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Abstract 
The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music 
schools, and one deals with music teacher education at university level. The 
purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to 
describe and explain how different student groups perceived and used their edu
cation. Five empirical studies have been accomplished, and central questions 
were: which deliberate and non-deliberate choices of musical activities are 
made by children and music students, and how are these choices affected by so-
cio-economical, geographical and gender prerequisites. 

Theoretically, the first part of the thesis was based on the educational 
sociology of Pierre Bourdieu and on previous empirical studies in music peda
gogy. The first empirical study was directed towards the recruitment of pupils 
to the municipal music school in Piteå (n=1085). The study showed that two out 
of three pupils are girls. Furthermore, it was twice as common among children 
of higher employees and university graduates to study at the music school than 
among children with working class backgrounds. The second empirical study 
was an interview with children, 12-13 years of age (n=369). The results 
indicated that boys and girls understand and use music and music education in 
significantly different ways. Furthermore, differences related to socioeconomic 
background, musical background and residential area were also shown. 

The second part of the thesis begins with a summary of the origin and 
scientific basis of Swedish music pedagogy, followed by an investigation re
garding recruitment to the music teacher education at the School of Music in 
Piteå (n=177). The investigation indicated that recruitment is socially biased, 
similar to that of the municipal music school. One third of the music teacher 
students were recruited from families where one of the parents worked as a 
teacher. One out of three students came from homes where religion was an 
important part of family life. In an interview-study with 60 music teacher 
students, differences related to gender and educational orientation arose in how 
students looked upon and used their education. The study showed two attitudes 
to music and music education, which were linked to the following concepts: 
musician code and teacher code. In connection with these concepts, three action 
strategies could be identified: navigation, revolt, and adjustment. These 
strategies were interpreted as an expression of the tension between the demands 
of the education and the individuals' wish to have his or her interests and 
needs met. The dissertation concludes with a project called "Self-formulated 
goals and self-evaluation in music education" and a short forward-looking 
discussion pertaining to questions that have been generated throughout the en
tire research process. 

Key words: music education, music pedagogy, music instruction, ethnomusi-
cology, music sociology, music teacher education. 
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Förord 
Vi som skrivit den här avhandlingen har under många år varit verksamma 
som musikpedagoger vid Musikhögskolan i Piteå - Sture som pianolärare 
inom den sk klassiska traditionen och Christer som lärare i musikteori med 
inriktning mot både klassisk- och populärmusik. Denna musikpedagogiska 
praktik har på senare tid i allt större utsträckning förskjutits mot pedagogik 
som vetenskap. Det första stegen i denna riktning tog vi i början av 80-talet 
då vi deltog i en kurs i forskningsmetodik som leddes av Thor Egerbladh. 
Vi får väl skylla på dig att det har gått som det gått. 

När vi nu sätter punkt i och med denna avhandling, avslutas samti
digt (förhoppningsvis inte definitivt) ett mycket tätt och intensivt samar
bete. Under vår forskarutbildning har vi avverkat ett stort antal bilresor till 
Umeå, då vi haft gott om tid att penetrera gemensamma forskningspro
blem, men även att resonera om allt mellan himmel och jord. Man tänker 
så bra under bilresor. Den arbetsmetod vi använt oss av har inneburit att vi 
gemensamt hjälpts åt med planering, datainsamling, databearbetning etc 
och vi är givetvis båda ansvariga för slutprodukten. Vad gäller skrivarbetet, 
har Sture haft huvudansvaret för kap 1, 2, 3 och 7 och Christer kap 4, 5, 6. 
Kap 8, liksom avhandlingens inledning, svarar vi fullt ut gemensamt för. 

Det är många som bidragit till att den här avhandlingen är i hamn. 
Vi vill i första hand tacka vår vetenskaplige handledare Henning Johansson 
och biträdande handledare Bertil Sundin. På Pedagogiska institutionen i 
Umeå är det många som har stimulerat och stött oss under hela vår for
skarutbildning. Vi vill särskilt tacka Anders Olofsson och Kristian Hansson 
för deras konstruktiva kritik i slutfasen av avhandlingsarbetet. En rejäl ge
nomlysning av de två intervjustudierna erhöll vi på det doktorandsemina
rium som letts av Sture Sjödin. På seminarier i Köpenhamn och Malmö 
har vi fått värdefulla musikpedagogiska synpunkter från bl a Frede W Niel
sen. Ett stort tack alltså till alla som tagit er tid att läsa och på olika sätt upp
muntrat oss i arbetet! Inte minst har intresset och stödet från Musikhögsko
lans ledning och styrelse, samt all praktisk hjälp vi fått från våra arbetskam
rater i Piteå, varit ytterst värdefullt. Stödet från Musikhögskolan i Piteå har 
även inkluderat forskningsanslag. Under två år har vi dessutom haft forsk
ningsmedel från Skolverket och övriga anslagsgivare har varit Umeå uni
versitet och Helge Ax:son Jonssons stiftelse. 

Det är nu nästan ett decennium sedan avhandlingen började plane
ras, och under denna tid har vi mer eller mindre intensivt levt med de 
olika delprojekten. Trots denna förhållandevis långa tid känner vi oss inte 
"less", som det heter på norrländska. Det är däremot mycket troligt att våra 
fruar och barn är ordentligt "less" på att höra allt tjat om musikpedagogik 
och Bourdieu över middagsbordet och i alla möjliga andra sammanhang -
vi skall försöka variera oss framöver. Ni är värda all beundran som stått ut 
med era forskande och självcentrerade karlar respektive pappor och därför 
tillägnar vi er denna bok. 

Piteå i april 1995 

Sture Brändström och Christer Wiklund 
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Avhandlingens disposition och syfte 

Den här avhandlingen består av två delar som är inriktade mot två olika 
skolformer: kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Det finns 
gemensamma drag hos dessa två musikutbildningar och ett flöde av indi
vider, idéer och kunskap mellan utbildningarna. Vissa av musikskolans 
elever kommer att fortsätta in i musiklärarutbildningen som i sin tur utbil
dar lärare för kommunala musikskolan. Som ofta framhålls i den musik
pedagogiska debatten, och som avhandlingen kommer att visa, har nästan 
samtliga studenter inom den högre musikutbildningen i Sverige av idag, 
fått sin musikaliska grundutbildning vid kommunala musikskolan. 

Det som är gemensamt för kommunala musikskolan och musiklärarut
bildningen är inriktningen mot färdighetsträning på instrument, sång och 
ensemblespel. Det som skiljer utbildningarna åt, är att musikutövandet i 
musikskolan i hög grad är en huvudaktivitet, medan studenternas eget 
musicerande inom lärarutbildningen konkurrerar med många andra äm
nen och utbildningsmål. En skillnad är också musiklärarstudenternas gene
rellt högre musikaliska färdighetsnivå samt att det i ena fallet rör sig om en 
fritidsaktivitet och i det andra fallet om en yrkesutbildning på högskole
nivå. 

Från ett utbildningssociologiskt perspektiv är en väsentlig skillnad att de 
studerande vid musiklärarutbildningen, som grupp betraktad, är betydligt 
mer selekterad än musikskoleeleverna. Musiklärarstudenterna har, genom 
sin högre ålder, under längre tid påverkats av skolsystemets sociala och kul
turella reproduktionsmekanismer. Denna skillnad mellan musikskolan 
och musiklärarutbildningen accentueras av att den förstnämnda är "öppen" 
medan den senare har tämligen omfattande antagningsprov. 

Att de studerande vid en högskoleutbildning är socialt selekterade, för ofta 
med sig att studenterna inte är representativa för den sociala grupp som de 
ursprungligen tillhör. Detta kan delvis förklaras av den anpassningsprocess 
som studenter från de sociala grupper som är underrepresenterade inom 
högskolan tvingats till under sin tidigare studiegång - något som också får 
konsekvenser för olika pedagogiska teoriers relevans för olika musikpeda
gogiska forskningsfält. Under arbetets gång fann vi att de reproduktionsteo
rier som vi i inledningsskedet utgick ifrån, främst av Pierre Bourdieu, inte 
självklart kunde användas för att förklara hur musiklärarstuderande upp
fattar och använder sin utbildning. Avhandlingens två huvuddelar har till 
viss del skilda förutsättningar och inleds följaktligen med var sitt teoriav
snitt (kap 1 och 4). 

Avhandlingen omfattar fem empiriska undersökningar: två rekryterings
studier, två intervjustudier och ett projekt benämnt "Självformulerade mål 
och självbedömning i musikutbildning". Tidpunkten för datainsamling i 
dessa olika studier framgår av figur 1. 
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Kommunala musikskolan 
Rekryterings-
studie 

Intervju
studie 

1987/88 1 1988/89 | 1989/90 

Självformulerade mål och självbedömning 
i musikutbildning 

1990/91 

Rekryterings-
studie 

1991/92 1992/93 1993/94 
Intervju
studie 

Musiklärarutbildningen 

Figur 1. Tidsplan för avhandlingens empiriska delstudier. 

Avhandlingens första huvuddel behandlar kommunala musikskolan och 
omfattar tre kapitel. I det första kapitlet presenteras de teoretiska utgångs
punkterna för del I. Därefter redovisas de två empiriska studierna om 
kommunala musikskolan: rekryteringsstudien (kap 2) och intervjustudien 
(kap 3). 

Avhandlingens andra del, som är inriktad mot musiklärarutbildningen, 
har samma grundstruktur som del I: en teoretisk bakgrund (kap 4) som följs 
av en rekryteringsstudie och en intervjustudie (kap 5 och kap 6). I kapitel 7 
behandlas det ovannämnda pianoprojektet med självformulerade mål och 
självbedömning. Avsikten med detta kapitel är att, utifrån delvis andra ut
gångspunkter och med en annan metodologi än som redovisats i tidigare 
kapitel, ytterligare belysa våra frågeställningar. Avhandlingen avslutas med 
en coda (kap 8) som innefattar en framåtblickande diskussion kring några 
av de musikpedagogiska frågeställningar som behandlats i avhandlingen. 

Som delvis redan antytts, sträcker sig vårt forskningsintresse över ett tämli
gen brett fält med såväl sociologiska som didaktiska beröringspunkter. Detta 
har sin grund i ställningstagandet att musikpedagogisk forskning inte bör 
reduceras till att gälla enbart inlärnings- och undervisningsnivån, utan 
måste ta i beaktande de ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar 
som både sätter gränser och skapar möjligheter för musikpedagogisk verk
samhet. Vi menar därför att det, för att kunna förstå komplexiteten i den in
stitutionella musikutbildningen, blir viktigt att vara öppen för olika per
spektiv och forskningsmässiga angreppssätt; såväl individrelaterade som 
strukturella. 



3  

Några av de frågeställningar som kommer att diskuteras i avhandlingen är: 
Vem är kommunala musikskolan och musiklärarutbildningen till för? 
Vilka medvetna och omedvetna val av musikalisk aktivitet fattas av barn 
och ungdomar och hur påverkas dessa val av sociala, geografiska och 
könsmässiga förutsättningar? Hur använder studerande kommunala mu
sikskolan och musiklärarutbildningen och vilka uppfattningar bygger de 
upp under sin utbildning? Hur åstadkommer man en musikundervisning 
som bygger på elevens eget ansvar och initiativ? 

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka som studerar vid kommunal 
musikskola och musiklärarutbildning samt att beskriva och förklara hur 
olika studerandegrupper uppfattar och använder dessa två utbildningar. 
Syftet har indelats i fem delsyften som motsvarar var sin delstudie. 

Delsyfte ett är att undersöka vilka barn och ungdomar som studerade vid 
Kommunala Musikskolan i Piteå under läsåret 1990/1991. 

Delsyfte två är att beskriva och förklara hur 12-13-åringar med olika social 
och musikalisk bakgrund uppfattar och använder musik och kommunal 
musikskola. 

Delsyfte tre är att undersöka vilka som studerade vid Framnäs folkhögsko
las musiklinje och musiklärarlinjen vid Musikhögskolan i Piteå under 
läsåret 1990/91. 

Delsyfte fyra är att beskriva och förklara hur musiklärarstuderande uppfat
tar och använder sin yrkesutbildning, dvs musikhögskolans musiklärar
linje. 

Delsyfte fem är att undersöka hur musiklärarstuderande uppfattar och an
vänder ett utbildningsförsök som avser att överlämna ett större ansvar till 
studenterna. 





DEL I 

KOMMUNALA MUSIKSKOLAN 
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Kapitel 1 

Teoretiska utgångspunkter 
Avhandlingens första del är inriktad mot kommunala musikskolan (KM) 
och består av tre kapitel. Först en redogörelse för de teoretiska utgångspunk
terna (kap 1) och därefter två empiriska avsnitt: dels en rekryteringsstudie 
med delsyftet att undersöka vilka barn och ungdomar som studerar vid KM 
(kap 2) och dels en intervjustudie som syftar till att undersöka hur en grupp 
elever i årskurs 6 uppfattar och använder musik och musikutbildning (kap 
3). 

I detta första kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för de två em
piriska undersökningarna om KM att presenteras. Teoribakgrunden är 
framför allt hämtad från Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi 
och vi refererar även till några svenska forskare inom samma tradition.1 

Som kommer att framgå, finns det vissa aspekter av Bourdieus sociologi 
som även har relevans för avhandlingens andra del som behandlar mu
siklärarutbildningen. I första hand är dock kap 1 tänkt att ge den teoretiska 
referensramen för de två empiriska arbetena om KM. Vi inleder med en 
genomgång av Bourdieus nyckelbegrepp som leder över till ett avsnitt som 
söker inringa problemområdet. En redogörelse för det musikpedagogiska 
forskningsläget samt en institutionsbeskrivning kommer att avsluta av
handlingens första kapitel. 

Bourdieus kultur- och utbildningssociologi 
I Bourdieus sociologiska teoribildning har vi funnit väsentliga delar som är 
användbara för våra syften - primärt delsyfte 1 och 2. Vi vill dock betona att 
vi förhållit oss tämligen fritt till Bourdieu och utnyttjat hans författarskap 
som en utgångspunkt för det empiriska arbetet - en teoretisk utgångspunkt 
som synliggör teoriuppfattning och vetenskapligt perspektiv. Inte minst är 
intentionen med det här avsnittet att underlätta förståelsen och värde
ringen av de tolkningar och de resonemang som förs i rekryteringsstudien 
och intervjustudien om KM. 

I Bourdieus kultur- och utbildningssociologi ingår några nyckelbegrepp 
som är relevanta och användbara för våra syften och det gäller i första hand 
begreppen: kapital, habitus och fält. Bourdieus begrepp är inte av den 
karaktären att det är möjligt att ge en kortfattad definition som samtidigt är 
uttömmande. Begreppen hänger ihop och bildar tillsammans en enhet 
vilket gör det svårt att behandla ett enstaka begrepp utan att ta hjälp av 

11 första hand avses Donald Broady som måste betraktas som den mest betydande introduktö
ren av Bourdieus vetenskap i Sverige. För behandling av huvudbegreppens framväxt hänvi
sas till "Sociologi och epistemologi. Om Bourdieus författarskap och den historiska episte-
mologin" (Broady, 1990). 
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andra begrepp. Broady (1990) menar att Bourdieus begrepp bör betraktas och 
användas som forskningsredskap."De/År sin fulla mening när de sätts i rö
relse i undersökningar, som verktyg eller kanske hellre som sökarljus" (s 
169). Vårt förhållningssätt till Bourdieus begreppsapparat kan på liknande 
vis beskrivas som ett perspektivseende hos forskaren - eller till och med 
något så allmänt som "ett sätt att tänka". 

Utbildningssystemet fungerar i enlighet med Bourdieus reproduktionsteori 
som en förmedlande länk mellan familj och yrke genom att selektera elever 
och allokera dem till olika yrkespositioner i samhället. På ett fördolt sätt sor
terar skolan eleverna efter social bakgrund och detta sker med hjälp av me
toder och målsättningar som på ett subtilt sätt gynnar barn från högre 
sociala grupper och missgynnar andra. De florerande diskurserna om 
"begåvning" och "lika chanser" tenderar att dölja detta förhållande. 

"Bättre än alla dessa ideologiska system lyckas det nuvarande utbildnings
systemet med sin ideologi om nedärvd begåvning och medfödda intressen 
att legitimera en ständigt pånyttfödd reproduktion av sociala och utbild-
ningsmässiga hierarkier" (Bourdieu & Passeron, 1970, citerad från Berner, 
Callewaert & Silberbrandt, 1977, s 74). 

Inom musikområdet odlas gärna begåvningsmyter och en motsvarande 
nedtoning av hemmiljöns betydelse. En spridd uppfattning om musiksko
lan är att alla barn har lika stora chanser att deltaga i verksamheten. Något 
som i formell mening är riktigt, men i praktiken visar sig ofta sociala och 
kulturella mönster slå igenom. För att beskriva och förstå skolsystemets 
funktion i den samhälleliga reproduktionen är det nödvändigt att lyfta fram 
ett centralt begrepp, nämligen symboliskt våld.2 I hemmiljön överförs till 
varje barn attityder, värderingar, språkliga och kulturella förhållningssätt 
som är olika för olika sociala grupper. Dessa skillnader negligeras sedan av 
skolan som under en skenbart neutral yta agerar som om alla hade samma 
tillgång till kulturellt kapital. Den pedagogiska praktiken utövar därmed 
symboliskt våld enligt Bourdieu. 

Den sociala bakgrunden är den mest framträdande faktorn i Bourdieus ana
lyser av utbildningssystemet. Social bakgrund kan dock inte ensam förklara 
skolans reproduktiva funktioner, vilket Bourdieu varit noga med att fram
hålla. Andra viktiga faktorer är kön och boendeort. Dessa tre bakgrundsva
riabler samverkar, tillsammans med andra variabler, i något som benämns 
strukturell kausalitet - en process som utesluter isolering av någon enskild 
orsaksfaktor/7 varje faktor återfinns verkan från de övriga, en mångfald av 
bestämningar som inte leder till obestämbarhet utan tvärtom till överbe
stämning" (Bourdieu & Passeron, 1970, citerad från Bourdieu, 1986, s 253). 

2 Paulo Freire (1972) använder termen "kulturell invasion" för ett liknande fenomen som be
står i att: "... invaderande tränger in i en annan grupps kulturella sammanhang utan respekt 
för denna grupps möjligheter; de tvingar sin egen världsåskådning på dem som de invaderar 
och hämmar de invaderades kreativitet genom att lamslå deras uttrycksmöjligheter" (s 161). 
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Ett utvidgat kapitalbegrepp 

I den vardagliga och vetenskapliga användningen av begreppet kapital me
nas i de flesta fall ekonomiskt kapital. Denna mycket viktiga aspekt av ka
pitalbegreppet har också Bourdieu införlivat i sin teori, men vad som fram
för allt har intresserat honom är det symboliska kapitalet. Detta begrepp har 
en allmän och övergripande prägel och avser sådana symboliska eller icke 
materiella tillgångar som betraktas som eftersträvansvärda av innehavar
nas omgivning. 

Viktiga egenskaper hos det symboliska kapitalet är att det erkännes av om
givningen samt att det misskännes av innehavarna.3 Med andra ord vägrar 
de senare att inse och medge sambandet mellan symboliskt kapital och per
sonliga vinster av ekonomisk eller symbolisk art, samtidigt som andra 
människor betraktar det symboliska kapitalet som något värdefullt och ef
tersträvansvärt. 

Den kapitalform som oftast förknippas med Bourdieus namn torde vara det 
kulturella kapitalet, som kan ses som en specialform av huvudkategorin 
symboliskt kapital. Med det kulturella kapitalet avses förmågan att orien
tera sig inom den legitima och dominerande kulturen, förtrogenhet med 
klassisk musik och litteratur, förmåga att uttrycka sig kultiverat, examina 
från högstatusskolor etc. Det är i första hand föräldrarnas utbildningsnivå 
som avgör volymen på det kulturella kapitalet. Tilläggas bör också att det 
kulturella kapitalet kan lagras i texter, institutioner, titlar etc (jfr Broady, 
1985,1990). 

Bourdieu utgår från en definition av kultur som närmast är synonym till 
konst - det som i Sverige brukar benämnas "finkultur" och som ibland 
omnämns som det "estetiska kulturbegreppet". Han använder mycket 
medvetet stor bokstav på ordet Kultur (eller snarare stort C som i Culture). I 
Bourdieus analyser av utbildningssystemet finns Kulturen ständigt närva
rande, mer eller mindre tydligt, och en av hans centrala teser är att ojäm
likhet inför skolan är en aspekt av olikhet inför Kulturen. 

"...utbildningssystemet samtidigt uppfyller den sociala funktionen att re
producera förhållandet mellan klasserna - genom att säkra en överföring 
mellan generationerna av ett kulturellt kapital - och en ideologisk funk
tion som består i att dölja denna funktion" (Bourdieu & Passeron, 1970, cite
rad från Berner m fl, 1977, s 62). 

3 På orginalspråket reconnaissance /méconnaissance - ett begreppspar som förekommer i de 
flesta av Bourdieus arbeten. Den svenska ordet misskänna är ej helt igenom lyckat utan kan 
leda tankarna i fel riktning. Andra översättningsförslag som kanske bättre täcker betydelsen 
skulle kunna vara förneka eller missta. I ordlistan "Från agent till subjekt" definierar Broady 
(1984) misskännande som: "människors okunskap om de sociala v illkoren för och ekonomin (i 
vid mening) bakom det egna handlandet" (s 65). Bourdieu betraktar misskännandet som en 
förutsättning för att människor skall kunna bli kvar i det sociala fält där de befinner sig. 
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En ofrånkomlig konsekvens av Bourdieus snäva definition av kulturbe
greppet är att arbetarklassen, eller de dominerade, saknar kultur. Begrepp 
som folkkultur eller arbetarkultur blir ur detta perspektiv självmotsä
gande.4 

En synonym till kulturellt kapital som gärna använts av Bourdieu på se
nare tid, för att understryka begreppets allmänna karaktär, är informations
kapital (t ex Bourdieu & Wacquant, 1993). Det existerar i tre former/'det för
kroppsligade tillståndet, det ojektiverade tillståndet och det institutionalise
rade tillståndet" (s 104, vår översättning från norska). Innehavare av ett 
stort mått av informationskapital kan värdera de utbildningsvägar och yr
keskarriärer som existerar för sig själva och för sina barn.5 

En annan viktig kapitalform i Bourdieus sociologi är socialt kapital - släkt-
och vänskapsförbindelser eller med en modern term: det sociala nätverket. 
Detta har stor betydelse när det gäller att göra andra kapitalformer produk
tiva. Utan socialt kapital är det ej givet att en hög utbildning leder till högt 
uppsatta samhälleliga positioner.6 Det sociala kapitalet har en särställning 
hos Bourdieu genom att det ej på samma sätt som andra kapitalarter kan 
lagras och materialiseras i texter eller institutioner. Det är oupplösligt för
bundet med ovannämnda familje- och vänskapsband (jfr Broady, 1990). 

Som tidigare berörts är Bourdieus begrepp relaterade till varandra men de 
enskilda begreppen är dessutom i sig själva dynamiska och relationella. 
Detta gäller i hög grad kapitalbegreppet. Vidare förutsätter de olika formerna 
av kapital att det finns en marknad där kapitalet är gångbart och värdefullt. 
Samhällets olika sociala grupper utvecklar strategier och utkämpar strider 
för att bevara eller allra helst utöka sina samlade tillgångar - symboliska så
väl som ekonomiska. Det som i hög grad har intresserat honom är den ho
risontella reproduktionen. Med detta avses en konvertering av kapitalfor
mer - det kan gälla inväxling av ekonomiskt kapital mot kulturellt kapital 
eller omvänt.7 

4 Detta är också något som han har fått motta kritik för bl a av Paul Willis: "Apparently 
'culture' really does mean Bourgeois culture. The dominated have no culture... They disqua
lify themselves because they have never had a chance" (Willis, 1981, s 55). Jfr ä ven avsnit
tet om kultur-och bildningsbegreppen på s 96ff i avhandlingen. 

5 En annan synonym till kulturellt kapital som har använts i svensk sociologi och offentlig 
debatt är det sociala arvet (Jonsson, 1967). En viktig skillnad mot Bourdieus term är den mer 
statiska innebörden i termen socialt arv. Storleken på individens kulturella kapital i Bour
dieus mening är ej konstant, utan kan utökas genom investeringar av olika slag, främst i ut
bildning. 

6 Den svenske pedagogen Torsten Husen (1989) har också använt sig av termen socialt kapital 
och har därmed avsett familjens och närmiljöns intresse och engagemang i barnens studier. 
Detta menar han är direkt avgörande för framgång i studier och yrkesliv. 

7 Bourdieus intresse för horisontell reproduktion har föranlett ett förtydligande och i någon 
mån kritik från Bernstein (1983) som postulerar: "samhällsklass är den fundamentala och do
minerande kulturella kategorin" (s 23). 
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Den här studien om KM genomförs på svensk botten, men har en i hög 
grad fransk teoretisk referensram. Vilka modifieringar av kapitalteorin 
nödvändiggör skillnaderna mellan det franska och svenska samhället? En 
viktig skillnad mellan länderna är Frankrikes mer centraliserade veten
skapssamhälle och kulturliv: allt av vikt och värde tycks ske i Paris. En an
nan betydelsefull skillnad är det franska utbildningssystemets tyngdpunkt 
på förmedling av den legitima, auktoriserade och dominerande kulturen: 
culture general - den aspekt av det kulturella kapitalet som skänker till
träde till de högre positionerna i det franska samhället (jfr Broady, 1990). 

Det svenska utbildningssystemet kännetecknas däremot i hög grad av sin 
folkbildningstradition. Folkhögskola, arbetarrörelse, nykterhetsrörelse etc, 
har erbjudit utbildnings- och karriärvägar för stora grupper i det svenska 
samhället alltsedan industrialismens genombrott. Ambjörnsson (1988) 
konstaterar att en av fyra svenskar på 1920-talet var medlem i arbetarrörel
sen, väckelserörelsen eller nykterhetsrörelsen. Inom dessa rörelser bedrevs 
en intensiv bildningsverksamhet och stora delar av det svenska folket be
rördes därigenom direkt eller indirekt av denna folkbildningsverksamhet. 

I den tidiga svenska arbetarrörelsen uppstod en klyfta genom arbetarkollek
tivet: de som organiserade sig i bildningsarbetet var i första hand kvalifice
rade yrkesarbetare och hantverkare. Mycket talar för att detta förhållande 
har bestått under 1900-talet och att de facklärda arbetarna i kultur- och ut
bildningsfrågor idag har mer gemensamt med många tjänstemannagrupper 
än med sina outbildade klassfränder. Bourdieu skisserar en likartad tvådel
ning av den franska arbetarklassen: 

"...icke yrkesutbildad arbetare som kommer från landet, saknar examen, ar
betar på fabrik i landsorten och bor på gården han ärvt... yrkesutbildad arbe
tare som arbetar på ett företag i parisregionen, tillhör arbetarklassen sedan 
generationer och har en yrkesspecialitet eller examen från teknisk utbild
ning" (Bourdieu, 1986, s 267). 

Det finns alltså både likheter och skillnader mellan Frankrike och Sverige 
och Bourdieu betraktar kulturellt kapital som ett universellt begrepp som 
är giltigt för alla samhällen med ett utvecklat utbildningssystem. Det kultu
rella kapitalet existerar alltså även i Sverige och är, som vi ser det, ett an
vändbart begrepp i pedagogisk forskning - även om det inte har riktigt 
samma betydelse och enhetliga innehåll som i det franska samhället. För
delningen av kulturellt kapital är även i det svenska samhället en repro
duktionsfaktor att räkna med, och utbildningssystemet innehar en nyckel
position i överföringsprocessen.8 

8 Något som enligt Karlsson (1985) även får konsekvenser för musik och musikutbild
ning: "Våra kontakter med musik är i hög grad ojämlika och en av de viktigaste förklaring
arna till skillnaderna ligger i utbildningsklyftorna i vårt samhälle" (s 30). 
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Broady (1983, 1990) har påvisat en för svenska förhållande betydelsefull 
form av kulturellt kapital som brukar benämnas organisationskapital.9 

Med detta menas föräldrarnas engagemang i politisk och facklig 
verksamhet eller andra organisationer som t ex nykterhetsrörelse. Det som 
kännetecknar innehavarna av denna kapitalform är att de företräder andra 
människor genom sitt tal och de har eller har haft olika typer av förtro
endeuppdrag och suttit i olika nämnder och styrelser. 

Habitusbegreppet 

Med kapitalbegreppet som byggstenar konstruerade Bourdieu (1979) en 
"karta" över det franska samhället som han benämnde: det sociala rum
met.10 De två bärande dimensionerna i detta rum var kapitalvolym och ka
pitalstruktur. Den horisontella axeln avsåg fördelning mellan kulturellt 
och ekonomiskt kapital och den vertikala stod för samlad kapitalvolym. I 
detta koordinatsystem inplacerades olika yrken och yrkesgrupper och även 
deras eventuella rörelser. I ett annat schema med samma grundkonstruk
tion visades rummet av livsstilar, som innehöll klassificeringar av olika 
gruppers preferenser i fråga om mat, dryck, musik, fritidssysselsättningar etc 
- dvs smaken. Det sociala rummet och rummet av livsstilar visade sig i det 
närmaste sammanfalla eller med Bourdieus terminologi: uppvisa homolo
gies 

Mellan det sociala rummet och rummet av livsstilar, dvs mellan männis
kors objektiva livsvillkor och praxis, konstruerade Bourdieu en intermedi-
erande länk i form av habitus.11 Som Bourdieu & Pas seron (1977) uttrycker 
sig: "...our object becomes the production of the habitus, that system of dis
positions which act as a mediation between structures and practice "(s 487). 

Mellan struktur och praxis blir alltså habitus ett förklarande mellanled och 
införandet av begreppet kan ses som en vilja a tt överbrygga klyftan mellan 
en vetenskaplig makro- och mikronivå. I utbildningsforskning blir de em
piriska konsekvenserna av habitus förmedlande funktion ett närmande till 
undersökningsobjektet från två olika håll: dels undersökning av de stude-

9 Bourdieu & Wacquant (1993) benämner detta "politiskt kapital"(s 247) och menar att 
denna typiskt nordiska kapitalform ackumuleras och överförs genom familjen och familje
kontakterna. Hultqvist (1988) betraktar, i en studie om studerande vid socialhögskolan i 
Umeå, organisationskapitalet som en specifik form av kulturellt kapital. Hon har undersökt 
arbetare och småbrukares barn som genom högskolestudier kan sägas ha konverterat ett orga
nisationskapital till kulturellt kapital. 

10 Bourdieu har efterhand i allt större grad kommit att betrakta det sociala rummet som en 
ersättning för det marxistiska klassbegreppet (jfr Bourdieu & Wacquant, 1993). 

11 Redan i Bourdieus tidiga antropologiskt inriktade studier i Algeriet fanns embryot till 
habitusbegreppet uttryckt i termer av: känslan för hedern, känslan för praktiken. Termen ha
bitus är en latinisering av grekiskans hexis (Broady, 1990). Callewaert (1992) gör en grundlig 
genomgång av habitusbegreppets framväxt och ägnar åtskilligt utrymme åt Tomas ab Aquino. 
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rändes sociala bakgrund, kön, boendeort, skolgång, framtidsförväntningar 
etc - och dels utbildningens sociala rum, dvs utbildningen som del i ett 
mönster av olika utbildningsalternativ. 

I "Outline of a Theory of Prac tice" (Bourdieu, 1977) återfinns en positionsbe
stämning av habitusbegreppet mellan polerna mekanism och målinrikt
ning (på engelska mechanism and finalism). Habitus är varken vana, me
kanisk reproduktion eller medveten strategi, utan någonting nytt där emel
lan. Polerna mekanism och målinriktning upphävs av Bourdieu och mot
sättningen mellan begreppen förklaras vara ett falskt dilemma. 

"The habitus is the universalizing mediation which causes an individual 
agent's practices, without either explicit reason or signifying intent, to be 
none the less 'sensible' and 'reasonable'" (s 79). 

Bourdieu (1977) g er en av sina mer fullgångna och uttömmande definitio
ner av habitusbegreppet: 

"...system av varaktiga och överförbara dispositioner, strukturerade struk
turer som är ägnade att fungera som strukturerande strukturer, det vill säga 
som strukturer som genererar och organiserar praktiker och representatio
ner vilka kan vara objektivt anpassade till sina mål utan att förutsätta nå
gon medveten målinriktning, och utan att förmågan att bemästra de opera
tioner som krävs för att nå dessa mål behöver vara artikulerad. Dessa sys
tem av dispositioner är objektivt 'reglerade' och de är 'reguljära' utan att 
alls vara resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör att de är kollek
tivt orkestrerade utan att vara någon skapelse av en orksesterdirigents or
ganiserande handlande"(s 72, svensk översättning i Broady, 1990, s 228). 

Det som skiljer Bourdieus sociologi från socialisationsteoretiker12, är att 
han misstror en kognitiv internalisering av samhälleliga normer. Snarare 
ser han habitus eller dispositioner som en kompetens som är nedlagd i 
människornas kroppar, och som integrerar individens tidigare upplevelser 
och dessutom i varje ögonblick fungerar som " ... a system of l asting, trans-
posable dispositions which, integrating past experiences, functions at every 
moment as a matrix of perceptions, appreciations and actions" (s 83). 

Med andra ord är habitus en produkt av individens objektiva livsvillkor 
och alla de händelser som inträffat i det liv hon eller han har levat. I varje 
ny situation som människan möter kommer habitus att aktiveras och styra 
hennes tankar, känslor och handlingar. Varje individ är per definition ut
rustad med en unik habitus, men olika sociala grupper har samtidigt en 
grupp- eller klassbunden habitus som har sin grund i medlemmarnas ge

12 I Frykholm & Nitzler (1990) finns ett avsnitt om Parsons strukturfunktionalistiska sociali-
sationsteori, och där behandlas också den kritik av socialisationsbegreppet som formulerats 
från marxistiskt håll. Även Broady (1983) diskuterar distinktionen mellan socialisation och 
habitus, och han trycker med emfas på den kroppsliga aspekten av de senare begreppen. Be
greppet musikalisk socialisation behandlas av Sundin (1981,1988). 
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mensamma levnadsbetingelser. Eftersom levnadsförhållanden skiljer sig åt 
för olika socioekonomiska grupper i vårt samhälle, så kommer även habi
tus att ha olika struktur för olika grupper.13 För att tala med Bourdieu 
(1977): 

"The structures constitutive of a particular type of environment (e.g. the 
material conditions of existence characteristic of a class condition) produce 
habitus " (s 72). 

Habitus kroppsliga förankring kommer att leda till att människor dras till 
och föredrar att vistas i miljöer som står i samklang med habitus. Miljöer 
där man känner sig hemma och även rent fysiskt kan uppleva balans och 
välbefinnande. Detta förhållande är en väsentlig del av den sociala och kul
turella reproduktionen - ett väsentligt bidrag till att den sociala världen be
står. 

Om habitus och omgivningen skiljer sig åt, existerar två olika möjligheter: 
habitus kan ändras och anpassas till omgivningen, vilket är vanligt hos de 
så kallade klassresenärerna, eller också kan den sociala världen förändras. 
Det senare sker framför allt när avståndet mellan ett stort antal människors 
habitus och den omgivning där de vistas är mycket stort. Att habitus bygger 
på tidigare upplevelser, leder givetvis till att barnens allra första upplevel
ser i hemmet och familjen får avgörande betydelse. Vilket i sig inte betyder 
att habitus är oföränderlig eller opåverkbar - habitus kan verkligen förän
dras, företrädesvis genom utbildning - men snarare att grundstrukturen 
hos habitus är "trög" och tar lång tid att förändra. Något som i hög grad får 
konsekvenser för undervisning och utbildning: 

"...the habitus acquired in the family underlies the structuring of school ex
periences (in particular the reception and assimilation of the specifically pe
dagogic message), and the habitus transformed by schooling, itself diversi
fied, in turn underlies the structuring of all subsequent experiences (e.g. the 
reception and assimilation of the messages of the culture industry or work 
experiences), and so on, from restructuring to restructuring" (Bourdieu, 
1977, s 87). 

Som tidigare nämnts innebär habitus både perception, värdering och hand
ling och ur denna definition framgår de två grundläggande förmågor som 
konstituerar habitus:" dels förmågan att producera klassificerbara praktiker 
och produkter, dels smaken, dvs förmågan att särskilja och värdera dessa 
praktiker och produkter" (Bourdieu, 1986, s 292). 

Därmed är vi inne på en annan aspekt av habitus som också har stor bety
delse i denna studie om KM, nämligen smaken och i än högre grad dess an
tites, avsmaken. Smaken har, som Bourdieu ofta påpekar, ett särskiljande 
värde - den får sin mening i relation till andra människors smak. Den 
smak som utmärker en viss grupp innebär också avsmak för andra grup

13 Jfr "Ursprung och utbildning" (SOU 1993:85) samt "Social rapport 1994" (SoS 1994:10). 
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pers smak och är därmed ytterligare en faktor som bidrar till att återskapa de 
sociala strukturer som råder vid ett givet historiskt tillfälle. Detta för med 
sig att smaken är klassbunden och hierarkiserad. Bourdieu (1986) avser med 
"den goda kulturella viljan" medelklassernas smak - deras kulturella håll
ning karaktäriseras av "beundrande övertagande"(jfr även Gustavsson, 
1991). De folkliga klasserna kännetecknas däremot av "nödvändighetens 
smak" och överst i denna smakhierarki befinner sig den dominerande klas
sens "känsla för distinktionen". 

Bourdieu (1992) presenterar en av sina enklare och mer klargörande defini
tioner av smakbegreppet:" ...praktikerna (sport, fritidsaktiviteter, etc) och 
ägodelarna (möbler, slipsar, hattar, böcker, tavlor, make eller maka, etc) ge
nom vilka smaken kommer till uttryck. Smaken förstås som principen 
bakom dessa val" (s 181). 

I intervjustudien i kap 3 är det främst de val som fattas i samband med 
praktikerna som legat i fokus - i första hand ungdomarnas förhållande till 
musik och andra fritidsintressen. Undersökningen har inriktats mot hur 
musiksmaken, val av instrument etc, är utslag av habitus dubbla förmåga 
att värdera och producera klassificerbara praktiker. Praktiker eller livsstilar 
som endast låter sig fullständigt förstås i relation till andra gruppers prakti
ker och livsstilar. 

Kritik har riktats mot Bourdieus habitusteori. Man har ibland hävdat att 
den är alltför deterministisk, och att det ej ges något utrymme för social mo
bilitet och individuell frihet. Bourdieu har också klassificerats som struktu
ralist, vilket bara delvis är riktigt. När han under 1960-talet konstituerade 
sin kultur- och utbildningssociologi hade den franska Strukturalismen sina 
glansdagar, med Claude Lévi-Strauss som huvudnamn. Bourdieu var då i 
hög grad påverkad av Strukturalismen, som också erbjöd en möjlighet att 
profilera sig mot tidens intellektuella gigant, Jean Paul Sartre. Att på något 
sätt förhålla sig till hans existensialism var absolut nödvändigt för Bour
dieus generation när de trädde in på den vetenskapliga arenan (jfr Bour
dieu, 1983; Broady, 1990). 

Under sin studietid ägnade Bourdieu speciellt intresse åt fenomenologin 
och framför allt Maurice Merleau-Ponty.14 Detta intresse fick efterhand i allt 
högre grad impregnera och modifiera hans strukturalistiska sidor. Feno
menologin måste överhuvud taget betraktas som en betydande filosofisk 
ingrediens i den mogne Bourdieus sociologi. I hans empiriska undersök
ningar och författarskap tar detta sig uttryck i ett efterhand allt tydligare 
hävdande av subjektkategorin - en strävan efter att förstå människors tän
kande och handlande. Han kom att betrakta subjektet som både fritt och 
inte fritt - habitus sätter ramar för tankar och handlingar och vad som fak
tiskt kommer att ske avgörs i kontakten med den konkreta situationen. 

14 Merleau-Pontys tankar om "kroppens fenomenologi" (1994) och "den levda kroppen" (se t 
ex Bengtsson, 1988), har mycket gemensamt med Bourdieus habitusbegrepp. 
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En annan kritisk synpunkt som ibland framförs, är att habitus i alltför hög 
grad är inriktad mot social bakgrund och alltför lite mot könsskillnader. 
Även detta är som vi ser det till viss del en orättvis kritik - i varje fall med 
utgångspunkt tagen i hans teoretiska arbeten. Gång på gång pekar Bourdieu 
på att kön och klass är oskiljaktigt sammanflätade och omöjliga att skilja 
åtKönsegenskaperna är lika omöjliga att skilja från klassegenskaperna 
som citronens gula färg från dess sura smak" (Bourdieu, 1986, s 247). 

Habitusbegreppet kan givetvis, i likhet med alla vetenskapliga begrepp, kri
tiseras från olika utgångspunkter. Ett problem som ofta kommer upp är att 
habitusbegreppet leder tankarna till vissa metoder som t ex Benzécris korre
spondensanalys (jfr Broady, 1988). Risken med detta är att metoden får be
stämma problemet i stället för tvärt om. Vi bedömde att det skulle bli svårt 
att komma åt de frågor som vi ville behandla med någon av de, i Bourdieu-
baserad forskning, vanligen förekommande statistiska metoderna. Vår 
tolkning och användning av habitusbegreppet är, som tidigare antytts, fri 
och ej metodiskt bunden. 

Fältbegreppet hos Bourdieu 

Begreppet fält är ingen nykonstruktion av Bourdieu utan har tidigare an
vänts inom socialpsykologin av Kurt Lewin. Det är emellertid inte så 
mycket som förenar dessa två forskares användning av begreppet. Då är det 
förmodligen riktigare att härleda Bourdieus fältbegrepp ur Max Webers reli
gionssociologi (Weber, 1922). Bourdieu lyckades överföra Webers termino
logi från religionens fält till kulturen och utbildningssystemet. Bourdieus 
fältbegrepp har samma öppna och relationella karaktär som kapital- och ha-
bitusbegreppen och ett fält förutsätter enligt Bourdieu ett visst mått av au
tonomi.15 När det gäller skolsystemet talar han ofta om relativ autonomi i 
förhållande till samhället. Graden av autonomi speglas i utbildningssyste
mets förmåga att transformera de krav som ställs utifrån av stat och nä
ringsliv (Bourdieu & Passeron, 1970). 

Det som kännetecknar ett fält i Bourdieus bemärkelse är att en grupp män
niskor och/eller institutioner strider om något som är gemensamt för dem. 
Striderna kan gälla värdekriterier inom fältet, rätten att delta i spelet, rätten 
att tala och få andra att lyssna på sig. Ytterst utkämpas striderna inom fälten 
för att intaga de dominerande positionerna och det finns ständiga rörelser 
och en dynamik såväl inom som mellan de olika fälten (jfr Bourdieu, 1992). 

Fältens outtalade normer och värderingar benämns av Bourdieu doxa och 
de som omfattar och försvarar dem är de ortodoxa. De nykomlingar som 
gör anspråk på att göra sin röst hörd och ifrågasätta de ortodoxas dominans 

15 I "Tre s tudier om musiklärarstudenters skolförlagda praktik" (Brändström & Wiklund, 
1993b) behandlas i korthet Bourdieus fältteori. Fältbegreppet tas där som utgångspunkt för 
att konstruera något som benämns "Musiklärarutbildningens pedagogiska rum". 
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är de heterodoxa. Bourdieu har undersökt maktens fält, religionens, kon
stens och vetenskapens fält etc, och han har visat att framgång inom de 
olika fälten förutsätter riktiga investeringar och lyckosamt utkämpad kamp 
om värdekriterier. Inom de olika fälten gäller, som nämts i samband med 
kapitalbegreppet, att framgång i striderna också kräver ett erkännande 
(reconnaissance) från omgivningen - att man lyckas övertyga andra män
niskor om sin förträfflighet och unika förmåga. De som går segrande ut ur 
striderna kommer dessutom i stor utsträckning att misskänna 
(méconnaissance), att framgången till en del handlat om "rätta" investe
ringar i kapitalets olika framträdelseformer. 

Det förtjänar att tilläggas att vår användning av fältbegreppet, på samma vis 
som i fråga om habitusbegreppet, är fritt och ej "bokstavstroende" - det har 
snararast använts för att begreppsliggöra och strukturera tänkandet om mu
sikpedagogik. I den här undersökningen av KM är en övergripande fråga 
vad som menas med legitim musik och musikpedagogik. Denna frågeställ
ning kommer i viss mån att beröras i samband med intervjustudiens dis
kussioner om ämnesinnehåll. Andra närliggande frågor är: Varifrån kan 
man härleda makten att definiera vad som är konst och icke konst och 
vilka krafter ser till att fältets värdekriterier upprätthålls? Dessa frågeställ
ningar kommer inte att behandlas explicit men utgör något av en "under
ström" genom hela avhandlingen. 

Den svenska musikskolan kommer i denna första del av avhandlingen att 
betraktas som ett musikpedagogiskt fält - det är relativt autonomt och det 
pågår en kamp om för vem och hur musikpedagogiken skall utformas. För-
vem-frågan kan enklast uttryckas genom motsatsparet elitism-bredd eller 
genom att ställa frågan om barn och ungdomar har lika chanser att få del av 
den frivilliga musikutbildningen. Hur-frågan kommer kanske tydligast till 
uttryck i den ständigt pågående diskussionen bland musikpedagoger om en
skild undervisning kontra gruppundervisning. Vilka musikformer musik
skolan skall ägna sig åt är också en högst aktuell frågeställning - skall hu
vudvikten ligga på västerländsk konstmusik eller den sk ungdomsmusi
ken? 

Den musikpedagogiska tradition som förespråkar enskild undervisning av 
klassisk musik och en mer eller mindre tydligt utsagd elitism, brukar ibland 
benämnas konservatorietraditionen.16 Mot denna kan ställas progressivis-
tiska17 ideal med öppnare förhållningssätt gentemot omvärlden och en 

16 Ling (1990) drar upp två utvecklingslinjer inom västerländsk musik och musikpedagogik 
som utgår från den franska upplysningen. En linje som representeras av Jean Jaques Rousseau 
och en som utgår från Jean Philip Rameau. Rousseau strävade efter det naturliga och subjek
tiva medan Rameau stod idémässigt närmare Descartes och betonade det objektivt veten
skapliga i musiken och att musikinlärningen skulle utgå från noter. Ur denna senare estetik 
och pedagogik utvecklades konservatorietraditionen som fortfarande är aktuell i musikpe-
dagogisk praxis - inte enbart inom den högre musikutbildningen. Jfr även fotnot 66, s 100 i av
handlingen. 



1 5  

svagare inramning av undervisningen. Gruppen ses här som en resurs och 
för att uttrycka sig en aning slagordsmässigt sätts "eleven i centrum". 

För att studera KM på ett tillförlitligt vis, är det av vikt att ta hänsyn även 
till andra musikpedagogiska fält. Det kan gälla musikundervisningen inom 
grundskolan eller kyrkans musikliv, men framför allt gäller det att beakta 
ungdomskulturens fält. Man kan inte bortse från den stora betydelse som 
rock och annan ungdomsmusik har för dagens ungdom. För att förstå hur 
barn och ungdomar uppfattar och använder KM, är det som vi ser det nöd
vändigt att relatera musikskolan till ungdomskulturen, som spelar en allt 
större roll i dagens senmoderna18 samhälle. 

Avslutningsvis skall på tal om fältbegreppet ett betydelsefullt moment i 
bourdieubaserad forskning påtalas, nämligen mötet mellan habitus och 
fältet. I de två följande empiriska studierna kan detta möte uttryckas i pro
blemställningen: Vad sker när elever med olika habitus påbörjar sina stu
dier vid KM? En fråga som i sin tur genererar följdfrågor som: Hur länge 
stannar de inom musikskolan och varför befinner sig vissa elever alltjämt 
utanför den frivilliga institutionella musikutbildningen vid KM? 

Problemområdet 
Den svenska musikskolan startade i liten skala under 1930-talet och den 
grundläggande idén var att föräldrarnas ekonomi inte skulle vara avgö
rande för vilka barn som skulle få lära sig att spela. De alternativ som tidi
gare stod till buds var främst privatlärare samt viss instrumentalundervis
ning i de högre allmänna läroverken. Båda dessa möjligheter var stängda 
för det stora flertalet av svenska barn och ungdomar. KM har efter andra 
världskriget utvecklat en mycket omfattande verksamhet. Många av dagens 
unga och medelålders kvinnor och män har för liten eller ingen kostnad 
fått instrumental- eller sångundervisning i sin hemkommun. Vid en in
ternationell jämförelse är det tämligen unikt att på detta vis erbjuda kvalifi
cerad musikundervisning till en bred allmänhet. 

