är liksom helt på tok fel nivå sådär, då, 

då blir det inte, det blir ju inget bra sådär. 

 

Emma menar att de flesta förväntningarna kommer från eleverna själva. Eftersom hennes 

elever är lite äldre än de andra lärarnas brukar hon i början av terminen fråga dem vad de vill 

göra och vad de vill bli bättre på. Hon anser att de flesta av hennes elevers föräldrar 

antagligen inte har någon inblick alls i vad eleverna gör på hennes lektioner, dels för att de 

inte är med på lektionerna och dels för att hon som lärare knappt har någon kontakt med 

föräldrarna alls. Detta leder till att de väldigt sällan kommer med några förväntningar eller 

önskningar överhuvudtaget. Det tillfället Emma kunde påminna sig om var när det närmade 

sig vinter och föräldrarna ville att barnen skulle komma och gå luciatåg på deras arbetsplatser, 

annars var det inget alls. 

 

Likt Peter menar Tomas att föräldrarna sällan har förväntningar utanför det organisatoriska 

runt omkring lektionerna. Tomas reflekterar över varför han tror att föräldrarna inte framför 

så mycket förväntningar: 

 
T. Sen tror jag och hoppas, i och med att vi, kulturskolan har ju ändå hög, vad ska man säga… 

Hög utbildningsnivå på all personal, alla lärare är i stort sett utbildade på musikhögskola eller 

liknande. Vilket jag tror att föräldrarna har mycket förtroende för kulturskolan. Det är kommunalt, 

och som jag sa, att alla har, de flesta har hög utbildning liksom, det finns en kvalité tror jag, folk 

tycker generellt i undervisningen liksom. Och då tycker de då, det är bättre att, istället för att de 

ska ställa förväntningar och krav så, att man får göra sitt jobb ifred helt enkelt, om man säger så. 

Jag tror det, jämfört med kanske andra, ja, som det, som också ger lektioner och inte har lika 

hög[a] utbildningskrav då liksom, som till exempel studieförbund. Inget ont om studieförbund nu 

men, men, ibland är det många självlärda som sitter där och det kanske inte blir samma kvalité. 

Vad vet jag. 
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Tomas säger här att han tror att en bidragande orsak till att föräldrar inte har så stora 

förväntningar på kulturskolan helt enkelt beror på att de har ett stort förtroende för 

verksamheten, då det är en kommunal verksamhet innehållande anställda med hög och 

relevant utbildning. 

 

Emma har ett minne från en förälder som förväntade sig att kunna påverka undervisningen 

mer än vanligt: 

 
E. […] då var det en mamma, som var ju lite jobbig. Ville alltid vara med och sen så hade hon 

förslag och, och… Ah, så det kan, det tyckte jag var lite jobbigt och sen så sa jag att från och med 

nästa vecka vill jag vara ensam med henne då för att, det är ju bättre för… för båda parter. […] har 

inte så jättebra idéer, inte alltid. För man vet vad man vill liksom, och hur man skulle göra så. 

Ibland kan de vara jobbiga också. Men det har hänt bara liksom en gång, och efter ett tag som sagt 

var skickade jag ut henne. Men, men det störde ju eleven också och det är inte bra. 

 

Analys – Förväntningar 
Alla informanter nämner samma sorts förväntningar, nämligen att föräldrarna förväntar sig att 

verksamheten framför allt ska fungera. Det finns alltid undantag, och de flesta av 

informanterna kunde nämna någon gång ur sitt arbetsliv som de har stött på en förälder som 

på något sätt förväntat sig något annat ur undervisningen än vad som kanske erbjuds. När 

informanterna berättade om dessa situationer var de alla lika självklara med att den 

verksamhet som kulturskolan erbjuder är frivillig; om inte föräldrarna tycker om 

verksamheten får deras barn gärna sluta och söka sig någon annanstans. Detta tolkar jag som 

ett bevis på att lärarna ser på sig själva och verksamheten med stort självförtroende, samt att 

de vet vad deras roll i verksamheten utgörs av. Informanterna kände sig sällan pressade av 

föräldrarna, utan alla lärare kändes väldigt trygga i att de bestämde vad som hände under 

lektionerna. Samtidigt sa de att de gärna tog emot förslag och önskemål från föräldrarna, men 

det var de som i slutändan bestämde om det förslaget skulle följas. 

 

Den enda som tyckte sig märka att föräldrarna hade andra förväntningar var Peter, som flera 

gånger i intervjun återvände till att föräldrar kan ha för höga förväntningar på sina barns 

musikaliska utveckling. Jag förstår Peters förklarande av situationen som att han inte låter sig 

påverkas allt för mycket av detta, utan verkar bekväm med att han kan påverka och styra 

föräldern till en inställning som inte påverkar eleven negativt. 

 

Något som är ett genomgående tema i alla intervjuer är att lärarna anser att föräldrarna har ett 

stort förtroende för kulturskolan. De lämnar ifrån sig sina barn och betalar en terminsavgift, 

men verkar inte bry sig om att kolla upp hur verksamheten fungerar eller hur läraren arbetar. 

Detta tolkar jag bero på en av två anledningar; antingen har föräldrarna full koll på hur 

verksamheten ser ut, och har därigenom förtroende för den, eller så har de ingen aning om hur 

den ser ut och känner inget behov att veta då de redan har förtroende för verksamheten ändå. 

Utifrån informanternas uttalanden förstår jag det som att det andra alternativet är mest troligt. 

Både Emma och Peter uttrycker att föräldrar ofta är nyfikna på hur lektionerna ser ut, men 

detta verkar inte har något med att undersöka verksamheten från föräldrarnas sida, utan jag 

tolkar det hela som att det främst handlar om en nyfikenhet och ett intresse för vad deras barn 

gör. Den kommunala kulturskolan har alltså på något sätt lyckats skapa ett inbyggt förtroende 

i samhället som gör att deras verksamhet sällan ifrågasätts eller undersöks.  
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Både Peter och Tomas har dock uttalanden som jag inte kan tolka på något annat sätt än att de 

menar att det är lärarna i sig som äger föräldrarnas förtroende. De når dock detta förtroende 

på olika sätt, Peter arbetar framför allt med förtroendet genom att skapa en god kontakt med 

föräldern, medans Tomas anser att det är inbyggt i verksamheten att lärarna anses ha en 

generellt sett hög utbildningsnivå. 

Engagemang och stöttning 
På frågan om huruvida hon märker av föräldrarnas engagemang tvekar Emma. Hon vet att 

vissa föräldrar skickar påminnelse-SMS till sina barn för att de ska komma ihåg lektionen på 

kulturskolan, men annars har hon inte mycket till svar. När frågan utökas till att även innefatta 

stöd till eleven hemifrån har hon mer svar: 

 
E. Ja, det kanske, när vi har konserter, då kan man liksom märka att de bryr sig för de kommer och 

lyssnar och spelar in och stöttar då… men jag vet inte annars hur det är. Och du vet vi har bara 20 

minuters-lektioner så man hinner inte prata så mycket, utan man vill bara köra igång och musicera1 

och... tyvärr har vi inte möjlighet, eller jag har inte så mycket tid och fråga, egentligen, hur de mår 

annars eller, det. Det är svårt, man tittar hela tiden *tittar på klockan*, förbaskade klocka då… Ja 

men, tyvärr. 

 

Emma menar att hon inte vet så mycket eftersom eleverna är mycket äldre (tonåring jämfört 

med 7–8 årsåldern) när de börjar hos henne än de är på andra instrument. Hon har därför 

ingen direkt kontakt med föräldrarna, och därför svårt att veta hur situationen ser ut hemma 

för eleven. Emma har också hand om gruppundervisning, och då är eleverna yngre. Hon 

märker stor skillnad på vilken funktion föräldrarna har i det sammanhanget, och framför allt 

vid konserter. Hon uttrycker dock en önskan om att se engagemang hos föräldrarna vid andra 

tillfällen än konserterna. 

 
E. Ibland känns det att bara de stora konserterna som, och föreställningarna som syns, men det är 

lilla är också viktigt tycker jag. Och det, de också fast det syns inte så mycket liksom.  

 

Tomas poängterar att han främst märker av föräldrarnas engagemang genom att de skjutsar 

sina barn till kulturskolan.  

 
T. Jag upplever att föräldrarna ändå i störs-, i stor utsträckning är väldigt stöttande och liksom och, 

till sina barn och när de ska komma hit och, just framför allt vad det gäller skjutsning och… Ah, 

det är ju bökiga tider ibland, de slutat jobba men de löser det liksom, det märker man. 

 

Han ger också en ganska tydlig bild över hur engagemanget kan se ut: 

 
T. Då är de ju med och skjutsar i början också, sen uppåt femman, sexan, sjuan liksom, beroende 

på vart de bor då så, så tar de sig själva mer och mer, då försvinner ju även det här att ele-, att 

föräldern sitter med på lektionen eller utanför, och då har de inte samma koll heller på läxerna och 

det liksom. 

 

Tomas tycker också att han märker tydligt på en elev att föräldern hemma är engagerad och 

intresserad: 

 
T. Om föräldrarna är, till exempel, ja men jag använder det här Amazing Slowdowner, och de ”ja 

vad är det, vad är det du har där?” liksom så här, ja men det är ett program, kostar ett par 100 

liksom såhär, ”ja men det ska vi skaffa” liksom. ”Det verkar ju jättebra att kunna ändra tempo på 

låten”. Vissa är mer engagerade i sitt barns spelande, kanske är om de har spelat själva tidigare 

                                                 
1 Ord ändrat för att förstärka anonymitet. 
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sådär liksom, och precis som det finns hockeymorser och hocheyfarser och liksom, för de kanske 

har det här intresset, mer intresse i det liksom. Då kan man märka skillnaden på engagemang, och 

även på eleven med då, att de får bättre förutsättningar. 

 

Tomas anser att han ser en stor skillnad när föräldern har spelat eller spelar musik själv 

jämfört när de inte har eller fortfarande spelar. Han menar att de föräldrarna ofta ser till att 

eleven har bättre förutsättningar hemma – bättre övningsmöjligheter men också att det 

framför allt är mer musik i hemmet och att eleven ibland kan få följa med föräldern på 

spelningar och konserter. Allt detta tycker han påverkar elevens utveckling på instrumentet i 

positiv bemärkelse. 

 

Gunilla tycker att hon märker en stor skillnad i hur föräldraengagemanget ser ut i kulturskolan 

jämfört med tidigare när hon undervisade enligt suzukimetoden. 

 
G. Men jag märker stor skillnad, att det, här, hit kommer man med sina barn och lämnar av dem, 

och sen så åker man hem eller gör nånting annat då, under tiden som de spelar. Sen så 

förhoppningsvis så kanske man kan få lite hjälp hemma och så. Men inte alls samma stora 

engagemang, som då. 

 

Gunilla anser att det finns både för- och nackdelar med detta. 

 
G. […] det kan bli, att föräldrarna ibland tar över, liksom att de släpper inte barnen, eller sina 

elever, eller sina barn då, utan att de, de måste alltid vara med och eleven själv, tar inte något eget 

initiativ själv eller då till, utan man är van att, men det är föräldern som säger att jag ska gå och 

öva, nu ska jag göra allting det här då. 

 
G. Så, men samtidigt så är det ju bra, med att man får en viss hjälp, och stöd, hemifrån också, med 

föräldrar. 

 

Gunilla tycker att föräldraengagemanget framför allt ska hjälpa till att få eleven att öva. 

 
G. Åtminstone de här som är yngre, som har, bara det här med att öva helst en gång om dan, det är 

det inget som… nästan ingen som övar. Så då, men det är ändå det här med föräldrarna kan pusha 

lite grann, försöka uppmuntra dem komma ihåg och spela nu och sådär då. 

 

Även Gunilla ser sig märka att barn till musicerande föräldrar har stödet hemifrån med sig på 

ett annat sätt. 

 

Peter har en liknande åsikt som Tomas när det kommer till föräldrarnas engagemang i 

verksamheten i stort. 