När det gäller att värdera musikskolans kvalitativa resultat är det som Sun-
din (1988) skriver, nödvändigt att utgå från två olika elevgrupper med 
skilda målsättningar: dels de som fortsätter in i den högre musikutbild
ningen och dels alla de övriga som spelar utan sådana planer. I fråga om 
den första av dessa grupper så har enligt de flesta bedömare KM lyckats 
mycket bra. Den höga instrumentala nivån på musikhögskolorna samt det 

^ Som progressivismens anfader inom pedagogiken brukar John Dewey uppges (se t ex 1966, 
1980). En svensk översikt av progressivismen ges bl a i Svedberg & Zaar (1988) och en fördju
pad historisk genomgång återfinns hos Lundgren (1986,1988,1989). 

18 Begreppet senmodernitet används av ungdomskulturforskare som Fornäs (1989): '7 think it 
is a better term than post modernity since the forces of modernization are really not broken, 
but radicalized" (s 35). 
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stora antalet svenska toppsolister torde till stor del vara positiva effekter av 
musikskolans verksamhet (jfr Ling, 1990). 

Hur är det med den andra gruppen: blivande amatörmusiker samt de elever 
som inte kommer att vara musikaliskt aktiva som vuxna? Denna elev
grupp, som är i särklass störst inom KM, måste naturligtvis föras in i kvali
tetsdiskussionen. Vilka upplevelser dessa barn har av sina musikstudier är, 
utifrån denna studies problemställningar, av stort intresse. En tredje grupp 
som ej får glömmas bort i sammanhanget är de barn och ungdomar som 
inte går i musikskolan. Vilka faktorer ligger bakom deras val att inte an
mäla sig? 

KM står öppen för alla svenska barn och ungdomar och erbjuder alltså "lika 
chanser" för alla. Tidigare undersökningar visar dock att det tycks vara me
delklassens barn som studerar vid KM i störst utsträckning (jfr Björnberg, 
1981; Sundin, 1988). Sett i ett utbildningssociologiskt perspektiv kan studier 
vid KM betraktas som en utvidgning av de kurs- och ämnesval som görs till 
högstadiet med liknande socialt differentierande effekter (jfr Arnman & 
Jönsson, 1985). Rekryteringsstudien är inriktad mot KM i Piteå och den ut
går huvudsakligen från följande frågeställningar: Är de tidigt formulerade 
jämlikhetsmålen uppfyllda - har alla barn i realiteten lika stora chanser att 
studera vid KM? Finns det några sociala eller könsmässiga mönster när det 
gäller vilka barn och ungdomar som spelar inom KM och vilka som avbry
ter sina musikstudier efter kort tid? 

Att spela eller inte spela vid KM kan betraktas som en del av den enskilda 
familjens levnadsmönster. Föräldrarnas yrkesposition - kapitalvolym samt 
fördelningen av ekonomiskt och kulturellt kapital - kan inte ensam för
klara detta mönster, men måste betraktas som en av de viktigare bakgrunds
faktorerna. Familjens musikvanor - barnens musikaliska bakgrund - är en 
del av det kulturella kapital som förmodligen är av stor betydelse i sam
manhanget. Det ligger nära till hands att studera vid KM för de barn som 
har föräldrar och kanske också syskon som spelar. Dessutom framkommer 
det ofta att det är betydligt vanligare bland flickor än pojkar att studera vid 
musikskolan. Valet att studera musik tycks alltså vara kopplat till både kön, 
social och musikalisk bakgrund. 

En faktor som också påverkar om barn och ungdomar studerar eller inte 
studerar vid musikskolan är, var i kommunen man är bosatt, vilket i sin 
tur ofta är bundet till social bakgrund. De flesta svenska tätorter har tydligt 
avgränsade låg- och högstatusområden, med sinsemellan stora skillnader i 
livsstilar. Som Arnman & Jönsson (1985) ha r visat, så leder bostadssegrega
tionen i det svenska samhället till olika utbildningsvägar för barn ur olika 
sociala skikt. Detta leder till att det är vanligare att barnen spelar vid KM i 
villaområden än i höghusområden (jfr Harms, 1990). Det är dessutom ur so
ciologisk synpunkt mycket som talar för att skillnaden mellan att leva i sta
den och på landsbygden är betydande. Det kan vara fallet även i en så förhål
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landevis liten stad som Piteå, men skillnaden mellan glesbygd och en stad 
av Stockholms eller Göteborgs storlek är naturligtvis ännu tydligare.19 

Bakgrundsfaktorerna social bakgrund, bostadsområde och kön kan med en 
sammanfattande term benämnas objektiva livsvillkor (jfr Bourdieu, 1986). 
Termen objektiv används i detta sammanhang för att betona de materiella 
och "mätbara" förhållanden som människor är underkastade: levnadsstan
dard, utbildningsnivå, hälsa, bostad etc. Den subjektiva upplevelsen av lev
nadsbetingelserna, de subjektiva livsvillkoren, är givetvis också av stort in
tresse men har ej högsta prioritet i den här studien. Tilläggas bör att gränsen 
mellan vad som är objektiva respektive subjektiva livsvillkor är flytande 
och närmast att betrakta som en teoretisk konstruktion. 

Benägenheten att studera vid musikskolan är som tidigare framgått till stor 
del en produkt av familjens objektiva livsvillkor. Det är rimligt att anta att 
också fritidsmusicerande, instrumentval och idrottsaktivitet20 är påverkade 
av de objektiva livsvillkoren. Tillsammans kan dessa olika val betraktas 
som investeringar i symboliskt kapital - föräldrars och barns mer eller 
mindre medvetna strategier för att skapa så goda livschanser som möjligt. 
På samma sätt som tidigare avses de objektiva livschanserna, dvs yrken 
med bra lön, goda arbetsförhållanden och så hög social status som möjligt 
med utgångspunkt tagen i familjens socioekonomiska ställning. 

I intervjustudien om KM ingår även en undersökning av vilket yrke olika 
elevgrupper helst skulle vilja ha i vuxen ålder. Vilka möjlighetshorisonter 
har tolv- trettonåringar och hur gestaltar sig dessa för barn ur olika sociala 
skikt? Med begreppet möjlighetshorisont, som är centralt i Bourdieus ut
bildningssociologi, avses att människor internaliserar de framtidsutsikter 
som är realiserbara och ligger inom räckhåll för den sociala grupp som de 
tillhör. 

"...den bild som eleverna (och deras föräldrar) ur olika sociala grupper gör 
sig av tänkbara framtida utbildningsvägar är ett slags 'intuitiv statistik', en 
transformering av de objektiva chanser som ett barn ur den aktuella grup
pen har att ta sig vidare till olika typer av utbildning" (Broady, 1990, s 241). 

Det är emellertid viktigt att understryka att möjlighetshorisont inte är det
samma som objektiv livschans, dvs sannolikheten att förverkliga sina 
framtidsplaner. Som tidigare framgått kan habitusbegreppet betraktas som 
ett förklarande mellanled mellan individers och gruppers objektiva livs
villkor och praxis. Praxis avser i detta sammanhang mänskliga aktiviteter 

19 Piteå Kommun hade årsskiftet 92/93, 40 766 invånare och är till ytan en av landets största 
kommuner. För en skönlitterär behandling av relationen stad - landsbygd, se "Essä om Ge
meinschaft und Gesellschaft" (Asplund, 1991). 

20 Franzén (1994) behandlar hur utövande av idrott bland ungdom kan förstås utifrån ett kul-
turteoretiskt perspektiv. Valet av idrottsgren visar sig vara bundet till social bakgrund. Det 
är enligt Franzén närmast en truism att medelklassens barn föredrar individuella grenar 
medan kollektiva sporter oftast utövas av arbetarklassen. En intressant avvikelse är t ex 
boxning som av tradition utövas av "dem som 'från ingenstans' vill slå sig fram" ( s 243). 
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och handlingar - i denna studie framför allt sådana situationer som är för
knippade med att lyssna, studera och utöva musik. Figur 2 beskriver habi
tus förmedlande funktion och innebär samtidigt en positionsbestämning 
av undersökningsfältet för de två empiriska studierna om KM. 

Nedärvt ^ Objektiva habitus •Praxis • Objektiva 
kapital livsvillkor livschanser 

Figur 2. Undersökningsfältet med habitus som förmedlande instans. 

Det som ligger till vänster och till höger om rektangeln representerar dåtid 
respektive framtid och kan sägas utgöra den fond mot vilken undersök
ningen avtecknar sig. Dåtid är här betecknad som nedärvt kapital - något 
som också skulle kunna uttryckas i termer av släktens livshistoria. Med ka
pital menas i detta sammanhang både ekonomiska och materiella tillgångar 
samt kulturellt och socialt kapital. 

Om framtiden kan man naturligtvis ingenting veta och den låter sig ej hel
ler empiriskt prövas inom ramen för denna studie annat än i form av del
tagarnas yrkesplaner. Som tidigare antytts är de samlade kapitaltillgångarna 
högst olika för olika sociala grupper, och genom habitus förmedlande funk
tion följer motsvarande ojämlikhet i objektiva livschanser. Habitus är per 
definition både strukturerad struktur och strukturerande struktur: en pro
dukt av individens objektiva livsvillkor och med en inneboende förmåga 
att förutsäga framtiden. 

För att återknyta till syftet kommer vi att betrakta barnens musikaktiviteter 
som en användning av musik och musikutbildning. I begreppet använd
ning ligger att barnens och föräldrarnas val och handlingar är aktiva och 
meningsbärande men de begränsas samtidigt av vanetänkande och out
sagda ramar. Att barnen använder musik och musikutbildning implicerar 
också att det inte i första hand är musikens estetiska funktion som fokuseras 
utan andra aspekter - varav vissa är misskända som t ex investeringarna i 
kulturellt kapital. För att betona att olika socioekonomiska grupper använ
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der musik och musikutbildning på olika sätt, kan man tala om en social 
användning. 

Inom musikvetenskap, musiksociologi och musikantropologin görs ofta en 
distinktion mellan begreppen användning och funktion. Användning 
(use) betecknar för det mesta något konkret som lätt kan verbaliseras av 
"användarna" medan funktion (function) syftar på den helhet som är mer 
abstrakt och som konstrueras av forskaren (jfr Adorno, 1976; Olsson, 1993; 
Thorsén, 1980). Vår definition av begreppet har mest gemensamt med det 
senare av dessa termer men vi har samtidigt funnit det svårt att finna ett 
verb som täcker in betydelse av substantivet funktion. Detta har möjligen 
också samband med att vårt perspektiv ej är musikvetenskapligt utan mu-
sikpedagogiskt - i fokus står aktörerna. Vi menar med andra ord att termen 
funktion gärna leder tankarna bort från "användaren" som handlande sub
jekt och har därför i denna avhandling föredragit verbet använda eller sub
stantivet användning. 

Sociologer avser ofta att avslöja en social användning av konst med den 
uppenbara risken att bryta dialogen med de som befinner sig innanför kon
stens fält. Musiker och musikpedagoger har många gånger svårt att förlika 
sig med tanken att det existerar en social användning av musik. Inom mu
sikens fält odlas begåvningsmyter, och en syn på talang som något som 
uppstår oberoende av sociala och kulturella kontexter. Att ifrågasätta musi
kens immanenta värde är i många fall detsamma som att ifrågasätta musi
kernas och musikpedagogernas världsbild - en grov tabuöverträdelse. För 
att tala med Bourdieu (1992): 

"Sociologi och konst trivs inte bra ihop. Det kan bl a bero på att konsten och 
konstnärerna inte tål att den föreställning de har om sig själva kränks. Kon
stens värld är en trons värld: man tror på begåvning, på den unike ska
paren som ingen har skapat och när sociologen, som vill förstå, förklara och 
begreppsliggöra, kommer instörtande är skandalen ett faktum. Han bryter 
förtrollningen, utövar reduktionism, han är kort sagt oanständig eller, vil
ket är samma sak, kättersk" (s 55). 

I fråga om musik menar Bourdieu, att bland alla konstformer intar den en 
särställning genom sin ordlösa karaktär och "okroppslighet" - den är för
knippad med själen. Att vara okänslig för musiken är enligt Bourdieu 
(1992) a tt vara barbarisk och han skräder icke orden när han talar om den 
sociala användningen av (konst)musik: 

"Musiken representerar den mest radikala, den mest absoluta formen av 
världsförnekande - i synnerhet förnekandet av den sociala värld alla konst
former förnekar. Ingen praktik är mer klassificerande, mer distinktiv, dvs 
mer intimt knuten till den samhällsklass eller det skolkapital man innehar, 
än att besöka konserter eller att kunna spela ett 'nobelt' musikinstrument" 
(s 176). 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer att presenteras ett antal empiriska undersökningar 
som behandlar frågor om musikpreferenser, instrumentval, hemmiljöns 
betydelse för musikstudier, kommunal musikskola, användning av musik 
och musikskola. Dessa studier är hämtade från discipliner som musikpeda
gogik, musikpsykologi, pedagogik och sociologi. 

Musikpreferenser 

På den internationella arenan har på senare tid, inte minst inom ung
domskulturforskningen, ett flertal undersökningar genomförts om mu-
siklyssning och musiksmak. Hargreaves, Comber & Colley (1995) under
sökte hur ålder, kön och tidigare musikstudier påverkade de musikaliska 
preferenserna - de positiva såväl som de negativa. Deras sample var indelat 
i två åldersgrupper: 11-12 och 15-16 år (n= 278). Fö rsökspersonerna var från 
både stad och landsbygd och de hade varierande socioekonomisk bakgrund. 
Data insamlades med hjälp av en enkät där det gällde att ta ställning till 12 
olika musikgenrer och detta gjordes genom att ange något av de tre alterna
tiven: "like, neither like or dislike, dislike". 

Resultaten visade att den äldre gruppen tyckte sämre om klassisk musik och 
andra "seriösa" genrer: smaken avsmalnade under de tidiga tonåren mot 
rock- och popmusik, vilket också stöds av annan forskning (jfr LeBlanc, 
Sims, Siivola & Obert, 1993). Heavy metal och rock var de enda genrer i un
dersökningsgruppen som helhet där pojkarna hade signifikant högre smak
värden än flickorna och detta förklarades av Hargreaves m fl (1995) som ett 
utslag av den maskulinitet som gärna förknippas med dessa musikstilar. 

Flickorna uppvisade generellt en vidare musiksmak och de hade signifikant 
högre "smakvärden" för klassisk musik, opera, jazz etc. Flickornas större 
"open-earedness" förklarades delvis av deras signifikant högre formella 
musikaliska utbildningsnivå - som stod i ett positivt samband med smak 
för "seriösa" genrer. Författarna avslutade med att ge förslag på fortsatt 
forskning för att undersöka hur musiksmaken utvecklas över tid inom in
dividen och de rekomenderade ett större utnyttjande av longitudinella stu
dier och inte bara med sikte på barn och ungdom. 

En av de forskare som intresserat sig för musiksmakens utveckling över tid 
är Dregalla (1993). Han konstaterade i en amerikansk undersökning att det 
vanligaste var att musiksmaken inte ändrades mellan de sena tonåren och 
vuxen ålder. Tyckte man om klassisk musik när man gick i high school var 
det också sannolikt att man gillade denna musik senare i livet. 

En svensk undersökning om musiksmak har genomförts av Trondman 
(1989). Han studerade hur ungdomar använde musik, och framför allt rock
musik, för att särskilja sig och markera distans till olika sociala grupper och 
samhällsklasser. Deltagare var 1 568 högstadieungdomar som kom från 
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Stockholmsområdet, en mellansvensk kommun samt en brukskommun. 
Metoden var en enkätstudie och dessutom genomfördes djupintervjuer 
med 70 av de elever som besvarat enkäten. 

Vilken musik ungdomarna lyssnade på och spelade betraktades av Trond-
man (1989) s om utslag av habitus. Han menade att musikaktiviteterna var 
outtalade investeringar i symboliskt kapital med det misskända syftet att op-
timera de framtida livschanserna. Exempelvis återfanns de högsta smak
värdena och lägsta avsmaksvärdena för hårdrock hos arbetarpojkarna och 
för disco och dansbandmusik hos arbetarflickorna. Klassisk musik, jazz och 
blues uppskattades däremot i störst utsträckning av akademikernas söner 
och döttrar. 

I fråga om aktivt musicerande fann Trondman att pojkarna ofta spelade till
sammans med sina kompisar: en genre som hårdrock företrädesvis av sö
nerna till arbetare och tjänstemän. Vidare visade det sig vara vanligast 
bland flickorna från de högre sociala skikten och ovanligast bland arbetar
klassens pojkar att studera vid KM. Skillnaden var än mer påtaglig i fråga 
om privatundervisning och dessa båda skillnader hade med största sanno
likhet varit ännu tydligare om undersökningen hade tagit med i beräk
ningen att det totala antalet individer skiljer sig åt i de olika socioekono-
miska grupperna. 

Instrumentval 

Att valet av instrument ofta är könsbundet har under de senaste decenni
erna konstaterats och diskuterats bland flera musikpedagogiska forskare. 
Abeles & Porter (1978) fann genom en serie undersökningar att "sex- stereo
typing of musical instruments" förekom ända från tre-årsåldern. De visade 
också att pojkarnas inställning var relativt stabil över tid medan flickorna 
orienterade sig mot traditionellt feminina instrument som t ex flöjt - en 
utveckling som kulminerade i 10-11 års ålder. Abeles & Porter (1978) poäng
terade i sin studie instrumentallärarnas ansvar för att reducera "gender-
bias" vid valet av instrument. 

Forskning om förhållandet mellan instrumentval och kön har också ge
nomförts av Bruce & Kemp (1993). De utförde ett experiment med skolkon-
serter för 5-7-åringar på fyra skolor och efter konserterna inbjöds barnen att 
gå fram och se på ett av instrumenten. Det visade sig då att barnen inte i 
första hand styrdes av instrumentets "köns-karaktär" utan snarare av spela
rens kön. Pojkarna drogs till manliga musiker - även i de fall där de spelade 
ett "kvinnligt" instrument - och vice versa. 

Vidare undersökte Tarnowski (1993) fö rskolebarns, lågstadiebarns och för
skollärares instrumentpreferenser samt hur dessa tre grupper associerade 
olika musikinstrument med kön (n= 246). En central frågeställning var om 
det fanns skillnader i attityd mellan de olika grupperna och, om så var fal
let, när och hur dessa skillnader utvecklades. Undersökningen utfördes ge
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nom att försökspersonerna fick se och höra 15 olika musikinstrument och 
för vart och ett av dessa ange om det helst skulle spelas av en man, kvinna 
eller antingen man eller kvinna. Resultaten visade att förskolebarnen gav 
färre associationer till kön än lågstadiebarnen, vilka i sin tur gav ett mindre 
antal kön-instrument associationer jämfört med förskollärarna. Det var 
signifikanta skillnader mellan frekvensen av könsneutrala svar från barn
gruppen som helhet jämfört med förskollärarna. Att associationerna till 
kön ökade med stigande ålder förklarades av influenser från media, kam
ratgrupp, familj, utbildare etc. 

I syfte att studera effekterna av en könsneutral instrumentpresentation på 
barns attityd till olika instrument genomförde dessutom Tarnowski (1993) 
en åtta veckors kurs för lågstadiebarn. Genom en för- och eftertest kunde en 
klar ökning av könsneutrala svar konstateras som en följd av den pedago
giska påverkan som barnen utsatts för. Detta resultat visar att effekten av 
"gender bias" i fråga om instrumentval kan reduceras genom medvetna in
satser från skolans sida. Resultatet pekar också på att de instrumentdemon
strationer som hålls inom KM måste vara väl genomtänkta och könsneu
trala. 

Hemmiljöns betydelse 

Vilka faktorer som är av betydelse för musikstudiernas resultat har under
sökts av bl a Dyal (1991). Hon genomförde en surveystudie med 506 ameri
kanska pianoelever och fd pianoelever. Medelvärdet för deras ålder var 46 
år - den yngsta var 7 och den äldsta 89 år och ungefär tre fjärdedelar var 
kvinnor. Deltagarna var nästan uteslutande en vit och välutbildad medel
klass. Svaren kunde delas in i tre huvudgrupper: student-, föräldra-, lärarre-
laterade svar. Negativa kommentarer om övning lämnades av 13 procent 
och vanliga omdömen var: "boring, monotonous, repetitious, tiring, une
ventful, a disciplin, or necessary". Endast en procent uttalade positiva åsik
ter om övning. Föräldrarelaterade faktorer för framgångsrika pianostudier 
var allmänt stödjande och uppmuntrande hållning - i synnerhet under de 
första spelåren. Denna grundhållning gäller enligt Dyal även lärarna, med 
tillägget att också genrebredd och variation i undervisningen är betydelse
fulla faktorer för elevernas framgång inom musiken. 

En experimentellt upplagd enkätstudie om hur socioekonomisk status för
håller sig till musikattityd och hemmiljöns musikintresse genomfördes av 
Crawford (1972). Försökspersoner var 646 p ojkar och flickor i 10-årsåldern. 
Han fann inget samband mellan socioekonomisk status och barnens attity
der till musik - varken till musiken inom skolan eller utanför skolan. Där
emot erhölls ett signifikant positivt samband mellan den sociala bakgrun
den och musikintresset i hemmet. Den senare variabeln motsvaras i inter
vjustudien om KM närmast av föräldraspel. 

En undersökning av hemmiljöns betydelse för att lyckas i sina musikstudier 
genomfördes av Graziano (1991), som utförde djupintervjuer med 12 föräl
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drar till pianospelande barn. Hon fann att gemensamt för föräldrarna var att 
de hade stark tro på utbildning och vidare satte alla värde på disciplin, an
svar och ihärdighet - egenskaper som pianostudierna antogs befrämja. En 
pedagogisk implikation av hennes forskning var att (privat-) lärarna måste 
ta ett större ansvar för de elever som är på väg att tappa intresset. Hon 
förslog vidare att termen "drop-out" borde användas försiktigare av musi
kutbildare. Varför är det egentligen så allvarligt att sluta en frivillig aktivitet 
som t ex instrumentallektioner? En fråga med relevans även för vår under
sökning av KM och ett preliminärt svar kan vara att det viktiga i samman
hanget kanske är under vilka omständigheter och med vilka känslor eleven 
avslutar sina spellektioner. 

Palme (1992) f ann att även många svenska föräldrar uppskattade instru
mentalstudiernas allmänt personlighetsutvecklande sidor. Han inter
vjuade 13 högstadie- och gymnasieelever och flera av deras föräldrar. Det 
övergripande syftet var att studera den övre medelklassens uppfostran och 
reproduktionsstrategier. Barnens studier vid KM betraktades av Palme som 
investeringar i symboliskt kapital, och många av de intervjuade föräldrarna 
värdesatte den träning i arbetsdisciplin och uthållighet som förväntades 
följa av musikstudierna: "de dagliga musikövningarna kräver en 'koncen
tration' och en 'vilja' ... som inte kan annat än komma väl till pass i kon
kurrensen" (s 49). Musikstudierna utvecklar egenskaper som föräldrarna 
anser vara viktiga i ett konkurrenssamhälle och som förväntas bidra till att 
öka barnens livschanser. 

Familjens och den musikaliska bakgrundens betydelse för hur barnen lyckas 
i sina instrumentalstudier har på engelsk grund intresserat Howe & Sloboda 
(1991). De undersökte 42 barn mellan 10-17 år som gick i en skola där en tre
djedel av undervisningstiden ägnades åt musik. De flesta av dessa elever 
kom från medelklass och ungefär en fjärdedel av eleverna hade arbetar- el
ler lägre tjänstemannabakgrund. Även 20 av föräldrarna ingick i undersök
ningen som var en halvstrukturerad och kvalitativt bearbetad intervjustu
die. 

Av svaren framkom att långt ifrån alla föräldrar hade något musikaliskt in
tresse, men däremot satsade de tid och pengar på sina barns musikstudier. 
Grundinställningen tycktes också vara gemensam för alla inblandade: "Al
most every parent and every child took it for granted that weekly lessons 
and daily practice were the norm" (s 51). Viktiga influenser för att studera 
musik visade sig vara att äldre syskon hade spelat ett instrument. Däremot 
var det mycket ovanligt att kamrater utanför familjen hade haft inflytande 
på valet att inrikta sina studier mot musik.21 Detta resultat stöds av MacK-
enzie (1991) som fann att valet att lära sig spela ett musikinstrument av 

21 Intervjuerna visade också att flera av eleverna sade sig ha fått sina impulser att spela ge
nom något speciellt musikstycke som påverkat dem starkt. Detta problemområde är på svensk 
botten undersökt och utvecklat i musikpsykologen Alf Gabrielssons forskning om starka musi
kupplevelser (jfr Gabrielsson & Lindström, 1993). 
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barnen ofta betraktades som ett "eget" val som gjordes utan att de klart insåg 
eller uttalade familjens påverkan - ett exempel på misskännandets princip. 

Howe & Sloboda (1991) fann också att många av barnen betraktade sig själva 
som ovanligt musikaliska och deras syn på nedärvt musikalitet tycktes 
komma från och understödjas av föräldrarna. Utan att ta ställning i arv- och 
miljödiskussionen menade författarna att "What matters is that the very be
lief that a particular child has inherited certain attributes can be influential 
in itself (s 46). 

Linch undersökte 1993 på samma tema om det fanns skillnader i självupp
fattning bland amerikanska 17-åringar (n= 341) som spelade, tidigare hade 
spelat eller aldrig hade spelat ett musikinstrument i high school. Hon 
kunde inte påvisa några signifikanta skillnader mellan de tre grupperna, 
men däremot erhölls signifikans mellan de som spelar eller hade spelat i 
förhållande till de som ej hade spelat i fråga om skolframgång (academic 
achievement). Om dessa skillnader beror på att musikstudierna har över
spridningseffekter till skolan eller tvärtom, tas inte upp av Linch och or
sakssambanden berörs ej överhuvudtaget. Med utbildningssociologiska ut
gångspunkter ligger det nära till hands att ge yttre förklaringar som har sin 
grund i sambandet mellan social bakgrund och studieframgång. De under-
priviligerade grupperna i samhället presterar sämre i skolan och deltar 
dessutom i ringa omfattning i kostsam musikundervisning - något som 
torde vara ännu mera märkbart i USA än i Sverige. 

Davidson, Howe & Sloboda (1994) undersökte vilka former av föräldrastöd 
och vilka egenskaper hos barnets första musiklärare som gynnade respek
tive missgynnade studieframgång inom musikområdet. På samma sätt som 
i studien om KM, inkluderades också de barn som hade avbrutit sina mu
sikstudier efter en kortare tid. Urvalet var 257 barn i åldern 8-18 år och dessa 
indelades i fem grupper efter musikalisk kompetens och studieframgång. 
Grupp 1 gick i musikklasser där en stor del av undervisningen ägnades åt 
musikaktiviteter. De var uttagna genom antagningsprov och många av ele
verna tänkte sig en solistisk framtid. Grupp 5 studerade vid en skola utan 
särskild musikinriktning och de hade tidigare spelat men "hoppat av" sina 
instrumentalstudier minst ett år innan undersökningen. Grupp 2-4 placera
des in mellan ovannämnda extremgrupper. 

Undersökningsgruppen samt minst en förälder per barn intervjuades av 
författarna och frågorna gällde bl a i vilken grad föräldrarna var involve
rade i barnens musikstudier och vad som motiverade barnen att öva. Frå
gorna om de "tidiga" lärarna gällde antal terminer hos varje lärare samt 
hans eller hennes personliga egenskaper, förmåga som lärare och musiker. 
Resultatet visade att grupp 1 var den grupp som i störst utsträckning erhållit 
stöd från sina föräldrar före 11 års ålder - mamman eller pappan var ofta 
med sitt barn både på lektioner och vid övningen. I de tidiga tonåren avtog 
föräldrastödet och barnet blev i allt större utsträckning självständigt och 
självmotiverat. För drop-out-eleverna (grupp 5) visade sig motsatt mönster: 
inget eller lite föräldrastöd under barnens första spelterminer och en 
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ökande press och yttre motivering under tonåren, när barnens intresse för 
instrumentalspel i många fall var i avtagande. 

Många av föräldrarna menade att en viktig egenskap hos den första instru
mentalläraren är personlig värme - musikalisk och pedagogisk kompetens 
är ej tillräckligt. Föräldrarna i grupp 1 visade sig ha ett större musikintresse, 
utan att nödvändigtvis själva spela något instrument, jämfört med föräl
drarna i grupp 5. Det bestående intrycket av den forskning som utförts av 
Davidsson m fl (1994) ä r att föräldrarna spelar en nyckelroll i barnens mu
sikstudier genom att stödja och motivera på "rätt" sätt, men outsagt också 
genom att välja "rätt" skola och musiklärare. Dessa sistnämnda val är avse
värt nedtonade i en skolform som den svenska KM men desto tydligare hos 
de barn och ungdomar som tar privata musiklektioner. 

Forskning om kommunal musikskola 

Som tidigare antytts är KM någonting tämligen unikt för de skandinaviska 
länderna. Under efterkrigstiden startade många svenska kommuner musik
skolor och under 1960-talet accelererade antalet etableringar på ett markant 
sätt (Kommunförbundet, 1984). I Norge återfinns en liknande men något 
fördröjd utveckling: de första norska musikskolorna etablerades kring 1950 
och den verkliga utvecklingen tog fart under 1970-talet (Torvanger, 1982). 

Inom discipliner som musikvetenskap och musikpedagogik har i Norge 
flera sk hovedoppgaver (ungefär motsvarande svenska licentiatexamen) 
producerats om musikskolan. Kalsnes (1984) undersökte vad som låg 
bakom att eleverna slutade i musikskolan. Hennes problemområde var un
dervisningens innehåll och uppläggning och i vilken grad denna samman
föll med elevernas önskemål och behov. Hon undersökte genom en enkät
studie 211 elever från fyra olika musikskolor och fann att många av ele
verna aldrig fick sina repertoarönskningar infriade. De elever som stude
rade under lång tid vid musikskolan sade sig ofta få spela musik som de 
själva gillade. 

Vidare fann Kalsnes att de som jämsides med sina instrumentallektioner 
spelade tillsammans med andra elever trivdes bättre, övade mer samt fort
satte sina musikstudier i större utsträckning än de elever som ej deltog i nå
gon ensemble. Undersökningen visade även att två tredjedelar av eleverna 
uppgav att de börjat spela av egen vilja och 81 procent att de själva sade sig 
ha bestämt vilket instrument de skulle spela - 12 procent uppgav föräl-
drapåverkan vid instrumentvalet. 

Ett utbildningssociologiskt perpektiv återfinns i en studie om rekryteringen 
till Trondheim kommunale musikkskole (Torvanger, 1982). Denna musik
skola var öppen för alla barn: det var låga avgifter, det fanns friplatser för 
föräldrar med små inkomster och det existerade inga musikalitetstester eller 
liknande spärrar. Trots detta så visade resultaten att barn till lågutbildade 
föräldrar var starkt underrepresenterade i musikskolan - den sociala och 
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kulturella bakgrunden inverkade markant vid rekryteringen. Torvanger 
undersökte även den musikaliska bakgrunden och fann att den hade ett be
tydande förklaringsvärde. Varannan musikskoleelev hade minst en föräl
der som kunde spela ett instrument, vilket var mer än dubbelt så vanligt fö
rekommande jämfört med Trondheim som helhet. Det tycks alltså vid re
kryteringen till musikskolan existera ett samspel mellan barnens sociala och 
musikaliska bakgrund. 

En undersökning av de norska musikskoleelevernas socioekonomiska bak
grund har genomförts av Kvist (1988). I den enkätstudie som han genom
förde i en öst- och en västlandskommun fann han att den sociala rekryte
ringen var mycket skev: över 80 procent av de 280 eleverna (98 po jkar och 
182 flickor) hade minst en förälder som hade högskole- eller universitetsut
bildning. I undersökningen ingick även förhållandet mellan instrumentval 
och social bakgrund. Därvid framkom att mer än 90 procent av de elever 
som spelade ett stråkinstrument hade högutbildade föräldrar. Bleckbiås var 
den instrumentgrupp som i störst utsträckning trakterades av elever med 
arbetarklassbakgrund - i enlighet med den norska skolekorpstraditionen. 
Stråkinstrument visade sig dessutom i likhet med piano oftast spelas av 
flickor medan blecket oftast representerades av pojkar. Kön och social bak
grund är tydligen två betydelsefulla bakgrundsvariabler som samverkar vid 
valet av studera vid musikskolan samt vid valet av instrument. 

Kvist (1988) fann också att de barn som hade högutbildade föräldrar - i för
hållande till sina kamrater med lågutbildade föräldrar - trivdes något bättre 
och de tyckte också bättre om musikskolans repertoar. Han konkluderade 
genom att peka på den konflikt som ofta existerar mellan elevernas musik
smak och musikskolekulturen. Att ha en viss förtrogenhet med den legi
tima musikkulturen tycks påtagligt gynna musikskoleelevernas musika
liska inlärningsprocess. Detta leder, genom den rådande ojämnlika fördel
ningen av kulturellt kapital, till att barn ur arbetarklassen i många fall väl
jer andra fritidsaktiviteter än musikstudier vid kommunala musikskolor. 

Tidigare musikpedagogisk eller musikvetenskaplig forskning om den sven
ska KM återfinns främst i form av ett antal C-uppsatser22 samt en licentiat
avhandling (Olsson, 1994). "Varför slutar eleverna i musikskolan?" 
(Björnberg, 1981), är ett av de få svenska arbeten som behandlar liknande 
frågor som föreliggande undersökning om KM. Björnbergs resultat i fråga 
om rekryteringen till KM sammanfaller i stora drag med de ovannämnda 
norska arbetena. 

Hedman, Kåberger och Leinehed (1991) berör i en organisationsanalys några 
av de problem som är förenade med musiklärarrollen. Av de intervjuer 
som gjordes med musiklärare framgick att de såg sig själva som kulturbä
rare i samhället och som agenter för elevernas inre utveckling och sociala 

22 Jfr Claesson (1994), Eiserman Ålund (1989, 1992), Harms (1990), Henningsson & Lindquist 
(1971), Reimers-Wessberg (1991), Söderqvist (1976). 
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fostran. Denna yrkesfunktion betraktades av lärarna som en mycket viktig 
samhällsuppgift samtidigt som de menade att samhället inte värderade 
denna insats efter förtjänst. Många lärare upplevde att de hade låg status 
som musiklärare. Orsakerna till denna upplevelse förklarades som en följd 
av flera faktorer: uppfattningen att den allmänna skolan prioriterar andra 
ämnen än musik och förhållandet att lärarna arbetar på många olika skolor 
med högst varierande lokalsituation. 

Vidare framkom att yrket innebär oregelbundna arbetstider och kvällsarbete 
vilket leder till utanförkänslor och försvårar familjeliv och socialt um
gänge. Andra faktorer som nämndes var musiklärarnas låga lön och höga 
undervisningsskyldighet i förhållande till utbildningens längd, samt upp
levelsen att tillhöra en "osynlig grupp" i den fackliga och kulturella debat
ten. Orsakerna till den låga statusen kunde enligt författarna ha samband 
med musikskolans oklara roll, dels i förhållande till det allmänna skolvä
sendet och dels i samhället i stort. I rapporten diskuterades också den roll
konflikt som ligger inbyggd i musikläraryrket och som handlar om yrkets 
dubbla ansikte: musiker visavi pedagog. 

Användning av musik och musikutbildning 

På senare tid har publicerats ett flertal allmänpedagogiska och kultursocio
logiska undersökningar med musikpedagogiska inslag som i stor utsträck
ning utgår från Bourdieus kultur- och utbildningssociologi och som vi me
nar även har relevans för vårt arbete om KM. I en undersökning av för- och 
lågstadiebarn fann Hartman (1986) inga genomgående skillnader i intressen 
och attityder utifrån social bakgrund så när som på ett undantag: det visade 
sig vara betydligt färre arbetarbarn som spelade något instrument. Vidare 
undersökte Bjurman (1987) i en jämförande studie 8-åringars vardagsliv i 
fyra förorter till Stockholm. Hon visade hur musikstudier ingick som en be
tydelsefull ingrediens i en välsituerad medelklass vardag och uppfostrings-
strategier. Villabarnens lekar kännetecknades av stor frihet men begränsa
des samtidigt av tidsbrist. De hade flera aktiviteter per vecka och musiken 
var ett viktigt inslag i deras uppfostran 

Arnman, Jönsson, Palme & Trondman (1993) behandlade i en surveystudie 
frågor om hur kön, social bakgrund och boendeort påverkar högstadieung
domars användning av utbildning och olika fritidsaktiviteter (n= 1 600). De 
utgick från tidigare forskning om bostads- och utbildningssegregation som 
påvisat ett nästan entydigt samband mellan social bakgrund, skolframgång 
och studieval till högstadiet och gymnasiet (jfr Arnman & J önsson, 1985, 
1986,1987). De fann på liknande sätt som i tidigare refererade studier att det 
var betydligt vanligare bland akademikernas barn, och särskilt hos flick
orna, att spela något musikinstrument jämfört med arbetarnas barn. 

Likaså fanns det fler akademikerungdomar som tyckte om att lyssna på 
klassisk musik, blues och jazz medan t ex dansbandsmusik oftare föredrogs 
av ungdomarna från arbetarklassen. I fråga om smakpreferenser inom ung
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domsmusiken menar författarna att det dominerande intrycket är att 
många högstadieungdomar oavsett kön och social härkomst lyssnar på un
gefär samma musik. De tillägger dock att de funnit socialt och könsmässigt 
distinktiva musikval som antagligen tydliggörs och får utökad betydelse i 
ett längre tidsperspektiv - de kumulativa effekterna av skola, fritid och kul
tur kommer enligt författarna att leda till att skillnaderna ökar över tid. 
Arnman m fl (1993) frågar sig: "Blir även fritiden en investering som gyn
nar de redan gynnades möjligheter att nå eftersträvansvärda positioner i 
samhället?" (s 13). Denna frågeställning har relevans även för vår under
sökning av hur olika grupper i samhället använder en utbildningsinstitu
tion som KM. 

Bjurström (1993) studerade, med Bourdieus kulturreproduktionsteori som 
utgångspunkt, hur smak och avsmak för olika musikformer konstrueras 
och varieras bland ungdomar. Undersökningen var en enkätstudie som rik
tades till 345 gymnasieungdomar från tre skolor med sinsemellan olikartad 
socioekonomisk och etnisk elevsammansättning. När det gällde undersök
ningsgruppen som helhet, visade det sig vara ungefär lika många flickor 
som pojkar som spelade något instrument (29 r esp 34 %). Däremot var det 
vanligare att flickorna under sin uppväxt hade slutat att aktivt ägna sig åt 
musik - ett resultat som i stort sett återspeglar en tidigare genomförd riks
representativ undersökning av ungdomar mellan 16-25 år (Bjurström & 
Wennhall, 1991). 

Valet av gymnasielinje visade sig vara i hög grad socialt bundet: på de teore
tiska linjerna var andelen elever från övre medelklasshem betydligt större 
än andelen elever med arbetarbakgrund och på de yrkesinriktade linjerna 
var förhållandet det motsatta. Likaså konstaterades ett relativt påtagligt 
samband mellan linjeval i gymnasieskolan och hur eleverna såg på sina 
framtida yrkesplaner. Båda dessa samband styrks av Arnman & Jönssons ti
digare nämnda segregationsforskning. Bjurström (1993) konkluderar: "Ele
vernas studieinriktning och de yrken som de bedömer att de kommer att få 
i framtiden sammanfaller med andra ord till stor del med deras sociala här
komst "(s 50). 

I fråga om musiksmak står enligt Bjurström motsättningen mellan en 
"hög" (estetisk) pol och en "låg" (kommersiell) pol. Den klassiska musiken 
står givetvis närmast den första av dessa poler medan populärmusiken och 
rockmusiken går mot den senare. En musikform som jazz har under de se
naste decennierna lämnat den "låga" polen och därmed också dansbanorna, 
för att förflytta sig mot den "höga" polen med sina konsertestrader och 
jazzklubbar. En god del av rockmusiken har under senare tid beskrivit en 
liknade rörelse och ett tecken på detta är att den numera ofta recenseras i 
dagspressen och då värderas utifrån rent estetiska utgångspunker - något 
som endast undantagsvis inträffar i fråga om t ex dansbandsmusik. 

Skillnaden i musiksmak mellan olika socioekonomiska grupper visade sig 
tydligast inom klassisk musik, opera och jazz, dvs genrer som tillerkänns ett 
högt estetiskt värde. Inom olika populärmusikaliska genrer var de sociala 
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skillnaderna överlag små - i viss mån undantaget en del äldre och etablerad 
musik som Beatles eller Bob D ylan. Båda dessa ovannämnda tendenser ac
centuerades påtagligt vid en jämförelse mellan teoretiska och praktiska 
gymnasielinjer. Exempelvis så gillade elever på de yrkesinriktade linjerna 
oftare hip-hop, techno och heavy metal jämfört med sina kamrater på de 
studieförberedande linjerna. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor 
var det också dessa musikformer som oftare föredrogs av pojkarna än av 
flickorna. Dessutom gillade flickorna den klassiska musiken samt mycket 
av den "mjukare" populärmusiken (t ex pop och syntrock) bättre än poj
karna. Sammanfattningsvis skriver Bjurström (1993) om sin undersökning 
av gymnasieungdomarnas smakpreferenser: "Valet av utbildningslinje 
tycks tillsammans med könstillhörigheten genomgående vara den mest 
centrala (bakgrunds)variabeln'f(s 150). 

Avslutande kommentar 

Av de litteratursökningar som genomförts har framgått hur dominerande 
den psykologiska forskningen är inom internationell musikpedagogik. 
Detta kombinerat med det faktum att KM knappast existerar utanför Sveri
ges gränser, har i viss utsträckning begränsat tillgången på aktuell litteratur 
med relevans för vår undersökning. Som denna genomgång av tidigare 
forskning har visat, så lyser utbildningssociologiska studier med musikpe-
dagogisk inriktning i viss utsträckning med sin frånvaro på den internatio
nella arenan. Vi har dock kunnat presentera ett antal studier från den an
glosaxiska och skandinaviska forskningsvärlden som har relevans för de 
två studierna om KM. Att inte ta hänsyn till föräldrarnas kulturella kapital 
eller informationskapital är något som vi funnit kännetecknande för 
mycket av den internationella musikpedagogiska forskningen. Individper
spektivet är förhärskande och i de flesta fall betydligt mer uttalat än i de 
ovan relaterade studierna. 

De amerikanska studierna har visat att privatundervisning i musik nästan 
uteslutande rekryterar sina elever från en vit välbärgad medelklass - föräl
drarna innehar ofta sk manschettyrken. Att flera av undersökningarna gällt 
pianoundervisning är signifikativt: ett piano är dyrt att köpa in och har ett 
högt statusvärde i många sociala kretsar. Litteratursökningarna har endast i 
undantagsfall visat prov på forskning om rekryteringen till frivillig musik
undervisning som tagit med i beräkningen de barn och ungdomar som står 
utanför den aktuella utbildningen. Att med acceptabel precision beräkna 
sannolikheten att en viss socioekonomisk grupp deltar i frivillig musikut
bildning har visat sig tillhöra ovanligheterna. 

Som framgått av detta avsnitt om tidigare forskning så finns det relativt gott 
om undersökningar av förskole- och lågstadiebarn och likaså är det, särskilt 
inom ungdomskulturforskningen, ett stort antal arbeten som behandlar 
högstadie- och gymnasieungdomar. En tämligen "outforskad" åldersgrupp 
är följaktligen mellanstadiet och förhoppningsvis kan intervjustudien i kap 
3 lämna ett bidrag för att täcka in denna lucka. Årskurs sex i den svenska 
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grundskolan är dessutom intressant eftersom valen då görs till högstadiet -
med liknande sociala och könsmässiga effekter som tidigare omnämnts i 
samband med gymnasieskolan. Skolsystemets dualistiska karaktär synlig-
görs för första gången och öppnar sig för utbildningssociologisk forskning. 
Vilken roll KM spelar i den sociala och kulturella reproduktionsprocessen 
har under lång tid varit en övergripande frågeställning i vårt arbete. 

"Valen i årskurs 7 blir den synliga delen av den sorteringsprocess som försi-
gått sedan skolstarten. De val som eleverna gör kommer att ha stor bety
delse för vilka som ska gå vidare till teoretiska studier och vilka som kom
mer att gå mera praktiskt inriktade och kortare utbildningar" (Arnman & 
Jönsson, 1985, s 99). 

Institutions!) eskrivning 
Kommunala Musikskolan i Piteå 

Under 1930-talet etablerades de första svenska kommunala musikskolorna, 
men det var först efter andra världskriget som utvecklingen kom igång på 
allvar. Den första kommunala musikledaren var Lennart Lundén och han 
startade sin verksamhet 1944 i Katrineholm. Bakom inrättandet av denna 
och flera andra av de första kommunala musikledartjänsterna, låg primärt 
behovet av professionell ledning av ortens orkestrar, ensembler och körer. 
Först efterhand aktualiserades behovet av musikundervisning av barn och 
ungdom och vid en del av de tidiga musikskolorna undervisades även 
vuxna. Första gången som termen "kommunal musikskola" användes var 
förmodligen 1946, och platsen var Jönköping (Reimers, 1994). 

Framväxten av KM sammanfaller med, och är en del av, det svenska väl
färdsbygget. Folkhemstanken genomsyrar i hög grad pionjärtiden. Den 
grundläggande idén var att föräldrarnas ekonomi inte skulle vara avgö
rande för vilka barn som skulle få lära sig att spela. De alternativ som tidi
gare stod till buds var främst privatlärare samt viss instrumentalundervis
ning i de högre allmänna läroverken. Båda dessa möjligheter var stängda 
för det stora flertalet av svenska barn och ungdomar. Ar 1950 fanns musik
skolor i drygt 50 svenska städer, men det var under de ekonomiskt gynn
samma åren på 60-talet och i början av 70-talet som den verkliga expansio
nen ägde rum. Detta ledde till att nästan alla svenska kommuner 1976 hade 
någon form av kommunalt stödd frivillig musikundervisning. 1982 var an
talet elever i musikskolan 370 000 och antalet lärare 6 000 
(Kommunförbundet, 1984). 

Hösten 1994 var det endast två kommuner av Sveriges 286, som stod utan 
KM eller motsvarande.23 I de flesta kommuner är det skolstyrelsen som är 
huvudman, men musikskolan kan även organisatoriskt sortera under an
dra sektorer som t ex "Barn och ungdom" eller "Kultur och fritid". I några 

23 Enligt telefonuppgift från Svenska Kommunförbundet. 
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fall har musikskolorna organiserats som bolag eller stiftelser med eget per
sonal- och budgetansvar. Vårterminen 1993 hade 10 kommuner, däribland 
flera norrlandskommuner, avgiftsfri undervisning. Terminsavgiften låg i 
många fall runt 400-500 k ronor per elev och den högsta avgiften var 900 
kronor och återfanns i Lidingö (Kommunförbundet, 1993). 

På senare tid har i allt fler kommuner, företrädesvis i större städer, musik
skolorna utvidgats till att omfatta även ämnen som t ex dans, teater och 
bild. Som framgår av en enkätredovisning som genomfördes 1993/94, har 
48 musikskolor omvandlats till kulturskolor och 58 svenska kommuner 
planerar att inrätta kulturskolor (Kommunförbundet, 1994). 

De svenska musikskolorna har mycket olika förutsättningar vad gäller 
kommunstorlek, musikalisk tradition, politiskt styre etc och därför också 
mycket varierande verksamhet. I ett internationellt perspektiv är, som tidi
gare påtalats, den svenska musikskolan något tämligen unikt. Att alla barn, 
för en relativt liten kostnad, erbjuds möjlighet att utanför den obligatoriska 
skolan få instrumental- och sångundervisning, förekommer knappast utan
för Sveriges gränser. För att tala med Bo Ingvar Olsson: "Utgångspunkterna 
fanns i välfärds-, jämlikhets- och rättvisetanken och detta har gett musik
skolorna i Sverige dess speciella profil" (1994, s 29). 