 
P. […] eller bara det här när vi bestämmer att vi ska ha en konsert som kanske ligger på lite 

halvbra tid sådär, en ja, det kan ju vara på en dag liksom, att de ska vara lite lediga från skolan och 

sådär, och så har vi någon orkester som ska spela sådär, så nästan alltid så löser det sig liksom. De 

skjutsar ungarna sådär och det tyder ju på rätt mycket engagemang tycker jag, för att de liksom tar 

ledigt från jobb och sådär, för att göra det här […] 

 

Samtidigt tycker han att föräldrarna kan visa sitt stöd till eleven genom att kosta på sig att 

köpa ett instrument till eleven. Eftersom han undervisar i ett instrument där till och med ett 

nybörjarinstrument kostar väldigt mycket pengar tycker han att det visar på ett väldigt bra 

engagemang hos föräldern att införskaffa ett instrument. När det kommer till stöttning från 

föräldrarna i elevens hem har han en åsikt som går emot Gunillas. 
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P. Men, annars så är jag väl inte så mycket det där för att liksom be om hjälp i övrigt, till exempel 

med att de ska liksom, påminna sina barn om att de ska öva och så där, det, det tycker jag att det, 

det blir lite konstigt sådär, jag… Det gör de nog ändå, påminner, tror jag. I den mån det funkar 

hemma, att göra det. Det är sällan en bra lösning, det kanske du vet själv, jag vet inte. Att det, det 

liksom, man övar ju inte för att en förälder tjatar men man kanske gör det för att de påminner, jag 

vet inte. Men den biten lämnar jag helt sådär liksom. Det finns såna lärare vet jag som, som gör 

upp med föräldrarna att de vill att barnen ska öva si och så många gånger såhär men det, nae, 

det… 

 

Peter menar att det kan finnas en problematik bakom att föräldrarna engagerar sig för mycket 

i sitt barns musicerande. 

 
P. Men lite igen av den där avvägningen att de är engagerade i sina barns musicerande, men inte 

för mycket liksom. Det, det är ju hårfina skillnader som gör att när sen, när ungarna kommer upp 

och blir tonåringar […] då blir liksom det här musicerandet här […] det blir det man revolterar 

med liksom. Då lägger man ner det för det gör pappa ledsen liksom[.] 

 

Tomas hänger upp mycket av grunden till elevens intresse på föräldrarna. 

 
T. […] men om du hade barn hos mig liksom, då skulle du kunna hjälpa till j-, skitbra givetvis, på 

läxorna liksom […] Jag tror det blir, det är roligare. Sen handlar det om allmänt intresse vad fan, 

är alla som är hemma hos mig, tycker om musik, gillar musik och är intresserade, då blir det ju, det 

är ingen slump att de går på kulturskolan och inte har, håller på med sport. 

 

Tomas menar också att anmälningsprocessen för att få in sitt barn i kulturskolan är så pass 

gedigen att de flesta föräldrar som inte är intresserade av att ha sina barn i kulturskolan helt 

enkelt inte orkar med processen att anmäla dem. Anmälningen går till så att föräldern behöver 

förnya anmälningen varje nytt läsår för att inte förlora platsen i kön. Detta menar han leder till 

att föräldrarna har en viss nivå av engagemang från början, vilket han tror gör att lärarna inte 

behöver kämpa så mycket för att få med sig föräldrarna. 

 

På frågan om hur hennes drömförälder, eller idealförälder, skulle engagera sig svarade Emma; 

Involverade och intresserade föräldrar som pushade eleverna att öva mer hemma. Även 

Gunilla fick frågan och svarade att hon önskade att det fanns en föräldraförening för att hon 

som lärare ska kunna få stöd av föräldrarna i alla praktiska saker runt omkring konserter och 

resor för att hon ska kunna fokusera på det musikaliska. Tomas svarade istället att det 

viktigaste för honom i föräldrarnas engagemang är att de skapar övningsmöjligheter för 

eleven, skaffar ett instrument eller tillgång till ett instrument så denne kan öva. Även han 

önskar att föräldrarna skulle ge barnen uppmuntran till att spela mer hemma. Peter önskar 

istället att föräldern är intresserad från början, gärna att de ringer och pratar om de sett eller 

hört något intressant i musikväg.  

Analys – Engagemang och stöttning 
Något jag tyckte var väldigt intressant var att höra Gunilla jämföra kulturskolans verksamhet 

med suzukimetoden. Suzukimetoden är en didaktisk metod framtagen av Shinichi Suzuki 

under början av 1900-talet (Svenska Suzukiförbundet 2017, Suzuki 2000). Metoden grundar 

sig i att Suzuki intresserade sig för hur barn lär sig sitt modersmål och drog paralleller till hur 

vi lär oss musik. Han menade att ett barn lär sig sitt modersmål genom att föräldern är en 

expert på språket och talar varmt och kärleksfullt till sitt barn, inte genom skriven text utan 

genom auditiva ord, vilket för Suzuki betydde att vi inte ska använda noter i de första åren av 

musikundervisningen. Suzukimetoden använder sig därför väldigt mycket av föräldrarna i 

undervisningen (Svenska Suzukiförbundet 2017). Det första som händer när ett barn börjar på 

en suzukiskola är att föräldrarna får gå en kurs, för det är nämligen föräldrarna som är 
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elevernas första lärare, även på instrumentet. Föräldern fasas sedan ut mer och mer, men är 

fortfarande med i undervisningsrummet. 

 

Det märks tydligt att det enligt Gunilla är en stor skillnad i föräldrarnas engagemang i 

kulturskolan kontra i suzukiundervisning, och att Gunilla inte är helt nöjd med detta. Hon vill 

gärna att föräldrarna ska påminna eleven att öva hemma, hon vill att de ska vara med på 

lektionerna och föra anteckningar och hon vill att de ska vara nära till hands när de gör större 

projekt i kulturskolan. Allt detta tyder på att hon fortfarande på flera sätt har suzukimetodens 

ideal som sitt mål, och detta blir en krock då hon uttryckligen under intervjun sa att hon på 

kulturskolan inte ska undervisa enligt suzukimetoden, men samtidigt är det inte konstigt att 

hon använder sig av metoden när hon har undervisat med hjälp av den i 25 år. 

 

Tomas, Peter och Gunilla säger alla tre att de tycker att föräldrarnas engagemang och 

stöttning kan synas genom att de skjutsar sina barn till kulturskolan, och alla fyra informanter 

tycker att engagemanget och stöttningen även märks genom att föräldrarna kommer på 

konserterna. Alla har dock en ganska smal syn på hur föräldrarna visar stöttning, vilket kan 

härledas till att det helt enkelt är svårt för lärarna att få en bild av hur hemmasituationen är för 

eleverna. Detta nämner även några av lärarna, men ingen verkar ha tagit något steg för att 

försöka ta reda på hur situationen ser ut hemma för eleverna, utan lämnar det helt till 

föräldrarna att lista ut, eller kanske helt oreflekterat, bestämma hur de ska hantera läxor och 

övning hemma. Peter säger samtidigt att han egentligen inte bryr sig om hur det ser ut i 

hemmet eftersom han anser att det viktigaste är att han får kontakt med eleven under 

lektionerna, och det verkar som att han tänker att får han bara tillräckligt bra kontakt under 

lektionerna så kommer eleven öva av sig själv. Han verkar generellt ha en inställning att 

föräldern gärna får vara en del av undervisningen på det sätt att denne visar intresse för musik 

och sitt barn men får inte på något sätt göra intrång på hans roll som lärare. 

 

Tomas pratar om något intressant, nämligen föräldrarnas intresse till musik innan eleven har 

börjat på kulturskolan. Han menar att ofta så tycker han sig se att elevens intresse till musik 

kommer från föräldern, och att i och med det intresset hos föräldern får eleven bättre 

förutsättningar för att utvecklas på sitt instrument. Inte bara genom att det i större utsträckning 

köps in instrument så eleven kan öva, utan bara den generella stämningen hemma att man 

lyssnar på musik och går på konserter. Han nämner en liknelse till en av hans vänner som är 

hockeytränare och ”såklart” spelar hans barn i hockeylaget. Detta tycker jag är mycket 

intressant, och bara i den lilla grupp av lärare som jag har träffat har alla sagt att deras barn 

har gått på kulturskolan. 

 

Såklart kan föräldrarnas engagemang och stöttning bli till överdrift, något som både Gunilla 

och framför allt Peter pratar om. Han pratar om att det kan finnas fall där föräldrar nästan 

lever genom sina barn, deras dröm om att bli en musiker ska uppfyllas genom deras barn, och 

därför styr de allt och är med hela tiden. Detta kan enligt Peter leda till, och har flera gånger 

lett till, att eleven, när de är inne i tonårsåldern, vill göra revolt och därför slutar spela 

instrument eftersom det gör föräldern väldigt ledsen. 

 

Något som är övergripande för alla intervjuer är att när informanterna pratar om engagemang 

och stöttning är det nästan uteslutande yngre elever som kommer på tal och detta är något som 

verkligen märks av på Emma, eftersom hennes elever ofta är lite äldre, och därför har hon inte 

mycket att säga kring föräldrarnas engagemang. Det verkar således vara så att föräldrarnas 

engagemang är större när eleverna är yngre. Detta är något som inte kom upp under de andra 

intervjuerna någon gång, förutom på Peters intervju när han pratar om sin kontakt med 
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föräldrarna. Han menar att engagemanget förändras när eleven blir tonåring, och att det 

istället blir relationen mellan elev och lärare som är med i bilden istället för relationen mellan 

föräldrar och lärare. 

Deltagande 
Informanterna har en relativt lika uppfattning när det kommer till föräldrarnas deltagande på 

lektionerna. På frågan angående föräldrarnas deltagande svarar Tomas: 

 
T. Det tycker jag går bra till en början. Vissa elever är ju, är ju obekväma med och va ensamma 

med en, till en början då, främmande vuxen i ett rum liksom. […] Då kan mamma sitta med i 

bakgrunden liksom, men efter ett tag så, så tycker jag att då, då ska de inte vara med liksom. 

Annars kan det bli så att de liksom, om det är en väldigt, ska jag säga, dominant förälder, då kan 

han svara åt barnen ibland du vet eller liksom sådär, titta på mamma innan man svarar, och man 

ska svara såhär du vet. Så jag försöker, efter ett tag att, nej men nu, nu kan mamma eller pappa 

vänta i korridoren, eller mormor eller morfar eller vad det är, vänta i korridoren liksom, sitta så 

liksom… Får man en, tycker jag, bättre relation med eleven liksom, om inte föräldrarna är med. 

 

Tomas säger här att han har märkt att elever kan känna sig obekväma i början, och därför kan 

han ha en förälder med i bakgrunden under lektionerna. Samtidigt talar han om att det finns 

en risk att ha med en förälder då det kan bli att de talar för eleven, och då anser han att det är 

bättre att föräldrarna stannar utanför lektionsrummet. Detta menar han resulterar i en bättre 

relation till eleven. 

 

Peter har en liknande åsikt. Han har dock en annan lösning för att få eleven att prata: 
 

P. […] och då får de liksom, om vi sitter här, om vi säger att du är min elev och vi skulle sitta, då 

får din mamma sitta bakom dig en bit bort så de inte har någon ögonkontakt sådär, för det tycker 

jag är bra för, då, annars är det lätt att det blir lite, såhär, någon sorts trevägskommunikation 

liksom att man pratar […] 

 

Gunilla tänker likadant som de andra, och menar att föräldrarna gärna får vara med i början. 

Det kan dock bli problem om de vill vara med lite för länge: 

 
G. [hon har två elever] som nu går i årskurs, sex, som fortfarande har sina föräldrar med, för de är 

så vana vid att bara, slinka in här då. Så det är det liksom här, nu håller jag liksom på, nu håller jag 

på att försöka bearbeta den, de föräldrarna, nu kanske det börjar bli dags att släppa taget. 

 

Hon menar också att det finns en viss problematik i sammanhanget och att hon ofta behöver 

se till vad eleven behöver, för att kunna bestämma huruvida föräldern kan vara med på 

lektionen eller inte: 

 
G. För en del elever är så jätteblyga också, man får liksom ingen kontakt själv då när man har även 

föräldern in i rummet. Så att… Sen har man de här elev, eller föräldrarna, som sitter och antecknar 

och är jättebra och verkligen har koll på läget där lite så där då. Så nått mellanting vill man ju ha. 

 

Detta är dock inga problem som Emma har stött på. Hennes elever är oftast tonåringar när de 

börjar och har därför inte med sig föräldrarna. Det kan dock hända att de är intresserade av att 

vara med vid ett senare tillfälle, även om det också är ganska sällan: 

 
E. För de är ju liksom intresserade hur en lektion2 går till liksom. Så att, ja. Men, men de brukar 

inte säga så mycket utan de bara sitter där och lyssnar, och tar in... 