Musikskolan i Piteå inledde en viss verksamhet i början av 1960-talet inom 
Piteå stad och tre kringliggande kommuner. Vid kommunsammanslag
ningen 1968 var verksamheten organisatoriskt etablerad och det bedrevs en 
omfattande musikpedagogisk verksamhet. Läsåret 1993/94 hade musiksko
lan c:a 1 100 insiaivna elever och 25 lärare på tjänst (550 u ndervisnings
timmar). Utöver dessa timmar, men inom det ovan angivna elevantalet, 
undervisas 150 elever av musiklärarstuderande vid Musikhögskolan i form 
av sk övningsundervisning under ledning av en metodiklärare. Dessutom 
har musikskolan ansvar för det sk kompanjonlärarskapet som berör c:a 500 
barn i årskurs två. I årskurs två ges också en instrumentdemonstration och i 
årskurs tre kan man påbörja sina instrumental- eller sångstudier. Uppskatt
ningsvis berörs ungefär 2 000 elever varje vecka direkt av musikskolans 
verksamhet.24 

I de körer som drivs av musikskolan deltar 460 barn och ungdomar och 
eleverna har rätt att studera vid musikskolan till de går ut gymnasiet. Ter-
minssvgiften var vid rekryterings- och intervjustudiens genomförande 150 
kr och har sedan dess höjts till 300 kr. I Piteå Kommun är det skolstyrelsen 
som är huvudman och i ett utvecklingsprogram från 1988 anges som över
gripande mål att musikskolan skall: 

- utvecklas till en angelägenhet för alla invånare i kommunen 
- utgöra en omistlig resurs för kommunens musikliv 
- vara öppen för all ungdom i kommunen 

24 Uppgifterna har erhållits genom samtal med musikskolans rektor samt från en informa
tionsbroschyr om kommunens ekonomi som gått ut till hushållen. 
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Bland huvudmålen återfinns naturligtvis musikaliska mål, men även all
mänt personlighetsutvecklande målsättningar: 

- att träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter 
till samverkan och kontakt med andra människor. 

Även den önskvärda volymen på verksamheten finns med bland huvud
målen: 

- att minst 30 procent av grundskolan och 10 procent av gymnasiet deltar i 
musikskolans verksamhet. 

I skolstyrelsens utvecklingsprogram behandlas också vikten av utvecklings
arbete, studierådgivning, utvärdering, samverkan med andra utbildnings
institutioner inom kommunen etc. I den handlingsplan som är en uttolk
ning av ovannämnda mål återfinns följande sentens som nog kan stå som 
ett motto för Piteå KM och förmodligen även för de flesta andra svenska 
musikskolor: "Musik och musikupplevelser skapas oftast i samspelet mel
lan människor, och detta bör prägla vår verksamhet". 

Inne i centrala Piteå har musikskolan ett eget hus som inrymmer adminis
tration, bibliotek, repetitionslokaler etc. Den övervägande delen av verk
samheten är förlagd till grundskolans och gymnasiets lokaler. Alla nybörja
relever erbjuds två lektioner i veckan: i normalfallet genomförs den ena 
lektionen enskilt eller i mindre grupp (2-3) och den andra i en större grupp 
(6-7). Från andra spelåret, vanligen grundskolans årskurs fyra, är tanken att 
den andra lektionen skall ersättas av ensemble- eller orkesterspel. Alla som 
spelar ett orkesterinstrument förväntas, och är från musikskolans sida i 
princip ålagda, att också delta i någon av musikskolans närmare 50 ensem
bler. 

Hur studierna vid KM i Piteå kan gestalta sig för en nybörjarelev, en elev 
som spelat under en längre tid samt hur arbetssituationen kan vara för en 
musiklärare, framgår av följande tre typologier (med fingerade namn). För 
att inleda med Ulla som nu går i årskurs tre. Förra läsåret undervisades hon 
av en sk kompanjonlärare som i musikämnet samarbetade med den ordi
narie lågstadieläraren. I våras var hon tillsammans med sina föräldrar på 
den instrumentdemonstration som musikskolan anordnat och hon be
stämde sig då att spela tvärflöjt. I början av höstterminen var Ulla, i likhet 
med alla andra nybörjare, på ett sk kvartsamtal tillsammans med sina föräl
drar. Vid detta tillfälle informerade hennes blivande flöjtlärare om vad det 
innebär att studera vid musikskolan. 

Under detta "nybörjarår" har Ulla på tisdagar en 30-minuters lektion till
sammans med en kamrat som också spelar flöjt. Undervisningen äger rum 
på skoltid i en av de skollokaler som disponeras av musikskolan. På torsdag 
har hon sin andra flöjtlektion men denna gång efter den "vanliga" skolans 
slut. Detta undervisningspass varar 40 minuter och det är sex jämnåriga 
elever som spelar samtidigt. Till båda lektionerna har Ulla läxor och olika 
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stämmor att öva på och för några veckor sedan spelade hon för första 
gången på en sk föräldrauppspelning. 

Hur musikstudierna tar form när man kommit lite högre upp i åldrarna 
kan illustreras genom Gunnar som går sitt sista år på högstadiet. Han har 
under sex år studerat trumpet i KM. Vid tre tillfällen har han varit på kvart
samtal tillsammans med sina föräldrar (vid starten av årskurs 3, 5 och 7). Ett 
flertal gånger har Gunnar spelat på föräldrauppspelningar och konserter -
både solo och i ensembler av olika storlek. På Musikskolans Dag som äger 
rum en gång om året har han alltid varit med i något sammanhang och han 
har också vid flera tillfällen spelat trumpet på terminsavslutningarna i sko
lan. Under detta år har Gunnar enskild lektion på måndagmorgon under 20 
minuter och han går då ifrån sin lektion i engelska för att spela. Gunnar in
går också i en sk symfonisk blåsorkester som repeterar en och en halv 
timme varje onsdagkväll i musikskolans lokaler inne i centrum. Denna 
blåsorkester uppträder i olika sammanhang inom kommunen och varje 
läsår görs en turné som ofta innehåller rekreationsinslag som t ex slalom-
eller snowboardåkning. Även Gunnar har spelläxor och stämmor att förbe
reda. 

De flesta av lärarna vid KM i Piteå har musikpedagogisk utbildning från 
musikhögskola: instrumental och ensemblelinje (IE) eller motsvarande 
musikpedagogisk utbildning. Lärarna vid musikskolan är organiserade i lä
rarlag som har ansvar för olika skolområden och varannan vecka har mu
siklärarkollegiet konferens under två timmar. Hur arbetssituationen för en 
musiklärare i grova drag ser ut kan illustreras med följande korta beskriv
ning. 

Felix som jobbar heltid som blåslärare har 43 elever på tre olika instrument 
samt är ledare för två av musikskolans instrumentalensembler och två sko-
lorkestrar av typen "Kajsa-Varg", dvs ensembler som har olika instrument
typer och elever som befinner sig på olika färdighetsnivåer. Han arbetar på 
nio olika skolor och börjar ofta på förmiddagen med enskilda 20-minuters-
lektioner samt arbete med någon av skolorkestrarna. Efter den "vanliga" 
skolans slut har han undervisning med de grupper av nybörjare som har 
sin andra spellektion och två kvällar i veckan repeterar han med de in
strumentalensembler som han ansvarar för. En stor del av Felix' förberedel
setid används till att arrangera för skolorkestrarna och i likhet med många 
av sina kollegor medverkar han regelbundet utanför sin lärartjänst i kom
munens musikliv. 

En vanligt förekommande devis i samband med KM i Piteå lyder på detta 
sätt:"Om bara den bästa fågeln sjunger i skogen, skulle det vara mycket tyst". 
Denna poetiska bild finns uppsatt på väggarna i musikskolans lokaler, un
der logotypen i olika kallelser och utskick och i flera andra sammanhang. 
Den kan nog sägas sammanfatta och spegla något av musikskolans anda och 
är förmodligen också tänkt att fungera som en metafor för verksamheten 
sådan man vill att den skall betraktas av omgivningen. 



3 4  

Kapitel 2 

Rekryteringen till kommunala musikskolan 

DELSYFTE ETT 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka barn och ungdomar som 
studerade vid Kommunala Musikskolan (KM) i P iteå under läsåret 1990/91. 
Detta syfte konkretiseras i följande frågeställningar: Hur gestaltar sig köns
fördelningen och hur vanligt är det i olika socioekonomiska grupper, inom 
olika åldersgrupper samt på olika gymnasielinjer att studera vid KM? 

METOD 
Alla barn och ungdomar som studerade vid Piteå KM under läsåret 1990/91 
ingick i undersökningsgruppen. Det rörde sig alltså om en totalundersök
ning (n= 1 085). Elevernas ålder varierade mellan 9 och 20 år. Av eleverna i 
musikskolan visade sig 96 elever vara kyrkbokförda utanför Piteå Kommun 
och 8 elever fick ej "träff" mot FOB 85 (Folk- och Bostadsräkningen). På 
grund av detta bortfall är antalet deltagare i resultatredovisningen n= 981. 
Bortfallet som var omkring 10 procent har knappast påverkat resultaten i 
någon större utsträckning. 

Undersökningen var en tvärstudie25 och antalet nyantagna elever varje 
läsår hade, enligt kommunala musikskolans ledning, varit i stort sett kon
stant under hela 80-talet. För att uppfylla syftet var det nödvändigt att un
dersöka de bakgrundsvariabler som aktualiserades av frågeställningarna. 
Detta gjordes genom att använda elevförteckningar över Piteå Kommuns 
skolor samt statistiska uppgifter från SCB's sk barnband. 

Den socioekonomiska grupperingen av ungdomarna kan givetvis göras på 
många olika sätt. Att som ofta görs inom sociologin låta faderns sociala posi
tion bestämma familjens sociala bakgrund, föreföll oss aningen otidsenligt. 
Vi sympatiserar därvid med de sociologiskt inriktade forskare som menar, 
att om föräldrarna befinner sig i olika sociala sfärer skall den som "ligger 
högst" avgöra familjens socioekonomiska status (jfr Holland, 1983). Som 
indikator på social bakgrund användes därför den av föräldrarna som hade 
den högsta socioekonomiska ställningen. 

25 Med tvärstudie avses att datainsamlingen gjordes vid en given tidpunkt - perspektivet 
var synkront och inte som i longitudinella studier diakront. Som Liedman (1989) påpekar så 
är det synkrona perspektivet kännetecknande för de strukturalististiska strömningarna inom 
sociologin. 
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En annan metodisk princip har varit att hänsyn måste tas till antalet män
niskor i de olika socioekonomiska grupperna. Vi har alltså tagit med i be
räkningen de individer och grupper som av olika skäl står utanför KM. Att 
endast räkna med fördelningen inom en utbildning leder till resultat som 
inte säger någonting om sannolikheten för en viss socioekonomisk grupp 
att deltaga i utbildningen ifråga. 

RESULTAT 
Resultaten visar att av de som studerade vid KM i Piteå vid undersök
ningstillfället var 64 procent flickor och 36 procent pojkar. Det var alltså 
nästan dubbelt (1,8 gånger) så många flickor som pojkar inom musikskolan. 

Den socioekonomiska bakgrunden hos eleverna framgår av tabell 1. SEI-kod 
står för socioekonomisk indelning och parentesen efter de olika SEI-ko-
derna (t ex <2) betecknar normalt utbildningskrav (antal år) efter grund
skola för yrket i fråga. Tabelluppgifterna är hämtade från en datasamman
ställning från SCB (bilaga 1, s 262f). 

Tabell 1. Elever födda 1971-1982 läsåret 1990/91 i Piteå KM och Piteå Kom
mun (PK) totalt efter socioekonomisk bakgrund. Antal och procentuell an
del av respektive socioekonomisk grupp som finns i KM. 

Socioekonomisk KM PK totalt Procent 
grupp (SEI-kod) 

1. Ej facklärda arbetare (<2) 108 1174 9,2 
2. Facklärda arbetare (>2) 176 1599 11,0 
3. Lägre tjänstemän (<2) 25 224 11,2 
4. Lägre tjänstemän (2<3) 89 545 16,3 
5. Tjm på mellannivå (3<6) 291 1560 18,7 
6. Högre tjm, akademiker (>6)182 783 23,2 
7. Företagare 61 414 14,7 
8. Lantbrukare 28 132 21,2 
Övriga 21 288 7,3 

Summa 981 6719 14,6 

Tabell 1 visar att det är vanligast att studera vid KM bland barnen till högre 
tjänstemän och akademiker (23,2 %) och att det förekommer i minst ut-
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sträckning bland de barn vars föräldrar är ej facklärda arbetare (9,2%). Den 
höga procentsatsen för lantbrukarnas barn (21,2%) är något uppseendeväck
ande.26 Det är också ett exempel på hur viktigt det är att relatera antalet ele
ver i KM till antalet elever totalt i kommunen inom respektive SEI-kod. 
Om endast fördelningen inom KM hade beräknats skulle t ex facklärda arbe
tare ha fått en betydligt högre procentsiffra än lantbrukarna. 

Av tabellen framgår också att det tycks finnas ett samband mellan föräldrar
nas utbildningsbakgrund i SEI-kod 1-6 och barnens deltagande i musiksko
lan. Om de socioekonomiska grupper som har samma eller likartat normalt 
utbildningskrav (SEI-kod 1+3 samt SEI-kod 2+4) sl ås ihop kan relationen il
lustreras med följande figur. 

% i KM 

2<3 3<6 

Föräldrarnas utbildningstid 

Figur 3. Förhållandet mellan föräldrarnas utbildningstid (antal år efter 
grundskola) och hur många procent inom varje kategori som har barn som 
studerar vid KM (n = 5 885). 

26 I utredningen "Ursprung och utbildning" (SOU 1993:85) pekas på den stora förändring som 
skett i fråga om rekrytering till högre utbildning för lantbrukarnas barn, och särskilt för 
flickorna, under 1900-talet. "Den enskilda kategori som svarat för den mest remarkabla upp
gången är jordbrukardöttrarna. De var tidigare under seklet utbildningsmässigt mycket miss
gynnade, men återfinns idag i en 'mellanposition' " (s 22). 
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Som framgår av figur 3 finns ett positivt samband mellan föräldrarnas ut
bildningsnivå och i vilken utsträckning barnen studerar vid KM. Det är mer 
än dubbelt så vanligt förekommande i de familjer där någon av föräldrarna 
har en utbildningstid som är sex år eller längre efter grundskola, jämfört 
med de föräldrar som har mindre än två års utbildning. 

Om de två kategorierna arbetare i tabell 1 slås ihop så erhålles procenttalet 
10,2 och om de två kategorierna tjänstemän på mellannivå och högre tjän
stemän, akademiker (SEI-kod 5 och 6) på samma sätt slås samman så blir 
procentsatsen 20,2. Det är således nästan dubbelt så vanligt bland barnen i de 
högre tjänstemannagrupperna att studera vid musikskolan jämfört med 
den sammanslagna arbetargruppen. Hur dessa två socioekonomiska hu
vudgrupper fördelar sig på olika årskurser framgår av tabell 2. På samma 
sätt som i tabell 1 är procenttalen baserade på antalet barn och ungdomar 
inom respektive årskurs och socioekonomisk huvudgrupp. T ex är det i Pi
teå 50 av 435 barn till arbetare i årskurs 2-3 som studerar vid KM, dvs 11,5 
procent. 

Tabell 2. Elever födda 1971-1982 fördelade på de två socioekonomiska hu
vudgrupperna arbetare och tjänstemän. Procent musikskoleelever av samt
liga inom Piteå Kommun (PK) ino m respektive årskurs (grundskolan) och 
socioekonomisk huvudgrupp. 

Socioekonomisk 
huvudgrupp 

2-3 4 5 

Årskurs 

6 7 8 9 gymn 

Arb (n=2 773) 11,5 30,3 23,2 16,1 15,4 10,6 5,3 1,9 
Tjm (n=2 343) 21,5 42,4 44,8 34,6 20,9 25,8 20,5 4,5 
PK (n=6 719) 15,8 37,0 30,5 24,4 19,1 15,9 11,7 3,3 

Det framgår av tabellens nedersta rad att musikskolan i Piteå procentuellt 
rekryterar flest elever i årskurs 4. Därefter sjunker andelen musikskoleele
ver med stigande ålder. Genomgående är rekryteringen från tjänsteman
nagrupperna större än från arbetargrupperna och relationen mellan dessa 
grupper framgår av figur 4. 
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Relationstal 

t 1 1 r 
7 8 9 gymn 

Årskurs 

Figur 4. Proportion elever vid Kommunala Musikskolan i Piteå per års
kurs från tjänstemannabakgrund relaterad till motsvarande från arbetar-
bakgrund. Avser elever födda 1971- 1982 (n=5 116). 

Som framgår av figuren håller sig relationstalen mellan 1,4 och 2,1 i årskur
serna 2-7. Det innebär att andelen elever i tjänstemannagrupperna på re
spektive årskurs i motsvarande grad är större än från arbetargrupperna. 
Under högstadiet ökar relationstalet dramatiskt för varje årskurs och i års
kurs 9 är rekryteringen från tjänstemannagrupperna ungefär fyra gånger så 
hög som från arbetargrupperna. 

Om årskurserna 4-6 (mellanstadiet) slås samman, erhålles relationstalet 1,8 
och för högstadiet erhålles efter sammanslagning relationstalet 2,1. Om 
gymnasiet jämförs med de olika stadierna i grundskolan visar det sig att den 
sociala snedrekryteringen är tydligast på gymnasienivå (2,4). På gymnasiet 
visar det sig dessutom vara mycket vanligare att spela på KM bland ele
verna på de sk teoretiska linjerna27 jämfört med de praktiska vilket framgår 
av tabell 3. 

27 Till de teoretiska linjerna räknas i detta sammanhang: humanistisk, samhällsvetenskap
lig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje och med praktisk linje avses övriga linjer. 
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Tabell 3. Antal elever vid KM på gymnasiets teoretiska och praktiska linjer 
relaterat till totala antalet gymnasieelever vid motsvarande linjer. 

Gymnasielinje KM Gymnasiet Procent 

Teoretisk linje 65 769 8,5 
Praktisk linje 18 1203 1,5 

Summa 83 1972 4,2 

Om det procentbaserade relationstalet beräknas på samma sätt som i figur 3, 
erhålles värdet 5,7 vilket betyder att det är nästan sex gånger så vanligt att 
studera vid KM bland eleverna på gymnasiets teoretiska linjer jämfört med 
de praktiska. En ytterligare analys visar att det är vanligast förekommande 
att studera vid KM bland eleverna på samhällsvetenskaplig linje. 

DISKUSSION 
Rekryteringsstudien visar att det är ungefär dubbelt så vanligt bland flickor 
som bland pojkar att studera vid KM. En könsfördelning som återfinns, om 
än utjämnad med någon procent, i andra skandinaviska studier om KM (jfr 
Björnberg, 1981; Kalsnes, 1984; Kvist, 1988; Tr ondman, 1989). När det gäller 
elevernas socioekonomiska bakgrund visar det sig vara i stort sett dubbelt så 
vanligt bland barn till tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän och 
akademiker att delta i musikskolan jämfört med de barn vars föräldrar är 
arbetare. Även detta resultat sammanfaller i stora drag med tidigare forsk
ning om KM.28 

Vi kan också notera ett positivt samband mellan föräldrarnas utbildnings
bakgrund och barnens deltagande i musikskolan. Utbildningsbakgrunden 
kan i sin tur betraktas som en indikator på familjens kulturella kapital och 
barnens musikstudier kan i detta ljus förklaras som föräldrarnas mer eller 
mindre medvetna strategier för att behålla och helst utöka detta kapital. Den 
sociala snedrekryteringen ökar med stigande ålder och accelererar snabbt 

28 I en norsk studie fann Kvist (1988) att 80 procent av eleverna vid KM hade föräldrar med 
högskole- eller universitetsutbildning. Även om det finns metodiska skillnader mellan studi
erna, så indikerar detta resultat att det existerar en ännu större social snedrekrytering i den 
norska musikskolan jämfört med den svenska (se även Torvanger, 1982). 
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från årskurs till årskurs på högstadiet, där den sociala bakgrunden ger ett 
mycket klart utslag i årskurs 9. Nedgången i relationstalet från årskurs 9 till 
gymnasiet kan tyda på att andra faktorer då gör sig gällande. Det kan t ex 
vara så att vissa av tjänstemannagruppernas ungdomar slutar studera mu
sik för att mer helhjärtat kunna satsa på sina gymnasiestudier. 

På gymnasiet visar det sig vara sex gånger så vanligt att studera vid KM på 
de sk teoretiska linjerna som på de praktiska. Det innebär ett mer än dubbelt 
så högt värde i jämförelse med relationstalet avseende socioekonomisk 
bakgrund för gymnasieelever som studerar vid KM. Rekryteringen till 
gymnasieskolan som helhet har ej ingått i undersökningen, men resultatet 
kan tyda på att den institutionella kulturen på praktiska respektive teore
tiska linjer kan slå igenom kraftigare än den sociala bakgrunden.29 Man kan 
tänka sig att ungdomar med tjänstemannabakgrund, som studerar på någon 
av gymnasiets praktiska linjer, väljer att inte bryta det rådande mönstret ge
nom att studera vid KM. De kanske väljer att i stället utveckla sitt intresse 
för rockmusik eller att satsa på någon helt annan fritidsaktivitet. 

Tilläggas bör att antalet elever vid KM minskar ju högre upp i åldrarna man 
kommer och på gymnasiet är det endast 83 musikstuderande. Detta för med 
sig att den statistiska osäkerheten ökar med stigande ålder. Det som händer i 
fråga om social snedrekrytering under högstadiet är dock av en dignitet som 
inte kan bortförklaras och är, som vi ser det, ett av rekryteringsstudiens vik
tigaste och kanske mest överraskande resultat. Det tycks vara så att det ofta 
är i 15-årsåldern som ungdomarna på allvar börjar välja socialt särskiljande 
fritidsaktiviteter. 

Den sociala snedrekryteringen till KM kan givetvis även ha andra orsaker 
än den ovan antydda förmedlingen av kulturellt kapital. Den könsmässiga 
snedfördelningen samt den höga andel av lantbrukarbarnen som spelar, 
indikerar att flera faktorer samtidigt är inblandade i valet att studera vid 
musikskolan. Det är rimligt att anta att kamrater och lokala kulturmönster i 
närmiljön har betydelse i sammanhanget - särskilt i unga år. Att det är så 
vanligt bland lantbrukarnas barn att studera vid KM skulle kunna bero på 
att kyrkans inflytande är större på landsbygden än inne i de mer centrala de
larna av kommunen. Musiklivet är omfattande i många av de församlingar 
som finns i Pitebygden och barnen deltar ofta i församlingsarbetet.30 

I likhet med de flesta andra svenska kommuner existerar i Piteå flera olika 
musikaliska och musikpedagogiska delfält. Det som primärt undersökts i 
denna och nästkommande studie skulle kunna benämnas kommunala 
musikskolans fält och som berörts ovan är detta relaterat till kyrkans fält. 

29 Detta resultat uppvisar ett liknande mönster som vad Bjurström (1993) fann i fråga om 
smakpreferenser hos gymnasieungdomar: valet av gymnasielinje visar sig i många fall ha ett 
högre förklaringsvärde än socioekonomisk bakgrund. 

30 Musikens roll och betydelse inom frikyrkan har undersökts av Thorsén (1980) i en musikso-
ciologisk analys av Götene Filadelfiaförsamling. Vidare har Nilsson (1980) i en studie om 
musiklivet inom Piteå Kommun även behandlat kyrkans betydelse. 
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Dessa båda musikpedagogiska fält är i sin tur relaterade till ungdomskultu
ren - ett fenomen som enligt vår uppfattning inte kan bortses från i musik-
pedagogisk forskning. Ungdomsmusiken är en kraft att räkna med och i da
gens musikpedagogiska praktik aktualiseras ständigt frågor om hur relatio
nen skall gestalta sig. I vilken utsträckning skall t ex kommunala musiksko
lan integreras respektive separeras i förhållande till ungdomskulturen? 

Den här rekryteringsstudien har ej varit inriktad mot undersökning av det 
ekonomiska kapitalet, som det framträder i föräldrars inkomstuppgifter och 
materiella tillgångar. Att fokusera det kulturella kapitalet kan leda till att 
viktiga ekonomiska förhållanden försummas. Kostnader för instrument 
och anmälningsavgifter kan vara avgörande faktorer för att inte anmäla 
sina barn till musikskolan - i synnerhet om intresset för musik och institu
tionell musikutbildning är svagt inom familjen och den närmaste släkten. 
Det torde i de flesta fall vara ett samspel mellan det kulturella kapitalet -
som det bl a uttrycks i musikintresse - och ekonomiska tillgångar, som av
gör om barnen kommer att studera vid KM eller ej. Inför fortsatt forskning 
är det därför av intresse att även studera det ekonomiska kapitalet, samt hur 
denna kapitalform är relaterad till det kulturella kapitalet - den horison
tella reproduktionen. 

I en undersökning med denna synkrona uppläggning, erhålles kunskap om 
vissa strukturella förhållande vid en given tidpunkt. Det har däremot ej va
rit möjligt att ha kontroll på alla rekryteringsaspekter: t ex vilka elever som 
har börjat och slutat tidigare år. Inför fortsatt forskning bör longitudinella 
försöksuppläggningar övervägas för att få fram annan typ av information -
en tvärstudie som denna ger dessutom högst begränsad kunskap om de in
divider som befolkar strukturerna. 

I kap 3 kommer subjekten, inom ramen för ett utbildningssociologiskt per
spektiv, att ägnas ett ökat intresse. Hur tänker och handlar pojkar och 
flickor ur olika sociala skikt inför de val som de ställs inför rörande musik 
och musikutbildning? En annan fråga som kommer att behandlas är: finns 
det skillnader mellan de barn som bor i kommunens centrum och de som 
bor på landsbygden? Intentionen är att beskriva och förklara hur olika grup
per i samhället uppfattar och använder musik i största allmänhet och en in
stitution som kommunala musikskolan i synnerhet. 
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Kapitel 3 

Intervjustudie om kommunala musikskolan 

DELSYFTE TVÅ 
Syftet med den här intervjustudien är att undersöka hur ungdomar i Piteå 
Kommun förhåller sig till musik och musikutbildning. Mer specifikt är syf
tet att beskriva och förklara hur 12-13-åringar med olika social och musika
lisk bakgrund uppfattar och använder musik och kommunala musiksko
lans utbildning. Vilka medvetna och omedvetna val av musikalisk aktivi
tet fattas av ungdomarna och finns det skillnader mellan flickor och pojkar, 
mellan olika socioekonomiska grupper samt mellan de som bor inne i sta
dens centrum och på landsbygden? 

METOD 
Den datainsamlingsmetod som tillämpades var en standardiserad intervju 
med skriftlig registrering. Ett av motiven bakom valet av metod var att mi
nimera bortfallet.31 Ett annat skäl till metodvalet var att flera av frågorna, t 
ex om föräldrarnas yrken, förväntades kräva följdfrågor för att ge så precisa 
svar som möjligt. Vid några av de öppna frågorna förutsågs också behovet 
av "hjälp på traven" och en mer eller mindre utvecklad dialog. 

Deltagare 

Undersökningen vände sig till barn inom Piteå Kommun som var födda 
1980 - de gick i årskurs 6. Av kommunens 554 barn inom denna ålders
grupp har 369 blivit intervjuade (184 flickor och 185 pojkar). Deltagare var 
alla elever inom den aktuella åldersgruppen vid 11 av kommunens 21 mel
lanstadieskolor.32 Även de barn som ej studerade vid kommunala musik

31 Enkätundersökningar får ofta brottas med en avsevärd bortfallsproblematik. Det ligger 
onekligen mycket i Bourdieus analogi mellan bortfallet i enkätundersökningar och de sk röst-
skolkarna vid politiska val "...att den viktigaste informationen en enkätundersökning ger om 
en grupp inte är andelen ja-och nej svar, andelen för eller mot, utan andelen uteblivna svar, dvs 
sannolikheten att den gruppen har en opinion" (Bourdieu, 1992, s 261). 

32 De utvalda skolorna var: Norrmalmskolan, Öjebyns centralskola, Strömnäs, Ljungskolan, 
Norrby, Rosvik, Blåsmark, Hemmingsmark, Jävre, Böle samt Svensbyn. Av dessa är de sex 
första större skolenheter som alla utom en ligger relativt centralt och de fem senare är sk 
byskolor. Den mest centralt belägna skolan i Piteå är Norrmalmskolan. Av de skolor som ej 
ingick i undersökningen är fyra större skolenheter inom kommunens centrala delar och sex 
byskolor. 
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skolan ingick således i undersökningen. De 11 skolorna valdes ut enligt 
principen att urvalet skulle återspegla kommunens samtliga mellanstadies
kolor med avseende på storlek, skoltyp, befolkningsstruktur och avstånd 
från centrum. I undersökningen ingick 24 sjätteklasser av kommunens 35. 
På de utvalda skolorna intervjuades alla barn födda 1980 - förutom de 15 
barn (4%) som var frånvarande från skolan vid intervjutillfällena. Bortfal
let var litet och dessutom utspritt på de flesta av de 11 ingående skolorna 
och kan därför bortses från vid analyserna av data. 

Material och genomförande 
En intervju med omväxlande fasta svarsalternativ och öppna frågor an
vändes i undersökningen (bilaga 1, s 264 f). Intervjun hade innan huvud
undersökningen provats ut på några barn i samma ålder som ej skulle ingå 
i studien. De flesta frågorna riktades till alla deltagare, en del frågor vände 
sig till de som studerar eller tidigare studerat vid kommunala musikskolan 
och två frågor rörde de som aldrig hade anmält sig till kommunala musik
skolan. Datainsamlingen påbörjades 921216 och avslutades 930405. 

Sture Brändström utförde 152 intervjuer, Christer Wiklund 118 och 99 in
tervjuer utfördes av fyra pedagogikstuderande.33 Tidpunkt för intervjuerna 
bestämdes genom telefonkontakt med klassläraren. För att uppnå ett av
spänt och förtroendefullt klimat vid intervjuerna presenterade intervjua
ren sig för hela klassen innan intervjuerna startade. Då informerades också 
om projektet och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Vid varje in
tervjutillfälle var endast en intervjuare och en intervjuperson närvarande. 
Registreringen utfördes genom att svaren skrevs ned för hand. Varje inter
vju tog ungefär 15 minuter. Efter datainsamlingen kategoriserades de 
öppna frågorna och därefter matades alla uppgifter in i Stat Works.34 

Ungefär hälften av intervjuerna fördes in i programmet av författarna i 
samarbete och ungefär hälften av detta arbete utfördes av Sture 
Brändström. 

De bakgrundsvariabler som kommer att redovisas i resultatdelen är: kön, 
socioekonomisk bakgrund samt jämförelsen mellan stad och landsbygd. 
Dessutom ingår en undersökning av föräldrarnas instrumentalspelande 
samt hur barnen ser på sina framtida yrkesmöjligheter. I enlighet med syftet 
delas huvudfrågorna in i två grupper: dels de som är inriktade mot mu
sikanvändning och dels de som gäller användningen av kommunala mu
sikskolan. I den förstnämnda gruppen inplaceras frågor om musiksmak, 

33 De deltog inom ramen för musikläramtbildningen i en 8 p-kurs i pedagogik med forsknings
inriktning. Deras insats som intervjuare föregicks av instruktion och genomgång av intervju
guiden. 

34 Dataprogrammet Stat Works ges ut av Cricket Software. 
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musikalisk avsmak och fritidsmusicerande och i den andra gruppen in
strumentval och musikstudier. 

RESULTAT 
Resultatredovisningen kommer att disponeras på följande sätt. Först kom
mer bakgrundsdata att presenteras samt frågorna om musikalisk bakgrund 
och möjlighetshorisont. Sedan följer frågorna om hur deltagarna uppfattar 
och använder musik respektive musikutbildning. 

Bakgrundsdata 
För klassificeringen av deltagarna efter socioekonomisk bakgrund användes 
de sk SEI-koder (socioekonomisk indelning) som baseras på normalt utbild
ningskrav för yrket ifråga. På samma vis som i rekryteringsstudien definie
rades familjens och hushållets SEI-kod genom den av föräldrarna, ej nöd
vändigtvis biologiska, som hade den högsta socioekonomiska ställningen. 
Om någon av föräldrarna var arbetslös, fick yrket innan arbetslösheten ut
göra grund för klassificeringen. Samma förfaringssätt tillämpades vid lång
tidssjukskrivning. 

Tabell 4. Deltagarnas fördelning på socioekonomiska grupper. Parentesen 
betecknar normalt utbildningskrav (antal år) efter grundskola. 

Socioekonomisk grupp Antal Procent 35 

1. Ej facklärd arbetare (< 2) 36 10 
2. Facklärd arbetare (> 2) 79 21 
3. Lägre tjänstemän (< 2) 25 7 
4. Lägre tjänstemän (2 < 3) 60 16 
5. Tjm på mellannivå (3 < 6) 78 21 
6. Högre tjm, akademiker ( >6 ) 46 12 
7. Företagare 34 9 
8. Lantbrukare 3 1 
Övriga 8 2 

Summa 369 100 

35 Procentsumman är i denna tabell och i fortsättningen avrundad till 100 procent. 
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För att i största möjliga mån renodla polariteten mellan stad och landsbygd 
gjordes inför resultatredovisningen följande urval: de fem i undersök
ningen ingående "byskolorna" slogs ihop (n=70) och kunde därmed jäm
föras med den mest centralt belägna av Piteås mellanstadieskolor (n=88). 
Med byskolor avsågs skolor vars upptagningsområde hade en förvärvsarbe
tande befolkning som understeg 500 personer. Alla de fem utvalda bysko
lorna hade endast en sjätteklass eller 4-6:a. 

Vid korstabulering av stad/landsbygd med socioekonomisk bakgrund, visar 
det sig att det är ungefär dubbelt så många arbetarbarn på "byskolorna" som 
på den centralt belägna skolan. Det visar sig också vara betydligt fler barn till 
högre tjänstemän och akademiker (SEI-kod 6) på "stadsskolan". Följaktligen 
är variabeln stad/landsbygd i viss mån beroende av socioekonomisk bak
grund. 

Musikalisk bakgrund och möjlighetshorisont 
Resultatet kommer att presenteras på följande vis: det totala utfallet av 
varje fråga kommer först att redovisas och därefter kommer dessa värden 
att korstabuleras med kön, socioekonomisk bakgrund samt stad/landsbygd. 
De flesta av resultaten presenteras i tabellform men i några fall ges endast 
en kort redovisning i löpande text. I fråga om musikstudier kommer en 
annan redovisningsprincip att tillämpas (s 73 ff). Tolkningen av resultaten 
på varje fråga är samlade under rubriken "Sammanfattning och reflektion". 

I avsikt att ge ett illustrativt exempel på den sociala bakgrundens betydelse, 
har två mellanstadieskolor specialstuderats. Dessa skolor står längst ifrån 
varandra bland de ingående skolorna i fråga om utbildningsnivå och social 
ställning hos föräldrarna. Den ena kan karaktäriseras som ett arbetarområde 
och den andra som ett tjänstemannaområde. En jämförelse av svaren från 
dessa skolor har genomförts och finns redovisad i bilaga 2. Intentionen har 
varit att denna bilaga skall ha ett eget läsvärde, men den kommer dessutom 
att få en kontrollfunktion som bidrar till valideringen av resultaten. De re
sultat från ovannämnda bilaga som bedöms vara av intresse för tolkningen 
av data, kommer att beaktas i de sammanfattningar med reflektion som av
slutar varje fråga. 

Inledningsvis kommer en variabel att presenteras som förväntas ha bety
delse för barnens uppfattning och användning av musik och kommunal 
musikskola, nämligen i vilken utsträckning deras föräldrar spelar något in
strument. 
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Föräldraspel 

Tabell 5. Förekomst av instrumentalspel hos föräldrarna. 

Spelaktivitet Antal Procent 

Ingen av föräldrarna spelar 242 65 
Modern spelar 58 16 
Fadern spelar 45 12 
Båda föräldrarna spelar 24 7 

Summa 369 100 

Det kan utläsas av tabell 5 att ungefär en tredjedel av deltagarna har minst 
en förälder som spelar ett musikinstrument. Fördelningen mellan flickor 
och pojkar saknar i detta sammanhang relevans. Skillnaderna i föräldrarnas 
spelaktivitet mellan undersökningsgruppens pojkar och flickor bör ju rim
ligtvis vara obetydliga, vilket också visar sig vara fallet. 

Kategorin övriga som innehåller åtta individer, är ej medtagen i tabell 6 och 
i de följande korstabuleringarna med socioekonomisk bakgrund och vidare 
är SEI-kod 3 och 4 sammanslagna i likhet med SEI-kod 7 och 8. 

Tabell 6. Procentuell fördelning av föräldraspel efter socioekonomisk bak
grund (n=361). 

Spelaktivitet Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 

1 2 3-4 5 6 7-8 

Ingen av föräldrarna spelar 75 73 67 58 59 57 
Modern spelar 11 13 12 22 17 22 
Fadern spelar 8 9 15 14 13 11 
Båda föräldrarna spelar 6 5 6 6 11 11 

Summa % 100 100 100 100 100 100 
Antal 36 79 85 78 46 37 
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Tecfrenförklaring(SEI-kod) 
1. Ej facklärd arbetare (< 2) 
2. Facklärd arbetare (> 2) 
3,4. Lägre tjänstemän (< 3) 
5. Tjm på mellannivå (3 < 6) 
6. Högre tjm, akademiker ( > 6) 
7-8. Företagare, lantbrukare 

Tabell 6 visar att det är ungefär dubbelt så vanligt att båda föräldrarna spelar 
hos barn till högre tjänstemän och akademiker samt företagare och lantbru
kare (SEI-kod 6, 7 och 8) jämfört med övriga SEI-koder. Det framgår vidare 
att det är vanligast förekommande i arbetarfamiljerna (SEI-kod 1 och 2) a tt 
ingen av föräldrarna spelar. 

Om SEI-koderna 1-4 slås samman och jämförs med de sammanslagna SEI-
koderna 5-6 erhålles i fråga om föräldraspel (hos en eller båda föräldrarna) 
procentsatserna 29 respektive 43.36 Test av oberoende visar att det på fem-
procentsnivån är signifikant vanligare att föräldrarna spelar i de hem där 
utbildningstiden överstiger tre år efter grundskola jämfört med de familjer 
som har kortare utbildning än tre år efter grundskolan.37 Utbildning avser 
som nämnts i metodbeskrivningen, normalt utbildningskrav för yrket hos 
den av föräldrarna som har den högsta socioekonomiska ställningen. 

En jämförelse mellan stad och landsbygd uppvisar också signifikanta skill
nader när det gäller föräldrarnas musicerande. Av eleverna på den centralt 
belägna skolan har 30 procent någon förälder som spelar, vilket kan jäm
föras med "byskolornas" 53 procent och skillnaden visar sig till övervä
gande del ligga i andelen fäder som spelar. Av "stadsbarnen" har 11 procent 
spelande pappor och bland eleverna på landsbygden är motsvarande pro
centtal 39. 

Sammanfattning och reflektion 

Att ha föräldrar som spelar något musikinstrument förekommer oftare hos 
barnen till högre tjänstemän, företagare och lantbrukare jämfört med arbe
tare och lägre tjänstemän. Resultat som också verifieras av jämförelsen 
mellan de två skolorna (tabell 73, s 277). Där framgår att det är dubbelt så 
vanligt att ha spelande föräldrar, och fyra gånger så vanligt att ha spelande 
pappor på "tjänstemannaskolan" i jämförelse med "arbetarskolan". Föräl-

36 En undersökning av förhållandet mellan SEI-kod och i vilken omfattning syskonen spelar 
gav något större skillnader jämfört med föräldraspel. I SEI-kodema 1-4 hade 39 procent sys
kon som spelade något instrument och i SEI-kod 5-6 var motsvarande värde 62 procent. 

37 Samtliga korstabuleringar i kapitel 3 har chi-två-testats med avseende på oberoende och 
testningen finns redovisad i bilaga 1 (s 266). De kommentarer om signifikans som förekommer i 
texten kommer ej regelmässigt att åtföljas av hänvisning till denna bilaga. 
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dramas utbildningsbakgrund - kulturella kapital - tycks ha betydelse i 
sammanhanget (jfr Crawford, 1972; Torvanger, 1982). 

Instrumentalspelande föräldrar, och i synnerhet pappor, är också vanligare 
på landsbygden än inne i stadens centrum. Då det är dubbelt så hög andel 
arbetarbarn i "byskolorna" som på skolan i centrum och fler barn till tjän
stemän i "stadsskolan", framstår detta resultat som motsägelsefullt i förhål
lande till hela undersökningsgruppen och även i förhållande till ovan
nämnda jämförelse mellan "arbetarskolan" och "tjänstemannaskolan". 

Resultatet i fråga om föräldrarnas stora spelaktivitet på landsbygden måste 
förstås som att lokala kulturmönster och traditioner får kraftigare genom
slag än familjernas sociala bakgrund. Landsbygden runt Piteå kännetecknas, 
i likhet med landsbygden i övriga Norr- och Västerbotten, av starkt kyrkligt 
inflytande. EFS och olika frikyrkor har av tradition stark ställning i de byar 
runt Piteå som ingått i undersökningen och musiken har en framträdande 
roll i dessa församlingar.38 

Att föräldrarna oftare spelar instrument på landsbygden än i kommunens 
centrum, kan även till en del bero på att fritidsutbutet är större inne i sta
den. Aktivitetskonkurrensen på landsbygden är möjligen något lägre. För
modligen är det som det ofta är inom samhällsvetenskapen, att många fak
torer samverkar, vilket i detta fall skapar skillnaden mellan stad och lands
bygd.39 

Variabeln föräldraspel är påverkad av både socioekonomisk bakgrund och 
variabeln stad/landsbygd, och som framgår av ovanstående resonemang 
kan den sistnämnda variabeln i någon mening sägas vara dominant - lo
kala kulturmönster och i synnerhet det kyrkliga inflytandet på landsbygden 
är påtagligt. Deltagarnas musikaliska bakgrund är således avhängig vissa 
aspekter av deltagarnas objektiva livsvillkor, samtidigt som den kan sägas 
peka framåt, dvs få inflytande på deltagarnas användning av musik och 
musikutbildning. Variabeln föräldraspel får därigenom en mellanliggande 
karaktär och hur den relateras till undersökningens övriga variabler fram
går av figur 5. 

38 Att lantbrukarnas barn ofta spelar vid KM har tidigare nämnts och kyrkans betydelse i 
sammanhanget diskuteras på s 40 i avhandlingen. Vidare behandlas kyrkans och religionens 
betydelse för musiklärarutbildningen i kap 6. 

39 För belysning av problemet med multipel kausalitet inom samhällsvetenskapen, se t ex 
Blalock (1984). 
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Socioekonomisk 
bakgrund 

Föråidraspel 

Musiksmak 

Instrumentval 

Musikalisk avsmak 

Musikstudier 

Fritidsmusicerande 

Framtidsplaner 

Figur 5. Undersökningsfältet uttryckt som relationer mellan studiens olika 
variabler. 

De tre rutorna i figuren som ligger längst till vänster (kön, socioekonomisk 
bakgrund, stad/land) kan betraktats som bakgrundsdata eller "oberoende" va
riabler, och de sex rutor som befinner sig på höger sida representerar under
sökningens "beroende" variabler.40 Musiksmak, musikalisk avsmak samt fri
tidsmusicerande utgör tillsammans den del av undersökningen som rör del
tagarnas användning av musik. Instrumentval och musikstudier speglar på 
samma sätt deltagarnas användning av kommunal musikskola. Hur den 
"mellanliggande" variabeln föräldraspel inverkar på de "beroende" varia
blerna kommer att beaktas i de sammanfattningar med reflektion som avslu
tar varje fråga. Därmed över till redovisning av deltagarnas framtidsplaner 
och hur dessa är påverkade av undersökningens bakgrundsvariabler. 

40 Benämningen av variablerna för möjligen läsarens tankar till experiment eller kvasiexperi-
ment men förfarandet har snarare syftat till att beskriva relationerna mellan olika variabler 
samt att förtydliga uppläggningen av resultatredovisningen. Som antyds av de tjocka pilarna 
kommer varje "beroende" variabel att korstabuleras med de tre "oberoende" variablerna. 
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Framtidsplaner 

Deltagarna svarade i de flesta fall genom att ange ett speciellt yrke och klassi
ficeringen i SEI-koder utfördes efter avslutad datainsamling. 

Tabell 7. Fördelning av deltagarnas framtidsplaner. 

Framtidsplaner Antal Procent 

1. Ej facklärd arbetare (< 2) 13 4 
2. Facklärd arbetare (> 2) 36 10 
3. Lägre tjänstemän (< 2) 10 3 
4. Lägre tjänstemän (2<3) 30 8 
5. Tjm på mellannivå (3<6) 78 21 
6. Högre tjm, akademiker (> 6) 89 24 
7. Företagare 9 2 
8. Lantbrukare 1 0 
Övriga 40 11 
Inget svar 63 17 

Summa 369 100 

Tabellen visar att nästan hälften av de tillfrågade uppger yrken som kan 
föras till kategorierna: tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän eller 
akademiker (SEI-kod 5 och 6). Av de tillfrågade skulle 14 procent vilja bli ar
betare (SEI-kod 1 och 2), vilket kan jämföras med den ungefär tre gånger så 
höga procentsats som gäller för antalet befintliga arbetare inom Piteå Kom
mun. Till kategorin övriga har förts svårklassificerade svar som t ex profes
sionell idrottsman. 

Vid klassificeringen av deltagarnas framtidsplaner var det i många fall svårt 
att skilja mellan facklärd och ej facklärd arbetare (SEI-kod 1 och 2) samt mel
lan tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän/akademiker (SEI-kod 
5 och 6). Av denna anledning kommer dessa kategorier att slås samman i 
tabell 8-10. Likaså har företagare och lantbrukare fått ingå i kategorin övriga. 
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Tabell 8. Procentuell fördelning av deltagarnas framtidsplaner fördelat på 
kön (n=369). 

Framtidsplaner (SEI-kod) Flickor Pojkar 

1 - 2  11 15 
3 - 4  14 7 
5 - 6  55 35 
Övriga 10 17 
Vet ej 9 25 

Summa % 100 100 
Antal 184 185 

Teckenförklaring CSEI-kodi 
1 - 2 .  A r b e t a r e  
3 - 4 .  Lä g r e  t j ä n s t e m ä n  ( <  3 )  
5 - 6 .  Tj m  p å  m e l l a n n i v å ,  h ö g r e  t j m ,  a k a d e m i k e r  (  >  3 )  

Tabellen visar att den största differensen mellan flickor och pojkar återfinns 
inom SEI-koderna 5 och 6. Av flickorna säger sig 20 procent fler vilja ha ett 
yrke inom dessa socioekonomiska grupper. Det är däremot 16 procent fler 
pojkar som svarar att de inte vet vad de vill arbeta med som vuxna. För att 
underlätta jämförelse görs sammanslagningar i tabell 9 inom kategorin so-
cioekonomisk bakgrund på liknande sätt som under framtidsplaner i ovan
stående tabell. 

Tabell 9. Procentuell fördelning av deltagarnas framtidsplaner efter socioe-
konomisk bakgrund (n=361). 

Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 
Framtidsplaner (SEI-kod) 

1-2 3-4 5-6 7-8 

1 - 2  18 12 10 8 
3 - 4  13 14 6 11 
5 - 6  41 38 56 43 
Övriga 9 14 17 16 
Vet ej 19 22 10 22 

Summa % 100 100 100 100 
Antal 115 85 124 37 
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Teckenförklaring fSEI-kodì 
1-2. Arbetare 
3 - 4 .  Lä g r e  t j ä n s t e m ä n  ( <  3 )  
5 - 6 .  Tj m  p å  m e l l a n n i v å ,  

högre tjm, akademiker ( > 3) 
7 - 8 .  F ö r e t a g a r e ,  l a n t b r u k a r e  

Tabell 9 visar att typ värdet är de 56 procent inom SEI-kod 5 och 6 som helst 
vill ha ett yrke med samma socioekonomiska status som sina föräldrar. Ett 
annat resultat är att svaret vet ej är ovanligast hos de barn som har denna 
högre tjänstemannabakgrund. Om kategorierna 1-4 för både rad och ko
lumn slås samman och jämförs med de sammanslagna kategorierna 5-6 er-
hålles följande tabell. 

Tabell 10. Procentuell fördelning av framtidsplaner i förhållande till socioe-
konomisk bakgrund efter sammanslagning (n= 361). 

Framtidsplaner 
(SEI-kod) 

Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 

1-4 5-6 7- 8 

1-4 29 16 19 
5-6 40 56 43 
Övrigt 31 28 38 

Summa % 
Antal 

100 
200 

100 
124 

100 
37 

Tççkenfôrklfrrirtg (SEI-fcod) 
1 - 4 .  A r b e t a r e  o c h  l ä g r e  t j ä n s t e m ä n  ( < 3 )  
5 - 6 .  Tj m  p å  m e l l a n n i v å ,  

högre tjm, akademiker ( > 3) 
7-8. Företagare, lantbrukare 

Det visar sig att det är 40 procent vanligare hos barnen i SEI-koderna 5 och 6 
att som framtida yrke ange det "högre" alternativet, vilket kan jämföras 
med skillnaden 11 procent för barnen i SEI-kod 1- 4. Yrkesambitionerna vi
sar sig vid chi-två-testning vara signifikant högre hos den förstnämnda 
gruppen i förhållande till den senare. 

En jämförelse mellan den centralt belägna skolan och "byskolorna" visar att 
yrkesambitionerna också är signifikant högre på "stadsskolan". 
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Sammanfattning och reflektion 

Det mest anslående är barnens genomgående höga sociala ambitioner. Ett 
antagande som man kan göra av att så få vill bli arbetare, är att många av 
barnen kommer att bli tvungna att efterhand "skruva ned" sina förvänt
ningar. Många kommer, mot sin nuvarande uppfattning, förmodligen att 
lotsas in i lägre tjänstemannayrken och traditionella arbetaryrken - även 
om man tar hänsyn till de framtidsprofetior som talar om att sådana arbets
uppgifter kommer att minska i vårt framtida samhälle. 

De intervjuade barnens möjlighetshorisonter skiljer sig åt på några punkter. 
Dels har flickorna högre sociala ambitioner än pojkarna och dels är yrke
sambitionerna högre på den centralt belägna skolan jämfört med "bysko
lorna". Vidare slår de sociala reproduktionstendenserna igenom kraftigast 
inom de högre tjänstemannaskikten: barnen i dessa socioekonomiska grup
per har siktet högt ställt i fråga om framtida yrke och tycks i stor utsträck
ning veta vad de vill arbeta med när de blir vuxna.41 Realismen i deras 
framtidsvisioner tycks också vara relativt höga - de är många gånger välin
formerade om möjliga vägar och vilka utbildningskrav som dessa medför. 
Att inneha ett stort kulturellt kapital är som tidigare nämnts i många fall 
synonymt med att vara välinformerad. 

Att den sociala bakgrunden, föräldrars yrke och utbildning, har stor bety
delse för barnens framtidsplaner bekräftas även av bilaga 2 (tabell 74, s 277). 
Dubbelt så många elever på "arbetarskolan" säger sig vilja ha ett arbetaryrke 
jämfört med kamraterna på "tjänstemannaskolan". Den musikaliska bak
grunden visar sig också påverka deltagarnas möjlighetshorisonter: nästan 
hälften (46%) av de barn vars båda föräldrar spelar något instrument, vill 
helst ha ett högre tjänstemanna- eller akademikeryrke (SEI-kod 6). Det är 
ungefär en dubbelt så hög procentsats jämfört med de barn som har en eller 
ingen instrumentspelande förälder. 

Det som i någon mån förvånade oss som utförde intervjuerna, var att 
nästan tre fjärdedelar av deltagarna uppgav svar som var möjliga att klassi
ficera i SEI-koder. Vi hade förväntat oss att barnen skulle vara mindre klara 
över sina yrkesplaner samt att de ogärna skulle lämna ifrån sig sina fram
tidsdrömmar till en mer eller mindre obekant person. En positiv tolkning 
av den höga svarsfrekvensen skulle kunna vara, att ett förtroendefullt kli
mat rådde vid intervjuerna och att barnen verkligen gav uttryck för sina 
tankar om framtida yrke. 

Samtidigt måste ännu en gång påminnas om att möjlighetshorisonter är 
något annat än objektiva livschanser. Man kan i många intervjuer se att de 
yrken som angivits styrts av fritidsintressen - utan att barnen närmare re
flekterat över utbildningskrav, utbildningslängd och överhuvud taget rea
lismen i målen. Flera av de hästintresserade flickorna säger t ex att de vill 
bli veterinärer och flera pojkar uppger hockey- eller fotbollsproffs. 

41 Bjurström (1993) fann på liknande vis ett positivt samband mellan gymnasieelevers sociala 
bakgrund och vilka yrken de bedömde de kunde få i framtiden (jfr även Arnman m fl, 1993). 
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Att även de närmast liggande framtidsplanerna många gånger är orealis
tiska belyses också av de uppgifter över preliminärt kurs- och tillval inför 
högstadiet som insamlats: 80 procent hade valt särskild kurs i både mate
matik och engelska, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet 50 procent. 
Vidare hade 72 procent valt treårig kurs i tyska eller franska - 49 procent är 
den siffra som gäller för hela riket.42 Det är därför troligt att många av de in
tervjuade eleverna under högstadiet kommer att tvingas välja om till all
männa kurser och praktiskt inriktade tillvalsämnen. 

Den bristande realismen i synen på framtida möjligheter tycks vara mest på
taglig hos de barn vars föräldrar har yrken som ej kräver någon eftergymna
sial utbildning. Det är mycket som talar för att de som kommer från familjer 
med studievana, är betydligt mer informerade och har en betydligt större re
alism i sina studie- och yrkesval jämfört med de kamrater som ej innehar 
detta informationskapital eller kulturella kapital. 

Sammanfattningsvis kan sägas att både föräldraspel och framtidsplaner -
deltagarnas musikaliska hemmiljö och möjlighetshorisonter - är intimt 
förknippade med familjens nedärvda samlade kapitalmängd. Av de olika 
kapitalformerna kommer antagligen det kulturella kapitalet att få särskilt 
stor inverkan på barnens användning av musik och musikutbildning. Detta 
kommer i sin tur, för att anknyta till fig 2 (s 18), att påverka deras objektiva 
livschanser, dvs hur deras liv på olika sätt kommer att gestalta sig. 

Användning av musik 

Musiksmak 

Svaren på denna och nästföljande fråga var av två huvudtyper: somliga an
gav en specificerad musikform som t ex techno eller dansbandsmusik, men 
det vanligaste var att man namngav en eller flera musikgrupper. På grund
val av samtliga svar fastställdes vilka musikformer som skulle användas 
och därefter placerades svaren in i någon av dessa kategorier. Den först ut
förda kategoriseringen visade sig innehålla alltför breda kategorier vilket 
gjorde att skillnaderna vid korstabuleringarna blev små, i synnerhet i fråga 
om musiksmak. Av detta skäl utfördes i november 1994 en mer finfördelad 
omkategorisering och det är denna som ligger till grund för nedanstående 
redovisning av musiksmak och musikalisk avsmak.43 

På frågan om vilken musik man gillade svarade flera av deltagarna ungefär 
på detta sätt: hårdrock men inte den allra hårdaste eller lugnare former av 

42 Uppgifterna för riket är hämtade från SCB-data för årskurs nio, vårterminen 1991. 

43 I d e fall där flera olikartade musikgrupper har uppgetts, har den först nämnda använts 
vid kategoriseringen. Vid rekategoriseringen har två ämnesspecialister vid Musikhögskolan 
i Piteå samt två ungdomar med stora insikter i ungdomsmusik konsulterats. 



5  5  

hårdrock. Dessa och andra liknande distinktioner i svaren föranledde upp
delningen i hård hårdrock och mjuk hårdrock. Det vanligast förekom
mande exemplet på den förstnämnda kategorin är Metallica som namngetts 
av 50 deltagare. I fråga om mjuk hårdrock är Guns n' Roses det allra vanli
gaste svaret - 72 av de tillfrågade mellanstadiebarnen hade med denna 
grupp bland sina favoriter. 

Grupper som Queen inplacerades i kategorin övrig rock och till pop räkna
des artister som Mauro Scocco. Kategorin hip-hop infattade även techno 
och olika former av rapping. Exempel på musik inom denna kategori är 2 
Unlimited. Med disco tycks de tillfrågade sjätteklassarna ha avsett sådan 
musik som de gillar att dansa till på disco: t ex East 17. Ett exempel på mu
sikformen Grunge är Alice in Chains och kategorin punk kan exemplifieras 
med grupper som Ebba Grön. Kategorin inget svar inbegriper även utsagor 
som: gillar all musik, det är olika, lyssnar inte så mycket på musik etc. 

Tabell 11. Fördelning av deltagarnas lyssnarpreferenser. 

Musikform Antal Procent 

Hård hårdrock 71 19 
Mjuk hårdrock 79 21 
Övrig rock 87 24 
Pop 42 11 
Hip-hop 22 6 
Disco 11 3 
Grunge 4 1 
Punk 4 1 
Övrig musik 5 1 
Inget svar 44 12 

Summa 369 100 

Som tabellen visar säger sig 40 procent tycka bäst om att lyssna på hårdrock i 
någon form och nästan hälften (47 %) av deltagarna uppger andra typer av 
ungdomsmusik.44 I kategorin övrig musik, som endast samlat en procent 
av svaren, återfinns t ex arabisk musik och jazz. Sammantaget visar således 
svaren på denna fråga att barnen i årskurs 6 i första hand tycker om att 
lyssna på olika former av rock och annan ungdomsmusik. 

44 Den klassiska musiken finns överhuvud taget ej med som primär musikpreferens men tre av 
deltagarna har, efter att först benämnt någon sorts ungdomsmusik, sagt att de också gillar att 
lyssna på klassiskt. 
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I det följande har kategorierna övrig rock, pop, punk, grunge, övrig musik 
samt inget svar fått ingå i kategorin övrigt. Anledningen till detta förfa
rande är att några av dessa kategorier innehåller ett litet antal svar samt att 
en kategori som t ex övrig rock genom sin breda karaktär kan omfattas av 
många och därför inte heller får något särskiljande värde. De fyra musik
former som återstår är relativt klart avgränsade och visar sig ge upphov till 
vissa skillnader, vilket framgår av tabell 12. 

Tabell 12. Procentuell fördelning av lyssnarpreferenser efter kön (n= 369). 

Musikform Flickor Pojkar 

Hård hårdrock 8 30 
Mjuk hårdrock 20 23 
Hip-hop 4 8 
Disco 5 1 
Övrigt 63 38 

Summa 100 100 
Antal 184 185 

Könsskillnaderna visar sig vara signifikanta i fråga om kategorin hård hård
rock: 8 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna säger sig föredra 
denna musikform, dvs nästan fyra gånger så många pojkar som flickor. Li
kaså är hip-hop en musikform som oftare omfattas av pojkarna medan dis-
comusik tycks vara vanligare att lyssna till bland flickorna. Att en så stor 
andel flickor återfinns i kategorin övrigt kommer sig bl a av att mer än dub
belt så många flickor som pojkar säger sig gilla pop (16 respektive 7%). 
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Tabell 13. Procentuell fördelning av lyssnarpreferenser efter socioekono -
misk bakgrund (n= 361). 

Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 
Musikform 

1 2 3-4 5 6 7-8 

Hård hårdrock 25 16 25 21 13 15 
Mjuk hårdrock 17 22 24 18 15 38 
Hip-hop 3 5 6 5 11 9 
Disco 6 6 1 4 0 0 
Övrigt 50 50 42 50 59 38 

Summa 100 100 100 100 100 100 
Antal 36 79 85 78 46 37 

TeckfflfQrktering(SEI-kQd) 
1. Ej facklärd arbetare (< 2) 
2. Facklärd arbetare (> 2) 
3-4. Lägre tjänstemän (< 3) 
5. Tjm på mellannivå (3 < 6) 
6. Högre tjm, akademiker ( > 6) 
7-8. Företagare, lantbrukare 

Tabellen visar att barn till högre tjänstemän, akademiker (SEI-kod 6) är den 
grupp som i lägst grad säger sig tycka om att lyssna på hård hårdrockmusik. 
Denna musikform är dubbelt så vanligt förekommande hos barn till ej fack
lärda arbetare (SEI-kod 1) och lägre tjänstemän (SEI-kod 3 och 4). Detta mön
ster upprepas även i fråga om mjuk hårdrock men skillnaden är i detta fall 
störst i förhållande till företagarnas och lantbrukarnas barn (SEI-kod 7 och 
8). Ingen deltagare från SEI-kod 6 säger sig gilla discomusik men dessa barn 
tycker i större utsträckning än kamraterna från övriga SEI-koder om att 
lyssna på hip-hop. 
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Tabell 14. Procentuell fördelning av lyssnarpreferenser efter boende i s tad 
eller på landsbygd (n= 158). 

Musikform Stad Landsbygd 

Hård hårdrock 16 24 
Mjuk hårdrock 32 16 
Hip-hop 10 1 
Disco 3 0 
Övrigt 38 59 

Summa % 100 100 
Antal 88 70 

Som framgår av tabellen är hård hårdrocksmusik mer omtyckt på landsbyg
den medan barnen vid den centralt belägna skolan dubbelt så ofta säger sig 
föredra mjuk hårdrock. Vidare gillar var tionde barn i "stadsskolan" att 
lyssna på hip-hop vilket visar sig vara ovanligt vid "byskolorna". 

Sammanfattning och reflektion 

Det totala utfallet på frågan om musiksmak demonstrerar på ett tydligt sätt 
den sk ungdomsmusikens starka ställning i den undersökta åldersgruppen. 
87 procent säger sig helst lyssna på olika sorters rock- och popmusik. Ingen 
av deltagarna säger sig primärt föredra klassisk musik. Skillnaden i lyssnar
preferenser mellan pojkar och flickor är relativt omfattande. Nästan fyra 
gånger så många pojkar som flickor säger sig t ex tycka bäst om att lyssna på 
hård hårdrock medan flickorna i högre grad gillar pop- och discomusik (jfr 
Hargreaves m fl, 1995). 

Mellan stad och landsbygd erhålles också vissa skillnader i deltagarnas mu
sikpreferenser. En skillnad består i olika förhållningssätt till de två for
merna av hårdrock. Barnen på skolan inne i stadens centrum gillar i högre 
grad den mjukare varianten medan eleverna i "byskolorna" ofta föredrar de 
hårdaste formerna av rockmusik. Detta kan synas oväntat i ljuset av vad 
som tidigare nämnts om kyrkans stora inflytande på landsbygden. Det är 
däremot ett förväntat resultat i förhållande till vad som är känt om den so-
cioekonomiska bakgrunden hos eleverna i staden och på landsbygden och 
förhållandet mellan lyssnarpreferenser och SEI-kod. 



5 9  

Vidare tycks hip-hop, techno och rapping vara musikformer som var po
pulära bland eleverna på "stadsskolan" vid intervjutillfället - våren 1993. 
Dessa genrer har sitt ursprung i storstäderna och det är väl rimligt att anta 
att spridningen till en norrlandsstad som Piteå tar en viss tid. När musiken 
väl nått fram är det troligt att receptionen startar inne i centrum för att se
dan spridas utåt periferin. Även om de barn som bor på landsbygden också 
har möjlighet att se och lyssna på t ex MTV, så talar data för att dessa mu
sikformer är mera omtyckta av de barn som går i skola inne i stadens cen
trum (jfr även tabell 75, s 278). 

Resultatet i fråga om hip-hop, men även vad gäller musiksmaken över-
huvutaget, skulle förmodligen blivit helt annorlunda om intervjun hade 
genomförts något år tidigare eller senare. Ungdomars musiksmak förän
dras ständigt - såväl inom enskilda individer som mellan olika individer 
och grupper. Likaså kan man förmoda att skillnaden mellan stad och 
landsbygd i fråga om musiksmak skulle bli ännu större om man undersökt 
en storstad. 

Musiklyssnandets socialt särskiljande värde yttrar sig tydligast hos barnen 
till högre tjänstemän och akademiker (SEI-kod 6). Dessa barn har de lägsta 
"smaksiffrorna" i fråga om båda formerna av hårdrock och discomusik samt 
de högsta i kategorin hip-hop, techno, och rapping (jfr Trondman, 1989). 
Detta resultat bekräftas delvis av bilaga 2 (tabell 75, s 278): mjuk hårdrock vi
sar sig t ex vara vanligast vid "arbetarskolan". Att de låga smakvärdena hos 
SEI-kod 6 i fråga om hård hårdrock ej kan valideras kan bero på flera olika 
faktorer. En förklaring kan vara att även de facklärda arbetarnas barn (SEI-
kod 2) uppvisar låga smakvärden inför hård hårdrock och att skillnaderna 
mellan "arbetarskolan" och "tjänstemannaskolan" därför neutraliseras. 

Ett intressant resultat erhålles när variabeln föräldraspel relateras till mu
siksmak hos eleverna. Det visar sig nämligen att i de familjer där båda för
äldrarna spelar något instrument, säger vart tredje barn att de helst lyssnar 
på hård hårdrock. Detta resultat framstår som aningen motsägelsefullt med 
tanke på vad som tidigare framkommit om social bakgrund hos de barn 
som har spelande föräldrar. Barnens musiksmak skulle i detta fall kunna 
tolkas som ett utslag av "föräldratrots". Det motsägelsefulla resultatet skulle 
också kunna förklaras med att även en till synes snävt avgränsad genre som 
hård hårdrock erbjuder stora möjligheter till distinktioner. Dessutom bör 
nämnas att antalet deltagare med två spelande föräldrar är tämligen lågt 
(n=24) och att dessa tolkningarna därför står på något osäker grund. 

Förhållandet mellan social bakgrund och musiksmak är, som de förda reso
nemangen har visat, i vissa fall en aning svårtolkade och de erhållna skill
naderna är ofta små. Frågan är hur detta skall förstås? En närliggande tanke 
är att media påverkar elever i årskurs 6 så kraftigt att de sociala smakskill
naderna till viss del upphävs. Det är dessutom troligt, och det styrks av våra 
intryck som intervjuare, att mer eller mindre tillfälliga smakpreferenser i 
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kamratgruppen haft en styrande inverkan på svaren. Vissa grupper eller ar
tister var vid intervjutillfället "inne" bland klasskamraterna.45 

Dessa båda tolkningsförslag kan ha ett visst samband med de pågående indi-
vidualiseringsprocesser som många ungdomsforskare talar om (jfr A rnman 
m fl, 1993; Bju rström, 1993; Ziehe, 1986, 1989). Bourdieus homologibegrepp 
äger med dessa utgångspunkter inte självklar giltighet i fråga om de delar av 
ungdomars musikvanor som saknar distinktiva drag. Däremot torde homo-
login mellan kapitalinnehav och musiksmak framstå tydligare högre upp i 
åldrarna och framför allt i fråga om klassisk musik eller annan musik som 
rör sig mot den legitima kulturen eller som redan innehar erkänt konstnär
liga kvaliteter. 

Den legitima kulturen kommer i viss utsträckning att byta skepnad men 
kommer alltjämt, som fenomen betraktad, att behålla sin särställning och 
sitt särskiljande värde. Skulle den bli allmänt förekommande och omfattas 
av ett stort antal människor är den ej längre per definition en legitim 
konstprodukt. De "rättmätiga" innehavarna kommer i en sådan situation 
att söka, och ganska säkert också finna, kultur med distinktivt värde. Kultu
ren är, som Bourdieu säger, alltid "off-piste". 

Musikalisk avsmak 

Tabell 15. Fördelning av musikalisk avsmak. 

Musikform Antal Procent 

Hård hårdrock 74 20 
Mjuk hårdrock 8 2 
Dansbandsmusik 57 15 
Klassisk musik 135 37 
Övrigt 95 26 

Summa 369 100 

45Ett exempel på detta var att på en av skolorna namngav 12 elever i en klass Guns n' Roses 
medan det i parallellklassen endast var ett sådant svar. 
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Som framgår av tabell 15 är det 37 procent av barnen som säger sig tycka illa 
om att lyssna på klassisk musik46 och 20 p rocent som ogillar hård hårdrock. 
Dansbandsmusik, som även innefattar svensktopp, ogillas av 15 procent av 
de tillfrågade och en musikgrupp som i många svar fått representera denna 

musikform är Vikingarna. Kategorin mjuk hårdrock samlar endast 2 pro
cent av svaren och dessa svar kommer därför i det följande att ingå i katego
rin övrigt. 

Tabell 16. Procentuell fördelning av musikalisk avsmak efter kön (n=369). 

Musikform Flickor Pojkar 

Hård hårdrock 26 14 
Dansbandsmusik 18 12 
Klassisk musik 29 44 
Övrigt 27 30 

Summa % 100 100 
Antal 184 185 

Tabell 16 visar att det är nästan dubbelt så många flickor som pojkar, som 
tycker illa om att lyssna på hård hårdrock. Det finns även en viss övervikt 
av flickor som säger sig tycka illa om att lyssna på dansbandsmusik. Vidare 
är det 15 procent fler av pojkarna som ej tycker om att lyssna på klassisk 
musik. 

46Ett vanligt förekommande intervjusvar var opera (22 %) och dessa svar klassificerades som 
klassisk musik. Denna bredare definition var med största sannolikhet också vad de inter
vjuade barnen avsåg med sitt svar. 
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Tabell 17. Procentuell fördelning av musikalisk avsmak efter socioekono-
misk bakgrund (n=361). 

Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 
Musikform 

1 2 3-4 5 6 7-8 

Hård hårdrock 11 23 15 22 24 19 
Dansbandsmusik 25 13 19 14 9 19 
Klassisk musik 31 35 46 36 33 30 
Övrigt 33 29 20 28 34 32 

Summa % 100 100 100 100 100 100 
Antal 36 79 85 78 46 37 

Teckenförklaring f SEI-kod i 
1. Ej facklärd arbetare (< 2) 
2. Facklärd arbetare (> 2) 
3,4. Lägre tjänstemän (< 3) 
5. Tjm på mellannivå (3 < 6) 
6. Högre tjm, akademiker ( > 6) 
7-8. Företagare, lantbrukare 

Som framgår av tabell 17 är det barn till högre tjänstemän och akademiker 
(SEI-kod 5 och 6) samt de facklärda arbetarnas barn (SEI-kod 2) s om tycker 
sämst om att lyssna på hård hårdrock. Dessa tre grupper har de lägsta pro
centsatserna när det gäller dansbandsmusik. Nästan varannan av de lägre 
tjänstemännens barn (SEI- kod 3 och 4) säger att de tycker mest illa om att 
lyssna på klassisk musik. 

Tabell 18. Procentuell fördelning av musikalisk avsmak efter boende i stad 
eller på landsbygd (n=158). 

Musikform Stad Landsbygd 

Hård hårdrock 9 24 
Dansbandsmusik 28 13 
Klassisk musik 32 41 
Övrigt 31 22 

Summa % 100 100 
Antal 88 70 
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Som framgår av tabell 18 är det mycket vanligare bland barnen på landsbyg
den att tycka illa om hård hårdrock jämfört med de som bor inne i staden. 
Det är också en viss övervikt av barnen på "byskolorna" som ogillar klassisk 
musik. Däremot är det mer än dubbelt så hög andel av eleverna i staden än 
på landsbygden som tycker illa om att lyssna på dansbandsmusik. 

Sammanfattning och reflektion 

Av svaren på frågan om musikalisk avsmak framgår att drygt var tredje av 
de intervjuade barnen tycker illa om att lyssna på den klassiska musiken 
och något färre deltagare säger sig ogilla hård hårdrock och dansbandsmu
sik. Avsmaken mot dessa tre musikformer är i stor utsträckning könsbun-
den: pojkarna tycker oftare ej om klassisk musik medan flickorna i ungefär 
samma grad ogillar hård hårdrock och i någon mån dansbandsmusik (jfr 
Trondman, 1989). 

Den sociala bakgrunden visar sig ge något större utslag på frågan om vad 
man inte gillar att lyssna på, jämfört med vilken musik man tycker om. De 
lägre tjänstemannaskiktens barn är den grupp som i störst utsträckning sä
ger sig tycka illa om att lyssna på klassisk musik medan hård hårdrocksmu
sik ogillas framför allt av barn till facklärda arbetare (SEI-kod 2) och högre 
tjänstemän och akademiker (SEI-kod 5 och 6). Ett intressant och något ovän
tat resultat är att barnen i de sistnämnda socioekonomiska grupperna även 
uppvisar liknande svarsmönster i fråga om dansbandsmusik: de har de 
lägsta "avsmaks-siffrorna". Samtliga resultat angående socioekonomisk 
bakgrund och musikalisk avsmak, kan på ett tillfredsställande vis valideras 
av bilaga 2 (tabell 76, s 278). 

Värt att reflektera över är, att var fjärde elev på "arbetarskolan" säger sig 
ogilla dansbandsmusik. Hur skall detta tolkas? Det skulle kunna vara ett 
tecken på att det i första hand är de ej facklärda arbetarnas barn (SEI-kod 1) 
som inte tycker om dansbandsmusik. Mot detta talar emellertid att det är så 
litet antal elever i SEI-kod 1 i jämförelse med SEI-kod 2 på "arbetarskolan" 
(jfr tabell 72, s 276). 

En viktigare synpunkt är förmodligen att man inte kan ta ställning till nå
got som man inte har kommit i kontakt med. Om man har hört mycket lite 
av t ex dansbandsmusik, är detta inte heller vad man först kommit att tänka 
på när man fått frågan under intervjun. Att man har hört mycket av en spe
ciell sorts musik, behöver å andra sidan inte leda till att man tycker om den. 
Det kan faktiskt vara precis tvärtom: man kan reagera med övermättnad el
ler föräldratrots mot det man känner alltför väl. Detta skulle i så fall kunna 
vara en tänkbar förklaring till det uppseendeväckande och något motsägel
sefulla resultaten i fråga om dansbandsmusik - en förklaring som har sin 
grund i lokala kulturmönster och föräldrars musikvanor. 

Det tycks även finnas skillnader mellan stad och landsbygd i fråga om vil
ken musik som man tycker illa om att lyssna på: eleverna i "byskolorna" sä
ger sig ogilla hård hårdrock i mycket högre grad än de som går i den centralt 
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belägna skolan. För att ta fasta på den tidigare konstaterade högre kyrkliga 
aktiviteten ute på landsbygden och den därtill hörande högre musikaliska 
aktiviteten, så infinner sig osökt följande försök till förklaring. Kan det möj
ligen vara så att den "tuffa" musikformen hård hårdrock alltför mycket skil
jer sig från vad de odlar inom kyrkans ram? Att ta avstånd från hård hård
rock skulle i detta ljus kunna vara ett övertagande av föräldrarnas musika
liska värderingar. 

Den enda avgränsade musikform som redovisas både i fråga om smak som 
avsmak är hård hårdrock, och det kan därför vara på sin plats med en kort 
jämförande analys. Hård hårdrock uppvisar de högsta smaksiffrorna och de 
lägsta avsmakssiffrorna hos barnen till ej facklärda arbetare och lägre tjän
stemän. Hos facklärda arbetares och högre tjänstemäns och akademikers 
barn är förhållandet det motsatta, dvs låga smak- och höga avsmakvärden. 
Vidare har pojkarna de högsta smakvärdena och de lägsta värdena för av
smak medan motsatt förhållande råder för flickorna. 

På motsvarande sätt som på föregående fråga om smak, svarar en tredjedel 
av de barn vars båda föräldrar spelar något instrument, att de tycker illa om 
att lyssna på hård hårdrocksmusik. Lika många, men förmodligen inte 
samma personer, bland de som har spelande föräldrar uppvisar alltså smak 
som avsmak till hård hårdrock. Att så stor del som två tredjedelar av de 
som har spelande föräldrar har reagerat positivt eller negativt mot just 
denna musikform, kan ha samband med att den kan användas av ungdo
mar som en del i deras identitetsarbete och som ett led i frigörelsen från be
roendet av sina föräldrar. Alla förklaringar som rör den hårda hårdrocks
musiken bör dock hanteras med viss försiktighet genom att den under se
nare tid uppsplittrats i allt fler undergenrer (jfr Bjurström, 1993). 

Relationen smak - avsmak för hård hårdrock kan i fråga om socioekono-
misk bakgrund och kön betecknas som relativt konsistent och tillförlitlig, 
medan jämförelsen mellan stad och landsbygd är mer problematisk. På 
"stadsskolan" uppvisas inför den hårda hårdrocken de lägre värdena för 
både smak och avsmak medan "byskolorna" har de högre procentsatserna i 
båda fallen. Är detta ett utslag av slump eller kan det vara så att en musik
form som förekommer rikligt i ett socialt sammanhang resulterar i ett stort 
antal sympatier och antipatier? Som tidigare nämnts är förutsättningen för 
både smak och avsmak att man känner till det man skall uttala sig om. Det 
kan ju också tänkas att samma individ som säger sig gilla hård hårdrock, 
uppger avsmak för en viss grupp inom samma genre. Motsatt förhållande 
kan givetvis också förekomma: avsmak inför musikformen hård hårdrock i 
allmänhet men uppskattning av en specifik musikgrupp inom t ex heavy 
metal. 

Sammanfattningsvis kan sägas, när det gäller både vilken musik man tycker 
om och inte tycker om att lyssna på, att det är tydliga skillnader mellan poj
kar och flickor. Bland de undersökta mellanstadiebarnen visar sig kön vara 
en betydelsefull faktor att räkna med och det är vidare mycket som talar för 
att lokala kulturmönster och levnadsvanor påverkar barnens musiksmak. 
Lyssnarvanorna hos barn från olika socioekonomiska grupper känneteck
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nas däremot som helhet av en viss konformism - även om det finns exem
pel hos de intervjuade 12-13-åringarna på socialt särskiljande musikval. 
Helt klart är att tillfälliga musikpreferenser inom kamratgruppen spelat in i 
många av intervjusvaren - vilket i sin tur är en följd av dagens kraftiga 
mediaexponering och ökande individualiseringstendenser (jfr s 60). 

Tilläggas bör att det i könsskillnaderna och de geografiska skillnaderna kan 
finnas en "inbyggd" social användning av musik. Variabeln stad/landsbygd 
är t ex, som tidigare omnämnts, i viss mån beroende av socioekonomisk 
bakgrund. Med hänsyn tagen till denna reservation kvarstår likväl ett starkt 
intryck av att mellanstadiebarn med olika social härkomst lyssnar på unge
fär samma musik. Något som förändrar och döljer - men inte eliminerar -
den sociala bakgrundens och det kulturella kapitalets betydelse för mellan
stadiebarns lyssnarvanor i det senmoderna Sverige (jfr For näs, 1989; Ziehe, 
1986). 

Fritidsmusicerande 

Tabell 19. Fritidsmusicerande utanför skolan och kommunala musikskolan. 

Typ av musicerande Antal Procent 

Spelar med kompisar 39 11 
Sjunger med kompisar 19 5 
Sjunger, har sjungit i kör 35 9 
Ingen aktivitet 276 75 

Summa 369 100 

Som tabellen visar så har tre fjärdedelar av deltagarna ingen aktiv musik
utövning tillsammans med andra på sin fritid. Dessutom kan tilläggas att 
ingen av de tillfrågade är med i någon orkester eller instrumentalensemble 
utanför skolan och KM. 

Fritidsmusicerandet visar sig vara i stort sett lika vanligt förekommande 
bland flickor som bland pojkar när det gäller instrumentalspel med kompi
sar. När det däremot gäller sång så är könsskillnaderna stora: 10 procent av 
flickorna brukar sjunga med sina kompisar och 16 procent sjunger eller har 
tidigare sjungit i kör. Ungefär var fjärde flicka sjunger alltså eller har tidi
gare sjungit i någon form, vilket kan jämföras med tre procent av pojkarna. 
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De socioekonomiska skillnaderna visar sig vara övervägande små. Sju pro
cent fler i SEI-koderna 5 - 6 än i SEI-koderna 1- 4, musicerar i någon form på 
fritiden. Skillnaden är mest uttalad mellan de två arbetarkategorierna: 17 
procent från SEI-kod 1 och 29 procent från SEI-kod 2 spelar eller sjunger på 
fritiden. I fråga om aktivitetstyp visar sig barn till högre tjänstemän, aka
demiker, företagare och lantbrukare (SEI-koderna 6, 7 och 8) i störst ut
sträckning ägna sig åt körsång. 

Tabell 20. Procentuell fördelning av fritidsmusicerande efter boende i stad 
eller på landsbygd (n=158). 

Typ av musicerande Stad Landsbygd 

Spel med kompisar 9 13 
Sång med kompisar 2 6 
Sjunger/har sjungit i kör 3 19 
Inget fritidsmusicerande 86 62 

Summa % 100 100 
Antal 88 70 

Som framgår av tabellen är det betydligt vanligare att musicera på sin fritid 
bland de som bor på landsbygden (38%) jämfört med "stadsbarnen" (14%). I 
synnerhet att sjunga i kör tycks vara förhållandevis vanligt förekommande 
på landsbygden. 

Sammanfattning och reflektion 

Av de intervjuade barnen sysslar ungefär en fjärdedel med musikutövning 
på sin fritid - tre fjärdedelar av de tillfrågade har alltså ingen musikaktivitet 
utanför skolan och musikskolan. När det gäller typ av aktivitet återfinns de 
förväntade och i pedagogisk praxis ofta omtalade könsskillnaderna: poj
karna sjunger i mycket liten utsträckning med sina kompisar och i förhål
landevis liten utsträckning i kör. 

Den musikaliska bakgrunden, som den framträder genom variabeln föräl-
draspel, visar sig ha en viss inverkan på barnens spelaktivitet. I de familjer 
där ingen av föräldrarna spelar är det 21 procent av barnen som ägnar sig åt 
någon form av fritidsmusicerande. Om däremot minst en av föräldrarna 
spelar så är motsvarande procenttal 39. Det är alltså betydligt vanligare att 
barnen spelar eller sjunger på sin fritid i de familjer där också föräldrarna 



6 7  

spelar. Att de barn som spelar på sin fritid ofta har spelande föräldrar är 
kanske inte så förvånande. Familjens nedärvda kulturella kapital, musik
miljön i hemmet och barnens musikaliska bakgrund får genomslag i habi
tus med påföljande effekter i praxis. 

Resultatet att barnen till företagare, högre tjänstemän och akademiker är de 
grupper som oftast sjunger i kör eller spelar på sin fritid, kan ej verifieras av 
bilaga 2 (tabell 77, s 278). Det visar sig tvärtom vara så att ingen av barnen på 
"tjänstemannaskolan" sjunger i kör och fritidsmusicerandet är överlag 
mycket sporadiskt på denna skola. Eleverna vid båda skolorna är ungefär 
lika idrottsligt aktiva. Den tydliga skillnaden i fråga om musikaktivitet kan 
således ej förklaras av att barnen på "tjänstemannaskolan" sportar i stället 
för spelar något instrument på fritiden. En viss osäkerhet måste alltså utta
las om förhållandet mellan SEI-kod och fritidsmusicerande. På samma sätt 
som i fråga om lyssnarpreferenser kan konstateras att mellanstadieelever 
från olika sociala hemmiljöer sysslar ungefär lika mycket, eller snarare lika 
lite, med aktivt musicerande utanför skolan och musikskolan (jfr Bjur-
ström, 1993). 

Tydligare skillnader och därmed säkrare tendenser erhålles i fråga om sam
bandet mellan fritidsmusicerande och stad/landsbygd. Vad ligger bakom det 
faktum att det musiceras på fritiden så mycket mer på landsbygden än i sta
den? En förklaring kan vara skillnaden i fritidsutbud mellan staden och 
landsbygden, men den viktigaste faktorn torde vara kyrkans större infly
tande på landsbygden - det musiceras en hel del inom kyrkan och barnen 
får ofta deltaga från unga år. Det är också vårt intryck som intervjuare, att 
barnen i "byskolorna", på frågan om fritidsmusicerande, ofta hänvisade till 
kyrkliga aktiviteter. I vilken utsträckning barnen spelar eller sjunger på sin 
fritid påverkas alltså i första hand av variablerna stad/land samt föräl-
draspel. Dessa båda variabler står i sin tur i många fall under inflytande av 
kyrkligt engagemang inom familjen (jfr s 48). 

Som en konklusion på frågorna om musiklyssning och fritidsmusicerande 
kan konstateras att två relativt autonoma musikpedagogiska delfält har 
identifierats: ungdomskulturens och kyrkans fält. Resten av resultatredo
visningen kommer att ägnas ett tredje fält som i hög grad utgör undersök
ningens fokus, nämligen KM. 



6 8  

Användning av kommunal musikskola 

Instrumentval 

Av de som ej studerat vid KM visar det sig vara 17 procent som spelar något 
instrument. I de flesta fall i tämligen blygsam omfattning i hemmet: lite pi
ano, lite synth etc. De svar som kommer att redovisas i tabell 21-23 är de 
som lämnats av deltagare som studerar eller tidigare har studerat vid KM. 

Tabell 21. Instrumentfördelning för deltagare som studerar eller har 
studerat vid KM. 

Instrument Antal Procent 

Piano 59 25 
Gitarr 27 11 
Stråkinstrument 35 15 
Tvärflöjt, blockflöjt 29 12 
Klarinett, saxofon 31 13 
Bleckblåsinstrument 31 13 
Sång 5 2 
Elgitarr, elbas 10 4 
Övriga instrument 10 4 

Summa 237 100 

Tabellen visar att var fjärde musikskoleelev (eller fd elev) i undersöknings
gruppen spelar eller har spelat piano. Sedan följer gitarr, stråk- och blåsin
strument som spelas av ungefär hälften så många inom varje kategori. 
Sångundervisning är sparsamt förekommande och även undervisning på 
elinstrument är relativt ovanlig bland de intervjuade mellanstadiebarnen. 
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Tabell 22. Procentuell instrumentfördelning efter kön (n=237). 

Instrument Flickor Pojkar 

Piano 30 17 
Gitarr 12 10 
Stråkinstrument 20 7 
Tvärflöjt, blockflöjt 18 4 
Klarinett, saxofon 4 26 
Bleckblåsinstrument 9 19 
Sång 3 1 
Elgitarr, elbas 0 10 
Övriga instrument 4 6 

Summa % 100 100 
Antal 141 96 

Man kan utläsa av tabell 22 att instrumenten piano, stråk och flöjt domine
ras stort av flickorna samt att klarinett, saxofon47, bleckblås samt elinstru-
ment främst utövas av pojkarna. Könsskillnaderna visar sig vara signifi
kanta i fråga om instrumentval (jfr bilaga 1, s 266). 

47 Det visade sig i efterhand att klarinett/saxofon ur könsaspekt ej var en helt välvald sam
manslagning. Andra undersökningar visar att saxofon oftast spelas av pojkar och klarinett of
tast av flickor (jfr Kvist, 1988, s 62). 
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Tabell 23. Procentuell instrumentfördelning efter socioekonomisk bakgrund 
(n=232). 48 

Socioekonomisk grupp (SEI-kod) 
Instrument 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Piano 21 20 34 19 
Gitarr 13 20 5 8 
Stråkinstrument 12 7 22 15 
Tvärflöjt, blockflöjt 13 20 7 12 
Klarinett, saxofon 15 16 11 12 
Bleckblåsinstrument 15 11 12 19 
Sång 4 0 2 0 
Elgitarr, elbas 3 4 2 15 
Övriga instrument 4 2 5 0 

Summa % 100 100 100 100 
Antal 68 55 83 26 

T eckenf örklaringfSEI-kocH 
1-2. Arbetare 
3-4. Lägre tjänstemän (< 3) 
5-6. Tjm på mellannivå, högre tjm, akademiker (> 3) 
7-8. Företagare, lantbrukare 

Det framgår av tabellen att piano och stråkinstrument i störst utsträckning 
utövas av barn till tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän och aka
demiker (SEI-kod 5 och 6). Många gitarrister och flöjtister tycks ha föräldrar 
som är lägre tjänstemän (SEI-kod 3 och 4). Klarinett, saxofon och bleckbiås-
instrument är tämligen jämnt fördelade på SEI-koder, men vad som döljs 
av sammanslagningarna är att inga elever i SEI-kod 1 spelar något av dessa 
blåsinstrument. De facklärda arbetarnas barn utövar alltså relativt ofta kla
rinett, saxofon eller något bleckblåsinstrument. 

I fråga om instrumenval återfinns inga signifikanta skillnader mellan sko
lan i staden och "byskolorna". Ett undantag utgör piano som är vanligare på 
landsbygden samt stråkinstrument, klarinett och saxofon som har något hö
gre förekomst i staden. 

48 På samma sätt som tidigare har kategorin övrigt, som i detta fall är n=5, borträknats. 
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Sammanfattning och reflektion 

Instrumentfördelningen i deltagargruppen domineras i hög grad av piano 
som spelas av var fjärde musikelev. Gitarr och de olika orkesterinstrumen
ten är ungefär hälften så vanligt förekommande. Valet av instrument visar 
sig i många fall vara starkt kopplat till kön: piano, flöjt och stråkinstrument 
spelas oftast av flickorna medan typiska pojkinstrument är andra blåsinstru
ment än flöjt samt elgitarr och elbas (jfr Bruce & Kemp, 1993; Tarnowski, 
1993). Vidare förekommer piano oftare på landsbygden än i kommunens 
centrala delar och åter igen torde de viktigaste förklaringarna finnas att söka 
i kyrkans betydelse i Piteås omgivningar. Piano är i likhet med orgeln ett 
användbart och vanligt förekommande instrument i församlingsarbetet. 

Det finns signifikanta skillnader när det gäller vilka instrument eleverna 
från olika socioekonomiska grupper spelar. Piano och stråkinstrument utö
vas främst av de elever som kommer från högre tjänstemanna- och akade
mikergrupper.49 Dessa instrument hör således till de "nobla" instrumenten, 
för att tala med Bourdieu. Instrument som gitarr och flöjt spelas däremot i 
minst utsträckning av de högre tjänstemännens och akademikernas barn. 
Dessa instrument tillhör därigenom inte, för att fortsätta att använda 
samma terminologi, de "nobla" instrumenten. Den sociala bundenheten 
hos ovannämnda instrument understöds av tabell 78 (s 280). 

Att instrumentvalen ofta är könsbundna är kanske ingen nyhet. Alla som 
har haft kontakt med musikpedagogisk praxis vet exempelvis att det, fram
för allt på lägre nivåer, nästan bara är flickor som spelar tvärflöjt. Lite mer 
förvånande är det möjligen att den sociala bakgrunden spelar in så markant 
vid valet av instrument. Det tycks onekligen finnas smak- och statushierar
kier mellan olika musikinstrument, samtidigt som det finns praktiska och 
ekonomiska aspekter som har betydelse i sammanhanget. Ett visst instru
ment fanns kanske redan i hemmet men det kan också vara så att vissa in
strument helt enkelt var för dyra att inköpa. Ekonomiska överväganden, i 
kombination med familjens föreställningar om vad som är värt att satsa 
pengar på, är förmodligen samverkande faktorer vid instrumentvalet. För 
att anknyta till figur 2 (s 18) kan instrumentinköpet betraktas som en kon
vertering av ekonomiskt kapital till kulturellt kapital i syfte att ge sina barn 
så goda objektiva livschanser som möjligt. 

I undersökningen har även ingått frågan om vilka påverkansfaktorer som 
är av betydelse när den presumtive musikskoleeleven fattar sitt instru
mentval, samt i vad mån han eller hon anser sig ha fattat ett "eget" val (jfr 
tabell 81, s 282). Nästan hälften av de som spelar eller har spelat vid KM sä
ger att de valt sitt instrument för att "det såg roligt ut" eller för att "det lät 
bra" - de anser sig alltså ha gjort instrumentvalet själva.50 

49 Även Trondman (1989) fann att fiol och piano företrädesvis utövades av flickor från de hö
gre tjänstemannaskikten och akademikerna (s 184). 
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Resultaten visar samtidigt att valen i många fall är bundna till kön och so-
cioekonomisk bakgrund. Att påverkan från omgivningen är påtaglig, visar 
inte minst resultatet att 15 procent av de som studerar eller har studerat vid 
KM, spelar samma instrument som något av sina syskon. Ett faktum som 
kan ställas mot att endast åtta procent säger sig vara påverkade i instru
mentvalet av sina syskon - ett konkret exempel på misskännande från 
minst hälften av de som spelar samma instrument som sina syskon. Hem
miljöns betydelse i sammanhanget belyses också av hur variabeln föräl-
draspel påverkar instrumentvalet. Det visar sig att de barn som har spe
lande föräldrar i stor utsträckning säger sig vara påverkade i instrumentva
let av sina föräldrar om man jämför med de barn som har föräldrar som ej 
spelar något musikinstrument. 

Nära nog varannan deltagare har alltså uppfattat att de själva har bestämt 
vilket instrument de velat spela, trots att valet i hög grad skulle kunna för
utses utifrån kön, socioekonomisk och musikalisk bakgrund. Instru
mentvalet måste därför till stor del förstås som en fråga om distinktioner: 
det är ett mer eller mindre omedvetet sätt att befästa sin könsidentitet och 
sin klass- och grupptillhörighet. Uttryckt i Bourdieus terminologi misskän
ner i många fall barnen att valet skulle vara förknippat med någon av dessa 
bakgrundsfaktorer. Förmodligen misskänner också deras föräldrar att in
strumentalvalet skulle kunna ha ett symbolvärde eller vara en investering i 
kulturellt kapital. 

Vid Piteå KM, och på de flesta andra musikskolor, erbjuds instrumentde
monstrationer för att informera blivande elever och deras föräldrar om 
vilka instrument som det erbjuds undervisning på. Skulle inte dessa in
strumentdemonstrationer finnas så skulle förmodligen valen bli än mer 
bundna till kön och social bakgrund (jfr A beles & Porter, 1978; Tarnowski, 
1993). 

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av instrument, på samma sätt som 
valet att studera vid KM som det kommer till uttryck i rekryteringsstudien, 
tycks vara förknippat med både kön och sociala gruppers ojämlikt fördelade 
kulturella och ekonomiska kapital. Även om de inblandade har svårt att se 
och erkänna det, så rör det sig sällan om helt fria val. Den presumtive mu
sikskoleeleven är vid sitt instrumentval - förutom de begränsningar som 
betingas av tillgång på studieplats eller instrumentlärare - bunden av de be
gränsningar som konstitueras av habitus. Valet att studera vid KM och det 
därpå följande valet av instrument, kan inte enbart förstås som barnens 
längtan att lära sig spela ett visst instrument. Dessa båda val får sin fulla 
mening först när de relateras till andra människors och andra sociala grup
pers musikrelaterade vägval. 

50 Kalsnes (1984) fann att de allra flesta (81 %) bland de norska musikskoleelever som hon 
undersökt menade sig ha fattat instrumentvalet själva - endast 12 procent uppgav föräl-
drapåverkan (jfr även Howe & Sloboda, 1991; MacKenzie, 1991). 
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Musikstudier 

Den för undersökningen centrala frågan om studier vid kommunala mu
sikskolan ledde till en uppdelning av de intervjuade i tre huvudgrupper: 
de som studerade vid undersökningstillfället (n=90), de som tidigare stude
rat vid KM men slutat (n=147) samt de som aldrig hade studerat på KM 
(n=132). Hur kön påverkar benägenheten att studera vid KM visar sig över
ensstämma med de resultat som tidigare presenterats i rekryteringsstudien. 
Förhållandet mellan musikstudier och socioekonomisk bakgrund visar sig 
också följa samma mönster som rekryteringsstudien men skillnaderna mel
lan olika socioekonomiska grupper är reducerade51 (jfr ta bell 79 och 80, s 
281). Vidare är det obetydlig skillnad bland de intervjuade sjätteklassarna i 
skolan inne i centrum jämfört med "byskolorna" i fråga om benägenheten 
att studera vid KM. 

Av dessa skäl kommer det tidigare redovisningsmönstret att brytas. Rekry
teringen till KM är tidigare behandlad i en totalundersökning och i förhål
lande till avhandlingens syfte är musikstudier att betrakta som en ytterst 
central fråga. Därför kommer denna variabel att korstabuleras med de tidi
gare presenterade variablerna: föräldraspel, framtidsplaner, musiksmak, 
musikalisk avsmak, fritidsmusicerande och instrumentval. Dessutom re
dovisas frågan om i vilken utsträckning och i vilka former deltagarna ägnar 
sig åt idrott. Hur de olika variablerna är relaterade och hur resultatredovis
ningen är strukturerad framgår av figur 6. 

51 Andelen arbetarbarn som spelar är högre i intervjustudien och andelen barn till tjänstemän 
på mellannivå är lägre - skillnader som delvis kan förklaras av den osäkerhet som följer när 
antalet intervjupersoner i vissa fall (t ex barn till ej facklärd arbetare) är lågt. Rekryterings
studien var en totalundersökning och därför statistiskt säkrare. Det kan givetvis också vara 
så att den socioekonomiska fördelningen för sjätteklassare inom KM har förändrats under en 
treårsperiod. 
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Föräldraspel 

Kön / 
Framtidsplaner 

Musiksmak 

Musikstudier < • Musikalisk avsmak 

/ 
Socioekonomisk 

bakgrund 
\ Fritidsmusicerande 

Instrumentval 

Idrottsaktivitet 

Figur 6. Förhållandet mellan bakgrundsdata, musikstudier och övriga vari
abler. 