                                                 
2 Typ av lektion ändrad från transkriptionen för att förstärka anonymiteten hos informanten. 
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Informanterna har dock skilda åsikter när det kommer till vilken funktion föräldrarna bör ha i 

klassrummet. Peter: 

 
P. […] jag vill inte liksom att föräldrarna ska liksom lära sig för mycket av det jag gör, utan, så att 

de ska visa hemma sådär, utan det är nog mer sådär… Det är eleven och jag som… Så att det går 

lika bra egentligen om inte föräldrarna är med, men jag tycker att det är kul och bra för då lär man 

känna varandra och de kan spana in litegrann hur jag förhåller mig också. 

 

Gunilla menar att föräldrarna är med på lektionerna för att kunna veta vad som händer, 

framför allt när eleverna är yngre. När de börjar bli äldre så tycker hon att eleverna ska ta mer 

eget ansvar och lämnar därför föräldrarna utanför. Är då föräldrarna inte med på lektionerna 

får de sköta kommunikationen på något annat sätt: 

 
G. Sen har jag också oftast övningsdagböcker till de yngre eleverna, där jag också ber att 

föräldrarna kan gå in och titta vad som händer, vet vad de ska göra under veckan då, och öva 

hemma. 

 

Tomas håller med om att föräldrarna kan, genom att vara med på lektionerna, vara till hjälp 

vid läxläsning: 

 
T. […]de ser att de spelar sidan 13 och det låter ”tut, tut, tut” om det är ett annat instrument, ja 

men ja då kan de säga till att det var ju det här du skulle göra liksom, fast samtidigt kan man lika 

gärna säga det, ute i korridoren bara att ”ja men vi har gjort det här, det här ska han spela på” så 

har de hört genom dörren lite vad vi har spelat3 kanske så att […] 

 

Peter nämner en orsak till varför han inte vill att föräldrarna ska stanna kvar i lektionsrummet 

för länge: 

 
P. Då är det också så här att det får inte bli för mycket förväntningar på deras barn, liksom att de, 

att det ska gå fortare eller något sånt där… 

 

Peter, Tomas och Gunilla är alla överens om att föräldrarna är väldigt duktiga på att skjutsa 

sina elever till och från kulturskolan. Detta är något som alla tre menar visar på ett 

engagemang och en vilja att vara med i kulturskolans verksamhet. Peter har ett annat exempel 

på en förälder som gärna vill vara med: 

 
P. Det är nån pappa där, han är ju fantastiskt bra, han är grymt bra och det… Ja men det är inga 

problem och fråga […] han tycker att det är kul och hänga på liksom och så, och då är det bra. 

Men det är många andra också som gör, och det har ju vart nån gång när vi haft nån orkester […] 

och då har man skjutsat liksom nån kväll sådär. Det är ju också sådär liksom, ja men det gör de 

liksom, det går. Och de kan liksom, om nån inte kan, ja men då får de knö ihop sig i nån bil, sådär 

liksom. 

 

Samtidigt pratar Peter om att det inte finns någon möjlighet att starta en föräldraförening där 

lärarna skulle kunna hitta hjälp hos föräldrar som gärna vill vara med och hjälpa till. Detta 

tror han har att göra med att deltagandet i föreningslivet i Sverige generellt sett har gått ned, 

och att vara med i föreningar helt enkelt inte lockar svenskar idag. Gunilla nämner också att 

hon gärna hade sett en föräldraförening för att kunna söka stöd. Hon har nämligen inte 

upplevt att det är så enkelt att hitta föräldrar som vill hjälpa till. 

 

                                                 
3 Ord ändrat för att förstärka anonymitet. 
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Samtliga informanter återkopplar till det faktum att verksamheten är frivillig, och menar 

därför att om föräldern inte är nöjd så får de gärna sluta. 

Analys – deltagande 
Alla lärare är överens om att föräldrar till viss del är välkomna i lektionsrummet, framför allt 

när eleven är ung. Alla lärare verkar dock ha olika anledningar till varför föräldern ska vara i 

lektionsrummet, något som jag anser stämmer överens med hur de ser på förälderns roll i 

form av stöttning och engagemang. Gunilla har en för intervjun genomgående syn som på 

många sätt liknar suzukimetoden, trots att hon säger att hon inte undervisar med hjälp av den 

längre. Detta leder till en undervisningssituation där föräldern naturligt har en större roll i 

elevens musicerande, även om det bara är att föra anteckningar och påminna om läxor. Både 

Gunilla och Tomas nämner de positiva praktiska effekterna av att ha en förälder med i 

lektionsrummet, framför allt när det kommer till läxläsning. Tomas, tillsammans med Peter, 

kommer lite längre in i sina intervjuer även fram till något mer utommusikaliskt som 

motivering till förälderns närvaro – nämligen elevens trygghet. 

 

En sak jag finner intressant är att Gunilla anser att det är svårt att få tag i föräldrar som vill 

hjälpa till vid större konserter och resor, samtidigt som Peter menar att det inte alls är så svårt. 

Peter hänvisar ännu en gång till sin goda kontakt som orsak till varför han inte har några 

svårigheter att få hjälp av föräldrar, och det kan definitivt vara en av anledningarna. Peter 

verkar generellt be föräldrarna om mindre deltagande i allmänhet, det är framför allt på 

konserter och resor de behövs, och mellan de tillfällena behövs de inte. Gunilla önskar ett mer 

genomgående deltagande från föräldrarna under hela året, vilket skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att det är svårare att få föräldrar att hjälpa till vid andra, större 

evenemang. 

 

Något som alla informanter är överens om, är att föräldrarnas deltagande ofta kan gå till 

överdrift – alla hänvisar till föräldrar som varit ”för på”. Vid vidare utfrågning om dessa 

tillfällen är det dock bara Emma som har en konkret historia, för de andra informanterna gick 

det aldrig till sådan överdrift utan var bara en känsla som de hade under lektionerna. När 

dessa tillfällen har uppstått verkar alla informanter reagerat likadant, och lika självklart också. 

I samband med att vi diskuterade föräldrar som var ”för på” nämnde alla informanter under 

intervjun att kulturskolans verksamhet är en frivillig verksamhet som föräldrarna i någon 

utsträckning har sökt sig till. Jag tolkade alla informanter som väldigt självsäkra i att kunna 

”köra ut” föräldrar ur lektionsrummet, något jag förstår som att verksamheten internt har en 

stark sammanhållning, och att informanterna känner sig trygga i att deras kollegor och chefer 

kommer stödja dem om de skulle få mothugg av någon förälder, något som aldrig har hänt 

enligt informanterna. Detta tyder ännu en gång på att föräldrarna har ett stort förtroende för 

verksamheten och därigenom de anställda. 

Sammanfattande analys 
Trots ganska spridda svar från informanterna tycker jag se mig ganska tydliga teman i 

resultatet – föräldrars engagemang är viktigt och huvudsakligen i yngre åldrar. Genomgående 

för undersökningen är dock att de olika informanterna lägger helt olika innebörd i termen 

engagemang, vilket gör den ganska svår att tolka. Gunilla menar till exempel att föräldrarna 

bör engagera sig genom att vara med på lektioner och föra anteckningar, och nästan fungera 

som en lärare hemma genom att påminna om läxor och försöka hjälpa till där det behövs, 

jämfört med Peter som snarare anser att föräldern endast ska visa intresse för musik generellt, 

och lämna rollen som lärare åt honom. Lärarens syn på engagemang flyter även ihop med 

inställningen till föräldrarnas deltagande i undervisningen, där de ofta stämmer överens med 



24 

 

varandra. Min undersökning visar att föräldrar framför allt är med i undervisningen på något 

sätt i elevens yngre åldrar. När eleven är 13–14 år gammal är det väldigt få som har föräldrar 

involverade i lektionerna på något sätt, förutom kanske något möjligt undantagsfall. Alla 

lärare verkar bekväma med detta och menar att det fungerar bra.  

 

Denna studie visar också att föräldrar har ett stort förtroende för kulturskolans verksamhet 

som kan demonstreras genom att föräldrar sällan eller aldrig kommer med önskningar eller 

förväntningar på undervisningen. Lärarna kan lägga upp sin undervisning på väldigt olika sätt 

och stöter inte på några direkta klagomål förutsatt att de planerar, håller tiderna och 

kommunicerar väl med föräldrarna när det kommer till organisatoriska frågor. Detta tycker 

jag förklarar varför alla lärare blev ganska förvånade och tysta när jag frågade om föräldrars 

förväntningar på undervisningen, då det är något som på det hela taget sällan eller aldrig 

kommer upp. 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka kulturskollärares uppfattningar av föräldrars roll och 

relation till den individuella instrumentalundervisningen i kulturskolan. Nedan kommer jag 

ännu en gång plocka isär studien i delar och använda mig av misstankens hermeneutik genom 

att ställa mina resultat mot litteratur jag tagit upp i avsnittet Bakgrund och tidigare forskning, 

för att låta den hermeneutiska spiralen föra mig mot en mer mogen tolkning. Kapitlet består 

således av en sammanfattning av min studies resultat samt en diskussion av detta i relation till 

tidigare forskning. Avslutningsvis reflekterar jag över arbetets utförande och ger förslag på 

forskningsområden för vidare fördjupning i ämnet. 

Föräldrarnas förväntningar 
De lärare på kulturskolan som varit med i studien har en överlag lika bild av föräldrarnas 

förväntningar på verksamheten. Bilden är övervägande positiv och består framför allt i att 

föräldrarna förväntar sig att verksamheten fungerar, de litar på verksamheten och de anställda 

i den. Föräldrarnas förväntningar på undervisningen är således något som lärarna inte får ta 

del av, om de finns. I flera fall kan önskningar om lektionsinnehåll även vara en del av 

förväntningarna, även här är det något de undervisande lärarna sällan får ta del av. Detta går 

stick i stäv med Calissendorffs forskning (1997) som menar att föräldrarna ofta kom med 

önskningar som snarare tolkades som krav av lärarna och således kom att kunna påverka 

lärarnas didaktiska val. Detta säger mig att mer efterforskning behöver göras på området, men 

detta gick tyvärr utanför ramen av vad jag kunde göra i denna studie. 

 

Detta resultat stämmer dock överens med det i Lilliedahls (2007) studie över föräldrars egna 

uppfattningar av deras förväntningar där resultatet var att föräldrarnas förväntningar främst 

bestod av praktiska och organisatoriska element. Då den tidigare nämnda studien är utförd för 

ungefär 10 år sedan och Lärarnas Riksförbunds studie (2014) tydligt visar att föräldrarnas 

försök till påverkan i grundskola och gymnasium ökat markant de senaste åren hade jag inte 

blivit förvånad om resultatet av min studie hade varit lite annorlunda än det presenterat av 

Lilliedahl (2007), vilket inte är fallet. I en tid då skolan står väldigt högt i fokus verkar 

kulturskolans verksamhet hålla trovärdigheten hög och slipper således den anstormning av 

ifrågasättanden och klagomål som den annars hårt ansatta grundskolan upplever idag. 

 

Att föräldrar litar på verksamheten är inte så förvånande med tanke på den bakgrund som 

kulturskolan har. Kulturskolan har en historia av att dels från början vara en del av det 

offentliga skolsystem (Sandh 2015), men också vara en kommunalt styrd verksamhet som 

under många år, främst 70- och 80-talet, hade ett väldigt gott rykte och som många av dagens 

föräldrar har varit en del av (Sandh 2015). Att ha en kommunal verksamhet som många har 

tagit del av och som de möjligtvis har goda minnen av, hjälper troligtvis bilden av en 

trovärdig verksamhet. 

Föräldrarnas engagemang och deltagande 
Studien visar att det finns många sätt för föräldrar att visa engagemang och deltagande, och 

att detta beror helt på läraren. För en lärare kan föräldern visa engagemang genom att sitta 

med på lektioner och föra anteckningar för att kunna hjälpa eleven med läxorna, medan en 

annan lärare tolkar det som en förälder som är alldeles ”för på” och är alltså något negativt. 

För en annan lärare är inköp av instrument ett tydligt tecken på förälderns engagemang, 

medan den fjärde läraren tycker att engagemanget syns när föräldrarna kommer på konserter. 

Detta liknar på många sätt det resultat Calissendorff (1997) fick fram. Det är framför allt 
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Gunillas uppfattning av engagemang som liknar de i studien, vilket jag anser kan förklaras 

eftersom, likt några av lärarna i studien Calissendorff utförde, har Gunilla en bakgrund i 

suzukimetoden där det är tydligt att föräldern ska vara delaktig och aktiv i 

instrumentalundervisningen (Svenska Suzukiförbundet 2017, Suzuki 2000). 