Som framgår av figuren står variabeln musikstudier framför allt under in
verkan av kön och socioekonomisk bakgrund. Musikstudier påverkar i sin 
tur de sju högra variablerna men som indikeras av de dubbelriktade pilarna 
kan även påverkan gå i motsatt riktning. Det som härnäst kommer att re
dovisas är den högra delen av figuren, dvs hur musikstudier förhåller sig 
till: föräldraspel, framtidsplaner, musiksmak, musikalisk avsmak, fritids
musicerande, instrumentval samt idrottsaktivitet. Avsnittet avslutas, före 
sammanfattning och reflektion, med en redovisning av svaren på fyra öp
pet ställda frågor om deltagarnas inställning till KM. 
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Tabell 24. Procentuell fördelning av föräldraspel bland de barn som stude
rar, tidigare har studerat eller aldrig studerat vid KM (n=369). 

Barnens studier vid KM 
Föräldraspel 

Studerar Har studerat Ej studerat 

Ingen spelar 46 67 77 
Modern spelar 24 15 11 
Fadern spelar 18 11 10 
Båda föräldrarna spelar 12 7 2 

Summa % 100 100 100 
Antal 90 147 132 

Av tabellen framgår, efter sammanslagning av de positiva svaren, att unge
fär varannan elev (54 %) på KM har någon spelande förälder. Detta kan 
jämföras med var fjärde (23 %) av de barn som aldrig har spelat vid KM. Det 
är med andra ord mer än dubbelt så vanligt att barnen studerar vid KM i de 
familjer där någon av föräldrarna spelar något instrument, jämfört med de 
familjer där ingen av föräldrarna spelar. Skillnaden är särskilt framträdande 
i fråga om mammor som spelar: det förekommer hos 36 procent (24+12) av 
de som studerar vid KM och 13 procent (11+2) av de som aldrig har studerat. 
Det är alltså nästan tre gånger så vanligt att ha instrumentalspelande 
mammor hos musikskoleeleverna som hos de jämnåriga kamrater som ej 
har studerat musik. 

Tabell 25. Procentuell fördelning av framtidsplaner efter musikstudier 
(n=369). 

Framtidsplaner (SEI-kod) 
Studerar 

Studier vid KM 

Har studerat Ej studerat 

1-4 17 28 25 
5-6 58 47 35 
Övrigt 26 25 40 

Summa % 
Antal 

100 
90 

100 
147 

100 
132 
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Som tabell 25 visar återfinns klara skillnader bland de som säger sig vilja bli 
högre tjänstemän eller akademiker (SEI-kod 5 och 6). Angivna yrken som 
hör till dessa SEI-koder är vanligare förekommande bland elever och före 
detta elever i musikskolan, jämfört med de som aldrig spelat. Motsatt för
hållande råder i fråga om SEI-kod 1-4: där innehar de som studerar vid KM 
de lägsta procentsatserna. 

Tabell 26. Procentuell fördelning av lyssnarpreferenser efter musikstudier 
(n=369). 

Studier vid KM 
Musikform 

Studerar Har studerat Ej studerat 

Hård hårdrock 14 19 23 
Mjuk hårdrock 26 21 19 
Hip-hop 4 7 6 
Disco 3 5 1 
Övrigt 52 48 52 

Summa % 100 100 100 
Antal 90 147 132 

Av tabellen framgår att de elever som studerar vid KM är den grupp som 
säger sig i lägst grad tycka om att lyssna på hård hårdrock. Vidare visar sig en 
svag tendens hos musikeleverna att föredra mjuk hårdrock. Skillnaderna är 
ej signifikanta och alltför små för att vara tolkningsbara. 
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Tabell 27. Procentuell fördelning av musikalisk avsmak efter musikstudier 
(n=369). 

Studier vid KM 
Musikform 

Studerar Har studerat Ej studerat 

Hård hårdrock 23 20 17 
Dansbandsmusik 18 15 14 
Klassisk musik 26 44 36 
Övrigt 33 21 33 

Summa % 100 100 100 
Antal 90 147 132 

Det framgår av tabellen att de som studerar vid KM i något större ursträck-
ning än de två andra grupperna tycker illa om att lyssna på hård hårdrock 
och dansbandsmusik. Det mest remarkabla resultatet är att det är procentu
ellt fler som säger sig ogilla klassisk musik bland de som tidigare har stude
rat vid KM jämfört med de två andra grupperna. 

Tabell 28. Procentuell fördelning av fritidsmusicerande efter musikstudier 
(n=369). 

Studier vid KM 
Typ av musicerande Typ av musicerande 

Studerar Har studerat Ej studerat 

Spel med kompisar 18 11 5 
Sång med kompisar 7 4 5 
Sjunger, har sjungit i kör 14 12 3 
Ingen aktivitet 61 73 87 

Summa % 100 100 100 
Antal 90 147 132 
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Av tabell 28 framgår att fritidsmusicerande är betydligt vanligare förekom
mande bland de som spelar eller har spelat vid KM jämfört med de som al
drig har spelat. Skillnaderna som är signifikanta framstår tydligast när det 
gäller spel med kompisar och körsång. 

Tabell 29. Procentuell fördelning av instrument hos de som studerar och de 
som tidigare har studerat vid KM (n=237). 

Studier vid KM 
Instrument 

Studerar Tidigare studerat 

Piano 46 12 
Gitarr 10 12 
Stråkinstrument 9 18 
Tvärflöjt, blockflöjt 11 13 
Klarinett, saxofon 4 18 
Bleckblåsinstrument 7 17 
Sång 3 1 
Elgitarr, elbas 7 3 
Övriga instrument 3 6 

Summa % 100 100 
Antal 90 147 

Tabellen visar att på de flesta instrument är det en högre procentsats som ti
digare studerat om man jämför med de som studerar. Undantag med små 
differenser utgör sång och elinstrument. Ett undantag med mycket stor dif
ferens är pianoämnet. För det första spelar nästan varannan av de 90 aktiva 
musikeleverna i undersökningsgruppen piano och för det andra är denna 
andel nästan fyra gånger så hög om man jämför med de pianospelare som 
har slutat. Motsatt förhållande råder när det gäller klarinett, saxofon samt 
bleckblås: det är betydligt större andel i dessa instrumentgrupper som spelat 
ett litet tag än de som fortsatt sina musikstudier. Andelen "drop-outs" är 
alltså högst bland dessa blåsare samt bland de som trakterar stråkinstru
ment. 

Kategoriseringarna av idrottsaktivitet är i tabell 30 utförda i efterhand. Med 
organiserad sport avses att vara med i någon klubb och träna regelbundet. 
Med spontanidrott menas en viss regelbunden aktivitet utan klubbanknyt
ning, t ex jogging eller slalom utan att i egentlig mening träna. 
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Tabell 30. Procentuell fördelning av idrottsaktivitet efter musikstudier vid 
KM (n=369). 

Studier vid KM 
Typ av idrottsaktivitet Typ av idrottsaktivitet 

Spelar Har spelat Ej spelat 

Organiserad lagsport 24 27 38 
Organiserad individuell sport 13 14 8 
Både org lagsport och ind sport 10 14 15 
Spontanidrott 16 12 14 
Ridning 52 21 19 8 
Ingen idrott 16 16 17 

Summa % 100 100 100 
Antal 90 147 132 

Tabellen visar att det ej finns några skillnader i aktivitetsgrad mellan de tre 
grupperna, omkring 16 procent inom varje grupp idrottar inte i någon som 
helst form. Däremot avviker den grupp som inte studerar vid KM i fråga 
om aktivitetstyp från de som studerar. De som ej har studerat sysslar i högre 
grad med lagsport och i lägre grad med individuell idrott, inklusive ridning, 
jämfört med de som har eller har haft kontakt med KM. 

Förhållandet mellan socioekonomisk bakgrund och idrottsaktivitet har un
dersökts och visar att den högsta aktivitetsgraden återfinns hos barnen till 
facklärda arbetare, de två högsta tjänstemannagrupperna samt företagarna 
(SEI-kod 2, 5, 6 och 7). Endast omkring 14 procent inom dessa grupper är ej 
aktiva i någon form av idrott. Barnen till ej facklärda arbetare och lägre 
tjänstemän (SEI-kod 1 och 3) v isar sig vara minst fysiskt aktiva: var fjärde i 
dessa båda grupper sportar ej i någon form. 

52 Kategorin ridning inkluderar i några fall även de som rider och samtidigt ägnar sig åt an
nan organiserad sport - ett förfarande som gör att kategorierna ej är varandra ömsesidigt ute
slutande. Anledningen till denna "överlappande" kategorisering kommer sig av intresset för 
ridningens särskiljande värde. Genom att så få har varit inblandade har det förmodligen inte 
haft någon större betydelse för resultaten, men "överlappningen" kommer att beaktas vid 
tolkningarna. 
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Mest positivt och mest negativt med studierna vid KM 

För att ytterligare belysa hur musikstudier uppfattas och upplevs kommer 
svaren på fyra öppna frågor att redovisas. Vad eleverna och de tidigare ele
verna tyckte var roligast respektive tråkigast samt orsakerna till varför vissa 
elever slutat efter något år och varför vissa aldrig har anmält sig till KM. 53 

Svaren på dessa frågor har genomgått en kvalitativ analys och på frågorna 
om det roligaste och det tråkigaste med KM har dessutom utförts kvantifie-
ringar av svaren och dessa redovisas inom parentes efter varje kategori. På 
liknande vis som i kap 6 är kategorierna och ej svarsfrekvenserna att be
trakta som det primära resultatet. 

De vanligast förekommande svaren om det mest positiva med KM är de 
svar som på något vis är relaterade till verben "att lära sig" eller "att 
kunna". Det kan gälla konkreta ting som att "klara av svåra stycken" eller 
"kunna spela stycket utantill". Något svar tar fasta på glädjen i att utvecklas 
i sitt spelande: "kul att känna framsteg" eller i ett mer resignerat tonläge "de 
få gånger det gick framåt". Det finns många elever som uttrycker stor nyfi
kenhet och skaparglädje. Det kan gälla att lära sig nya låtar eller göra egna lå
tar. Ett samlingsnamn för svar inom ovannämnda kategori får bli upple
velse av kompetens (53). 

Många av svaren på frågan rör utbildningens innehåll - ofta sådana svar 
som tar fram en bestämd del av undervisningen, t ex gehörs- eller bruks
spel, låtar man kan sjunga till. Det kan även vara mer tidsbegränsade inslag 
som spelläger eller någon turné. Det som är gemensamt för svaren inom 
denna kategori, är deras nära koppling till nytta och användning av mu
sikkunskaperna. Detta tar sig ibland konkreta former, som i detta citat: "det 
bästa var när man fick träna på stycken till musiken i skolan". Många me
nar att det bästa med KM var de gånger man fick spela för andra människor. 
Vi väljer kunskapsanvändning (27) som ett sammanfattande begrepp för 
dessa svarstyper. 

I nära anslutning till kunskapsanvändandet befinner sig de svar som berör 
den sociala dimensionen (33) av musikstudierna vid KM. Förutom upp
spelningarna inför kamrater och föräldrar pekar många på det positiva med 
ensemble- och orkesterspel. Flera elever har också tyckt att det var positivt 
att ha lektion tillsammans med en kompis, och just ordet kompis åter
kommer i många svar, vilket kan ses som en indikation på den sociala di
mensionens betydelse i kommunal musikskoleverksamhet (jfr Brändström 
& Wiklund, 1993b). 

53 Dessa frågor visade sig under intervjuerna vara svåra att svara på för en del av barnen. 
Några av de intervjuade har helt enkelt inte kunnat svara på frågorna och en del svar var av 
karaktären "inget särskilt" /'allt är lika roligt eller lika tråkigt". Av 237 tillfrågade har 
på de två första frågorna 148 respektive 128 svar kunnat kategoriseras. Antalet svar inom re
spektive kategori motsvarar antalet individer och är tänkt att ge ett mått på "styrkan" av 
kategorin i fråga. 
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Den fjärde svarskategorin samlar de svar som fokuserar själva spelandet, 
ofta "på gehör" och i många fall "låtar som man känner igen". Denna kate
gori benämns spel för eget nöje (35). 

Några av svaren kan ej rymmas inom dessa fyra kategorier och däribland 
finns några svar som har hög relevans i förhållande till denna studies pro
blemområde. Det gäller de svar som lyfter fram musikstudiernas särskil
jande värde - dels i förhållande till klasskamraterna och dels i förhållande 
till den egna familjen: "man lärde sej nåt annorlunda, vi var bara några 
stycken i klassen som spelade" eller "man kunde nånting som ingen annan 
i familjen kunde". Därmed lämnar vi de positivt laddade svaren för att 
komma in på det som musikeleverna upplevde som tråkigast med KM. 

På motsvarande vis som på föregående fråga är innebörden i många av sva
ren på frågan om det tråkigaste med att spela, i hög grad kopplad till upple
velse av inkompetens (42). Att inte kunna, inte förstå, inte klara av hem
uppgifterna genomsyrar många av svaren under denna kategori, exempel
vis "träna hemma när det inte gick". Många av de intervjuade eleverna 
tycker att hemuppgifterna är svåra, och man märker på många håll en otå
lighet över uteblivna resultat: "det går så sakta innan man lärt sej klart" . 

En liknande otålighet kan man också märka över att få hålla på med samma 
stycke alltför länge och överhuvud taget prövningar på tålamodet: "min lä
rare går för sakta fram, själv är jag lättl ärd". Många klagar också över brist på 
variation och att man alltid får spela samma typ av musik. När det gäller 
utbildningens innehåll har många av de intervjuade synpunkter på reper
toaren: "tråkiga låtar" och "samma låt länge", är vanligt förekommande 
kommentarer. Begreppet monotoni (13) täcker tämligen väl innebörden i 
dessa svar. 

Någon hänvisar till specifika undervisningsinslag, som t ex skalor och tek
nikövningar som det tråkigaste. Det allra vanligaste svaret på på frågan om 
det tråkigaste med musikskolan är emellertid "att öva". Många elever och 
tidigare elever vid KM uppfattar det som tungt att regelbundet behöva öva 
på sitt instrument.54 Som en av de intervjuade uttrycker sig: "svårt att hålla 
ångan uppe". Övning (43) får bli den sammanfattande termen för dessa ty
per av uttalanden. En negativ aspekt som också kom fram var att musik
studierna binder upp fritiden och tar tid från lek och annan samvaro med 
kompisar. 

En svarstyp som också förekommer tämligen ofta är de teorinegativa sva
ren. Teoriundervisning och teoriprov betraktar flera av barnen som det 
allra tråkigaste, och det framkommer i flera svar att man i vissa fall inte gii-

54 Nästan hälften av de musikelever som vi intervjuat uppger att de övar eller har övat min
dre än en timma i veckan. Endast någon procent av de tillfrågade säger sig öva mer än fyra 
timmar per vecka. Till detta bör tilläggas att det är mycket svårt att erhålla precision i tids
skattningar av denna art - de blir ofta grova och osäkra. Denna osäkerhet till trots torde det i 
många fall vara ett avsevärt glapp mellan elevernas reella övningstid och lärarnas önske
mål (jfr Björnberg, 1981; Dyal, 1991; Howe & Sloboda, 1991). 
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lar att hålla på med noter (17). Bakom dessa svar anas en förväntan om att 
KM bör vara något annat än grundskolan - ett icke teoretiskt alternativ. 
Musikstudierna upplevs i vissa fall som alltför seriösa, som i detta citat: "det 
var ingen lek, utan allvar hela tiden". 

Flera av eleverna har i första hand tagit fasta på konkreta och praktiska de
taljer. Någon menar t ex att instrumenttransporten till spellektionerna är 
det tråkigaste, och en av eleverna tar fram vilka konsekvenser det kan få 
om man glömmer instrumentet: "fick skäll av läraren när man glömt in
strumentet". Läraren (13) h ar fått "klä skott" i detta citat samt i tolv av de 
andra svaren om det tråkigaste med KM. 

För att sammanfatta har på frågan om det roligaste med KM följande kate
gorier identifierats: upplevelse av kompetens, spel för eget nöje, social di
mension, kunskapsanvändning. Det som musikeleverna uppfattar som 
tråkigast kan inordnas under någon av dessa kategorier: upplevelse av in
kompetens, övning, noter, monotoni, läraren.55 

Den vanligaste förklaringen till avhopp från KM bland de tillfrågade är att 
de vill satsa på någon annan fritidsaktivitet, oftast idrott. Detta uttrycks 
ibland som tidsbrist, vilket i sin tur torde bero på vikande intresse - de har 
helt enkelt föredragit att göra något annat. Som en av flickorna uttryckte 
det: "ridningen roligare". Några elever menar att skolan skall gå först och 
att läxorna tar mycket tid. 

I fråga om mer konkreta orsaker till varför man slutat anges i något fall lä
raren, som enligt en elev var "arg när man inte kunde". Det kan även röra 
sig om rent medicinska eller fysiska problem hos eleven som t ex astma, ek
sem av strängar eller huvudvärk av att blåsa. Även den sociala dimensio
nen och kamrattrycket verkar ha haft betydelse och flera av de tillfrågade sä
ger sig ha slutat därför att kompisarna slutat. I likhet med svaren på föregå
ende fråga har många av de som slutat studera vid KM sökt orsakerna hos 
sig själva. "Jag var lat", "jag har så dåligt tålamod", "jag gick inte framåt så 
mycket" är några exempel på självförebråelser över uteblivna framsteg -
upplevelse av inkompetens. Vi finner även upplevelser av monotoni: "en
formigt", "tråkigt", "blev less" etc. 

När det gäller frågan om varför man avstått från att anmäla sig till KM, är 
bristande intresse den vanligast förekommande förklaringen. En av de in-
tevjuade pojkarna uttrycker sig så här drastiskt: "tycker int' om musik". Nå
gra andra illustrativa citat skulle kunna vara: "tappar lektioner i skolan", 
"tråkigt att spela ensam", "inga kompisar spelar", "kul men inget för mej", 
"jag har hört av mina syskon att man blir fast, också har jag inte tid". 

55 Korstabulering av dessa kategorier med bakgrundsvariablerna visar inga tolkningsbara 
skillnader på frågan om det roligaste. På frågan om det tråkigaste registrerades vissa köns
skillnader: fler flickor än pojkar (31 resp 11) lämnade svar inom kategorin upplevelse av in
kompetens. Pojkarna hade å andra sidan något fler svar som "skyllde på läraren" (9 svar mot 
flickornas 4 ). 
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Under denna fråga återfinns också svar som är kopplade till upplevelse av 
inkompetens och ett svagt förtroende för den egna inlärningsförmågan. 
Detta lyser igenom i kommentarer som dessa: "jag är så svårlärd"verkar 
jobbigt, tror inte jag kan lära mej", "jag är så dålig på noter", "jag är inte så 
duktig på sånt där, jag förstår inte så mycket av det". 

Några av de tillfrågade säger sig ha för avsikt att anmäla sig till KM, och nå
gon står på en väntelista för att få starta på ett speciellt instrument. Det finns 
även några exempel på elever som anger ekonomiska orsaker till att de ej 
anmält sig och i något fall har föräldrarna avstyrt anmälan till musikskolan: 
"skulle vilja spela sax, men mamma ville inte". 

Sammanfattning och reflektion 

Valet att studera eller inte studera vid KM tycks vara en del i ett större 
livsmönster och hur man väljer är framför allt påverkat av kön, social och 
musikalisk bakgrund Det visar sig att är det mer än dubbelt så vanligt att 
någon av föräldrarna spelar, och tre gånger så vanligt att mammorna spelar, 
i den elevgrupp som studerar vid KM jämfört med de som aldrig har spelat 
vid KM.56 Även skillnaden mellan de som spelar och de som tidigare har 
spelat vid KM är tämligen stor. Följaktligen är spelande föräldrar ett viktigt 
incitament för att anmäla sig till KM, men även för att fortsätta under nå
gon längre tid (jfr Torvanger, 1982). 

Det är troligt att både föräldrarnas allmänna musikintresse och mera kon
kreta hjälp med spelläxor spelar roll i detta sammanhang. För att göra en 
återkoppling, är en central aspekt av habitus förknippad med vana. Om för
äldrarna spelar så är ju detta också vad barnen är vana vid - det är en del av 
deras musikaliska hemmiljö och kulturella kapital som får direkt inverkan 
på habitus. Det blir i många fall för de familjer där föräldrarna själva spelar, 
mer eller mindre självklart att ta kontakt med KM (jfr Davidsson m fl, 
1994). 

Barnens möjlighetshorisonter som de uttrycks i variabeln framtidsplaner 
visar sig också påverka benägenheten att spela vid KM. De sociala ambitio
nerna är i många fall höga hos de som spelar vid KM, t ex är det ungefär tre 
gånger så vanligt att vilja bli högre tjänstemän eller akademiker (SEI-kod 6) 
bland de som spelar, jämfört med de som aldrig har spelat. Svaret vet ej är 
också vanligast förekommande i sistnämnda grupp. Dessa exempel visar 
hur musikstudier i många fall är kopplade till synen på den egna förmågan 
och framtida studie- och yrkesplaner (jfr Bjurström, 1993; Linch, 1993). 

Även i fråga om lyssnarvanor har skillnader kunnat identifieras: de som 
studerar vid KM uppvisar t ex lägre smakvärden och större avsmak för hård 

56 Resultaten visar dessutom att det är ungefär dubbelt så vanligt förekommande bland de 
som studerar jämfört med de som aldrig har studerat att ha syskon som studerar eller har stu
derat vid KM (jfr även Howe & Slob oda, 1991). 
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hårdrock jämfört med de som ej deltar i musikskolans verksamhet. Detta 
kan till en del vara effekter av musikundervisningen. Att svarsmönstret är 
likartat som hos flickor och barn till facklärda arbetare, högre tjänstemän 
och akademiker - dvs de grupper som i störst utsträckning studerar vid KM. 
- indikerar att bakgrundsvariablerna kön och socioekonomisk bakgrund 
slår igenom. Det är väl dessutom en rimlig tanke att musikstudierna på sikt 
kommer att snarare förstärka än reducera skillnaderna i musiksmak mellan 
olika grupper i samhället. 

Ett tankeväckande resultat är att nästan varannan av de som tidigare stude
rat vid KM men slutat, säger sig ogilla klassisk musik. En närliggande tanke 
är att de har slutat just på grund av att de har fått spela för mycket klassisk 
musik eller det kan i alla fall ha varit en bidragande orsak. De som fortsätter 
sina studier är möjligen mer anpassningsbara eller också är de mer vana 
med klassisk musik hemifrån, jämfört med ovannämnda "drop-outs".57 I 
bourdieutermer är fortsättningseleverna i många fall utrustade med en ha
bitus med ingen eller liten distans till den legitima kulturen (klassisk mu
sik, skönlitteratur etc). De har från sin hemmiljö med sig ett relativt stort 
mått nedärvt, och kanske också utökat, kulturellt kapital. 

Studier vid KM kan även vara ett utslag av "den goda kulturella viljan"-
arbetare och lägre mellanklassgruppers strävan efter det borgerliga kultur
arvet. Det förhållningssätt till kultur som ibland benämns "beundrande 
övertagande" (jfr Gustavsson, 1991). Att föräldrarna visar god kulturell vilja 
hindrar emellertid ej att barnen kan uppleva en konflikt mellan hemmets 
musiksmak och den musik de får spela vid KM. Med andra ord utövar mu
sikskolan symboliskt våld mot de på kulturellt kapital mindre bemedlade 
eleverna. Allt detta sagt i vetskap om att KM har förankring i många genrer 
och stilar och inte endast sysslar med klassisk musik, men det tycks onekli
gen finnas ett balansproblem i fråga om repertoar vid KM. 

Någon kanske, på samma sätt som i tidigare resonemang om dansbands-
musik, invänder: att reagera mot något förutsätter att man har kommit i 
kontakt med och känner till det man skall förhålla sig till. Detta skulle i så 
fall kunna förklara skillnaden mellan de som slutat och de som aldrig har 
anmält sig. Kvar står dock att den största skillnaden föreligger mellan de 
som slutat och de som fortsätter att spela, och repertoarvalet aktualiserar 
därmed grundläggande innehållsfrågor och kanske också "för-vem-frågor" 
inom KM. 

Bleckblåsinstrument, klarinett och saxofon är några av de instrument som 
har flest "avhoppare". Vad ligger bakom detta mönster som på ett så tydligt 
vis skiljer sig från framför allt pianospelarna, som kännetecknas av långa 
studietider? Att "utslagningen" förekommer just på de träblåsinstrument 

57 Signe Kalsnes (1984) påvisar i en norsk undersökning att en stor del av musikskoleeleverna 
aldrig får sina repertoarönskningar tillgodosedda, vilket ofta leder till avhopp. I en annan 
norsk studie konstateras: "det eksisterer en konflikt mellom elevenes musikksmak og musik-
kskolekulturen" (Kvist, 1988, s 168). 
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som spelas övervägande av pojkar - flöjt har ej så många drop-outs - skulle 
kunna indikera att det rör sig om könsspecifika skillnader. Uppgifterna om 
studietid i KM, som också ingått i undersökningen, visar att många av poj
karna slutar redan efter första studieåret och det finns också annan forsk
ning som pekar åt detta håll (jfr Kvist, 1988). Är möjligen pojkarnas tåla
mod i fråga om musikstudier mindre än flickornas? 

En annan aspekt som måste påtalas är att klarinett, saxofon och bleckbiås är 
typiska ensembleinstrument. I Piteå förväntas det från musikskolans sida 
att eleverna efter det första spelåret förutom sin instrumentlektion skall 
medverka i en orkester. Detta gör att arbetsbördan ökar och ensemblespelet 
kan i en del fall bli den utlösande faktorn för att sluta. I synnerhet om in
tresset är svalt kan det ligga nära till hands att välja en annan fritidsaktivitet 
än t ex trombonspel. 

Hur kommer det sig att de som spelar just p iano tycks fortsätta att studera 
vid KM i så stor utsträckning? Eftersom piano spelas mest av flickor så torde 
även i detta fall könsspecifika skillnader spela in. Det finns också ett par 
aspekter av instrumentet piano som kan ha betydelse i sammanhanget: dels 
behöver det inte som stråk- eller blåsinstrument packas upp eller stämmas 
inför varje övningspass, vilket förmodligen underlättar övandet och ökar 
övningsmängden, särskilt under nybörjarstadiet. Det är "bara att sätta sig" 
om så bara för några minuter och att den fördelade inlärningen är överläg
sen den hopade är väl närmast en truism. Den andra aspekten som förenar 
pianot med andra klaverinstument är att det är "komplett", dvs det funge
rar mångstämmigt och kan producera harmonik utan medspelare. Denna 
solokaraktär hos pianot för med sig att ensemblespel inte behöver upplevas 
som lika nödvändigt och även ofta kan vara svårt att praktiskt arrangera 
inom KM. 

En ytterligare och enligt vårt förmenande högst rimlig tolkning av piano
spelarnas långa studietider anknyter till undersökningens problemställ
ningar och figur 2 (s 18). Ett piano som står i ett hem representerar ett visst 
nedärvt kapital - både ekonomiskt och som symbolvärde. Pianot har under 
hela vårt sekel varit det borgeliga instrumentet "par excellence" och under 
de ekonomiskt goda åren efter andra världskriget var det många inom arbe
tarklassen som skaffade denna statussymbol - enligt den tidigare om
nämnda principen om "beundrande övertagande". Genom habitus förmed
ling kommer familjens investeringar i musikstudier att reproducera och i 
vissa fall konvertera det nedärvda kapitalet - och därmed optimera de 
objektiva livschanserna för nästkommande generation. Ett resonemang 
som visar hur den frivilliga musikutbildningen kan spela en viktig roll i 
den sociala och kulturella reproduktionsprocessen. 

För att ge en rättvisande bild av användningen av kommunala musiksko
lan, är det viktigt att inte glömma att musikstudier ofta är en av flera fritids
aktiviteter. De flesta barn och ungdomar sysslar idag med idrott i någon 
form, och relationen mellan musikstudier och idrottsaktivitet är en högst 
relevant fråga i denna studie. Inte minst genom den ofta uttalade konkur
rensen om ekonomiska resurser, tid och pengar mellan idrott och musik. 
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Det viktigaste resultatet på frågan om relationen mellan idrott och musik
studier är att det är lika vanligt att syssla med idrott bland de som spelar, 
jämfört med de som ej spelar inom KM. Den grupp som tidigare har spelat, 
idrottar också i samma utsträckning som dessa två grupper. Det tidigare pre
senterade resultatet att vissa barn säger sig ha övergett musikstudierna till 
förmån för ridning eller annan idrott, uppvägs tydligen av de "avhoppare" 
som vid intervjutillfället ej var idrottsligt aktiva. Aktivitetsgraden i fråga 
om idrott tycks således inte påverkas av om man spelar på KM eller inte, 
men däremot tycks de som studerar vid KM i högre grad syssla med indivi
duella idrottsgrenar. De som står utanför musikskolan ägnar sig i stor ut
sträckning åt olika lagsporter. 

Palme (1992) gör liknande erfarenheter i intervjuer med övre medelklass
barn: samma barn som studerar vid KM sysslar också ofta med individuella 
idrottsgrenar. Det finns i båda dessa aktiviteter ett gemensamt drag av disci
plin och träning att kontrollera tiden, som föräldrarna förväntar skall ge 
framtida utdelning (jfr även Graziano, 1991). De barn som börjar studera vid 
KM och vid sidan av dessa studier ägnar sig åt individuella idrottsgrenar, 
har utvecklat en habitus som är inriktad på självständighet. De har fått en 
uppfostran som syftat till oberoende och en uppmuntran att konkurrera och 
särskilja sig på olika vis. Både idrott och musik är delar i denna uppfostran 
och viktiga investeringar i kulturellt kapital: "Man lärde sej nåt annor
lunda" som en av musikeleverna uttryckte sig. 

Den andra sidan i detta något förenklade resonemang58 skulle då vara att de 
barn och ungdomar som sysslar med lagidrott och ej studerar vid KM, har 
utvecklat en helt annan habitus. Deras uppfostran har snarare gått ut på att 
inte särskilja sig från sina kompisar och klasskamrater. Skillnaden mellan 
dessa två uppfostringsmönster är att betrakta som produkter av olika sam
hällsklassers materiella levnadsbetingelser och objektiva livsvillkor. För att 
ännu en gång anknyta till figur 2 (s 18), så kommer genom habitus förmed
ling ojämlikheten i objektiva livsvillkor att resultera i motsvarande eller 
kanske till och med ytterligare ojämlikt fördelade objektiva livschanser. 

Av resultaten framgår också att det är vanligare bland de som är äldst än de 
som är yngst i syskonskaran att spela och framför allt att fortsätta under 
längre tid. De som är yngsta barnet i familjen slutar oftare sina musikstudier 
på ett tidigt stadium (tabell 82, s 283). Detta är ett något oväntat och intresse
väckande resultat, som delvis kan förklaras i ljuset av föräldrarnas förän
drade uppfostran över tid. Det kan mycket väl vara så att första barnet i 
många fall uppfostras mer "strängt och ambitiöst" än sina yngre syskon. 
En tendens som kan förstärkas av att föräldrarna blir äldre och får ett mer 
lugnt och avspänt, och kanske mindre auktoritärt, förhållande till sina barn. 
De yngsta barnen "tilllåts" kanske i högre grad att sluta sina spellektioner 
jämfört med sina äldre syskon. Det rör sig i båda fallen om skillnader i di

58 Resonemanget är generaliserande för att renodla en tankegång och detta görs i fullt med
vetande om att det finns individuella idrottsgrenar, som t ex boxning och brottning som av 
tradition utövas av män ur arbetarklassen. 
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rekt och medveten påverkan - men också om skilda systematiska, långsik
tiga och ofta omedvetna uppfostringsstrategier. 

En alternativ tolkning skulle kunna vara att aktiviteten musikstudier vid 
KM redan är "ockuperad" av äldre syskon. Det som äldsta syskonet ägnar sig 
åt kan, från de yngre syskonens perspektiv, upplevas som ouppnåeligt eller 
kanske till och med tråkigt. Något som kan få till följd att de yngre barnen, 
efter en kort tids musikstudier söker sig till andra aktiviteter som t ex idrott. 

Den faktor som tydligast framträder på frågorna om det tråkigaste med KM 
och anledningen till att man inte spelar, är barnens upplevelse av inkompe
tens. Något som tar sig uttryck i svagt förtroende för den egna musikaliska 
förmågan och en känsla av att ej kunna motsvara de krav som ställs. Å an
dra sidan tycks elevernas upplevelse av kompetens vara en viktig drivkraft 
för musikstudier - känslan att räcka till leder till glädje och skapar en rad 
goda cirklar.59 

En faktor som också genomsyrar många av svaren är den sociala dimensio
nen av musikstudierna - hur viktiga kompisarna är för den aktuella ål
dersgruppen. Valet av kamrater är i sin tur ett utslag av habitus förmåga att 
integrera tidigare händelser och samtidigt - på ett både medvetet och 
omedvetet plan - tänka, värdera och handla. Det enskilda barnet kommer 
att dras till miljöer, kamrater och sociala sammanhang där de kan trivas och 
känna både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Ett uttryck för den sociala 
dimensionen är att eleverna får möjlighet att använda sina förvärvade mu
sikkunskaper och på så vis få "belöning" för sitt övande. Det ensamma och 
kontinuerliga arbetet med instrumentet verkar upplevas mycket negativt 
och tungt för många av dagens musikskoleelever och en vanlig orsak till 
avhopp från KM. "Det går så sakta innan man lärt sej klart" menade en av 
eleverna, och detta citat speglar på ett intressant vis en syn på kunskap som 
tycks vara tämligen spridd: antingen har man kunskap eller också inte, och 
vid en given tidpunkt har man lärt sig att spela. 

Som avslutning på frågeställningen om hur 12-13-åringar uppfattar och an
vänder KM kan sägas, att frågor som rör musikundervisningens inverkan 
på elevers självuppfattning och självförtroende är ytterst centrala och utgör 
som vi ser det ett av de mer angelägna fälten för framtida musikpedagogisk 
forskning. På konferensen "Music teacher training in the year 2000: Three 
European perspectives" i Göteborg, gav Bertil Sundin uttryck för hur musi
kens positiva krafter vid kontakten med barn och ungdomar ständigt ris
kerar att vändas till sin motsats: "Musikämnet ger många tillfällen till 
självbekräftelse, identitetsskapande genom att spela och sjunga tillsammans 
men det ger även tillfällen till krympande självaktning" (Sundin, 1993a, s 
68, vår översättning). 

59 Begreppet metakognition kan sägas vara en övergripande term för de ur intervjuerna gene
rerade begreppen upplevelse av kompetens respektive inkompetens. Hur synen på den den 
egna musikaliska inlärningsfömågan påverkar studieresultatet behandlas även i samband 
med det i kap 7 redovisade projektet "Självformulerade mål och självbedömning i musikut
bildning" (s 224 ff). 
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DISKUSSION 

En av de viktigaste utgångspunkterna för den här intervjustudien var den 
i föregående kapitel redovisade rekryteringsstudien. På grundval av denna 
undersökning har ett antal frågeställningar kunnat formuleras om hur barn 
uppfattar och använder musik och kommunal musikskola. I föreliggande 
intervjustudie har mer nyanserade och inträngande resultat kunnat presen
teras, samtidigt som ny information och nya perspektiv har tillkommit. I 
den här diskussionsdelen kommer först de viktigaste resultaten att i korthet 
presenteras och därefter kommer frågan om datas tillförlitlighet att behand
las. Som avslutning diskuteras i vad mån och på vilket sätt det kan sägas ex
istera en social användning av musik och musikutbildning. 

Resultaten visar att det finns skillnader i sättet att använda musik och mu
sikutbildning mellan pojkar och flickor, mellan barn med olika social och 
musikalisk bakgrund samt mellan stad och landsbygd. Alla dessa faktorer 
påverkar i olika grad sättet att förhålla sig till musik och musikskola. Det 
har framkommit att könsskillnaderna på alla frågor är statistiskt signifi
kanta och i de flesta fall mer omfattande än de socioekonomiska skillna
derna. Studien har visat att kön slår igenom mycket kraftfullt i frågor om 
musik och musikutbildning. 

Det viktigaste resultatet i fråga om musiksmak är den så gott som totala 
dominansen för ungdomsmusik - klassisk musik lyser helt med sin från
varo. Det visar sig finnas klara könsskillnader när det gäller lyssnarprefe-
renser, t ex säger ungefär fyra gånger så många pojkar som flickor att de 
tycker om att lyssna på hård hårdrock medan dubbelt så många flickor som 
pojkar säger sig ogilla denna musikform. Den sociala bakgrunden slår ej 
igenom lika kraftigt men det finns svarsmönster som indikerar att det 
bland de studerade 12-13-åringarna existerar en social användning av mu
sik. Likaså tycks den musikaliska hemmiljön och föräldrarnas instrumen
talspel ha betydelse i sammanhanget. En förklaringsfaktor i fråga om mu
sikanvändning, som ligger utanför men i viss mån involverad i bakgrund
svariablerna, är kyrkans musikliv. 

Hur barnen uppfattar och använder KM och vilket instrument de valt att 
spela, visar sig framför allt vara avhängigt kön, social och musikalisk bak
grund. Det visar sig finnas klara skillnader mellan de som studerar vid KM 
och de som inte studerar, i förhållande till hur de betraktar framtiden. Am
bitionerna är ofta högre och mer realistiska hos musikskolans elever vad 
gäller studier och yrke jämfört med de kamrater som inte har anmält sig till 
KM. Dessutom uppvisar de två grupperna skilda musikpreferenser och äg
nar sig också åt olika idrotter på sin fritid - båda grupperna är dock lika 
idrottsligt aktiva. På liknande vis som i rekryteringsstudien tycks Bourdieus 
teori om det kulturella kapitalet ha relevans och ett betydande förklarings
värde i frågor om olika gruppers uppfattning och användning av den frivil
liga institutionella musikutbildningen. 
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Reliabilitet och validitet 
Därmed över till frågan om resultatens tillförlitlighet. För att inleda med 
reliabiliteten: på vilket sätt kan tillvägagångssättet vid insamling och 
bearbetning av data ha påverkat resultatet? Hur reliabel är den valda 
metoden - en standardiserad intervju som har registrerats skriftligt? 
Intervjuerna genomfördes av totalt sex intervjuare, vilket möjligen kan ha 
påverkat reliabiliteten i negativ riktning. Att flera intervjuare var inblan
dade hade praktiska och tidsmässiga orsaker - att genomföra 369 intervjuer 
innebär en avsevärd arbetsbelastning. Det som gjordes för att minimera 
nackdelarna med flera inblandade intervjuare var dels en omsorgsfull in
struktion innan intervjuerna och dels en långt driven standardisering av 
intervjusituationen. 

Mer eller mindre ofrånkomligt i en sådan undersökningstyp är en viss in
tervjuareffekt. Barnen kan i vissa fall medvetet eller omedvetet ha svarat i 
högre grad efter vad de trodde förväntades av dem, än som ett uttryck för 
sin "egen" inställning. Som vi uppfattat det har emellertid barnen i de allra 
flesta fall uppträtt frimodigt och avgett svar som i hög grad kan karaktärise
ras som ärliga och "deras egna". Den skriftliga registreringen torde också ha 
bidragit till att skapa en avspänd och tillitsfull kommunikation. De brott i 
ögonkontakten som uppstod när intervjuaren antecknade, gav interaktio-
nen en avspänd och naturligt rytm. 

En betydelsefull fråga ur reliabilitetssynpunkt är huruvida klassificering
arna i socioekonomiska grupper är korrekt utförda och tillförlitliga. Som 
omnämndes i metoddelen var båda författarna involverade i klassifice
ringen av materialet. Det stod efterhand klart, att de uppgifter som barnen 
lämnat om föräldrarnas yrke i många fall var alltför oprecisa för att med sä
kerhet kunna bestämma SEI-kod. Det kunde t ex stå "labbet på ASSI", "mi
litär", "jobbar på ABB". Det visade sig framför allt vara svårt att avgöra 
skillnaden mellan arbetare inom tjänsteproduktion och lägre tjänstemän. 
Dessutom tillkom svårigheten att avgöra vem i hushållet som hade den 
högsta sociala ställningen. 

Av dessa skäl utfördes, ungefär ett år efter den första databearbetningen, en 
omklassificering av deltagarnas socioekonomiska bakgrund. Vid denna för
delningskontroll förväntades eventuella systematiska felklassificeringar bli 
upptäckta. Som ovan antytts fanns det skillnader i fördelningen mellan den 
första och den andra klassificeringen inom SEI-koderna 1-4. Det visade sig 
vara omkring fem procent fler barn till arbetare (SEI-kod 1 och 2) v id om-
klassificeringen och motsvarande procent färre av de lägre tjänstemännens 
barn (SEI-kod 3 och 4). Fördelningen inom SEI-koderna 5-8 visade sig däre
mot i det närmaste identisk mellan de två tillfällena. 

Skillnaden mellan de två klassificeringarna var av en storleksordning som 
ej föranledde någon direkt åtgärd - den först utförda klassificeringen i SEI-
koder fick därför kvarstå. En slutsats som däremot kan dras, är att korstabu
leringarna med de ej sammanslagna SEI-koderna måste betraktas som 
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aningen osäkra. Inte minst genom att antalet inom vissa av dessa SEI-koder 
är så pass litet. Att skillnaderna mellan de två klassificeringarna återfinns 
inom SEI-kod 1-4, visar å andra sidan att de jämförelser som utförts mellan 
de sammanslagna SEI-koderna 1-4 och 5-6 måste betraktas som betydligt 
mer tillförlitliga. 

Det tyngst vägande klassifikationsproblemet i denna studie torde vara in
delningen i SEI-koder, men några ord bör väl också sägas om kategorise
ringarna av svaren. Många av frågorna i denna intervjustudie är öppna. 
Något som innebär att intervjupersonen får använda sina egna ord och ej i 
alltför hög grad påtvingas forskarens perspektiv - klassificeringsproblemet 
förskjuts så att säga på framtiden. Kategoriseringarna är dock fortfarande 
problematiska och möjliga att kritisera. Exempelvis är genreindelningen av 
musik mycket väl värd att diskutera och som nämndes i resultatredovis
ningen är även här materialet reklassificerat. Den först utförda kategorise
ringen av musiksmak visade sig ej ge upphov till några tolkningsbara skill
nader men efter det att indelningen splittrats upp i underkategorier kunde 
vissa skillnader identifieras. 

Metodiken vid undersökningen av musikpreferenser har troligtvis också 
inverkat på resultatet. Att endast fråga efter det bästa respektive det sämsta 
ger en tämligen grov och av kamrattryck och tillfälligheter påverkad svars
bild. Svarens sammanblandning av allmänt och specifikt - genrer och mu
sikgrupper - har också vållat en del svårigheter. Ett alternativ som förmod
ligen gett mer nyanserade resultat kunde ha varit att, som Hargreaves m fl 
(1995), låta försökspersonerna uppge sina preferenser på en tregradig skala 
för ett antal namngivna genrer. Nackdelen med detta förfarande är att man 
ej kan förutsätta att alla deltagare vet hur alla uppräknade genrer låter. En 
annan metodologisk lösning skulle kunna vara att spela upp musikexem
pel som representerar de olika musikformerna. I detta fall reagerar försöks
personerna på ett specifikt musikstycke och nödvändigtvis inte på den 
genre som avses, vilket är svagheten i detta förfarande. 

Alla förekommande metoder att "mäta" musiksmak och alla kategorise
ringar är behäftade med olika svagheter och behovet av teori- och me
todutveckling är stort. I sista instans måste alltid den enskilde forskaren, 
innan hon eller han genomför sin undersökning, göra en bedömning av 
olika metoders för- och nackdelar i förhållade till det aktuella syftet. I den 
här undersökningen ingår lyssnarpreferenser som en av flera aspekter av 
användning av musik och musikutbildning - det är ej primärt en lyssnar-
undersökning. Vid tolkningarna av deltagarnas smak och avsmak i fråga 
om musik har dessutom intentionen varit att väga in den valda metodi
kens svagheter. Av dessa skäl kan tillförlitligheten vid undersökningen av 
lyssnarpreferenserna betraktas som acceptabel. 

Därmed över till frågan om validitet, dvs om man verkligen har undersökt 
det som man avsett att undersöka. I en undersökning som inte i första 
hand syftar till verifiering eller falsifiering av i förväg uppställda hypoteser, 
blir validitet till stor del en fråga om forskarens förmåga att genom de förda 
resonemangen övertyga sina läsare om tolkningarnas rimlighet (jfr Kvale, 
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1989; Patton, 1990). De t är då inte i första hand den statistiska validiteten 
som är i fokus, utan snarare det som brukar benämnas "face validity". For
skarens skicklighet och trovärdighet blir i detta ljus väsentliga kriteria på 
validitet. 

En medvetet genomförd metodologisk pluralism får validitetshöjande ef
fekter: att medvetet blanda kvalitativa tekniker med kvantitativa (eller vice 
versa) och att undersöka samma objekt från olika perspektiv och med 
skilda tekniker.60 Flera resultat i denna intervjustudie är möjliga att jäm
föra med resultaten från den tidigare presenterade rekryteringsstudien som 
baserades på statistik från SCB. D et gäller t ex andelen flickor respektive 
pojkar som studerar vid KM, och det visar sig i detta och andra fall råda god 
samstämmighet mellan undersökningarna. De två studierna stärker va
randras validitet genom att eliminera vad som ibland brukar kallas "mono-
method bias" (jfr Cook & Campbell, 1979). 

Den här intervjustudien har sin tyngpunkt i kvantitativa data men det 
finns även inslag av kvalitativ analysmetodik, t ex vid bearbetningen av 
frågorna om det mest positiva och det mest negativa med KM (s 80 ff). 
Dessutom har, i undersökningens övriga delar, korstabuleringarnas kvanti
tativa data tolkats på ett närmast kvalitativt sätt. Dessa tolkningar kan na
turligtvis ifrågasättas av andra människor - de är i hög grad beroende av 
forskarens, eller mer allmänt det tolkande subjektets förförståelse (jfr Öd-
man, 1979). 

I denna avhandlings första kapitel menar vi att vårt forskningsperspektiv, 
vårt val av teori samt delar av vår förförståelse synliggjorts på ett tillfreds
ställande vis. När det sedan gäller hur involverad vi varit i undersöknings
fältet (Piteå KM) kan sägas att ingen av oss är eller har varit lärare på denna 
institution - våra erfarenheter och kontakter är närmast att betrakta som 
indirekta. Att vi ej har några egenintressen inom musikskolan har hjälpt 
oss att upprätthålla en tämligen distanserad attityd och att kunna kontrol
lera stora delar av vår subjektivitet. Intentionen har varit att i de två studi
erna om KM sätta förförståelsen inom parentes men det är förmodligen 
närmare sanningen att säga att tolkningsprocessen varit dialektisk i relatio
nen mellan förförståelsen och den empiriska nivån. 

I bilaga 2 görs en jämförelse mellan två skolor med olika socioekonomiska 
strukturer, som också fyller en validerande funktion. Denna sammanställ
ning kan ses som ett illustrativt utsnitt ur den grundläggande frågeställ
ningen om den sociala bakgrundens betydelse. Samstämmighet eller lik
nande tendenser kan utläsas på de flesta av frågorna. På ett par av frågorna 
motsäger resultaten i bilagan huvudundersökningen, vilket har diskuterats 
och i vissa fall lett till alternativa tolkningsförslag. 61 

60 Validitetsproblematiken har tidigare behandlats av Brändström & Wiklund (1993b). 

61 Shepard (1993) behandlar validering av test och argumenterar för vikten av att söka efter 
och analysera alternativa tolkningar, "...paying close attention to competing interpretations 
and potential side effects" (s 445). 
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I pedagogisk forskning diskuteras ofta undersökningars begreppsvaliditet, 
dvs hur variabler och teoretiska begrepp har valts ut. Begreppet musikan
vändning har undersökts genom att ställa frågor om musiksmak, musika
lisk avsmak samt fritidsmusicerande och som vi ser det överensstämmer 
dessa variabler i stort sett med begreppet musikanvändning. Detsamma kan 
nog också sägas om valet att låta barnens musikstudier och instrumentval 
representera användningen av KM. 

Möjligen kan invändas att användningen av den frivilliga institutionella 
musikutbildningen, i betydelsen investering i kulturellt kapital, i högre 
grad är en angelägenhet för föräldrarna än barnen. Att undersöka hur föräl
drarna uppfattar och använder KM har legat utanför den här studien, men 
intentionen har varit att i analyserna och tolkningarna spegla föräldrarnas 
förhållningssätt via barnens utsagor. Inför fortsatt forskning bör föräldrarna 
ingå i undersökningen för att mer fullständigt kunna studera i vad mån 
och på vilket sätt det existerar en social användning av musikutbildning. 

Mot begreppsvaliditeten finns på det hela taget ej så mycket att invända, 
men hur förhåller det sig med den externa validiteten - i vad mån är resul
taten möjliga att generalisera? På vilket sätt kan t ex urvalsförfarandet ha 
påverkat resultaten och generaliserbarheten? Urvalet kan sägas ha ägt rum 
i tre steg: kommun, åldersgrupp och skolor - Piteå Kommun, barn födda 
1980 och 11 av kommunens mellanstadieskolor. Två tredjedelar av hela ål
dersgruppen har undersökts och urvalet av skolor har utgått från principen 
att efterlikna spridningen på befintliga skoltyper inom hela kommunen. 
Av dessa skäl har de erhållna resultaten behandlats som vore det i högre 
grad fråga om en totalundersökning än ett stickprov - de observerade skill
naderna kan därigenom betraktas som "verkliga" skillnader. 

Att endast undersöka en åldersgrupp begränsar givetvis generaliserbarhe
ten, och man kan på goda grunder anta att resultaten skulle ha blivit annor
lunda om deltagarna vore t ex tre år äldre. Puberteten är då passerad vilket 
med största sannolikhet skulle ha förändrat deras förhållande till musik 
och musikutbildning. Likaså vore det ej korrekt att ur undersökningsresul
taten dra alltför generella slutsatser för hela riket - vissa resultat skulle med 
stor sannolikhet blivit annorlunda i en storstad. Däremot är det inte för 
mycket att säga att urvalet av barn är representativt för 12-13-åringar inom 
Piteå Kommun och i väsentliga delar förmodligen också för många andra 
medelstora svenska kommuner. 

Som tidigare framgått samverkar kön, social bakgrund och bostadsområde 
och frågan är om detta empiriskt har undersökts i denna studie. Svaret på 
denna fråga måste bli att en av dessa variabler i taget har studerats, i betydel
sen kvantifierats. På grundval av korstabuleringar har i en tolkande ansats 
resultaten på varje fråga integrerats och sammanförts under rubriken sam
manfattning och reflektion. I och med detta förfarande har bakgrundsfakto
rernas sammantagna påverkan kunnat studeras och dessutom har i tolk
ningsprocessen hänsyn tagits till ytterligare påverkansfaktorer som föräl-
draspel och kyrkans musikliv. 



9 3  

På tal om validitet skall läggas ytterligare en aspekt och det är frågan om 
tolkningsbarhet. För att tala med Broady (1988): "Samband som inte låter sig 
tolkas betraktas inte som signifikativa, även om de skulle vara signifikanta 
i statistisk mening" (s 20). Detta är ett förhållningssätt som har genomsyrat 
stora delar av tolkningsarbetet i denna studie. Data som kunnat stödjas av 
andra undersökningar, som uppvisat stabilitet över tid och som låtit sig tol
kas har också betraktats som valida. 

Den slutsats som kan dras av de förda resonemangen om reliabilitet och va
liditet är denna: med angivna utgångspunkter och med vissa reservationer, 
kan undersökningens resultat betecknas som relativt tillförlitliga. 

Den sociala användningen av musik och mu
sikutbildning 

Den här intervjustudien har syftat till att undersöka hur en grupp 12-13 
-åringar använder musik och musikutbildning. Någon hypotes har ej for
mulerats men däremot hade vi en förväntan att finna skillnader i använd
ning som var relaterade till kön, social bakgrund och bostadsområde. Som 
flera gånger har nämnts är könsskillnaderna uppenbara och statistiskt signi
fikanta, medan de andra två bakgrundsvariablerna ger upphov till något 
mindre och i vissa fall mer svårtolkade skillnader. Socioekonomisk bak
grund är den bakgrundsvariabel som, i linje med det utbildningssociolo
giska intresset och valet av teori, legat i fokus genom hela undersökningen. 
Vår förväntan att återfinna en social användning av musik och musikut
bildning är närmast att betrakta som en dold hypotes eller varför inte välja 
ordet tes. Den fråga som närmast kommer att behandlas är om resultaten 
bekräftar denna tes och i så fall i vilken grad. 

Som tidigare framkommit har undersökningen till en del gett stöd åt tesen 
att det bland de undersökta sjätteklassarna existerar en social användning 
av musik och musikutbildning. Det är i denna åldersgrupp skillnad mellan 
hur barn till arbetare och högre tjänstemän använder musikskolan, och 
denna skillnad kan på goda grunder förväntas att bli ännu tydligare i slutet 
av högstadiet och gymnasiet. Är detta en tillräcklig prövning eller finns det 
något som ytterligare kan belysa hur barn med olika socialt ursprung i de ti
diga tonåren uppfattar och använder KM och hur de i övrigt förhåller sig 
till musik? 

Ett socioekonomiskt mönster som framträder i flera av svaren är, att fack
lärda arbetares barn svarar som barnen till högre tjänstemän och akademi
ker och i somliga fall även som företagarnas barn. Hur skall man tolka att 
de facklärda arbetarnas barn i många fall har samma musiksmak, i flera fall 
spelar samma instrument samt uppvisar likartade svarsmönster i fråga om 
musik- och idrottsaktivitet under fritiden som de högre tjänstemännens 
och akademikernas barn? 
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En närliggande tanke är att den facklärda arbetargruppen har förhållandevis 
god ekonomi och ofta satsar tid och pengar på sina barn och deras utbild
ning. För att använda Bourdieus terminologi skulle man kunna säga att de 
konverterar ett ekonomiskt kapital till kulturellt kapital. I sin strävan mot 
den legitima kulturen visar de yrkesutbildade arbetarna "god kulturell 
vilja" medan de ej facklärda arbetarna fortfarande omfattar "nödvändighe
tens smak". 

De två arbetarkategorierna kan sägas vara utrustade med två olika habitus: 
två skilda sätt att tänka, värdera och handla. Dessa båda socioekonomiska 
grupper kommer i många situationer att fatta skilda val om musik och mu
sikutbildning, och dessa val fattas bortom frihet och determinism. De tyd
liga skillnaderna mellan facklärd och ej facklärd arbetare på flera av frå
gorna, visar på riskerna med att inom sociologin aggregera alltför stora och 
heterogena grupper. Frågan är om inte socialgrupp 3 eller arbetarklass idag 
är alltför diversifierade och vittomfattande begrepp - alltför grova verktyg, 
för att kunna användas inom sociologin. Om de två huvudkategorierna av 
arbetare slås samman, vilket är vanligt förekommande inom utbildnings
sociologin, och även förekommer i denna rapport, kommer viktiga skillna
der i objektiva livsvillkor och därav följande objektiva livschanser mellan 
de två grupperna att döljas. 

Dessa skillnader kan dessutom i många fall accentueras av arbetslöshet: ex
empelvis torde det i många fall vara avgörande skillnader i objektiva livs
villkor mellan en familj där båda föräldrarna är facklärda arbetare och en 
familj där endast en av föräldrarna har jobb som inte kräver någon yrkesut
bildning. Att svarsmönstren i denna undersökning i många fall samman
faller mellan facklärd arbetare och högre tjänstemän och akademiker för 
med sig att de sociala skillnaderna - den sociala användningen - neutrali
seras vid sammanslagningarna av de två arbetargrupperna. 

Det har vid ett flertal tillfällen i denna undersökning konstaterats att kön är 
en högst relevant faktor att räkna med i sammanhanget och likaså att skill
naden mellan stad och landsbygd, inte minst genom det kyrkliga inflytan
det, är uppenbar på många frågor om musik och musikutbildning. Till detta 
kommer att det i könsskillnaderna och de geografiska skillnaderna kan fin
nas en "inbyggd" social användning: kön och social bakgrund samspelar 
och det finns sociala skillnader mellan de som bor i stadens centrum och 
ute på landsbygden. 

Även den musikaliska bakgrunden, som den kommer till uttryck i föräl
drarnas instrumentalspel, visar sig stå under inverkan av den socioekono
miska bakgrunden. Om föräldrarna spelar eller inte spelar påverkar i sin 
tur hur barnen uppfattar och använder musik och musikutbildning. 
Exempelvis är det signifikanta skillnader mellan i vilken utsträckning de 
barn som har spelande föräldrar studerar vid KM, jämfört med de familjer 
där ingen av föräldrarna spelar. 
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Ett liknande förhållande råder när det gäller deltagarnas framtidsplaner: de 
är också tydligt påverkade av den sociala bakgrunden och har dessutom 
samband med benägenheten att studera vid KM. Det kan naturligtvis vara 
så att musikstudierna förstärker elevernas tro på sig själva och den egna 
förmågan - att lyckas inom det musikaliska området kan skapa goda cirklar 
som även påverkar andra områden i livet. Förmodligen samverkar den se
lektionsprocess som föregår musikstudierna med ovannämnda utbild
ningseffekter. Dessvärre finns i undersökningen också exempel på den 
motsatta effekten: att musikstudierna ger upphov till upplevelser av in
kompetens hos eleverna. 

Som undersökningen har visat så är situationen komplex - den sociala an
vändningen framträder i flera fall "förklädd" och embryonal. Det framgår 
av resonemanget om de facklärda arbetarnas barn, att det kan det ha sina 
risker att göra alltför omfattande sammanslagningar av socioekonomiska 
grupper. Vidare samverkar de tre explicit uttryckta bakgrundsvariablerna 
inbördes men även med andra bakomliggande faktorer. Konklusionen an
gående den i början på detta kapitel formulerade tesen, skulle därför kunna 
uttryckas på detta vis: en social användning av musik och musikutbildning 
existerar, men kanske på ett något mer sammansatt, nyanserat och indirekt 
vis än förväntat. Det tycks vara ett system av dispositioner som avgör hur 
olika sociala grupper använder musik och musikutbildning - dvs habitus, 
"...that system of disposition which act as a mediation between structures 
and practice" (Bourdieu & Passeron, 1977, s 487). Denna insikt får forsk
ningsmetodiska implikationer som bör beaktas vid fortsatt musikpedago-
gisk forskning. 

Musik och musikutbildning kan för den enskilde individen uppfylla 
många olika, och ibland misskända, syften som har att göra med identitets-
skapande, grupptillhörighet, symboliska värden, investeringar i kulturellt 
kapital etc. Ett stort musikintresse kan för vissa elever vid KM leda till att 
de kan tänka sig en yrkesmässig framtid inom musiken och därför söker in 
till Musikhögskolan. Vad som sker när dessa tidigare musikskoleelever 
möter musiklärarutbildningen kommer att behandlas i avhandlingens an
dra del. 





DEL II 

MUSIKLÄRARUTBILDNINGEN 
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Kapitel 4 

Musikpedagogiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs några centrala förutsättningar som gäller för musik-
pedagogisk verksamhet i allmänhet och musiklärarutbildning i synnerhet. 
Kapitlet inleds med en kortare diskussion kring de två begreppen kultur 
och bildning. Därefter följer en historisk tillbakablick samt en beskrivning 
av problemområdet. I anslutning till genomgången av tidigare forskning 
diskuteras den musikpedagogiska forskningstraditionen under rubriken 
musikpedagogikens vetenskapliga grund. Avslutningsvis beskrivs de två 
institutioner som står i fokus i denna del av avhandlingen: Musikhögsko
lan i Piteå och Framnäs folkhögskola. 

Kultur- och bildningsbegreppen 
Musikutbildning är nära förknippad med begreppen kultur och bildning. 
Det torde knappast vara någon överdrift att påstå att begreppet kultur ge
nom dess användning i olika kombinationer och sammanhang - barnkul
tur, ungdomskultur, subkultur, finkultur, masskultur, borgerlig kultur etc -
har kommit att belamras med ett närmast oräkneligt antal såväl vaga som 
skiftande innebörder. Få begrepp är så mångtydiga, och därigenom också 
missbrukade och missförstådda, som just kultur. Det ligger onekligen 
mycket i filosofen Allan Janiks (1991) karaktärisering av kulturbegreppet 
som "ett i grunden omstritt begrepp" (s 29). 

I denna bråte av benämningar och betydelser kan urskiljas två huvudsak
liga bestämningar: en bredare antropologisk och en snävare estetisk, där i 
det första fallet kultur inbegriper människans totala livssituation, och i det 
andra fallet kultur definieras som liktydigt med konstarterna. Medan den 
estetiska kultursynen kretsar kring "finkulturen" och det intellektuella li
vet, ofta i värderande och normerande ordalag, beskriver det antropologiska 
förhållningssättet den sociala process som skapar olika levnadssätt för olika 
grupper av människor och som ytterst kan beskrivas som syntesen mellan 
människa och samhälle.62 

För att betona sambandet mellan människans materiella existensvillkor och 
hennes kunskaper och värderingar, arbetar en del antropologiskt inriktade 
forskare efter följande definition av kultur: 63 

62 Antropologi; läran om människan. Estetik; vetenskapen om det sköna. Begreppens etymo-
logi går tillbaka till an 'thropos, med betydelsen människa och det grekiska verbet aistha-
nomai, förnimma (jfr Sohlmans musiklexikon under musikestetik). 

63 I sin bok "Kritik av kulturen" anknyter Göran Palm (1978) till ett antropologiskt förhåll
ningssätt genom att hävda att det är i arbetslivet, och vanligtvis ej på teatern eller konser
ten, som människans primära kulturbehov tillgodoses. Paul Willis (1990) följer Palms tanke
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"...de former i vilka människor hanterar de erfarenheter som deras sociala 
och materiella existens alstrar. Kultur är alltså det sätt genom vilket sociala 
relationer i en grupp struktureras och formas, men även det sätt på vilket 
dessa former upplevs och förstås" (Hannerz, Liljeström & Löfgren, 1982, s 
33). 

Bohman (1985) slår an ett liknande tonläge genom att definiera kultur som 
"de mer eller mindre sammanhängande och varaktiga inställningar, kun
skaper och värderingar och andra idéer som överförs och delas inom ett 
samhälle eller en grupp " ( s 9). 

Olsson (1993) beskriver i en doktorsavhandling hur kulturpolitiska ställ
ningstaganden påverkade musikpedagogiken under 70-talet och hur denna 
påverkan fick konsekvenser för den högre musikutbildningen som kan 
spåras ända fram till idag. I avhandlingen utreds förhållandet mellan de es
tetiska och antropologiska kulturbegreppen samt på vilket sätt dessa är rela
terade till ett kreativt respektive reproducerande förhållningssätt till musik 
och musikundervisning. 

Polariseringen av de vedertagna kulturbegreppen estetiskt respektive an-
tropologiskt är emellertid inte problemfritt. Antropologibegreppet har, lik
som det estetiska, förvandlats avsevärt under de senaste c:a 120 å ren. Synar 
man det estetiska kulturbegreppets användning visar det sig att det innefat
tar många fler innebörder än dem som är förbundna med konstarter, och då 
framför allt sådana som har med bildningsgodsidén och därmed förknip
pade trosföreställningar om "eviga värden" att göra (jfr t ex Gustavsson, 
1991). 

Onsér-Franzén (1992) vi sar i sin avhandling "Kulturernas kamp" på det es
tetiska kulturbegreppets socialt särskiljande konsekvenser. När kultur görs 
liktydigt med "konstarterna" handlar det endast om en avgränsad och spe
ciell del av mänsklig verksamhet; en kultur som oftast är främmande för 
stora grupper i samhället. I avhandlingen förfäktas tesen att det under hela 
1900-talet utkämpats en kamp om kulturens tillgänglighet och bildningens 
betydelse för människan. 

"Sedan slutet av 1800-talet har samhället förändrats i demokratisk riktning 
och med kontinuerlig utjämning av materiella och sociala skillnader. I för-
hållningssätten till kultur fortlever ändå samhället utifrån olika delkultu
rella intressen" (s 244). 

Enligt Onsér-Franzen leder kultur och kulturpolitik ofrånkomligen in på 
frågor om klass och konflikt. Två viktiga utgångspunkter i hennes avhand
ling är Gramscis hegemonibegrepp och Bourdieus kulturreproduktionste
ori. Med referens till ytterligare ett antal forskares arbeten, tvinnas teore
tiska trådar samman till ett konfliktteoretiskt perspektiv. Genom att under

spår genom att hävda att "we are all cult ural producers in some way and of some kind in our 
everyday lives. It is still often denied or made invisible in many of our official attitudes and 
practices, in our formal liv es and communications" (s 128). 
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söka olika sociala gruppers förhållningssätt till kultur, visar Onsér-Franzen 
hur uppväxtmiljö, utbildning eller avsaknad av utbildning präglar förhål
landet till kultur: 

"Men medan 'kulturen' på ett självklart vis hör hemma som vana i exem
pelvis den borgerliga traditionalistens delkultur, är den institutionaliserade, 
professionella 'kulturen' en sällsynt fågel inom arbetarnas delkultur"(s 240). 

En viktig slutsats i avhandlingen är att kampen om kulturen i själva verket 
kan sägas handla om klassamhällets fortlevnad i form av delkulturernas 
kamp. Ett liknande resonemang för Sundin (1988) då han menar att det 
finns en inbyggd motsättning i synen på kulturarvets betydelse för männis
kan. Genom att olika delkulturer och olika sociala grupper uppfattar kultur 
och kulturella värden olika, blir det missvisande att tala om kulturarvet 
som om det hade en entydig innebörd. Snarare handlar det om olika kul
turarv. 

Gustavsson (1991) har i en avhandling om bildningens väg i svensk arbetar
rörelse 1880-1930, visat hur olika bildnings- och folkbildningsideal uppstod 
ur ojämlikheten mellan det enkla folket och den maktutövande eliten, och 
hur dessa ideal fortsättningsvis kom att tjäna som klassmarkör. Gustavsson 
visar på tre grundläggande bildningsideal: Medborgarbildning, som med 
rötter i fransk upplysning syftade till att sprida vetenskapens och förnuftets 
ljus över världen. Självbildningsidealet, som med anknytning till Kant och 
Rousseau ser människan som aktiv till sin natur och där människornas 
egna aktiviteter utgör grunden för kunskap samt nyhumanismen, vars bä
rande tanke är att individen utvecklas genom att införliva den klassiska 
kulturens skapelser med sin egen personlighet. De olika bildningsidealen 
och dess klassmarkerande innebörder leder enligt Gustavsson till olika för
hållningssätt till det estetiska kulturarvet: Beundrande övertagande, som 
innebär ett reservationslöst tillägnande av det borgerliga kulturarvet och 
som leder till en tillbakablickande hållning. Kritiskt övertagande, som in
nebär att man tillägnar sig den borgerliga kulturen men med distans och på 
egna villkor. Kultur separatism, som avskiljer den borgerliga kulturen från 
folkets kultur med syfte att bevara och bygga upp en egen folkkultur. 

I sammanhang som rör kultur och bildning inryms således motsatsförhål
landen som speglar kulturbegreppets i grunden dualistiska karaktär: kultur 
som totalitet eller kultur som konst. I detta spänningsfält kan i sin tur ur
skiljas ett antal polära dimensioner som uttryck för relationen mellan olika 
pedagogiska ideal: personliga bildningsideal kontra nyttoinrikad yrkesut
bildning, jämlikhetsskapande ideologi kontra elitistisk ideologi, processin-
riktad utbildning kontra målinriktad utbildning. I detta kapitel kommer vi 
fortsättningsvis att bl a uppmärksamma hur kultursyn och bildningsideal 
förändrats över tid, och på vilka sätt dessa förändringar påverkat musiklä
rarutbildningens innehåll och form. 
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Musikpedagogiken i Sverige - några 
återblickar 

Den traditionella musiklärarutbildningen 

Statlig utbildning av musiklärare har i Sverige funnits sedan början av 
1800-talet. Den första musikläraren examinerades år 1814 vid Kungliga Mu
sikaliska Akademins (KMA) undervisningsverk. Mellan 1814 och 1842 ut
bildades c:a 80 musiklärare. Dessa pionjärer inom musiklärarkåren hade - i 
likhet med sina efterföljande kolleger till långt in på 1900-talet - en dubbel 
funktion: de var både organister i kyrkan och musiklärare, främst vid gym
nasierna som hade ett omvittnat mycket rikt musikliv (Ahlbeck, 1994). 
Även om det i den tidiga musiklärar- och organistutbildningen lades vikt 
vid förmågan att undervisa, torde den del i utbildningen som specifikt av
såg undervisningsmetodik ha varit relativt bristfällig, åtminstone fram till 
början av 1900- ta let då en särskild kurs i skolmusik inrättades vid konser-
vatoriet64 och som innebar det egentliga startskottet för utvecklingen av en 
praktisk, pedagogisk utbildning för musiklärarkandidater (Tegen, 1955). 

I mitten av 1800- talet hade utbildningen av musiklärare formaliserats ge
nom att en särskild examensordning införts vid konservatoriet, som under 
överinseende av KMA svarade för den i formell mening högsta nationella 
utbildningen av kyrkomusiker och musiklärare. Parallellt med konservato
riet i Stockholm kom senare att etableras konservatorier med utbildning av 
musikpedagoger även i Malmö (grundad 1907) och Göteborg (1917). 

Att den högre musikutbildningen i Sverige, trots denna breddning, under 
lång tid framåt kom att präglas av tanken om en centralistisk överhöghet, 
visar sig bl a genom att Musikhögskolan i Stockholm hade monopol på ut
färdande av högre musiklärarexamen (musikdirektör) ända fram till 1971, 
det år då även konservatorierna i Malmö och Göteborg, genom ett riksdags
beslut från 1970, gavs status som statliga musikhögskolor (jfr SOU 1976:33). 
Andra institutioner med högre musikutbildning, som i samband med hög-
kolereformen 1977 helt eller delvis kom att inordnas i högskolesystemet var 
Folkliga musikskolan i Ingesund (1923), Framnäs folkhögskolas musiklinje 
(1952) samt Örebro musikpedagogiska institut (I960).65 

I utbildningen av dessa på traditionell grund fostrade musiklärare hade 
lagts stark tonvikt vid en långt driven instrumental och vokal färdighet. En 
väsentlig del av utbildningen ägnades även ämnen som harmonilära, mu
sikhistoria samt kör- och orkesterdirigering. Vissa delar av det som under

64 Benämningen konservatorium ändrades 1942 till Kungliga Musikhögskolan. 

65 Bland musikskolor som, utöver de nämnda utbildningsinstitutionerna, har bidragit till för
sörjningen av musiker och musikpedagoger kan nämnas Stockholms Musikpedagogiska Insti
tut (SMI), musikhandledarlinjen vid Härnösands Folkhögskola, Stockholms Borgarskola och 
Edsbergs Musikinstitut (Sveriges Radios Musikskola). 
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visades om var dessutom gemensamt för kyrkomusiker och i viss mån 
även för musiker. Denna inriktning motiverades bl a av att musiklärarna i 
sin yrkesutövning, parallellt med undervisningsuppgifter inom skolväsen
det, oftast var engagerade i stadens eller församlingens offentliga musikliv i 
egenskap av ledare för orkesterföreningar, körer etc (jfr Ek, 1989; Reimers, 
1994). 

Den inriktning och de estetiska ideal som karaktäriserade den traditionella 
musiklärarutbildningen, och som byggde på den så kallade konservatorie-
traditionen66, var djupt rotad i borgerliga föreställningar och föreskrifter om 
vad "god" musik och "god" musikundervisning bör vara.67 Med dessa ut
gångspunkter uppfattades den västerländska konstmusiken som det ideal 
efter vilken annan musik värderades. Reimers (1994) g er, i en allmänt hål
len beskrivning av hur traditionell musikpedagogisk praxis kunde gestalta 
sig under första hälften av 1900-talet, följande karaktäristik: 

"Den historiska musiken i musikutbildningens repertoar blev den 'norma
la' och adekvat till denna var de förmedlande metoderna. De bestod inte 
bara av det uråldriga imiterandet, där läraren förebildar och eleven härmar 
och där kunskaper om kulturarvet var en viktig förutsättning. Infogad i 
denna pedagogik var också föreställningar om det 'rätta' sättet att hantera 
ett instrument, om en 'idealisk' vokal tonbildning, om nödvändigheten att 
kunna läsa noter. Musiken och metoderna återspeglade ömsesidigt varan
dra" ( s 138). 

Vid sidan av ämnesutbildningen innefattade musiklärarutbildningen en 
praktisk-pedagogisk del som avsåg att ge grundläggande metodiska färdighe
ter i gehör och notkunskap med inriktning mot olika skolformer och sta
dier. Hur musiklärarkandidaterna i 40-talets Sverige kunde uppfatta och 
värdera utbildningens målsättning och innehåll illustreras genom följande 
citat: 

"Den metodiska utbildningen, som huvudsakligen syftade till att förmedla 
grundläggande färdigheter för undervisning i gehörslära och melodiläsning 
i småskolan, folkskolan och realskolan, kunde av en del musikstuderande 
uppfattas som mindre intressant utbildning än skolningen för t ex framtida 
konstnärliga uppgifter på högre nivå med elitkörer och egna konsertfram
trädanden " (Ek, 1989, s 106). 

66 Termen konservatorium förknippas vanligen med en inrättning som bedriver musikerut
bildning, men kan också stå som beteckning för en institution som inrymmer både musiker- och 
musiklärarutbildning. Ibland avser termen en institution för högre musikutbildning, men på en 
lägre nivå än musikhögskolornas och/eller universitetens utbildningar (jfr Sohlmans lexikon 
under Musikhögskola). Jfr också engelskans conservatory med betydelsen drivhus. 

67 Begreppet borgerlig skall i detta sammanhang förstås i en beskrivande, inte värderande 
mening. Inom musiksociologin används begreppet "borgerlig musikkultur" för att beskriva det 
bildningsideal som kännetecknade det offentliga musiklivet framförallt i 1700- och 1800-
talsmusiken (jfr Sundin, 1988; Tegen, 1955; Öhrström, 1988). För en grundlig genomgång av den 
borgerliga offentlighetens framväxt, se Habermas (1962). 
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Sammanfattningsvis framtonar bilden av den på traditionell grund for
made musikläraren som en person, vars yrkesfunktion kan beskrivas som 
både kulturbärarens i samhället och lärarens i skolan. 

Musiken i skolorna 

Musikundervisningen i folkskolan var under 1800-talet och långt in på 
1900-talet liktydig med sångundervisning. Grunden i sångträningen utgjor
des av psalmer men utvidgades så småningom till att omfatta även sång
melodier av mer profan karaktär. De fosterländska sångerna, sedelärande 
sånger, natur- och årstidssånger samt folkvisor och sånglekar utgjorde den 
huvudsakliga repertoar ur vilken dessa sånger hämtades (Netterstad, 1982). 
Urvalet av sångerna ingick som ett led i den mycket medvetna påverkan, 
eller snarare ideologiöverföring, som syftade till att stärka respekten och 
vördnaden för Gud, konungen och fosterlandet. Framförallt betonades mu
sikundervisningens fostrande och ceremoniella funktioner där sången i 
kyrkans och fosterlandets tjänst - som bekännelsehandling, bekräftelse av 
religiösa upplevelser och patriotiska känslor - dominerade (Jfr Ahlbeck, 
1994; Isling, 1988; Tegen, 1955). 

Förhållandet kyrka-hem-skola, och de skolsångböcker som hörde samman 
med undervisningen i folkskolan och läroverkens skolmusik, svarade mot 
en naturlig och självklar verklighet för de allra flesta folkskollärare och 
konservatorieutbildade musiklärare. Det kan också uttryckas som att den ti
dens musikpedagoger hade en relativt enhetlig syn på vad musikämnet 
skulle innehålla och hur denna undervisning skulle gå till. Med sådana ut
gångspunkter gavs musikundervisningen en självklar plats och legitimitet i 
samhälle och skola som står i bjärt kontrast till det senare 1900-talets mång
kulturella samhälle. 

Netterstad (1982) visar i sin avhandling om de svenska skolsångböckerna 
från 1842 till 1972, på sångens och sångundervisningens dominans i musik
undervisningen. År 1906 hade den första upplagan av den närmast klas
siska sångboken "Sjung svenska folk" sammanställts, och ännu på 40- och 
50-talen var den musikpedagogiska verksamhet som bedrevs i skolorna -
folkskolor, realskolor, läroverk och seminarier - främst uppbyggd kring 
sångträning och körverksamhet. 

Den metodik som genomsyrade musikpedagogiken i skolorna under 1900-
talets första hälft, byggde i väsentlig utsträckning på de principer för musik
undervisning som lärarna vid konservatoriet i Stockholm, Anna Bergs
tröm och senare Hjalmar Torell (jfr T orell, 1948) introducerat och som in
nefattade gehörsträning med notläsning, tonbildning och röstvård som cen
trala moment. I den musikundervisning som bedrevs vid lärarseminari-
erna och läroverken, gavs även visst utrymme för instrumentalundervis
ning i musik. 
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Vi noterar också att det i musiklärarkåren fanns motbilder till den domine
rande, vokalt inriktade musikpedagogiken. Ett ofta citerat exempel är Knut 
Brodin, som under 30- och 40-talen med sitt personliga och okonventio
nella förhållningssätt till musik och musikundervisning inte drog sig för 
att, såväl i den offentliga debatten som i den egna undervisningen, ifråga
sätta gängse praxis inom musikpedagogiken. Brodin kan i flera avseenden 
sägas vara före sin tid, genom sin öppna inställning till musikämnets inne
håll och metoder och genom att i undervisningen utgå från barnens egna 
behov och intressen (jfr Bj0 rkvold, 1989; Emanuelsson, 1990; Sundin, 1988). 

Även om det under mellankrigstiden, främst genom influenser från Tysk
land, fanns ambitioner att introducera en mer instrumentalt inriktad un
dervisning i skolan, skulle det dröja till efter mitten av 1900-talet innan 
den grundmurade sångtraditionen på allvar kom att utmanas. Först med 
1955 års läroplan byter musikämnet i skolan namn från "sång" till "musik", 
vilket kan ses som ett tecken på att den vokala hegemonin var på väg att 
uppluckras för att ge plats för ett bredare innehåll och nya undervisnings
former (jfr Ek, 1989; Emanuelsson, 1990). 

Kring mitten av 1950-talet hade, främst genom Daniel Helidéns insatser för 
spridningen av den så kallade Orff-metodiken, nya idéer kring begreppet 
skolmusik etablerats. Dessa idéer som byggde på tonsättaren Carl Orffs peda
gogiska koncept utgick från en metodik som ansågs särskilt lämplig just för 
undervisningsbruk. Metodiken innefattade både sång och spelaktiviteter 
med användande av bl a blockflöjt och för skolsituationen särskilt utfor
made xylofoninstrument. I början av 60-talet publicerades även ett antal nya 
läroböcker i musik vars innehåll vittnade om att nya attityder och förhåll
ningssätt till musikämnet var i antågande (jfr Ek, 1989). Vid sa mma tid hade 
också utbyggnaden av de kommunala musikskolorna börjat ta ordentlig 
fart, vilket skulle få stora konsekvenser bl a för synen på instrumentalme
todikens och ensembleverksamhetens betydelse i musikundervisningen. 

Från och med 60- talet kom successivt nya musikformer - jazz, pop och 
rock - att beredas plats i skolans och musikskolans undervisning. Ett tillta
gande intresse för svensk folkmusik liksom kontakten med musik från an
dra kulturområden bidrog, tillsammans med influenser från nutida konst
musik, till en avsevärd breddning av musikundervisningens innehåll. Hos 
många av de experimenterande tonsättarna inom den nutida konstmusi
ken, förenades ett utpräglat intresse för det "totala ljudlandskapet" med ett 
starkt pedagogiskt engagemang. Detta fick till följd att musikaliska aktivite
ter sammanfattade i begrepp som ljudkompositioner, fritt skapande, ljudla-
borationer etc kom att utvecklas för pedagogisk användning i klassrum
met.68 

68 Bland de internationellt verksamma tonsättare som kom att få stor betydelse i dessa sam
manhang kan nämnas Richard Murray Schaefer, John Paynter och John Cage. I Sverige: Jan 
Bark, Folke Rabe m fl (jfr Reimers, 1978). 
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Genom dessa influenser, tillsammans med påverkan från reformpedagoger 
som Dalcroze, Suzuki och den tidigare nämnda Orff, växte så småningom 
fram en mångfacetterad syn på musikundervisningens mål, innehålls- och 
metodfrågor. Till detta ska läggas insatserna inom den musikrelaterade 
"barn och kreativitetsforskningen"69 samt utvecklingen inom det musikte
rapeutiska området, som ytterligare bidrog till att de didaktiska frågorna 
inom musiklärarutbildningen blev fler och mer mångskiftande. Inom de 
två sist nämnda områdena - som fick stort genomslag i svensk musikpeda-
gogisk praxis under framförallt 70- talet - betonades ett fritt musikaliskt 
skapande genom drama, rörelse, bild och musik, vilket starkt bidrog till att 
lyfta fram musikpedagogikens sociala och terapeutiska funktion (se t ex 
Bjorkvold, 1989; Hallin, 1984; Je rnström & L indberg, 1995; Lindberg, 1976; 
Ruud, 1990). 

Under 70-talet hade också den sk progressiva musikrörelsen växt fram som 
ett alternativ till den etablerade "finkulturen" och som motkraft till den 
kommersiella kulturen. Med förankring i den radikala vänsterrörelsen, och 
med influenser från bl a folk- och popmusik, fokuserades musikens sociala 
och politiska dimension. Med musikrörelsen sattes begrepp som kulturell 
mångfald, musikfester och kollektivt musikskapande i centrum (jfr Fornäs, 
1979, 1985; Olsson, 1993). 

Genom denna på bred front spirande utveckling hade också vägen öppnats 
för det förändringsperspektiv i svensk musikpedagogik som kom att torg
föras genom OMUS-reformen. 

En ny musiklärarutbildning 

OMUS70 utgjorde grundval för en helt ny och förändrad musiklärarutbild
ning. Den nya utbildningens primära mål var att låta den traditionella och 
otidsenliga musiklärarutbildningen "komma ikapp verkligheten". Man 
ville skapa en bredare och öppnare pedagog som skulle ha god överblick 
över många musikstilar, instrument och genrer. Från att huvudsakligen ha 
prioriterat västerländsk konstmusik skulle den nya utbildningen ge en vi
dare syn på olika musikstilars värde. Ämnen som improvisation och eget 
skapande skulle få en mer framträdande plats. Vidare framhölls önskvärd
heten av att i ett gryende mångkulturellt samhälle stimulera invandrar
grupper att odla sina egna musikaliska traditioner. Särskild betoning lades 
även vid betydelsen av att en uppbyggnad av musikpedagogisk forskning 
kom till stånd. 

69 Med kreativitetsforskning avses den forskning som inom musikområdet representeras av 
framförallt Bertil Sundins (1977) och senare Jon-Roar Björkvolds (1985) forskning om barns 
musikaliska skapande. 

70 Organisationskommittén för högre musikutbildning (jfr SOU 1976: 33). 
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I förlängningen av SÄMUS71 försöksverksamhet inrättades, parallellt med 
ettämnesutbildningen, en ny tvåämneslärarutbildning vilket innebar att ut
bildningen till musiklärare kunde kombineras med ett universitetsämne -
engelska, historia, svenska eller matematik.72 I förändringsbilden ingick 
också en tydligare markering av yrkesrollen och utbildningens lärarinrikt-
ning i form av en ökad satsning på pedagogik, metodik och skolförlagd 
praktik. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen skulle nu omfatta 
40 studiepoäng vilket motsvarade 25 procent av hela utbildningen. 

Det förändringsperspektiv som synliggjordes i SÄMUS-utbildningen och 
OMUS-reformen, kan sammantaget ses som en indikation på att musiklä
rarutbildningen nu var redo att dels ta upp kampen mot "estetiska fördo
mar" genom att vidga perspektiven mot andra estetiska och sociala erfaren
heter än de traditionellt accepterade och dels, på ett tydligare sätt, markera 
utbildningens lärarinriktning. Det musikaliska innehållet indelades i sex 
repertoarområden: 

1. Europeisk musik före 1750: medeltid, renässans, barock. 
2. Europeisk musik 1750-1900: klassicism, romantik. 
3. Konstmusik efter 1900: nutida konstmusik, experimentell musik. 
4. Afroamerikansk musik: alla former av jazz- och rockmusik. 
5. Nordisk folkmusik, som i vid mening innefattar både spelmansmusik, 
vistradition och folkrörelsernas musik. 
6. Övriga etniska gruppers folk- och konstmusik. 

Utbildningen av musiklärare hade före reformen i huvudsak omfattat om
rådena 1-3; en utbildning som karaktäriserades i hög grad av repertoar som 
byggde på skriftlig tradition, dvs noter, förmedlad via estetiska ideal och in
lärningsprocesser som är vitt skilda från vad som är vanligt inom t ex rock-
och folkmusik. Utmärkande för repertoarområdena 4-6 är att de ofta för
knippas med musikformer som lärs in och utövas utan hjälp av noter (jfr 
Brändström, Johansson & Wiklund, 1989). 

I denna repertoarområdesindelning speglas också de stora dominerande 
musiktraditioner som brukar benämnas den europeiska, med förankring i 
västerländsk konstmusik, och den afroamerikanska, representerande olika 
former av jazz, pop och rock. Dessa två inriktningar kan sägas representera 

71 Av stor betydelse för framväxten av OMUS-idéerna var den särskilda musiklärarutbild
ning, SAMUS, som hade startats vid Musikhögskolorna i Göteborg 1971, Malmö 1973 och Pi
teå 1975 (jfr Olsson, 1993). Se även Ek ( 1989); Henningsson, Ling & Olsson (1990); Olsson, 
(1994). 

72 Det bör i sammanhanget nämnas att den "svenska modellen" (ettämnesutbildning) för ut
bildning av musiklärare ingalunda är internationellt representativ. I andra europeiska län
der, t ex Danmark, Frankrike och Italien, existerar inte någon särskild ettämnes-musiklärar-
utbildning. På de högre stadierna (motsvarande vår svenska gymnasieskola) omhändertas 
musikutbildningen ofta av universitetsutbildade musikvetare och på grundskolenivån funge
rar i hög utsträckning, som i t ex Frankrike, utövande musiker som lärare (jfr Reimers, 1994). 
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inte bara två i musikalisk mening skilda kategorier. Snarare handlar det om 
två olika paradigm.73 Medan den europeiska traditionen lägger tonvikten 
vid huvudsakligen de estetiska kvaliteterna i musiken innefattar den afroa-
merikanska, förutom en annan estetik, också en utpräglat social dimension. 
Detta får didaktiska konsekvenser vilket kan exemplifieras med pop, och 
rockmusikens intåg i skolornas och musikhögskolornas undervisning - en 
utveckling som också skapat debatt om den så kallade formella respektive 
informella inlärningens olika förutsättningar. 

Om formell och informell musikinlärning 

Inom den musikvetenskaplig forskningen har, fr o m 70-talet och framåt, 
intresset alltmer kommit att riktas mot de sociala och estetiska yttringar 
som brukar sammanfattas under begreppet ungdomskultur.74 Denna forsk
ning har bl a bidragit till ökad förståelse av hur specifika särdrag inom olika 
subkulturer - musik, kläder, språk, gester etc - spelar en viktig roll i ungdo
marnas totala livssituation; särdrag som innefattar ett samband mellan mu
siken och sociala koder75 som en renodlat musikalisk/estetisk betraktelse 
av musiken tenderar att dölja, men som är viktig både för den rent kun-
skapsmässiga förståelsen och för kvaliteten av musikupplevelsen (jfr Ber-
kaak & Ruud, 1990; Björnberg, 1989; Brolinson & Larsen, 1994; Fornäs, 1989; 
Trondman, 1989). 

73 Begreppet paradigm (böjningsmönster) kan sägas representera ett, inom ett visst kultur
mönster, vedertaget sätt att uppfatta "världen" eller vissa avgränsade aspekter av denna 
värld. Den engelske sociologen Graham Vulliamy (1977) beskriver med utgångspunkt från 
brittiska förhållanden tre musikparadigm som vart och ett refererar till skilda idémässiga 
och innehållsliga områden inom musikpedagogiken: Ett traditionellt paradigm, som knyter 
an till den västerländska konstmusiken, ett avantgarde-paradigm som i huvudsak går ut på 
att med utgångspunkt i den "totala ljudvärlden" stimulera till eget skapande samt ett öppet 
paradigm, som tar sin utgångspunkt i elevernas egen musik- och erfarenhetsvärld (rock, pop 
etc). I Vulliamys efterföljd har förts fram även andra förslag till avgränsningar och utvidg
ningar av paradigmbegreppet. I Sverige har t ex myntats begreppet folkmusikparadigm (jfr 
Bouij, 1988; Sundin, 1988). 

74 Att beskriva ungdomskulturen som om det gällde en kulturyttring ger dock en förenklad 
bild av verkligheten. Korrektare är att tala om ungdomskulturer. Detta illustreras tydlig i 
"ungdomsmusiken" som genom sin differentiering och mångfald riktar sig till alla samhälls
skikt och åldersgrupper och där inom detta vida fält, olika subkulturer kan finna eller skapa 
just "sin" musik. 

75 Vår uppfattning är att musik som uttryck för sociala koder och förhållningssätt i hög grad 
gäller även för den europeiska konsttraditionen, men att dessa traditionella koder och för
hållningssätt varit mer eller mindre "tagna för givet" (ej problematiserade) inom den högre 
musikutbildningen. Resultatet av populärmusikens införlivande i den institutionella musi
kutbildningen är att uppfattningar som tidigare uppfattats som "naturliga", åtminstone till 
viss del, bringats ur sitt naturliga läge till förmån för en mera öppen och problematiserande 
inställning till musikundervisningens innehåll och metoder. 
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Ziehe (1986) använder begreppet kulturell friställning för den situation som 
råder i ett senmodernt samhälle med nya normer och värdesystem. Tradi
tioner som gav trygghet har raserats och i ett mångkulturellt samhälle 
tvingas både ungdom och vuxna att orientera sig och skapa nya innebörder 
och strukturer i tillvaron. Med anknytning till den vetenskapstradition som 
företräds av bl a Ziehe, har i en svensk studie, tre rockband från olika soci
ala miljöer jämförts (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1988). Av studien fram
gick hur ungdomars olika sociala erfarenheter fortplantade sig in i musik 
och samvaro och under en lekfull yta anades djupgående identifikations-
skapande processer. Rockmusikens läroprocesser beskrevs som kollektiva, 
frivilliga, spontana, informella och öppna till sin karaktär. Som motbild till 
detta "öppna lärande" ställdes skolan, vars läroprocesser framställdes som 
individuella, obligatoriska, institutionaliserade, formaliserade och slutna. 

Fornäs (1989) konstaterar att rockmusik som pedagogisk praxis är mycket 
komplex: instrumenteli eftersom det i hög grad handlar om praktisk och 
teknisk inlärning, social genom den språkinlärning, symboliska uttrycks
former och relationsformer som kommer till uttryck. Fornäs betraktar 
rockmusiken som en livsstil och som ett alternativ för inlärning som är vä-
senskilt från skolans formella undervisning. 

Skolan har givetvis sina fördelar, menar Fornäs, genom sin stabilitet och 
som instrument för att föra ut ett nödvändigt handhavande av kunskap. 
Men det är viktigt att se att den har brister och även producerar problem 
som kan kompenseras för och även protesteras mot genom självvalda kul
turella aktiviteter. Ett skäl till att problemen överhuvudtaget uppstår är, en
ligt Fornäs, de krav som staten, skolan och den fria marknaden ställer och 
som begränsar möjligheten till fria val och självuttryck. Ungdomskulturen 
försöker ofta protestera mot dessa krav och rockmusiken uttrycker på 
många sätt motsättningar och spänningar som ligger inbyggda i det mo
derna samhället. 

Det framstår mot denna bakgrund uppenbart att ungdomskulturerna - som 
en faktor bland flera - inspirerat till förändringar av den institutionella 
musikundervisningen. Beträffande kunskapssynen har skett en tyngd
punktsförskjutning där begrepp som social aktivitet och frigörelse kommit 
in i bilden vid sidan av den traditionella förmedlingspedagogiken eller an
norlunda uttryckt: den kunskapssyn som tidigare satte förmedlingspedago
giken i centrum, med reproduktion och kontroll som bärande element, har 
kommit att kompletteras med pedagogiska förhållningssätt där ökade inslag 
av själ v verksamhet och självuttryck vunnit inträde (jfr Ol sson, 1993). 
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Problemområdet 
Den utveckling som beskrivits visar att musikpedagogiken i Sverige karak
täriseras av ett antal olika traditioner och idériktningar som successivt in
förlivats i den musikpedagogiska vardagen. Förändringsprocessen innebär 
en rörelse från en relativt enhetlig syn på hur musikundervisning skall be
drivas i riktning mot en mångkulturell situation med många olika uppfatt
ningar om hur undervisning kan bedrivas. 

Perspektivet har i denna rörelse förskjutits från en estetisk kultursyn mot 
ett bredare antropologiskt synsätt på musikämnet vilket väsentligt förändrat 
förutsättningarna för musikpedagogisk verksamhet. Situationen för musik
ämnet är att det i dagsläget finns flera parallella paradigm - traditionella och 
förändringsinriktade, formella och informella - som kämpar om utrymmet 
och som ur ett mål-innehåll-metodperspektiv ställer stora krav på mu
sikläraren och musiklärarutbildningen. 

På en överordnad nivå, och något förenklat, skulle detta förhållande kunna 
uttryckas som relationer mellan ett traditionsbevarande och förnyelseinrik-
tat förhållningssätt till musik och musikundervisning. Inom denna tudel-
ning och i dess skärningspunkter, kan i sin tur urskiljas olika konstnärliga 
och pedagogiska inriktningar och ideal som i den musikpedagogiska prakti
ken möts, kompletterar och konfronterar varandra. 

Med Bourdieus terminologi kan situationen inom den högre musikutbild
ningen beskrivas som att vi har att göra med ett pedagogiskt fält, där olika 
aktörer möts och sinsemellan för en kamp om positioner och tolkningsföre
träde inom fältet. Den grundläggande och konkreta fråga som utmynnar ur 
denna minst sagt komplexa situation är: Hur ska musikundervisning ut
formas med hänsyn taget till alla i tiden förekommande kulturella ytt
ringar, musikformer och undervisningstraditioner? 

Ett annat problem rör den närmast klassiska frågeställningen huruvida mu
sikläraryrket primärt bör vara knutet till musikerskap eller lärarskap, vil
ken av dessa båda sidor som bör väga tyngst i yrkesutbildningen, och om 
(och på vilket sätt) det är möjligt att uppnå en fruktbärande syntes mellan 
musikerkunskaper och lärarkunskaper inom ramen för en sammanhållen 
utbildning? 

Formellt står begreppen musiker respektive musiklärare för två olika typer 
av kvalifikation, som i sig representerar två olika yrken med skilda utbild
ningar och funktioner. Vi har också tidigare konstaterat att en av OMUS in
tentioner var att markera denna skillnad genom att i högre grad betona ef-
terstavelsen lärare i yrkesbenämningen musiklärare. A ven om det oom-
tvistligen har skett mycket under de snart 20 år som OMUS intentioner fått 
verka i den högre musikutbildningen, torde det råda delade meningar om i 
vilken omfattning förändringsambitionerna fått reella genomslag i utbild
ningen. Claesson (1993) skriver: 
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"Som jag ser det, ledde OMUS-reformen i sig själv inte till att didaktiska 
frågor blev viktiga i lärarutbildningen. Visserligen hade perspektivet för
skjutits, från en mer estetisk kultur/konstsyn, mot ett bredare antropolo-
giskt synsätt på musikämnet, men detta gällde fortfarande bara själva äm
net" (s 103). 