 

Tre av fyra informanter ansåg att engagemanget från föräldrarna är viktigt för att eleven ska 

stanna kvar i kulturskolan och utvecklas på instrumentet, vilket stämmer överens med tidigare 

forskning på området (Davidson, Howe och Sloboda 1994, McPherson 2009, Calissendorff 

1997 och 2005). Min studie visar dock att engagemang är ett ord som kan tolkas på många 

olika sätt, och även vara motsägelsefullt mellan olika lärare. Davidson, Howe och Sloboda 

(1994) säger kort att det engagemang de menar är bra för eleven är när föräldern är 

närvarande vid lektioner och övning när eleven är ung, och Calissendorff (2005) säger att ”en 

av de viktigaste faktorerna för att barn skall fortsätta spela och nå framgång är att föräldrarna 

är engagerade och då speciellt vid övning” (s. 46), för att sedan mer och mer lämna eleven till 

att bli självständig och i förlängningen självmotiverad. Min studie visar samtidigt att lärare 

som absolut inte vill att föräldrarna ska vara medverkande i undervisningen på det sätt som 

Davidson, Howe och Sloboda (1994) menar också uppnår samma mål, fast med en helt annan 

funktion av föräldrarna. Detta sammantaget indikerar som jag förstår det att hur 

engagemanget i fråga än visar sig är det viktigt för elevens utveckling och motivation i ung 

ålder. 

 

I samband med diskussioner om engagemang dyker även ett annat ord upp, nämligen intresse 

– ett ord som jag tycker passar bättre för att beskriva föräldrarnas roll i samband med elevens 

musikaliska utveckling. Calissendorff (1997) drar en liknelse till en studie utförd på föräldrar 

till barn som spelar tennis, där man kom fram till att vikt bör läggas vid att skapa en tillåtande 

och stimulerande miljö där eleverna kan göra egna val, och detta liknar jag vid att som 

förälder visa intresse istället för engagemang. Miljön runt eleven borde, enligt det sättet att se 

på det, vara öppen och stimulerande men eleven bör göra sina egna val kring när denne övar 

eller lägger tid på musiken. Att man som förälder ofta inkorporerar musik i vardagen, tar med 

eleven på konserter och lyssnar på och pratar om musik hemma skulle jag se som utmärkta 

sätt att främja elevens egna motivation och intresse för musik. 

Relationen mellan föräldrar och lärare 
Av denna studie har det framkommit att även om relationerna mellan lärare och förälder ser 

väldigt olika ut, har alla lärare på kulturskolan som är innefattade i denna studie en önskan om 

en relation till elevernas föräldrar för att förbättra elevens förutsättningar. Av de fyra lärare 

som varit med i studien ser tre av dem föräldrar som en parameter i undervisningen på något 

sätt. Alla tre försöker därför jobba för att utveckla deras relation till föräldrarna och 

därigenom ge eleven en bättre undervisning. En av lärarna använder sig vid studiens 

genomförande inte av föräldrarna på något sätt, men uttrycker en önskan om att kunna göra 

det. 

 

Det är framför allt en av lärarna, Peter, som är avsiktlig i sin kontakt med föräldrarna. Han ser 

tidigt till att utveckla en öppen relation till föräldrarna så att både de och han ska känna att det 

går att tala om det mesta som har med verksamheten att göra. Detta ger honom ett bra 

utgångsläge för att kunna ta hand om eventuella hinder och svårigheter som kommer i vägen 

för elevens utveckling och fortsatta musicerande. Det som är intressant i detta sammanhang är 

att Peter samtidigt inte vill att föräldrarna ska vara medverkande på lektionerna, utan på sin 

höjd närvarande. Detta betyder att all relationsbildning, jämfört med den som Calissendorff 

(1997) såg i sin studie, sker utanför lektionstid vilket kan vara väldigt tidskrävande för 
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läraren. Emma ansåg att detta var omöjligt att hinna med, och därför var hennes relation till 

föräldrarna väldigt underutvecklad, även om hon önskade att hon hade mer tid att lägga på att 

prata och lyssna på föräldern. 

 

Eftersom Gunilla och Tomas mer var inställda på den mer vanliga sortens engagemang, när 

föräldern påminner om läxor och är mer delaktig på lektioner, som visas i Davidson, Howe 

och Sloboda (1994) samt Calissendorff (1997) finns det mer plats inom ramen för 

lektionstiden att skapa en relation med föräldern, även om jag anser att målet med deras 

relation är ytligare än Peters, på det sättet att det är en mycket praktisk och organisatorisk 

orsak till att de vill ha en relation till föräldern, jämfört med Peters trivsel- och förtroendemål. 

I Lilliedahls arbete (2007) säger föräldrarna att de gärna skulle ha mer kontakt med lärarna, 

genom vad som kallas formaliserad dialog, i klarspråk ett utvecklingssamtal, för att ta sig 

närmare undervisningen i kulturskolan, detta eftersom all annan kontakt är av så pass praktisk 

karaktär. Jag anser att det absolut kan hjälpa till, men kan potentiellt ta mycket tid och ork av 

lärarna, eller möjligtvis ett lektionstillfälle från eleven. Jag tror definitivt i Emmas fall att 

utvecklingssamtal skulle hjälpa för att komma åt föräldrarna från första början, dock tror jag 

att lärarens relation till föräldern behöver jobbas på mer än en gång per termin. Därför anser 

jag att läraren bör försöka att kontinuerligt under undervisningens gång intressera sig för 

föräldern och föra en mer öppen dialog. 

Avslutande reflektion 
Det viktigaste jag anser att min studie har visat är att även i kulturskolan, en traditionellt 

”mästar-lärling”-styrd utbildningsinstitution, är samspel mellan lärare och förälder en viktig 

del av undervisningen. Jag har själv ansett föräldern i kulturskolans sammanhang som någon 

som står utanför undervisningssituationen, men efter att ha genomfört denna studie ser jag en 

större vikt av att utveckla en god relation till elevens föräldrar. 

 

Jag anser dock att mitt arbete tyvärr inte kunnat förtydliga termen ”engagemang” i samband 

med föräldrar. Det enda undersökningen visar är att engagemang är viktigt, men vilken sorts 

engagemang är mångfacetterat. Eftersom jag endast har talat med lärarna är det svårt att säga 

hur deras arbetssätt fungerar på och påverkar elever, och därför hade en ny studie behövts 

utföras för att tydligare kunna tala om vilken sorts engagemang hos föräldrar som är den mest 

eftersträvansvärda.  

 

Eftersom jag inte kan göra annat än att lita på informanterna när de menar att deras metod 

fungerar, kan jag inget annat säga än att de olika sätten att söka engagemang hos föräldrarna 

och användningen av dessa på olika sätt i undervisningen alla fungerar för de syften som 

finns, nämligen att ge eleven goda förutsättningar att utvecklas musikaliskt och framför allt 

stanna kvar i kulturskolan. Att få eleverna att stanna kvar i kulturskolan tolkar jag som ett av 

de främsta målen som lärarna har, det tyder nämligen på att läraren har lyckats skapa och 

hålla kvar intresset hos eleven. 

 

Att låta sig influeras av ett hermeneutiskt förhållningssätt under analysarbetet har jag 

definitivt dragit nytta av, trots att jag själv ibland kämpat med vad det egentligen betyder. En 

hermeneutisk analysmetod är i min mening väldigt lite styrd på förhand, utan är mer baserat 

på innehållet i berättelser som behöver tolkas. Därför kan det ibland kännas otydligt hur 

analysen går till, eftersom den litteratur som behandlar ansatsen ofta menar att det inte finns 

något specifikt sätt att arbeta på. De förhållningssätt som nämns i bland annat Westlund 

(2015) har dock definitivt hjälpt mig att se på texterna, och även strukturera dem, på ett annat 

sätt än jag annars hade gjort. 
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Att använda sig av en kvalitativ intervjustudie tycker jag passade väldigt bra för just mitt 

syfte. Forskaren får på många sätt en så djupgående bild av informantens uppfattningar det 

går på den korta tid en intervju tar, och kan genom transkriptioner gå över samtalet i detalj för 

att undvika att missa något viktigt. Dock kände jag under arbetets gång att en av 

begränsningarna med dataskapande genom intervju är att forskaren lätt blir begränsad av 

urvalet och mängden intervjuer denne gör, och att det således är lätt att missa viktiga 

perspektiv som kanske inte blir belyst av just de informanterna forskaren intervjuar för den 

specifika studien. Hade det funnits plats inom ramen för detta arbete hade jag därför önskat att 

dels intervjua fler informanter, men även kunnat skapa en enkät för att, om ändå på ett då 

ganska grundläggande plan, få ett större perspektiv på hur lärare på olika skolor i olika städer 

i Sverige förhåller sig till samma frågor. Eftersom alla kommuner själva bestämmer hur 

kulturskolans verksamhet ska vara uppbyggd (Sandh 2015) kan resultat skilja sig mellan olika 

städer. Därför skulle jag kunna rekommendera att göra en bredare studie som fördjupning i 

detta ämne. 

 

Ett annat intressant område inom samma ämne skulle kunna vara att undersöka hur eleverna 

själva tänker kring deras föräldrars funktion i relation till läraren och undervisningen – kan 

det däremellan finnas outtalade önskningar och krav som läraren kanske inte märker av, eller 

vad önskar eleverna att deras föräldrar kan göra/hjälpa till med för att eleverna ska känna att 

de har förutsättningar för att kunna utvecklas? 
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BILAGOR  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Ca 40–60 minuter 

Bakgrund 

- Tidigare anställningar, arbetserfarenhet 

- Utbildning 

- Andra relevanta erfarenheter 

Runt omkring/öppna frågor 

- Vilka olika aspekter påverkar undervisning? (I allmänhet) 

- Om jag säger kulturskola och föräldrar, vad tänker du på då? 

Föräldrar – bakgrund 

- Hur brukar det se ut på lektioner? 

- Hur ser kontakten ut? 

- System för att ”behandla” föräldrar, kulturskolan i stort 

Föräldrar – förväntningar 

- Vad brukar du höra från föräldrar i form av förväntningar? 

- Vad brukar du göra med informationen? 

- Brukar det följas upp av föräldrar? 

- Men föräldrarna betalar ju, borde inte de få bestämma då? 

Föräldrar – engagemang 

- Hur ser det ut? Kring konserter, projekt, resor osv. Märks föräldrarna av som stöd till 

eleven hemma? 

- Hur anser du att engagemanget kan användas? Positivt – negativt 

- Drömvärld? 

- Hur märks föräldrarna av genom eleverna? 

Föräldrar – deltagande 

- Vara med på lektioner, positivt – negativt 

- Närvarande/medverkande 

- Drömvärld? 

- Det händer mig att föräldrar vill vara med, har det hänt dig? Hur tänker du då? 

Påverkan på undervisningen 

- Känns det som att föräldrar hjälper/stjälper 

- På vilket sätt påverkar föräldrarna 

- Drömvärld? 

Övrigt 

- Något att tillägga? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till informanter 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Joel Larsson och går just nu sista året på Ämneslärarprogrammet på 

Musikhögskolan vid Örebro universitet. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete i vilket 

jag vill undersöka relationen mellan kulturskollärare, elevers föräldrar, och undervisningen. I 

min undersökning vill jag intervjua lärare om deras uppfattningar och tankar om föräldrars 

eventuella förväntningar på, och engagemang och deltagande i, undervisningen. Det skulle 

betyda jättemycket för mig, och kunskapen på området, om just Du kan tänka dig att träffas 

för en intervju och berätta om detta för mig. 

Undersökningen kommer bestå av en intervju som är runt en timme lång och denna kommer 

spelas in för att jag lättare ska komma ihåg vad som sägs och för att jag senare ska kunna 

analysera intervjun. Inspelningarna kommer bara jag att ha tillgång till, och kommer förstöras 

efter att uppsatsen är examinerad. Ditt namn och det instrument du undervisar i kommer vara 

anonymt i undersökningen, dock kommer skolans namn och den huvudsakliga genre ditt 

instrument tillhör vara med i arbetet, då det är av relevans för uppsatsens analys. 

All medverkan i undersökningen är frivillig, och du får avbryta din medverkan när du vill. 

Hoppas att du vill vara med! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Joel Larsson 