Vi har också tidigare berört föreställningen enligt vilken "den gode pedago
gen" definieras genom egenskapen "hög spelskicklighet". Det torde inte 
vara någon överdrift att påstå att denna föreställning fortlever bland många 
studerande och lärare vid våra musikhögskolor. Brändström & Wiklund 
(1993b) konstaterar att instrumentallärarna som yrkesgrupp av tradition 
har stått musikeryrket nära. Hög specialiseringsgrad och konstnärliga ambi
tioner har kännetecknat denna lärargrupp och gör så än i dag. Musiklärar
studerande i allmänhet, och IE-studerande i synnerhet, känner starkt av de 
musikaliska och färdighetsmässiga krav som ställs på dem. Musikpedago
gen och lärarutbildaren Bo-Ingvar Olsson sammanfattar sina erfarenheter 
på följande sätt: 

"Jag misstänker att varje musiklärare för något av ett dubbelliv, att musi
kern och pedagogen i varje musiklärare (studerande) slåss om utrymmet i 
personligheten. Denna dualism gör att även utbildningen blir komplicerad" 
(Olsson, 1989, s 25). 

Sundin (1988) har hävdat att det faktum att utbildningen av musiklärare 
sker vid särskilda institutioner, avskilda från andra högskolor för lärarut
bildning, leder till att musikämnets exklusivitet och isolering förstärks. Det 
finns en tendens, menar Sundin, att övervärdera det som är specifikt mu-
sikinriktat i utbildningen och samtidigt undervärdera det som är generellt 
och gemensamt för olika lärarkategorier. 

De synpunkter som refererats, bör åtminstone delvis kunna förklaras som 
en följd av att musiklärarutbildningen av tradition varit nära sammanflä
tad med kyrkomusiker- och musikerutbildningen. En annan förklaring 
torde kunna sökas i det faktum att många studenter har en lång och krä
vande förutbildning på sitt instrument innan de antas till musikhögskolan, 
och dessutom ofta högt ställda personliga ambitioner att utveckla dessa fär
digheter ytterligare i utbildningen. Man har så att säga redan innan man 
kommer till musikhögskolan skapat ett personligt intresse och en identitet i 
sitt instrumentala kunnande; en identitet som ofta tenderar att förstärkas i 
mötet med musikhögskolans lärare. 

Wedman, Ladfors, Wester-Wedman & Ögren (1990) beskriver med en pro-
blematiserande formulering situationen med utgångspunkt från antag
ningsproven till musiklärarlinjen: 

"Den fråga som här står i fokus är vad den högre musikutbildningen syftar 
till. Skall den främst utbilda till musiker eller främst till musiklärare och på 
vad sätt får ett sådant ställningstagande för konsekvenser för såväl urvalet 
till musikhögskolan som undervisningen inom den?" (s 38). 
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Det problem som aktualiseras i citatet hör nära samman med frågan om 
musikläraryrkets samhälleliga legitimitet och yrkesstatus. Inom musikom
rådet i Sverige sågs länge titeln musikdirektör som inträdesbiljetten till de 
legitimerade musiklärarnas skara. Titeln hade dels funktionen att ange vad 
som var gemensamt för yrkeskategorin (t ex "gått på Ackis")76 men också 
en särskiljande funktion genom att markera distans och avgränsning gent
emot andra inom området verksamma men "ej le gitimerade" utövare. 

Frågan om musiklärarens yrkeskompetens och legitimitet kommer med så
dana utgångspunkter bl a att handla om de positioner, formella och reella, 
som yrkesgruppen förmår erövra i skolan och samhället. En annan fråga är 
huruvida breddningen av musiklärarens arbetsuppgifter, bla som en följd 
av OMUS-reformen, påverkat synen på musikläraryrkets enhetliga prägel 
och avgränsning. 

Det är också rimligt anta, att den från och med slutet av 60-talet närmast ex
plosionsartade ökningen av såväl efterfrågan på, som utbildningen av mu
siklärare påverkat synen på musikläraryrket. Sverige kom härigenom att 
tillföras nya kadrar musiklärare, men på bekostnad av att de högskoleutbil
dade musiklärarnas exlusivitet minskade. Även omständigheten att en 
ganska stor del av de verksamma musiklärarna - framförallt under 60- och 
70- talen - saknade föreskriven lärarutbildning, torde ha påverkat föreställ
ningarna om yrkesgruppens status och samhälleliga legitimitet. 

Dessa förändringar, tillsammans med det faktum att högskoleutbildade mu
siklärare i betydligt högre omfattning kom att engageras även på de lägre 
stadierna i skolan, hör samman med dels de stora utbildningsreformerna 
inom det obligatoriska skolväsendet under 60- och 70- talen och dels de 
kommunala musikskolornas etablering och snabba tillväxt under samma 
tidsperiod. Musikundervisningen kom genom denna utveckling att rikta 
sig till nya grupper barn med olika social och kulturell bakgrund, vilket 
ställde nya och annorlunda krav på musiklärarna (jfr Ek, 1989; Reimers, 
1994). 

Som tidigare framgått syftade OMUS-reformen till en pedagogisk upprust
ning av den statliga musiklärarutbildningen och skulle även garantera 
vissa för yrket gemensamma värderingar, normer och handlingslinjer i yr
kesutövningen. Detta skulle möjliggöras bl a genom centrala föreskrifter 
om utbildningens innehåll och uppläggning (central utbildningsplan), ge
mensamma principer för antagning (central antagning) och regelbundna 
sammankomster mellan de olika musikhögskolornas ledningspersoner 
(linjekollegier). Sammantaget syftade dessa centraliseringssträvanden till 
att en gemensam kunskapsbas skulle garanteras alla musiklärarstudenter, 
oavsett var i riket yrkesutbildningen var förlagd. 

Dessa idéer har under de år som förflutit varit föremål för såväl nationella 
som lokala diskussioner, och har dessutom genom stegvisa revideringar av 

76 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
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både kursplaner och centrala utbildningsplaner utsatts för en betydande 
erodering. Fr o m halvårsskiftet 1993, förändrades förutsättningarna för lä
rarutbildningen kraftigt genom att det centraliserade linjesystemet modifie
rades samtidigt som begrepp som frihet och självstyrning lyftes fram. I den 
utveckling som innebär att vi går mot ökad decentralisering och lokal profi
lering, ligger måhända en risk i att lärarens gemensamma yrkeskod och 
kunskapsbas inte längre garanteras en enhetlig utformning. A andra sidan 
öppnar detta dörrar för nya initiativ och innovationer som kanske inte tidi
gare var möjliga eller uppfattades som möjliga. 

Musikpedagogikens vetenskapliga grund 

Utbildningen av musiklärare, som i Sverige sker vid särskilda musikhög
skolor, bygger på en konstnärlig och pedagogisk tradition, i hög grad skild 
från den akademiskt vetenskapliga världen.77 Samtidigt omfattas musik
högskolan av kravet att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund. Av 
UHÄ:s utbildningsplan för musiklärarlinjen framgår att utbildningen skall 
grundas på ett vetenskapligt och konstnärligt förhållningssätt samt på be
prövad erfarenhet, och att utbildningen skall förbereda för forskarutbild
ning (UHÄ, 1991). 

Med detta perspektiv i förgrunden, borde ett viktigt mål för den som ge
nomgår en musiklärarutbildning vara att själv ha förmågan att kunna ta till 
sig forskningsresultat och att också kunna producera egna sådana. Samtidigt 
måste läraren ha förvärvat ett stort mått av praktisk kunskap som gör att 
hon eller han kan fungera i de skiftande och snabbt föränderliga samman
hang som musikläraryrket innebär. Begreppen musikläraryrke och mu
siklärarutbildning kan därför betraktas ur två olika, delvis konkurrerande, 
perspektiv: teoretikerns och praktikerns. Till dessa båda perspektiv ska 
dessutom tillfogas en konstnärlig dimension, i vilken musikläraryrke och 
musiklärarutbildning är nära förknippade med rollen som utövande musi
ker. 

Så sent som 1989 etablerades musikpedagogiken som självständig veten
skaplig disciplin i Sverige. Formellt skedde detta genom inrättandet av en 
professur vid Musikhögskolan i Stockholm, till vilken också ett centrum 
för musikpedagogisk forskning (MPC) knöts. Att etableringen av musikpe
dagogik som självständigt forskningsområde inte skett förrän helt nyligen, 
kan ses som en indikation på att det råder ett glapp mellan kravet på ett ve
tenskapligt förhållningssätt och den pedagogiska praxis byggd på tradition 
som tillämpas i musikhögskolornas utbildning. 

77 Det finns i Sverige sex musikhögskolor förlagda till följande orter: Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Örebro, Ingesund (Arvika) och Piteå. Musikpedagoger, främst för musikskolornas 
behov, utbildas även vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), som fr o m 1994 inne
har examensrätt som högskola för musikpedagogik. 
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Men samtidigt som vi inser att den musikpedagogiska forskningen ännu 
bara befinner sig i början av sin uppbyggnad, är det uppenbart att det under 
hela 1900-talet förekommit forskning med musikpedagogisk anknytning 
även om kvalificerade bidrag före 1960-talet var ytterst fåtaliga (Reimers, 
1989). 

Från 60-talet och fram till idag kan vi, inom den forskning som i ett eller 
annat avseende är relaterad till musikpedagogiska frågor, finna en mängd 
studier och projekt med mycket skiftande karaktär och innehåll från en
klare arbetsrapporter, 40-60 poängsuppsatser, till avhandlingar på licentiat 
och doktorsnivå. En bibliografi över svensk musikpedagogisk forskning har 
sammanställts vid MPC i Stockholm.78 Vad denna sammanställning bl a 
visar är att forskning med musikpedagogiska förtecken är en i allra högsta 
grad mångvetenskaplig företeelse.79 Bland de drygt trehundra titlar som 
listats, återfinns bidrag inte bara från områdena musikvetenskap och all
mänpedagogik utan också från discipliner som psykologi, sociologi och his
toria. Tydlig är också den snabba tillväxten av musikpedagogisk forskning 
som, framförallt under det senaste decenniet, tagit fart inte bara vid univer
sitetsinstitutionerna utan också vid de ej fakultetsanknutna musikhögsko
lorna. 

I den nämnda bibliografin speglas med all tydlighet musikpedagogikens 
pluralistiska och diversifierande karaktär. Förhållandet skulle kunna liknas 
vid en mosaik sammansatt av de mest skiftande intresseinriktningar och 
innehåll eller annorlunda uttryckt: Vad som i den musikpedagogiska 
forskningen utgör melodins kärna respektive dess ornament är inte klart 
artikulerat. I denna situation blir det naturligt att ställa sig frågan: Var be
finner sig svensk musikpedagogisk forskning idag och vilken inriktning 
kan den förväntas få i framtiden? Reimers (1989) a nger i "Ett försök till en 
kortfattad lägesbeskrivning" några tänkbara utvecklingslinjer: 

Våra svenska ambitioner i musikpedagogisk forskning står i en situation 
som är nära knuten till den nya musiklärarutbildningen som OMUS-re-
formen (fr.o.m. 1978) utmynnade i. Det är dessa nya, "lärarbenägna" musik
pedagoger som i väsentlig utsträckning dras in i forskarutbildningen (...) In
för den närmaste framtiden torde det allmänna skolväsendet (varvid också 
de nya musikundervisande grundskol-lärarna kommer in i bilden) och i.ö. 
hela det stora folkbildningsfältet stå i tur, både som undersökningsområden 
och som rekryteringsbas för kommande forskare" (s 10). 

78 Reimers & Jäderberg (1993). I bibliografin inkluderas även projekt som snarare är att be
trakta som musikpedagogiskt utvecklingsarbete än "regelrätt" forskning. 

79 Blaukopf (1992) beskriver de snabba förändringarna inom musiksociologins område, och ar
gumenterar för en tydligare tvärvetenskaplig orientering med tilltänkta samarbetspartners 
inom t ex antropologi, kommunikationsforskning, akustik, etc. Blaukopf förutser en kursän
dring inom musikrelaterad forskning, där den vetenskapliga metodologin breddas och förän
dras från dess nuvarande karaktär av ackumulerad mångvetenskap, i riktning mot förenande 
tvärvetenskap (jfr även Keller, 1986). 
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I citatet antyds, att musikpedagogiken som vetenskap kan komma att få en 
pragmatisk inriktning där de vetenskapliga utgångspunkterna i väsentlig 
grad bestäms utifrån praktiska erfarenheter av musikläraryrke och musiklä
rarutbildning. Reimers "profetia" kan därmed sägas stå väl i samklang med 
den internationella debatt som under senare delen av 80-talet och fram till 
idag, växt sig allt starkare och som innefattar en argumentation för att lärare 
i högre grad än hittills bör engageras i musikpedagogisk forskning - något 
som i sin tur medfört att frågor om metodval och teorianknytning hamnat 
i fokus (jfr Bresler, 1992; Froelich-Rainbow, 1993; Pembrook & Robinson, 
1994; Roberts, 1994; Stake, Bresler & Mabry, 1991; Van Ernst, 1994). Kort sam
manfattat går denna argumentation ut på att en musikpedagogisk forskning 
som lärarna själva är delaktiga i, kommer att ställa forskningsfrågor som 
lämpar sig särskilt väl för kvalitativa metoder, men som framförallt förut
sätter en vetenskapsteoretisk flexibilitet och öppenhet med utrymme för 
olika vetenskapstraditioner, metoder och tekniker att samsas.80 

Den svenske musikforskaren Johan Fornäs (1989) berör i en artikel frågan 
om relationen mellan den vetenskapliga forskningens förutsättningar och 
de krav på omedelbar nytta som ställs på forskningen. Fornäs formulerar sig 
på ett sätt som ligger väl i linje med vår egen syn på problemet: 

"It is always useful and productive for theoretical research to meet and dis
cuss with practical pedagogic workers, but I think we generally need to les
sen the pressure from immediate measure-oriented interests and sociali
zing institutions like school system or social authorities. Research in music 
pedagogics has to be de-instrumentalized into real basic cultural studies to 
widen space for interpretations. Only by not always serving teacher and 
authorities with recipes, we can develop the rich and deep understanding of 
late modern cultural processes so deeply needed also by those working in 
the field themselves. Teachers and other friends of our research should be a 
bit more patient and let the study of what happens in the learning processes 
take its due time before they ask for what to do with music schooling" (s 13). 

Därmed aktualiseras frågan om den musikpedagogiska vetenskapens inne
håll och avgränsning. Går det att urskilja ett musikpedagogiskt forsknings
område och i så fall, vilket vetande är önskvärt - och möjligt - att uppnå 
inom detta område? Mark (1986) konstaterar att musikpedagogik som sär
skilt forskningsfält är av relativt sent datum, och att det finns ett uppdämt 
och snabbt ökande intresse för musikpedagogisk forskning bland musikut

80 Grashel (1993) diskuterar det närmast "klassiska" problemet att pedagogisk forskning -
av lärare "på fältet" - ofta uppfattas som ej relevant för yrkessituationen. För att råda bot 
på detta problem bör, enligt Grashel, väsentlig tid och ansträngning ägnas uppgiften att re
dan i musiklärarutbildningens inledningsskede, introducera de blivande musiklärarna i 
forskningsmetodik och att skapa de förutsättningar i övrigt som krävs för att musiklärarkan
didaterna under sin utbildningstid engageras i eget forsknings- och utvecklingsarbete. Han 
argumenterar även för att den vetenskapliga verksamheten ska utgå från ett brett perspek
tiv, inkluderande såväl experimentella/statistiska- som kvalitativa metoder. Grashells vi
sion är att den musikpedagogiska forskningen ska bli ett lika viktigt som naturligt inslag i 
alla musiklärares vardagsarbete. 
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bildare. Mark sammanfattar i tre huvudkategorier skälen till varför mu
siklärare också ägnar sig åt forskning: behovet av att tillfredsställa personlig 
nyfikenhet kring problem som endast kan lösas med hjälp av vetenskapliga 
metoder, viljan att finna lösningar på praktiska problem i musikundervis
ningen, och en önskan att utveckla en kunskapskärna kring musikunder
visning som kan nyttjas av forskare och andra intressenter inom närlig
gande områden som t ex psykologi och sociologi. 

Ruud (1979) be skriver musikpedagogiken som ett nytt forskningsområde i 
skärningspunkten mellan undervisningsforskning, sociologi, psykologi och 
musikvetenskap. Ruud menar att musikpedagogik, i dess vidaste mening, 
handlar om förhållandet mellan individ och samhälle och att den därför av 
nödvändighet måste ta stöd i andra, mer etablerade och väldefinierade dis
cipliner. Musikpedagogiken blir med sådana utgångspunkter en vetenskap 
som konstitueras genom att ett nätverk av trådar mellan olika deldiscipli
ner knyts samman. 

Ödman (1994) d iskuterar frågan om den vetenskapliga musikpedagogikens 
relativa autonomi och avgränsning, och föreslår en definition som omslu
ter såväl ett individrelaterat som samhällsrelaterat perspektiv. 

"Musikpedagogik som vetenskap behandlar problem i sammanhang där 
musik ingår eller ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan 
påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Härvid behandlas t ex 
problem sammanhängande med didaktik, lärprocesser samt musikalisk på
verkan och upplevelse, bl a mot bakgrund av kunskaper om individens el
ler gruppens psykologiska och existensiella förutsättningar, teorier om 
kunskapsbildning samt läroplansteori" ( s 9). 

Sandberg (1995) ansluter sig, med utgångspunkt från ett utvärderingsper
spektiv, till samma grundläggande hållning som Ödman genom att tilldela 
den vetenskapliga musikpedagogiken följande innebörd: 

"Musik som vetenskap kan i detta perspektiv innebära studier av musika
lisk fostran, undervisning och utveckling. Studierna kan utgöras av kart
läggning och analys av hur musiktraditioner reproduceras i samhället via 
utbildningssystem eller genom andra socialisationsmönster, hur musika
liska kunskaper, färdigheter och attityder förmedlas och hur den musika
liska utvecklingen sker hos individerna i samband med musikundervis
ning. Med detta perspektiv definieras musik och musikaliska yttringar uti
från dess samhällsfunktioner, dess sociala, estetiska och kommunikativa 
funktioner, musikens betydelse och påverkan på människor. Musikpedago
giska frågor berör således relationen mellan samhället, människan och mu
siken (s 120). 

Som tidigare antytts, karaktäriseras musikpedagogisk forskning av, på några 
få undantag när, avsaknaden av specifik musikpedagogisk teoribildning. 
Abel-Struth (1985) konstaterar i sin genomgång av musikpedagogikens tra
ditioner och utvecklingslinjer, att utvecklingen av specifikt musikpedago
giska teorier hittills har förbisetts i forskningen och, i den mån sådana ambi-
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tioner har funnits, har de varit föga framgångsrika. De teorier som refererats 
till och använts i musikpedagogiska sammanhang är därför, enligt Abel-
Struth, snarare att betrakta som direkta lån - eller modifierade varianter -
av redan etablerade teorier inom andra vetenskapliga discipliner.81 

Det innebär att de teorier som beledsagar musikpedagogisk forskning, lik
som angränsande begreppsapparater, i de flesta fall utvecklats av forskare 
som haft sin vetenskapliga verksamhet förlagd till andra kunskapsområden 
än musik och musikpedagogik. Vägen in i det musikpedagogiska forsk
ningsfältet har då ofta stakats ut med hjälp av en teoriram byggd på allmän-
pedagogisk eller annan grund (jfr Jorgensen, 1977; Mark, 1986; Ruud, 1979; 
Swanwick, 1988, Ödman, 1994). 

Vår utgångspunkt är att musikutbildning är en del av samhället och att dess 
användning och funktion är mångtydig och ibland också motsägelsefull. 
Musikutbildning ska ge kompetens och kvalifikation samtidigt som den 
fungerar som ett redskap för ideologiöverföring och kulturreproduktion. 
Den förutsätts bidra till varje individs utveckling, välfärd och välbefin
nande samtidigt som den bidrar till återskapandet av sociala klasser och re
lationerna mellan dem. Detta förutsätter enligt vår mening en öppenhet för 
olika perspektiv och forskningsmässiga angreppssätt; såväl individrelate-
rade som strukturella. 

Vidare är vår uppfattning att musikpedagogik som vetenskap har mycket 
att hämta från allmänpedagogik och andra närliggande discipliner. Samti
digt är det uppenbart att det finns ämnesspecifika drag i musikundervisning 
och musikutbildning som inte enbart kan härledas ur allmänpedagogiska 
principer. Därför blir det viktigt att, parallellt med att det i musikpedagogisk 
forskning byggs upp teoriramar med andra förtecken än specifikt musikpe
dagogiska, även låta det empiriska materialet "tala för sig självt" för att 
pröva om det kan ha en hypotes- eller teorigenererande innebörd. 

Sammanfattningsvis konstateras att den forskning, som i något avseende 
kan sägas vara relaterad till musikpedagogiska problemställningar, har be
drivits inom olika vetenskapliga discipliner vilket gjort att forskningen va
rierat avsevärt vad gäller inriktning, innehåll, begreppsbildning och meto
der. Det finns uppenbarligen inte något enhetligt svar på frågan om vad 
som är väsentligt att forska om inom ämnet musikpedagogik och hur 
denna forskning ska bedrivas. Området framstår med dessa utgångspunkter 
som mångvetenskapligt till sin karaktär vilket skapar möjligheter men 
också problem, inte minst när man genom litteratur- och artikelsökning 
vill skaffa sig en överblick över vilken forskning som gjorts inom området. 

81 Bland de "undantag" som under de senaste decennierna kan göra anspråk på att betraktas 
som, mer eller mindre, självständiga musikpedagogiska teorier är Ehrenfort-Richters "Di
daktische Interpretationstheorie" och Rauhe-Reinecke-Ribkes "Handlungsorientierter Mu
sikunterricht" (jfr Fischer, 1986). Se även Ehrenfort (1971). 
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Tidigare forskning 
I det avsnitt som följer, presenteras ett antal studier som är relaterade till 
frågeställningar om hur musiklärare och musiklärarstuderande uppfattar 
och värderar sin yrkesutbildning, yrkesroll och yrkesidentitet. Genom
gången innehåller också referenser till empiriska och teoretiska arbeten 
med delvis annat innehåll, men som vi bedömer har relevans för tolkning 
och förståelse av det empiriska material som anknyter till delsyfte tre, fyra 
och fem i avhandlingen. Sundgren (1989) har ur ett allmänpedagogiskt per
spektiv formulerat en ståndpunkt som ligger väl i linje med det forsk
ningsintresse och utgångspunkter som varit vägledande för avhandlingens 
andra del: 

"Min erfarenhet, som vuxenutbildare, är att vi fäster alldeles för lite vikt 
vid vilka de som blir föremål för vara utbildningsinsatser är, vad de har för 
tidigare erfarenhet och hur de från början ser på sin kommande yrkesupp
gift" (s 55). 

Med sådana utgångspunkter uppfattas de studerandes bakgrundsprofil och 
framtidsplaner som viktiga förutsättningar för hur mötet med utbildningen 
kommer att gestalta sig. 

Rekrytering till högre utbildning 

Att det finns samband mellan social bakgrund, kön, framgång i skolan och 
rekryteringen till högre studier är väl dokumenterat. Att sådana samband 
har relevans i sammanhang som rör musik och musikutbildning är också 
känt från tidigare forskning (jfr Arnman m fl, 1993; Bladh, 1990; Sundin, 
1988; Wedman m fl, 1990). 

Palme (1989) jämförde, i en studie av det svenska högskolefältet, så kallade 
högstatusutbildningar med mindre prestigefyllda högskoleutbildningar och 
fann att valet till dessa styrdes av helt olika motiv. För ungdomar i "högsta
tusutbildningar" (t ex handelshögskolan i Stockholm) innebar högskolestu
dierna ett viktigt skede i livscykeln, en frigörelse från hemmiljön och en 
prövning av de individuella möjligheterna. Studerande på "lågstatusutbild-
ningar" (Palme exemplifierar med förskollärarutbildningen i Örebro), styr
des i sina val av helt andra faktorer som t ex närheten till hemmiljön, kam
rater, pojkvännens studier eller arbete. Palme tolkar dessa olikheter som en 
förklaring till varför utbildningar med utpräglat låg social rekrytering, kom
binerat med tydlig yrkesförberedande karaktär, generellt sett har svaga stu
denttraditioner. 

I en relativt tidig studie med utbildningssociologisk inriktning, undersökte 
White (1964) musikläraryrkets roll i det amerikanska samhället. Studien 
som omfattade 1100 lärare i "public schools", visade att musiklärarkåren 
rekryterades ur lägre medelklass ("upper-lower" and "lower-middle") med 
företrädesvis protestantisk bakgrund. White rapporterade att de manliga 
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musiklärarna generellt sett kom från sociala bakgrunder med lägre socioe-
konomisk status än de kvinnliga lärarna, att majoriteten av musiklärarna 
var födda i mindre städer och att deras yrkesval som regel uppfattades som 
en social mobilitet uppåt i förhållande till den ursprungliga klasstillhörig
heten. Vidare konstaterades att männen i sin yrkesutövning ägnade sig åt 
instrumentalundervisning i högre grad än sina kvinnliga kolleger, och att 
rekryteringen av nya medlemmar till musikläraryrket främst skedde ge
nom andra musiklärares initiativ och påverkan. Motiven för yrkesvalet vi
sade sig vara grundade på ett uttalat intresse för musik, önskan att arbeta 
med barn samt värderingen av den egna musikaliska förmågan. 

Simonsen (1977) har i en norsk studie visat att det rådde en sned social re
krytering till musiklinjer i "den videregående skole" genom att arbetarklas
sen var underrepresenterad bland dessa elever. Vidare konstaterade hon att 
eleverna i denna skolform - närmast motsvarande de svenska musikgym
nasierna eller musiklinjer vid folkhögskolor - oftast kom från musikaktiva 
och musikintresserade hem. 

"Hypotesen om skjev sosial rekruttering sett i forhold til klassesammenset-
ningen i samfunnet er blitt verifisert. Arbeiderklassen er klart underrepre-
sentert i materialet i forhold til klassens andel av befolkningen (...) hypote
sen om musikkaktive og musikkinteresserte hjem til elevene i materialet 
stemmer for de fleste respondent ene, spesielt når det gjelder musikkutov-
ning og musïkkinvestering"{ s 125). 

Cox (1994) har i en avhandling undersökt vilka personer i musiklärarens 
omgivning som främst påverkar den socialiseringsprocess som leder fram 
till yrkesvalet. Studien som omfattade både enkäter och intervjuer (n=500), 
visade att musiklärarna i sina svar ofta nämnde familjemedlemmar, sär
skilt mödrarna, som de som stödde och uppmuntrade dem i deras musice
rande under barndomen. Under skoltiden var det främst musiklärarna 
("school music teachers" eller "ensemble directors") som fortsatte att under
stödja och förstärka deras musikintresse och yrkesambitioner. Minnesbilder 
av personer som på motsvarande sätt gav uppmuntran eller stöd för att de 
skulle satsa på en karriär som musiklärare var betydligt suddigare och till 
antalet signifikant färre. En central slutsats är att identiteten som "musiker" 
befästs genom påverkan av för individen betydelsefulla personer redan in
nan den studerande väljer yrkes- och studieinriktning. Cox visar också i 
avhandlingen hur socialisationen in i musikläraryrket fortsätter såväl un
der som efter utbildningen och, i princip, kan sägas handla om en livslång 
process. 

Forskning om musiklärarutbildning och musikläraryrke 

Hur blivande musiklärare, redan vid utbildningsstarten, ser på olika aspek
ter av sin kommande yrkesutbildning har i Sverige undersökts av Christer 
Bouij (1988) och Stephan Bladh (1990). Bladhs undersökning, vars syfte var 
att insamla information som grund för fortsatta studier av den högre musi
kutbildningen, byggde på enkätsvar från 169 studerande vid samtliga sex 
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musikhögskolor. I undersökningen ställdes frågor om de blivande musiklä
rarnas sociala bakgrund, fritidsintressen, förväntningar, yrkestankar mm. 
Bladh rapporterade att fyra av tio föräldrar till de blivande musiklärarstu-
denterna hade högskoleutbildning och att andelen yrkesverksamma lärare 
var mycket stor inom den undersökta gruppen. 

Vidare framgick av Bladhs undersökning, att nära åtta av tio hade minst en 
spelande förälder och att piano var det klart vanligaste instrumentet. Över 
hälften av de tillfrågade uppgav att folkhögskolans musiklinje var den ut
bildning som betytt mest för deras musikaliska utveckling och en av tre 
sade sig tillhöra någon frikyrka eller samfund. Av resultaten framgick också 
att de blivande musiklärarna generellt sett ansåg att musikerutbildning 
hade högre status än musiklärarutbildning men att i en situation med "fritt 
val", sju av tio ändå skulle välja musiklärarutbildningen. 

Bouijs undersökning byggde på intervjuer med nyantagna studerande på 
instrumental och ensemblelärarlinjen (IE) vid en av landets musikhögsko
lor. Resultaten visade att de blivande lärarna såg mycket positivt på sin fö
restående utbildning, med den allmänna motiveringen att högskolestudi
erna uppfattades som ett sätt att kunna fortsätta med det man var mest in
tresserad av - musik. Bouij beskriver tre idealtyper musikstuderande: Den 
allmänt musikintresserade som, utan att vara särskilt målinriktad i sina 
ambitioner, ser en möjlighet att genom högskolestudierna kunna fortsätta 
att syssla med musik och så att säga "på köpet" skaffa sig en yrkesutbildning. 
Musikläraren, som sätter intresset för barn och undervisning i centrum och 
som, enligt Bouij, sannolikt är den som har bäst förutsättningar att kunna 
se helheten i utbildningen. Den tredje idealtypen, vars främsta kännetecken 
är det utpräglade intresset för huvudinstrumentet, benämns musikern. Hos 
musikern framtonar också tydligast en kunskapssyn som betonar musiklä
rarens roll som förebild och förebildare och synen på undervisning som re
produktion. 

En annan svensk studie som handlar om hur blivande musiklärare uppfat
tar sin utbildning och kommande yrke är Brändström & Wiklunds (1993b) 
undersökningar om musiklärarstuderandes skolförlagda praktik. Bland ett 
antal begrepp som genererades bedömdes begreppsparet musikerkod - lä-
rarkod vara av särskilt intresse. Därutöver identifierades ett antal dimensio
ner i musiklärarens yrkessituation benämnda social-, individ-, instrumen-
tell-, karaktäristika- samt administrativa dimensionen. Sammantaget kan 
dessa begrepp och dimensioner ses som uttryck för de blivande musiklärar
nas samlade uppfattningar och föreställningar om musiklärarens yrkes
sammanhang. 

En i flera avseenden epokgörande forskning om den högre musikutbild
ningen i Sverige är Bengt Olssons (1993) doktorsavhandling om SÀMUS-
utbildningen, som i hög grad kom att stå modell för den nya musiklärarut
bildning som infördes i samband med högskolereformen 1977. Olsson be
traktar musikpedagogikens förutsättningar som ett dialektiskt samspel mel
lan ett didaktiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv, som uttryck för de 
diskussioner, utredningar och beslut inom utbildnings- och kultursektorn 
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som ledde fram till den kulturpolitiska propositionen 1974 och OMUS-re-
formen. I avhandlingen, vars syfte var att utveckla analysredskap för förän
dringsprocesser inom högre musikutbildning, avspeglas motsatsförhållan
den mellan reproducerande konservatorieideal och förändringsinriktade 
förhållningsätt till musikundervisning. Bl a problematiseras och diskuteras 
relationen mellan kulturarvets betydelse visavi eget skapande, musikalisk 
yrkesutbildning kontra musikalisk bildning samt den studerandes eget an
svar och självverksamhet i utbildningen ställt i relation till de mekanismer 
för styrning och kontroll som utbildningen förfogar över. 

En av de första vetenskapliga arbeten med syfte att belysa musiklärarstude
randes egna uppfattningar kring sin yrkesinriktning och yrkesidentitet pre
senterades av L'Roy (1983). A vhandlingen, som byggde på intervjuer och 
enkätsvar från sammanlagt 203 studenter vid ett amerikanskt universitet 
(North Texas State University), visade att engagemanget för de delar av ut
bildningen som var specifikt kopplade till lärarrollen var förhållandevis 
svagt, och att lärarkandidaterna under loppet av sin utbildning inte hade 
utvecklat en klar identitet i sitt förhållningssätt till läraryrket. 

L'Roy konstaterade att det hos de blivande musiklärarna saknades normer 
och värderingar som kunde relateras till en professionellt formad ideologi, 
innefattande en gemensam yrkeskod och kunskapsbas för musikpedagogisk 
verksamhet. Många av de blivande lärarna betraktade läraryrket som ett 
andra eller tredje alternativ efter att först ha haft ambitioner att bli solist 
("performance") eller professionell orkestermusiker. I studien uppmärk
sammades omständigheten att musiklärare ofta i tidig ålder påbörjar sina 
instrumentala studier och att detta, tillsammans med omgivningens stöd 
och bekräftelser, sannolikt bidrar till att yrkesgruppen i högre grad än 
många andra lärarkategorier tenderar att identifiera sig särskilt starkt med 
sin ämnesspecifika inriktning. Av resultaten framgick också att studerande 
med tidigare undervisningserfarenhet, visade större intresse för de delar av 
utbildningen som var direkt knutna till "lärarfärdigheter". Detta leder 
L'Roy till den, enligt vår åsikt, inte helt självklara slutsatsen att engage
manget för läraryrket sannolikt kommer att öka i takt med att lärarerfaren
heten ökar. 

I en brittisk studie har Roberts (1990) visat hur den sociala miljön påverkar 
musiklärarstuderande i formandet av deras identitet som "musiker". Ro
berts hävdar att vad som räknas som "musiker" är socialt konstruerat och 
kommer att variera över tid såväl inom individer som mellan individer. 
Studien utgick från ett sociologiskt perspektiv och de frågor som stod i fokus 
var: Vem är jag som student, hur ser jag på mig själv, vems synsätt värderar 
jag, vilka i min omgivning stöder min "image" och på vilket sätt förmedlas 
denna image till omgivningen? 

Studien, som byggde på observationer och intervjuer med studenter vid tre 
olika universitet, utgick från förutsättningen att den sociala omgivning i 
vilken utbildningen försiggår, bidrar till att forma de studerandes självbild 
och yrkesidentitet. Resultatet visade att musiklärarstuderande, i jämförelse 
med musikerstuderande, tenderar att uppfatta sig själva som "andra rang
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ens musiker", och att denna etikett leder till att man inte sällan upplever sig 
som "andra rangens människor". För att komma bort från denna "stämpel" 
söker de studerande med hjälp av olika symboliska handlingar och förhåll
ningssätt skapa en idealiserad bild av sig själva som "musiker". 

"Many music education students appear to want to live a construction of re
ality that confirms on them an identity as the kind of 'musician' that fits 
into a world they can seldom enter. While they often claim that they have a 
'talent' to justify this identity, they typically offer reasons as to why this ta
lent may not be fully realised" (Roberts, 1990, s 423). 

Problemet med att utbilda kompetenta och väl fungerande musiklärare, 
menar Roberts, kommer i hög grad att handla om att förstå de identifika-
tionskapande processer som individerna genomgår under utbildningen, 
och de förhållningssätt och handlingsmönster som de studerande i interak-
tion med sin omgivning etablerar (jfr även Roberts, 1993). 

I många länder ges utrymme för olika parallella vägar för utbildning till 
musiklärare. I USA, från vilka merparten av våra referenser som berör den 
högre musikutbildningen är hämtade, skiljer sig utbildningarna avsevärt 
såväl inom som mellan olika konservatorier, "colleges", "art schools" och 
universitetsinstitutioner. Men även om innehåll, målsättningar och tyngd
punkter varierar starkt, omfattas majoriteten av de institutioner och inrätt
ningar vid vilka musiklärare utbildas av den internationellt mycket spridda 
konservatorietraditionen, vilket bl a innebär att musikerfärdigheter kopp
lade till klassisk, västerländsk musiktradition uppfattas som viktiga och ef
tersträvansvärda (jfr Miller, 1993). 

Kingsbury (1988) framhöll, i en etnografisk studie av ett konservatorium i 
USA, varje lärares artistiska kvalitet och odlandet av studenternas talang 
som de kanske två viktigaste hörnstenarna i konservatoriets inre liv. Kon-
servatorielärarna beskrevs som det "nav" kring vilka de egna studenterna 
samlades, och relationen mellan student och lärare liknades vid ett "pa-
tron-client" förhållande. I avhandlingen visades hur enskild undervisning 
bildar den kärna kring vilket konservatoriets övriga verksamhet cirkulerar, 
och hur studenterna ofta tar till sig sin huvudlärares ("applied teacher") 
åsikter och förhållningsätt och gör dem till sina egna.82 En beundrad lärares 
ståndpunkt uppfattas ofta av studenten som mer relevant än skolans över
gripande policy vilket, enligt Kingsbury, inte sällan leder till inominstitu
tionella störningar och konflikter. I konservatorietraditionen är relationen 
till mästarna en central och ständigt närvarande tanke; en relation som 
förmedlas via pedagogiska linjer enligt principen: har studerat för Den som 
har studerat för Den... som i sin tur var elev till mästaren.83 

82 Den bild som Kingsbury förmedlar i sin studie, styrks av Gliddens (1988) beskrivning: 
"Music students receive rather special treatment in comparision with students in almost any 
other college or university discipline (...) The one to one mode of instruction has been ac
cepted as the norm for m any years, and most faculty members and music administrators do not 
seriously question its necessity" (s 245). 
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"The importance (...) is to present each faculty member as the individual 
conservator of a distinct and distinguished musical heritage" (...) study with 
me, the implicit message runs, and I will introduce you to the ways of music 
transmitted to me by the masters" ( s 45). 

Beskrivningarna och slutsatserna i Kingsburys arbete överensstämmer i hög 
grad med Plaskets (1992) studie vars centrala forskningsproblem kan sam
manfattas i följande fråga: Hur kan konservatoriet, med dess utpräglat kon-
kurrens- och tävlingsinriktade atmosfär, bredda den studerandes synfält och 
förbereda för andra aspekter av livet än de rent färdighetsmässiga? Resulta
ten, som byggde på intervjuer och observationer (n=168), visade att det 
fanns spänningar och potentiella konflikter inbyggda i uppgiften att både 
utveckla långt drivna färdigheter i musik och samtidigt ta ansvar för andra 
aspekter av den studerandes utveckling. 

De konflikter som uppstod, visade sig främst ha att göra med bristande kon
sensus om utbildningens mål och de varierande uppfattningar hos studen
ter, lärare och skolledning om vad som värderades som viktigt i utbild
ningen. Tolkning och värdering av utbildningsmålen gjordes i praktiken 
oftast av de studerande och lärarna själva, med bristande helhetssyn och 
tendenser till fragmentarisering som följd. Ett skäl till fragmentariseringen 
förklarades av att många lärare var anställda på timbasis, vid sidan av deras 
huvuduppgift som professionella musiker, och att de därför bara såg och 
värderade "sin del" av utbildningen. 

Av resultaten framgick också hur enskild undervisning på huvudinstru
mentet dominerade och hur andra dimensioner av utbildningen uppfatta
des som underordnat detta fokus. Detta ledde till att andra delar av utbild
ningen tenderade att uppfattas som mindre angelägna och de diversifierade 
kraven som frustrerande för den enskilde studenten.84 Vidare rapportera
des att det som av de studerande själva upplevdes som positivt för den per
sonliga utvecklingen, framförallt förklarades som en följd av den nära och 
förtroliga relation som de flesta studerande sade sig ha till sin instrumentlä
rare. Den tillit och intensitet som karaktäriserar ett mästar-lärlingsförhål-
lande kan, menar Plasket, vara fruktbart och utvecklande men innebär sam

83 Undervisningsformer knutna till konservatorietraditionen och så kallad mästarundervis-
ning har i Sverige beskrivits av bl a Molander (1994); Olsson (1993) och Saar (1989). Saar 
skriver: "En stor del av undervisningen bedrivs t ex fortfarande i form av individuella lektio
ner enligt en ' mästare-gesäll ' modell. Elevens uppgift är att så nära som möjligt efterlikna sin 
lärare. Det är i det musikpedagogiska språkbruket fortfarande vanligt att man talar om att 
det syns och hörs att man varit elev till den och den" (Saar, 1989, s 9). 

84 Teilstrom (1977) hävdar att musiklärarstuderande tenderar att vilja specialisera sig inom 
de musikpecifika ämnesområden som de själva har valt och är intresserade av, samtidigt som 
de har en benägenhet att ignorera de mer lärarinriktade delarna av utbildningen. De stude
randes attityder och förväntningar kan, enligt Tellstrom, ofta sammanfattas i påståendet: "I 
shall teach as I wa s taught" (s 30). 
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tidigt ett högt spel för den enskilde genom att det ökar dennes beroende och 
sårbarhet.85 

Ur en något annan synvinkel än de studier som hittills refererats, under
sökte Harris (1991) hur lärare verksamma i högre universitetsutbildning 
inom musikområdet dels uppfattade sin yrkesroll, och dels värderade gra
den av upplevd inre tillfredsställelse i yrket. Studien, som byggde på enkä
ter med uppföljande intervjuer (n=277), visade att det fanns ett klart sam
band mellan yrkesidentifikation och arbetstillfredsställelse. Majoriteten av 
lärarna identifierade sig starkare med musikerrollen än med lärarrollen och 
upplevde också störst tillfredsställelse med de delar i tjänsteutövningen 
som innehöll konstnärligt kreativa moment. Detta var, enligt Harris, ett 
väntat resultat eftersom det övervägande antalet lärare själva hade varit 
konstnärligt inriktade i sin egen utbildning och karriärambition. 

Harris uppmärksammade också det paradoxala förhållandet att trots att ma
joriteten av lärarna ägnade den mesta tiden åt undervisande uppgifter, titu
lerade sig de allra flesta som musiker ("performers") och inte som lärare.86 

Den grupp som identifierade sig som antingen lärare eller både lärare och 
musiker, uppfattade undervisningsuppgifter som mer stimulerande och 
tillfredsställande i förhållande till de som identifierat sig som endast musi
ker. En slutsats i avhandlingen är att anpassning till- och accepterande av 
lärarrollen är vital och viktig för den inre arbetstillfredsställelsen hos lärare 
verksamma i högre musikutbildning. 

En studie som i flera avseenden påminner om Harris studie är Kims (1993) 
avhandling om hur de som utbildat sig till musiker, men av olika skäl äg
nar sig åt undervisning, upplevde och hanterade denna situation. Eftersom 
i högre utbildning konstnärlig kompetens tenderar att värderas högre än pe
dagogisk, blir konsekvensen att de lärare som anställs i dessa skolformer 
ofta har en hög konstnärlig nivå men saknar adekvat pedagogisk utbild
ning. Kim pekar på problemet att de som genomgår musikerutbildning ofta 
omfattar föreställningen att ämnen som pedagogik och undervisningsme
todik är irrelevanta för yrkessituationen. Hon sammanfattar i fem punkter 

85 Rainbow & Froelich (1987) diskuterar olika "sanningskällor" och den variant benämnd 
"experth truth", som ofta leder till ett okritiskt accepterande av auktoriteter och omhul
dande av föreställningen att vissa människor, i kraft av sin position, har bättre och riktigare 
svar på frågor än de som inte innehar denna position. 

86 Resultaten från Harris studie understödjer resultat från tidigare forskning om allmän lä
rarutbildning. Schneider (1987) diskuterar problem som handlar om inbördes statusförhål
landen mellan olika akademiska utbildningar, och menar att lärarutbildning fortfarande be
traktas som en disciplin med relativt låg status i den akademiska världen. Detta leder, me
nar Schneider, i sin tur till att många lärarutbildare inte ser sig själva som lärarutbildare, 
och hon ger följande delförklaring: 

"There are several explanations as to why faculty members maybe reluctant to identify 
themselves in the area of teacher education. First, issues of low status have continued to be 
associated with teacher education, and perhaps identifying with such an area creates pro
blems of l ow self-esteem" (s 224). 
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några vanligt förekommande föreställningar som hon menar ofta synlig-
görs i sammanhang som rör musikutbildning: 

1. Begåvade studenter har förmåga att själva lära utan särskilt mycket lär ar-
ledd undervisning; 
2. Det behövs inte någon särskild utbildning för att kunna undervisa; 
3. Det är studentens fel (och inte lärarens) om framstegen uteblir; 
4. Att uppträda på scenen med musik ("performance") är det enda sättet att 
leva ett liv med musik som också ger belöning; 
5. Undervisning uppfattas som en mindre kreativ och meningsfull syssel
sättning än att uppträda som musiker (s 8, vår översättning). 

Som motbild till dessa föreställningar betonar Kim den viktiga pedagogiska 
uppgift som undervisande musiker ("artist-teacher") har i högre utbildning, 
och angelägenheten av att musikerutbildningen måste kunna fullfölja det 
dubbla syftet att utbilda till både musiker och pedagog. Hon sammanfattar 
sin argumentation i tre grundteser som sammantaget utgör basen för en 
som hon benämner "musikutbildningens filosofi": Vikten av att som peda
gog och musiker bidra till ett för eleven harmoniskt liv, värdet av att i un
dervisningen kunna förmedla sin egen musikaliska inspiration till studen
terna samt betydelsen av att kunna bibringa de studerande en förståelse av 
vad som faktiskt skiljer musikeryrket och läraryrket åt. 

Studier med allmän inriktning mot praktisk, estetisk utbildning ("fine 
arts") har genomförts av bl a Cline-Abrahams, (1988) och Coopersmith, 
(1992). Inom detta forskningsområde, har Clinton (1991) undersökt hur lä
rare i praktiskt estetiska ämnen i "high school" uppfattade sin yrkesidenti
tet, vilka andra grupper och individer i skola och samhälle som de främst 
identifierade sig med samt hur de värderade sin sociala position och status. 
Resultaten från huvudundersökningen, som omfattade ett urval av totalt 
45 lärare inom områdena bild, drama och musik, visade att de 15 musiklä
rarna i stort sett var tillfreds med sin situation. De allra flesta argumente
rade för ett ideal som balanserade mellan att vara lärare på heltid och utö
vande musiker på deltid. När musiklärarna uttryckligen ombads ta ställ
ning för vilken av de två karriärvägarna de skulle föredra om de hade ett 
"fritt val", sade de sig föredra läraryrket framför musikeryrket. Lärarna sade 
sig trivas i den dubbla funktionen som både lärare och musiker med moti
veringen att dessa båda roller kompletterar varandra ("det bästa av två värl
dar"). 

Av Clintons studie framgick också att den konstnärliga utvecklingen upp
fattades som viktig för den egna personliga tillfredsställelsen, men fram
förallt för att en god konstnärlig nivå också skulle hjälpa dem att bli bättre i 
sin lärarroll. Generellt sade sig musiklärarna vara nöjda med sin sociala po
sition även om den dominerande uppfattningen var att lärarens sociala sta
tus var lägre än den utövande solistens eller musikerns. Att utveckla yrke
sidentitet handlar, enligt Clinton, i hög grad om formandet av föreställ
ningar, värderingar och attityder. Detta kan, menar han och hänvisar till ti
digare forskning, för lärare som undervisar i praktisk-estetiska ämnen upp
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levas som problematiskt eftersom de upplever att de bär på dubbla identite
ter i sin yrkesutövning. 

Jergensen (1991) har beskrivit musiklärarrollen och den studerandes öv
ningsaktivitet på ett sätt som står väl i samklang med de idéer som varit 
vägledande för delsyfte 5 (kap 7).87 Jorgensen ser övning som en undervis
ningsaktivitet som innebär att den som övar, undervisar sig själv och också 
tar ansvar för sin egen inlärning. Det innebär att lärararbetet ges en mer 
långsiktig inriktning och lärarrollen en ny och delvis annan innebörd än 
vad som normalt förknippas med traditionell musikundervisning. Lära
rens huvuduppgift blir i ett sådant utbildningsklimat främst att undervisa 
på ett sätt som gör att studenten utvecklar allt större självständighet. I Jor
gensens tankevärld betraktas övning som både medel och mål, vilket fram
går av hans egen beskrivning av övningsbegreppet: 

"Essensen i dette syn på övning er at det er du, som person, som utvikler 
deg, det er ikke bare den delen av deg som har med musikk à g]0re. Öv
ningen har altså ikke din musikalske utvikling som sitt heyeste målnivå, 
men din utvikling som person, som menneske" (Jorgensen, 1991,s 17). 

Övriga arbeten 

Två svenska avhandlingar i pedagogik som behandlar det praktisk-estetiska 
området, och som har vissa beröringspunkter med våra resultat, är Berges 
(1992) a vhandling om en grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i 
slöjdläraryrket och Petterson & Åséns (1989) studie om bildundervisningen. 
Berge beskriver hur de blivande textillärarna uppfattar sig som kontrolle
rade grundskoleelever och att det mer eller mindre synliga budskapet från 
lärarutbildarna är att de skall formas till välanpassade, ambitiösa och följ
samma högskolestuderande. 

I Berges avhandling speglas de skilda synsätt och konkurrensförhållanden 
som råder mellan lärarutbildarna sinsemellan, vilket av de studerande tol
kas som kravlöshet från lärarutbildarnas sida. Utfallet av utbildningen 
kommer därigenom att i hög grad uppfattas som ett resultat av den enskilde 
studentens intressen, initiativ och idérikedom eller annorlunda uttryckt: 
Vad utbildningen leder fram till i form av resultat och effekter, kommer att 
i hög grad vara avhängigt vad den enskilde studenten själv förmår göra av 
utbildningen. 

87 Perkinson (1984) sammanfattar i "Learning from mistakes" flera av de pedagogiska idé
erna bakom det projekt som redovisas i kapitel 7, som t ex i detta citat om lärarrollen: "...the 
teacher must create an educative environment for the pupils. In an educative environment stu
dents can recognize, or discover, the mistakes or errors in their present conduct or present 
knowledge, eliminate them, and try again " (s 171). 
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I Petterson & Å séns studie diskuteras bl a ämnestraditionens betydelse för 
bildämnet i skolan och i vilka avseenden den har betydelse för själva un
dervisningsprocessen. En aspekt av detta problemområde rör det i samhäl
let snabbt växande kunskapsberg som bildämnet - i likhet med de flesta an
dra skolämnen - har att brottas med. Med ökad stoffträngsel och därmed 
ökade urvalsproblem, menar Petterson & Åsén, tycks följa en tendens att lä
rare söker sig tillbaka till äldre traditioner inom ämnet. Att återvända till 
väl beprövade, accepterade lösningar på problem som rör undervisningens 
innehåll och form, blir på så sätt en strategi för att hantera de pedagogiska 
dilemman som är förenade med innehållslig pluralism. 

Hudak (1987) har undersökt vilken roll studenternas egna kunskaper och 
erfarenheter tillåts spela i formandet av utbildning. I studien togs sikte på de 
skilda utgångspunkter som fanns mellan lärare och studenter, genom an
vändande av begreppen internal knowledge, refererande till "skolkunska
pen" och external knowledge, med syftning på studentens egna kunskaper 
och vardagserfarenheter. Med weak boundary avsåg Hudak en situation där 
den enskilda studenten gavs stora möjligheter att utnyttja och använda sin 
egen kunskap i undervisningen. Med strong boundary, en situation där 
studenterna inte alls, eller endast i ringa utsträckning, gavs tillfälle att nyttja 
sina egna individuella erfarenheter. 

Hudak visade hur studentens röst initiait (vid kursstarten) tilläts göra sig 
gällande, men sedan tenderade att tystna till följd av lärarens tilltagande 
dominans i undervisningssituationen. Konsekvensen av att studentens ini
tiativ och perspektiv successivt tonades ned eller negligerades, blev att stu
denten bringades till anpassning. När studenterna i slutet av kursen återi
gen tilläts eller uppmanades att tillföra sina personliga synpunkter och upp
fattningar, kom situationen att präglas av det som Hudak benämner safe 
discourse, som innebar att såväl studenter som lärare undvek att föra kon
troversiella argument och åsikter på tal för att inte riskera att störa den 
kommunikativa ordning som upprättats. 

En forskare som utvecklat generellt användbara redskap för att analysera 
och förstå pedagogiska processer, är den engelske sociologen Basil Bernstein. 
Bernstein (1977, 1983) har utvecklat teoretiska modeller för att analysera 
förhållandet mellan samhällets produktions- och utbildningssystem. För att 
beskriva de maktförhållanden som råder använder han begreppet klassifika-
tion. Med detta avses inom utbildning t ex relationen mellan olika ämnen, 
som vid stark klassifikation hålls åtskilda. Vid svag klassifikation eftersträ
vas integration mellan ämnen. 

Begreppet inramning är relaterat till principer för social kontroll och an
vänds av Bernstein för att beteckna individernas handlingsutrymme. Om 
undervisningens inramning är stark har läraren stor kontroll över under
visningens uppläggning, innehåll, tidsdisposition m m. Vid svag inram
ning har istället de studerande stort inflytande över dessa faktorer, och där
för också stort handlingsutrymme. Undervisning som kännetecknas av 
stark klassifikation och inramning benämner Bernstein sammansatt kod 
(collection code). De lärare som undervisar enligt denna kod kräver att eie-
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ven skall anpassa sig till läraren, och arbetsfältet är ofta smalt och väl av
gränsat. Den auktoritära eller kunskapsförmedlande pedagogiken är exem
pel på sammansatt kod. Motsatsen kallar Bernstein integrerad kod 
(integrated code). Entydiga regler saknas ofta i denna kod och samarbete 
mellan lärare och elever sätts i förgrunden. Hur undervisningsförloppet ge
staltar sig i skolan är, enligt Bernstein, ytterst en maktfråga, både på läro
plansnivå och i kontakten mellan lärare och elever.88 

Avslutande kommentar 

Som ett resultat av de litteratursökningar och den genomgång av tidigare 
forskning som gjorts, har vi kunnat konstatera att musikpedagogik som ve
tenskap, i ett globalt perspektiv, i hög grad kännetecknas av den typ av psy
kologisk/pedagogisk forskning som lutar sig mot ett positivistiskt forsk
ningsideal. Samtidigt har vi märkt en tendens att utvecklingen, under 
framför allt det sista decenniet, inneburit en gradvis ökande acceptans för 
kvalitativa forskningsmetoder. Vi har även fått bekräftat att det i flera län
der både i och utanför Europa, skett förändringar inom den högre musikut
bildningen, men att det nytänkande som synliggjordes i OMUS-reformen, 
och som representerade en i flera avseenden radikal och omvälvande syn 
på musiklärarutbildning, inte funnit någon egentlig motsvarighet utanför 
Sveriges gränser. 

Ett problem som tycks vara överordnat kulturella och utbildningsmässiga 
skillnader mellan länder är frågan om musiklärarens dubbla yrkesfunktion: 
Är musikläraren primärt lärare eller musiker, eller ligger det specifika i yr
keskompetensen just i förmågan att kunna integrera och balansera dessa 
båda tyngdpunkter? Även om problemet beskrivs och diskuteras i flertalet 
av de studier som refererats, saknas med utgångspunkt i de studerandes 
perspektiv, en mer djupgående problematisering och analys av vad mu
sikläraryrkets och musiklärarutbildningens specifika uppgifter är, eller 
skulle kunna vara, i skolan och samhället. 

Mot bakgrund av de kulturella, historiska och utbildningsmässiga förut
sättningar som beskrivits, samt den tidigare forskning om musikutbildning 
som redovisats, kommer kapitel fem, sex och sju att ägnas frågan hur mu
siklärarstuderande i Sverige vid 1990-talets mitt, uppfattar och använder sin 
yrkesutbildning. Som avslutning på detta kapitel, beskrivs de institutioner 
vid vilka de empiriska undersökningarna varit förlagda - Musikhögskolan 
i Piteå och Framnäs Folkhögskola. 

88 Flera svenska utbildningsforskare var från 1970-talet och framåt starkt influerade av 
Bemstein. En av dem var Daniel Kallos som i "Den nya pedagogiken" (1978) introducerade 
Bernstein för en svensk publik. Andra svenska pedagoger som anslöt sig till "den nya utbild
ningssociologin" var Ulf P. Lundgren (se t ex Bernstein & Lundgren, 1983). Ett senare exempel 
på en pedagogisk forskare som stöder sig teoretiskt på Bernsteins kodteori är Olofsson (1993). 
Jfr ä ven Swanwick (1993) som diskuterar Bernsteins begrepp klassifikation och inramning 
och deras relevans och möjliga tillämpning inom det musikpedagogiska området. 
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Institutionsbeskrivning 
Musikhögskolan i Piteå 

Musikhögskolan i Piteå innefattar ett antal utbildningar, samlade under en 
institution som organisatoriskt är knuten till Högskolan i Luleå. Förutom 
musiklärarutbildning omfattar verksamheten vid musikhögskolan även 
grundskollärarutbildning, kyrkomusiker- samt ljudingenjörsutbildning. I 
utbildningsutbudet på grundnivå ingår också fristående kurser. Dessutom 
erbjuds ett antal påbyggnadsutbildningar med varierande längd och inne
håll. Utöver konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs också forskning i mu
sikpedagogik. Läsåret 1993/94 var totalt 203 studenter (varav 122 i musiklä
rarutbildningen) inskrivna vid någon av de ovan nämnda grund- eller på
byggnadsutbildningarna. Till detta ska läggas ytterligare 92 personer som 
deltog i fristående kurser. 58 lärare var engagerade i verksamheten varav 31 
var anställda på tjänst och 27 som timlärare. 

Musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå är uppdelad i två hu
vudinriktningar; grundskola och gymnasielärare (GG) och instrumental 
och ensemblelärare (IE). Den förstnämnda varianten ger behörighet att un
dervisa i musik inom grundskola, gymnasium och andra skolformer. IE är 
inriktad mot utbildning av lärare för musikundervisning inom kommunal 
musikskola och annan frivillig musikverksamhet. Båda varianterna omfat
tar en sammanlagd studietid av vardera fyra år. Antagning till respektive 
variant sker genom antagningsprov (jfr Bouij, 1988; Wedman m fl, 1990). 

Utbildningen till musiklärare89 omfattar ämnesstudier i ett flertal specifika 
musikämnen samt pedagogik, metodik och skolförlagd praktik, där de olika 
delarna syftar till att i relation till den kommande yrkesverksamheten bilda 
en sammanhållen och funktionellt uppbyggd utbildningsgång. Utbild
ningen startar med ett basblock (40p) som avser att ge en allmän beredskap 
för musikläraryrket och en grund för fortsatta studier. Basutbildningen skall 
garantera den studerande en bred allmänmusikalisk och pedagogisk bas, där 
teoretiska studier och praktiskt musicerande i olika stilar och genrer varvas. 
Rösträning i sång och tal, ackordinstrument, musikhistoria, gehörsskol
ning, satslära och ensemblespel är några av de moment som den stude
rande kommer i kontakt med under denna fas av utbildningen. 

Basutbildningen följs av en musikalisk och pedagogisk fördjupning (60 p) 
med syfte att ge en yrkesspecialisering, antingen inriktad mot GG eller IE. 
För GG- inriktningens del ligger den innehållsliga betoningen på moment 
som på ett eller annat sätt knyter an till klassrumssituationen och som 
sammantaget omfattar ett mycket brett utbildningsinnehåll. För IE- inrikt
ningen läggs tonvikten vid huvudinstrumentet, instrumentalmetodik 
samt ensemble och ensembleledning. Utöver basutbildningen och den mu

89 Uppgifterna är hämtade dels från central utbildningsplan för musiklärarlinjen (UHÄ, 
1991) och dels från den lokala utbildningsplanen för musiklärarlinjen i Piteå. 
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sikaliska och pedagogiska specialiseringen erbjuds dessutom tillvalskurser 
(20 p) med varierande innehåll och utformning, där den studerande får 
möjlighet att profilera sig inom något eller några ämnen. För båda inrikt
ningarna ingår även ett examensarbete motsvarande 10 p. 

Den praktisk pedagogiska utbildningen, som är insprängd i utbildningens 
samtliga delar, består av pedagogik, metodik samt skolförlagd praktik och 
omfattar totalt en fjärdedel (40 p) av den totala studietiden. Syftet med skol-
praktiken - omfattande sammanlagt c:a 20 v eckor - är att göra den stude
rande väl förtrogen med de olika undervisningsmiljöer som utbildningen 
primärt riktas mot, dvs musiklärare i allmänna skolväsendet respektive 
olika former av frivillig musikundervisning. Studerande som genomgått 
samtliga kurser med godkänt resultat, erhåller ett examensbevis med be
nämningen musiklärarexamen. 

I den utåtriktade information om musikhögskolan som mer specifikt berör 
musiklärarlinjen, framhålls traditionen som en självklar del av utbild
ningen.90 Här betonas vikten av att kontakten med gångna tider hålls le
vande eller annorlunda uttryckt; en av musiklärarutbildningens uppgifter 
är att förvalta ett musikaliskt och kulturellt arv. Samtidigt betonas en med
veten strävan mot musikalisk och pedagogisk förnyelse. Man säger sig vara 
mån om att ha sinnena öppna för musikskapande där nya musikstilar får 
komma till tals, och där modern teknik och nya instrument integreras med 
det gamla. Viljan och ambitionen att pröva och utveckla nya arbetsformer, 
metoder och innehåll är, som det uttrycks, en viktig del av en god utbild
ning och en levande skola. 

Ett område som också tydligt lyfts fram är den verksamhet som är specifikt 
inriktad mot barn och musik. Här framhålls att musik är känsla och upple
velse och att det är viktigt för den personliga utvecklingen att få uttrycka sig 
med musik. Alla människor "har musik i sig", och det är viktigt att alla 
barn får uppmuntran att med självförtroende använda musik utifrån sina 
egna möjligheter och sin kreativitet. 

I beskrivningarna avspeglas sammantaget en pluralistisk syn på utbildning, 
där idealet tycks sträva mot en situation i vilken en mångfald musikaliska 
och pedagogiska grundsyner förutsätts kunna samsas och ömsesidigt be
frukta varandra. I mångfalden kan urskiljas, som vi ser det, tre huvudsak
liga inriktningar, som var och en representerar olika konstnärliga och peda
gogiska ideal: En afroamerikansk inriktning, innefattande olika former av 
jazz, rock och pop; en traditionell inriktning med huvudsaklig förankring i 
västerländsk konstmusik samt ett område riktat mot barn och musik, där 
kunskaper om barns kreativa utveckling och egna skapande står i fokus. 

90 Uppgifterna härrör från musikhögskolornas i Sverige gemensamma prospekt som årligen 
uppdateras och sänds ut till presumtiva sökande. En del information härrör från en informa
tionsbroschyr med titeln Framtidens melodi (1991) utgiven av Högskolan i Luleå och Musik
högskolan i Piteå. 
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Framnäs folkhögskolas musiklinje 

Framnäs folkhögskola är belägen i Öjebyn strax utanför Piteå. Den startade 
sin verksamhet 1952, som en av arbetarrörelsens folkhögskolor, och har ge
nom en successiv uppbyggnad kommit att omfatta flera utbildningslinjer 
med delvis olika målsättningar; allmän linje, speciallinje för handikappade 
samt musiklinje. 1955 fick musiklinjen en yrkesinriktad påbyggnadsutbild
ning benämnd musikinstruktörslinjen91 vilken 1978 omvandlades till att 
bli en högskoleinstitution knuten till Högskolan i Luleå. "Högskoledelen" 
av musiklinjen var delvis förlagd till Framnäs lokaler ända fram till 1985, 
då nya lokaler för Musikhögskolans verksamhet byggdes i närheten av cen
trala Piteå. Fortfarande finns musiklinjens grundutbildning kvar som en 
viktig och omfattande del i skolans verksamhet. 

Musiklinjen vid Framnäs har idag totalt c:a 70 s tuderande fördelade över 
två läsår, med möjlighet till ett tredje påbyggnadsår. Skolan har uttalade in
trädeskrav och anordnar antagningsprov som bl a prövar de sökandes in
strumentala färdigheter och musikteoretiska kunnande. Undervisning ges 
på både huvud- och biinstrument samt i teoretiskt inriktade ämnen som 
musiklära, gehör och musikhistoria. Även olika former av vokal och in
strumental ensemble ingår i kursutbudet. En väsentlig del av studierna är 
inriktade på att förbereda de studerande inför prov till musikhögskola vil
ket gör att en stor del av undervisningen också är anpassad efter detta. De 
flesta studerande har gymnasiekompetens innan de antas till musiklinjen, 
men för de som saknar sådan kompetens ges även undervisning i all
männa ämnen. Samarbete med Musikhögskolan i Piteå förekommer i form 
av gemensamma musikaftnar, kör- och orkesterproduktioner, samt genom 
att flera av de lärare som är knutna till Framnäs också undervisar vid Mu
sikhögskolan. 

91 Den yrkesinriktade musikutbildningen vid Framnäs - musikinstruktörslinjen - komplette
rades under 60- talet genom införandet av en särskild instrumentalpedagogisk linje. Båda 
inriktningarna avvecklades successivt i och med högskolereformens (1977) genomförande. 
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Kapitel 5 

Rekryteringen till musiklärarutbildningen 

DELSYFTE TRE 
Syftet med denna rekryteringsstudie är att undersöka vilka som studerade 
vid Framnäs Folkhögskolas musiklinje och musiklärarlinjen vid 
Musikhögskolan i Piteå under läsåret 1990/91. Syftet konkretiserades i fråge
ställningar som rörde de studerandes sociala bakgrund, kön, studiebak
grund och framtidsplaner. 

METOD 
Datainsamlingen gjordes i form av en enkätundersökning och omfattade 
två huvudgrupper studerande: dels de som under läsåret 1990/91 studerade 
vid Framnäs folkhögskolas musiklinje och dels de som samma år studerade 
på musiklärarlinjen vid Musikhögskolan i Piteå (jfr bila ga 1, s 267). Samt
liga studerande inom respektive utbildning ingick, vilket innebär att stu
dien är en totalundersökning. I september 1990 genomfördes datainsam
lingen med de studerande vid Framnäs. Vi hade med hjälp av Framnässko-
lans ledning, kallat hela musiklinjen vid ett och samma tillfälle och ge
nomförde också med några dagars förskjutning ett "uppsamlingsheat" för 
de studerande som ej kunde närvara vid det första tillfället. De studerande 
vi inte lyckades nå vid dessa båda datainsamlingstillfällen fick enkäten sig 
tillsänd per post. 

I november genomfördes motsvarande procedur med Musikhögskolans 
studenter. Med tanke på det förhållandevis stora antalet, kallades de vid 
olika tillfällen och i mindre grupper indelade efter årskurs. Vid samtliga da
tainsamlingstillfällen var minst en försöksledare närvarande för att garan
tera att samma information gavs till samtliga studenter. Sammantaget be
svarades enkäten av 177 studerande. Den enkät som riktades till de stude
rande vid Framnäs besvarades av 65 av totalt 70 studerande vilket innebär 
en svarsfrekvens på 93 procent. Motsvarande siffror för musiklärarlinjen 
var 112 av totalt 114 - en svarsfrekvens på 98 procent. 

RESULTAT 
Resultatredovisningen bygger på att data från de båda undersökta institu
tionerna - Framnäs och Musikhögskolan - presenteras parallellt. Syftet 
med detta förfaringssätt är att på ett överskådligt sätt lyfta fram likheter och 
skillnader i svarsmönster. Vi har valt att sammanföra resultaten under föl
jande rubriker: bakgrundsdata, tidigare utbildning, framtidsplaner samt 
hemort och hemmiljö. 
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Bakgrundsdata 
Tabell 31. Procentuell åldersfördelning för studerande vid Framnäs och 
Musikhögskolan. 

Ålder (år) Framnäs Musikhögskolan 

<20 74 20 
21-26 21 74 
>27 5 6 

Summa % 100 100 
Antal 65 112 

Av tabell 31 framgår att en klar majoritet av de studerande vid Framnäs är 
20 år och yngre medan den övervägande andelen musikhögskolestude
rande befinner sig i åldern 21 - 26 år. Att framnäsutbildningen har en så en
tydig ungdomsprofil hänger sannolikt samman med folkhögskolans viktiga 
roll som förutbildning till fortsatta musik(högskole)studier. 

Tabell 32. Undersökningsgrupperna uppdelade på kön i procent. 

Kön Framnäs Musikhögskolan 

Kvinnor 92 55 58 
Män 45 42 

Summa % 100 100 
Antal 65 112 

Som framgår av tabell 32 är de båda undersökningsgrupperna relativt jämnt 
fördelade med avseende på kön. Den något större skillnaden för 

92Andelen kvinnor som ht 1988 studerade vid musiklärarlinjen var för hela riket 56% 
(uppgiften hämtad från SCB). 
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Musikhögskolans del hänför sig, som framgår av tabell 33, framförallt till 
skillnader mellan de båda utbildningsvarianterna IE och GG. 

Tabell 33. Musikhögskolans utbildningsvarianter uppdelat på kön93 i pro
cent. 

Utbildning Män Kvinnor 

GG 36 48 
IE 64 52 

Summa % 100 100 
Antal 47 65 

Tabellen visar att fördelningen mellan GG- och IE- inriktningen är relativt 
jämn för kvinnornas del men skiljer sig avsevärt vad gäller männen. 
Nästan två av tre manliga studenter på Musikhögskolan studerar på IE. 

Tidigare utbildning 
Tabell 34. Procentuell andel studerande vid Framnäs och Musikhögskolan 
som gått i kommunal musikskola. 

Studier vid KM Framnäs Musikhögskolan 

Nej 6 12 
Ja 94 88 

Summa % 100 100 
Antal 65 112 

93 Av samtliga studerande på musiklärarlinjen gick 48 på GG- och 64 på IE-utbildningen. 
Av samtliga IE-studerande var 47% män och 53% kvinnor. Av samtliga GG-studerande var 
35% män och 65% kvinnor. 



1 3 2  

Av tabell 34 framgår att de allra flesta studerande (nio av tio) har fått sin 
grundläggande utbildning i kommunala musikskolan. Av dessa hade det 
stora flertalet dessutom studerat länge eller mycket länge i nämnda skol
form. Det var inte ovanligt med en studietid av 9 - 11 år vilket gör att den 
genomsnittliga studietiden för hela undersökningsgruppen är 7 år.94 

Tabell 35. Procentuell andel studerande vid Framnäs och Musikhögskolan 
som valt särskild respektive allmän kurs i engelska och matematik på hög
stadiet. 

Kurstyp Framnäs Musikhögskolan Hela riket95 

ma särskild/eng särskild 79 83 50 
ma allmän/eng allmän 8 5 24 
ma särskild/eng allmän - 2 6 
ma allmän/eng särskild 11 6 17 
Övrigt 2 4 3 

Summa % 100 100 100 
Antal 65 112 103 640 

Tabell 35 visar att en mycket klar majoritet (8 av 10) studerande genomgått 
särskild kurs i både engelska och matematik. Detta kan jämföras med för
hållandet i hela riket där hälften av alla elever valt denna studiegång. 

Dessutom framgick av den samlade resultatbilden att 84 procent av hela 
undersökningsgruppen läste språk (tyska eller franska) som sitt fria val un
der högstadiet, vilket kan jämföras med 49 procent för hela riket. Det bör 
därför inte vara någon överdrift att påstå att de studerande, vid sidan av sitt 
specialintresse musik, uppvisar en teoretisk studieprofil i mer allmän me
ning. 

94 Dessutom visade resultaten att 78 procent av samtliga studerande deltog i annan regelbun
den musikaktivitet utanför skolan och musikskolan. Privatundervisning, studiecirklar, kyr
kans verksamhet och rockband utgjorde de vanligast förekommande aktiviteterna. 

95 Uppgifterna är hämtade från SCB och avser avgångna elever från årskurs 9 vt 1991. 
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Tabell 36. Utbildning efter grundskola (gymnasial utbildning) för 
studerande vid Framnäs och Musikhögskolan i procent. 

Utbildning Framnäs Musikhögskolan Hela riket96 

3- eller 4- årig linje97 46 39 50 
2- årig linje 14 19 44 
Musiklinje (2 eller 3 år) 28 32 1 
Övrigt98 12 10 5 

Summa % 100 100 100 
Antal 65 112 94 246 

Tabellen visar att den genomsnittlige gymnasieeleven i vår undersök
ningsgrupp har genomgått antingen en teoretisk treårig linje eller musik
linjen på gymnasiet. Den teoretiska inriktning som karaktäriserade valet till 
högstadiet tycks fortfarande vara giltig, även om specialintresset musik nu 
tydligt framträder inom ramen för den allmänna skolutbildningen. 

Framtidsplaner 
Av enkätsvaren framgick att 85 procent avsåg att fortsätta studera musik, 5 
procent planerade att påbörja andra, ej musikinriktade studier och 9 procent 
hade ingen klar uppfattning. Hur de som planerar en fortsatt musikutbild
ning tänker sig den framtida studieinriktningen framgår av tabell 37. 

96 Uppgifterna är hämtade från SCB och avser avgångna elever från gymnasieskolan vt 1991. 

97 Humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, teknisk, och ekonomisk linje. 

98 Exempel på övrigt är: "folkhögskola", "utländsk utbildning", "ingen utbildning", "inget 
svar". 
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Tabell 37. Framnästuderande som ämnar fortsätta sina musikstudier förde
lade på olika utbildningsalternativ. Absoluta tal. 

Musikerlinje 22 
IE-utbildning 20 
GG-utbildning 
Musikhögskolan 12 
Övrigt 1 

Antal 55 

Tabellen visar att den klart övervägande andelen studenter är inriktade 
mot musikerutbildning eller IE-utbildning samtidigt som ingen i klartext 
säger sig i första hand vara intresserad av GG-utbildningen. Sannolikt är att 
flertalet av de som önskar studera vid Musikhögskolan, utan att närmare 
precisera inriktningen, tillhör kategorin presumptiva GG-studerande. Men 
siffrorna talar ändå sitt tydliga språk, dvs att majoriteten av framnässtuden-
terna är musikerinriktade i sina utbildningsambitioner.99 

Tabell 38. Musiklärarstuderandes framtidsplaner fördelade på olika alterna
tiv. Absoluta tal. 

Arbeta som lärare 55 
Arbeta som lärare (deltid) 
samt annat alternativ 43 
Studera vidare 6 
Annan verksamhet 6 
Inget svar 2 

Antal 112 

99 Genom att jämföra studerandelistor med de 159 musiklärarstudenter som påbörjat sina stu
dier vid Musikhögskolan fr o m läsåret 1989/90 tom 1993/94 med studerandelistor från 
Framnäs för samma tidsperiod, fann vi att 50% a v samtliga musiklärarstudenter rekrytera
des via Framnäs. Av samtliga GG-studenter rekryterades 28% från Framnäs och 72% hade 
annan bakgrund, främst musikgymnasium. Av IE-studentema kom 61% från Framnäs och 39% 
hade annan bakgrund. 
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Tabell 38 visar att de allra flesta studenter avser att att arbeta som lärare, al
ternativt på deltid med annan sysselsättning parallellt. De som angett annat 
alternativ eller annan verksamhet lämnar svaret utan närmare precisering, 
eller uppger att de tänker ägna sig åt musikalisk verksamhet som t ex "kan
tor i kyrkan" eller "solistjobb". De som tänker sig fortsatta studier avser, 
med något undantag, att göra detta i form av någon musikalisk vidareut
bildning. 

Hemort och hemmiljö 
Tabell 39. De studerandes spridning med avseende på hemort 
uppdelad på geografiska regioner i procent. 

Hemort Framnäs Musikhögskolan 

Norr - eller 
Västerbotten 31 49 
Övriga Norrland 9 14 
Övriga Sverige 100 52 34 
Annat land 6 1 
Inget svar 2 2 

Summa % 100 100 
Antal 65 112 

Av tabellen framgår att drygt hälften av de musikstuderande på Framnäs 
rekryteras från "övriga Sverige", medan motsvarande siffra för Musikhög
skolan är c:a en tredjedel. Omvänt förhållande gäller så tillvida att ungefär 
hälften av musikhögskolestudenterna kommer från Norr- eller Västerbot
ten medan knappt en tredjedel av framnässtudenterna rekryteras från 
denna region. Vidare kan vi utläsa att 40 procent av framnässtudenterna 
tillhör kategorin "norrlänningar". Detta kan ställas i relation till Musikhög
skolan där 63 procent av studenterna tillhör nämnda kategori. En jämfö
relse av den geografiska fördelningen för GG- och IE- studerande framgår av 
tabell 40. 

100 Med "övriga Sverige" avses Svealand och Götaland. 
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Tabell 40. GG- och IE- studerandes spridning med avseende på hemort 
uppdelad på geografiska regioner i procent. 

Hemort GG IE 

Norr - eller 
Västerbotten 57 43 
Övriga Norrland 26 6 
Övriga Sverige 17 46 
Annat land - 2 
Inget svar — 3 

Summa % 100 100 
Antal 48 64 

Av tabell 40 kan utläsas att en klar majoritet (83 %) av de som studerar till 
GG-lärare vid Musikhögskolan i Piteå är "norrlänningar". På motsvarande 
sätt framgår att de blivande IE-lärarna är antingen "norrlänningar" (49 %) 
eller tillhörande "övriga Sverige" (46%). 

Av den information som förmedlas i tabellerna 39 och 40, framgår sam
mantaget att de som studerar vid Framnäs eller på Musikhögskolans IE-
variant fördelar sig geografiskt enligt ett mönster som i stora drag över
ensstämmer med varandra. GG-varianten avviker däremot genom sin 
något mer entydiga norrlandsprofil från detta mönster (jfr bilaga 1, s 269). 

Vi undersökte också - vilket inte framgår av tabellen - samtliga hemorters 
storlek. Resultatet visar att 22 procent av de studerande vid Framnäs 
kommer från en större stad (fler än 50 000 i nvånare). Detta kan jämföras 
med Musikhögskolan där endast 6 procent rekryteras från större städer. 
Vidare fann vi att drygt hälften av de studerande vid Musikhögskolan 
kommer från mindre orter (färre än 10 000 invånare). För tätort av mellan
storlek (10 000 - 50 000 invånare) är fördelningen synnerligen jämn: För 
Framnäs 43 procent och Musikhögskolan 41 procent.101 

10i Även familjernas boendeform undersöktes. Av svaren framgick att åtta av tio studerande 
(79 procent) bodde i villa eller radhus under sin högstadietid. Motsvarande siffra för hela ri
ket var 73 procent. 
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Tabell 41. Föräldrarnas yrken102 uppdelat på SEI-kod. Parentesen 
betecknar normalt utbildningskrav (antal år) efter grundskola. Procent. 

Föräldrayrke Framnäs Musikhögskolan Hela riket103 

Ej facklärda arbetare ( < 2 år) 9 10 17 
Facklärda arbetare ( > 2 år ) 13 9 17 
Lägre tjänstemän ( < 3 år) 13 17 12 
Tjm på mellannivå ( 3-6 år) 33 27 21 
Högre tjm/akadem ( > 6 år) 22 24 17 
Egna företagare/lantbrukare 9 12 9 
Övriga 1 1 7 

Summa % 100 100 100 
Antal 65 112 1 226 932 

Tabellen visar att majoriteten av de musikstuderande, både på Framnäs och 
Musikhögskolan, kommer från högre socioekonomiska hemmiljöer. 
Omvänt gäller att studerande inom kategorin arbetare är underrepresente-
rade, såväl inom den undersökta gruppen som i förhållande till befolk
ningen i stort. Det tycks alltså som om de miljöer som vi i vardagliga ter
mer brukar benämna medel- och övre medelklass, utgör "god jordmån" för 
de som ämnar ägna sig åt högre musikutbildning.104 

Vid en närmare granskning av enkätmaterialet visar det sig att även föräl
drarnas yrke tycks ha ett samband med de studerandes yrkesval. Av musik
högskolans studenter kommer 35 procent från hem där den ena eller båda 
föräldrarna arbetar som lärare. Det innebär att en av tre musikhögskolestu
denter har minst en förälder som är lärare (jfr Bladh, 1990). 

Av övriga resultat - ej redovisade i tabell - som berör hemförhållanden, 
framgår att 78 p rocent av musikhögskolans och 66 procent av framnässtu-

102 På samma sätt som i studien om kommunala musikskolan (jfr kap 2) grundades indelningen 
i kategorier på den av föräldrarna som hade den högsta socioekonomiska ställningen (SEI-
koden). Huvudskälet till att vi valde att följa SCB:s indelningsgrund, var att underlätta 
jämförelser dels mellan de båda rekryteringsstudierna som ingår i avhandlingen och dels med 
den offentliga statistik som inhämtats från SCB. 

103 Siffrorna är hämtade från en datasammanställning från SCB (se bilaga 1, s 263). 

104 Om relationstalet för arbetare - tjänstemän beräknas på samma sätt som i rekryterings
studien avseende KM (jfr s 38) erhålles för Framnäs folkhögskola 2,2 och för musiklärarut
bildningen 2,4- Det betyder att sannolikheten är mer än dubbelt så stor för barn till högre tjän
stemän och akademiker som för barn till arbetare att studera vi någon av dessa utbildningar. 
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denternas föräldrar deltar i någon form av regelbunden organiserad fritids-
eller föreningsverksamhet; kyrklig, facklig, politisk eller "annan" verksam
het.105 Vi fann också att var tredje musikhögskolestudent (35%) kommer 
från ett hem där någon av eller båda föräldrarna är engagerad inom kyrkan. 
Av resultaten framgår vidare att 65 procent av musikhögskolans- och 54 
procent av framnässtudenternas föräldrar ägnar sig åt någon form av in
strumentspel. Vi noterar också att i fyra av tio "musikhögskolehem" spelar 
minst en av föräldrarna något tangentinstrument.106 Att hemmiljöns stöd 
och påverkan är viktiga för den musikaliska utvecklingen, belyses också av 
de skriftliga reflektioner som lämnades i enkätens öppna del: 

"Jag är uppväxt i en musikfamilj med sju syskon varav fyra är yrkesmässigt 
aktiva." 

"Att det blev fiol berodde på att jag fick en fiol av en äldre släkting som var 
en duktig spelman 

"Min mor påverkade mig i högsta grad att spela o sjunga. Hon, under en sju 
års period, körde mig 36 km enkel väg till de privata lektionerna i musik 
och dans". 

"I årskurs 6 startade vi ett rockband i en kompis källare där jag spelade bas. 
Det var då jag började med musik". 

"EFS blåsorkester gjorde att jag inte tröttnade. De har inspirerat och stött 
mig. Kommunala ger jag inte mycket för". 

"Även min syster är mycket aktiv musikaliskt, och vi har sjungit och spelat 
mycket tillsammans sen vi var små. På mammas sida i släkten är musik 
som yrke i olika former vanligt sen flera generationer". 

DISKUSSION 
Rekryteringen till de utbildningar vi undersökt visar sig bilda ett mönster 
som, något tillspetsat, innebär att antagningen till Framnäs har en nationell 
prägel medan rekryteringen till Musikhögskolan tenderar att anta en regio
nal prägel och att GG-varianten genom sin relativt entydiga "norrlandspro-
fil" starkt bidrar till skapandet av detta mönster (jfr Palme, 1989). I detta 
sammanhang aktualiseras de skillnader mellan könen som innebär att GG-
varianten främst befolkas av kvinnor medan två av tre män i musiklärar
utbildningen studerar på IE.107 Det verkar m a o som om män och kvinnor 

105 Exempel på annan verksamhet är: "idrottsförening", "IOGT", "konstklubb", "natur
skyddsförening", "Rotary", "musikförening". 

106 Bladh (1990) konstaterar i sin studie av blivande musiklärare i Sverige att 75% hade 
minst en spelande förälder och att piano var det klart vanligaste instrumentet. 
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uppfattar olika aspekter i den sociala och kulturella miljön som centrala 
och viktiga vilket leder till i viss utsträckning skilda förhållningssätt till 
musikutbildning. En fråga vi ställer oss är om musikläraryrket tenderar att 
uppfattas som ett lågstatusyrke för män och ett högstatusyrke för kvinnor? 

Beträffande de musikstuderandes tidigare utbildning fann vi att en över
väldigande majoritet studerande (9 av 10) har gått i kommunal musikskola 
och att den genomsnittliga studietiden i denna frivilliga skolform är sju år. 
Det är mot den bakgrunden uppenbart att den kommunala musikskolan 
spelar en viktig roll som rekryteringsbas för de musikintresserade ungdo
mar som väljer att ägna sig åt yrkesinriktade musikstudier. Dessutom visar 
det sig att åtta av tio studerande, som ett komplement till skolans och mu
sikskolans musikundervisning, deltog i andra regelbundna musikaktivite
ter på sin fritid. 

Sammantaget innebär detta breda och omfattande musikengagemang att 
den genomsnittlige musikstudenten torde ha skapat en stark identitet och 
identifikation i förhållandet till musik och musikutbildning - föreställ
ningar och uppfattningar som den studerande bär med sig vidare in i yr
kesutbildningen. Beträffande de studerandes framtidsplaner fann vi ett hie
rarkiskt mönster i framnässtuderandes preferenser för fortsatt utbildning. I 
första hand lockar studier vid musikerlinje, i andra hand IE-utbildning och 
i sista hand GG- utbildning. Detta resultat aktualiserar frågor om kollektiva 
och individuella föreställningar - bl a föreställningar om olika utbildning
ars status - hos studerande och dessa föreställningars betydelse för val av 
studieinriktning. 

De resultat som berör de studerandes hemförhållanden visar att majorite
ten av de studerande kommer från högre socioekonomiska miljöer. Dess
utom är vår uppfattning, även om ett riksrepresentativt jämförelsematerial 
för befolkningen i stort saknas, att föräldrarnas musikutövning och före
ningsengagemang var allmänt sett högt (jfr Simonsen, 1977). Ett karaktäris
tiskt signalement hos den studerandegrupp vi undersökt, är att en av tre 
kommer från hem där någon av föräldrarna arbetar som lärare. Samma an
del, dvs en tredjedel av de studerande uppger att de kommer från aktivt 
kristna hemmiljöer. Detta leder oss till slutsatsen att familjens utbildnings
nivå, kulturella engagemang och livsåskådning har en avgörande betydelse 
för barns och ungdomars utveckling och studieframgång i sammanhang 
som rör musik och musikutbildning. Avslutningsvis skall i typologins 
form, med avsikt att gjuta lite blod i den beskrivande statistik som redovi
sats, ges en sammanfattande beskrivning av de kategorier studerande som 
ingått i undersökningen. 

Öhrström (1989) som intresserat sig för musik och musikundervisning ur ett historiskt in
riktat kvinnoperspektiv skriver beträffande musiklärarutbildningen: "1957 var en tredjedel 
av eleverna vid Musikhögskolan i Stockholm kvinnor. Männen spred sig jämt över alla klas
ser men drygt hälften av de kvinnliga eleverna gick i musiklärarklassen (...) Under 80-talet 
ökade antalet kvinnliga elever starkt i förhållande till de manliga. Av 262 elever i musiklä
rarklassen läsåret 1988-89 var 150 flickor. Musikläraryrket med sina långa traditioner har 
alltså fortfarande en stark ställning när flickorna väljer yrke" (s 14). 
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Den typiska framnässtudenten: 
Fia är en cellospelande, 18-årig tjej från Stockholm. Hon fick sin grundläg
gande musikutbildning vid kommunala musikskolan där hon studerade 
sammanlagt sju år. På fritiden sjöng hon dessutom i en ungdomskör. Un
der högstadiet hade hon särskild kurs i både engelska och matematik med 
franska som tillval och på gymnasiet blev det tre-årig humanistisk linje. Fia 
kommer från ett hem där mamman jobbade som ekonomiföreståndare i ett 
storhushåll och pappa var civilingenjör och egen företagare. Särskilt mycket 
musicerande var det inte i Fias hem, men pappan brukade ibland klinka lite 
på familjens gamla piano. Efter Framnäs tänker Fia försöka komma in på 
musikerlinjen på cello även om hon vet att det är svårt. Om inte detta 
lyckas, tänker hon inrikta sig på IE-utbildningen. 

De typiska musiklärarstudenterna: 
Mona, är 23 år och går på GG-utbildningen med sång som huvudämne. 
Mats, som är lika gammal, går på IE-varianten med gitarr som huvudin
strument. Båda har gått i kommunal musikskola i fem respektive elva år. 
Dessutom ägnades en stor del av fritiden åt andra musikaktiviteter. Eva 
sjöng bl a i EFS ungdomskör och Mats spelade i ett rockband. På högstadiet 
var det särskild kurs i både matematik och engelska som gällde för dem 
båda. Mona hade franska som tillval. Mats började med tyska men bytte ef
ter ett år till musik. Gymnasiet innebar för Monas del tre-årig samhällsve
tenskaplig linje, medan Mats valde att gå två år på musiklinjen. Mona är 
född på landsbygden och växte upp i en mindre ort i Västerbotten. Pappan 
som är högstadielärare och mamman som arbetar som undersköterska, är 
båda engagerade inom frikyrkan. Mamman är dessutom fackligt och poli
tiskt aktiv, så några fritidsproblem har aldrig funnits i Monas hem. 

Mats däremot, har sina rötter i en medelstor stad i södra Sverige. Hans 
mamma är tandläkare och pappan arbetar på posten. Fritiden ägnas bl a åt 
naturskyddsföreningen och musiksällskapet, där för övrigt pappan spelar 
trombon. Även Mona har så långt hon kan minnas alltid varit omgiven av 
musik. Båda hennes äldre syskon håller på med musik (glada amatörer) och 
både pappan och mamman sjunger och spelar piano. Mamman spelar dess
utom lite gitarr. Efter avslutat utbildning kommer båda Mona och Mats att 
söka jobb som musiklärare, för Mats del kombinerat med musikerjobb. 

I följande kapitel redovisas en intervjustudie med utvalda studenter i mu
siklärarutbildningen med syfte att nå en fördjupad analys av de resultat och 
frågor som bl a denna studie gett upphov till. Det innebär att sökarljuset rik
tas mot vad som sker när kunskaper, värderingar och attityder, som de stu
derande har med sig från sin hemmiljö och tidigare utbildning, konfronte
ras med den yrkesinriktade musikhögskoleutbildningen. 
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Kapitel 6 

Intervjustudie om musiklärarutbildningen 

DELSYFTE FYRA 
Syftet med denna intervjustudie är att beskriva och förklara hur musiklä
rarstuderande uppfattar och använder sin yrkesutbildning, dvs musikhög
skolans musiklärarlinje. Syftet konkretiserades i följande problemställ
ningar: Hur orienterar sig studenter med olika bakgrund i musiklärarut
bildningen och vilka uppfattningar bygger de upp under sin utbildning? 
Finns det olikheter i synsätt mellan kvinnor och män, och mellan utbild
ningens två huvudinriktningar: instrumental och ensemblelärare (IE) och 
grundskola och gymnasielärare (GG)? 

Några centrala begrepp 
De förutsättningar som intervjustudien bygger på är nära förknippade med 
uttrycken kvalitativ metod och kvalitativ analys. Kvalitativ metodik utgår 
från en humanistisk tradition som innefattar ett flertal olika vetenskapsteo
retiska och metodologiska riktningar, men som alla har gemensamt att de 
beskriver företeelser och innebörder sådana de framstår eller uppfattas av 
människan.108 Forskning med sådana förtecken, kännetecknas ofta av att 
forskaren verkar i en naturlig miljö, och att subjektiviteten får en framträ
dande roll genom att begrepp som process, upplevelse, tolkning och förstå
else ingår som viktiga element i den vetenskapliga metodiken (jfr t ex 
Alvesson & Sköldberg, 1994; Starrin & Svensson, 1994; Ödman, 1979). 

I allmän mening kan kvalitativ forskning beskrivas som förmågan att, ge
nom att anlägga olika perspektiv på ett fenomen, komma fram till vad som 
är de mest fruktbara begreppen att tänka i för att förklara mänskliga relatio
ner och sammanhang. Det innebär att den kvalitativt inriktade forskaren 
inte söker efter objektiva sanningar som det gäller att bevisa. Istället handlar 
det om ett arbetssätt som syftar till att beskriva, upptäcka och tolka verklig
heten samt att lyfta fram den eller de tolkningar som verkar rimligast. 

108 Biand de vetenskapsteoretiska riktningar som inspirerat och påverkat oss är fenomenolo
gin och med den nära förknippade fenomenografiska metoden (jfr Marton, 1981). Fenomenologi 
kan, något förenklat, beskrivas som en filosofisk inriktning som syftar till systematisk kart
läggning av de kvalitativt skilda sätt på vilka människor uppfattar olika aspekter av sin 
omvärld (se även Alexandersson, 1994; Kroksmark, 1987; Patton, 1990; Svensson, 1989; Uljens, 
1989). Viktiga impulser har också hämtats från den ansats som benämns teoriinriktad utvär
dering och som syftar till att förklara, förstå och i förlängningen förändra det objekt som är 
föremål för utvärdering (jfr Franke-Wikberg & Lundgren, 1979; Franke-Wikberg, 1983). 
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Med denna utgångspunkt har vi, i den av Glaser & Strauss (1967) lanserade 
strategin för kvalitativ metod och teorigenerering ("grundad teori"), funnit 
analysredskap som passar delsyfte fyra och som i väsentlig utsträckning 
kommit att påverka den valda arbetsmetoden (jfr även Ely, 1991; Glaser, 
1978; Patton, 1990; Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991). 

Den kvalitativa analysen - som den kommit att realiseras i denna under
sökning - går ut på att upptäcka och systematisera innebörder i intervjuut
sagor samt att beskriva variationer och nyanser i dessa. Enskilda utsagor 
tolkas och analyseras i ljuset av en framväxande helhet samtidigt som varje 
utsaga får sin mening genom sina relationer till den framträdande helhe
ten. Det innebär att forskarens uppgift blir att söka efter mönster och katego
rier, och att bilda begrepp som koncentrerar och förklarar det empiriska ma
terialet. 

Egerbladh (1992) har beskrivit samspelet mellan den teoretiska nivån, som 
kan vara påverkad av pedagogisk praxis, och den empiriska prövningen 
som "ett intellektuellt växelspel mellan deduktion och induktion. Detta 
växelspel pågår i olika utsträckning under hela forskningsprocessen och har 
vanligtvis en mycket dynamisk karaktär, som är svår att sätta på pränt. 
Dessutom är denna dynamik förmodligen unik för varje forskare" (s 12). 

Samtidigt som den valda ansatsen i denna delstudie har sin tyngdpunkt i 
induktivt tänkande, kan vi inte bortse från den växelverkan som naturligt 
uppstår mellan de kunskaper vi under en lång följd av år tillägnat oss som 
musiker och lärarutbildare, och inskolningen i den vetenskapliga begrepps
värld vi närmat oss i egenskap av pedagogiska forskare. Med detta perspek
tiv är vår ansats - genom att kunskaper och erfarenheter förs in från två 
olika håll - närmast att betrakta som dialektisk eller funktionell (jfr 
Egerbladh, 1992; Gage & Berliner, 1989; Marx, 1970). 

De inom kvalitativt inriktad forskning centrala begreppen uppfattning och 
föreställning har varit föremål för tämligen omfattande vetenskapliga ut
redningar. Begreppet uppfattning har av Marton och Svensson (1978) till
skrivits följande innebörd: 

"Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver 
sägas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig har varit föremål för re
flektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlar våra kunskaper 
eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang" (s 20). 

I människans tankevärld existerar parallellt med denna innebörd, uppfatt
ningar av mera medvetet och åsiktsorienterat slag, ofta uttryckta som en 
konkret och påtaglig erfarenhet, värdering, mening, övertygelse eller in
ställning - någonting man tycker och ger uttryck för. Det innebär att begrep
pet uppfattning svarar mot såväl ett mera konkret åsikts- eller faktaoriente-
rat tankeinnehåll som de grundläggande, men inte alltid medvetna och re
flekterade, tankar som beskrivs i citatet ovan (jfr äv en Starrin & Svensson, 
1994; Svensson, 1989; Uljens, 1989). 
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Inom det sk Long-projektet har föreställningsbegreppet utvecklats och pre
ciserats.109 I ett antal rapporter och avhandlingar som publicerats inom ra
men för detta projekt, beskrivs tre grundläggande representationsformer av 
föreställningar hos högskolestuderande: Subjektiva representationer, refere
rande till individens egna föreställningar; kollektiva representationer, som 
innebär att studenten genom medreflektion skiljer mellan egna och andras 
föreställningar, dvs uppmärksamheten riktas mot att det finns olika före
ställningar om samma fenomen. Den tredje kategorin, ideologiska repre
sentationer, innebär att den studerandes föreställningar utgör utgångspunk
ten för dennes medvetna handlingar och strävanden. Denna representa
tionsform kan också uttryckas som att den studerande på en reflekterad 
nivå gör åtskillnad mellan vad som i nuläget gäller, och vad som genom 
förändring idealt vore möjligt att uppnå. 

I denna intervjustudie kommer fortsättningsvis begreppet uppfattning att 
användas. Vår användning av begreppet bygger på ställningstagandet att, 
oavsett graden av reflektion eller konkretion i tankeinnehållet, uppfatt
ningar kan referera till i princip alla innebörder som människan ger åt rela
tionen mellan sig själv och något i omvärlden. Det betyder att arbetet med 
att systematisera, tolka och analysera uppfattningar innebär att forskaren 
dels upptäcker och identifierar variationer (likheter och skillnader) i tanke
innehåll, dels skapar och formulerar kategorier som uttryck för detta tanke
innehåll. 

Beträffande förutsättningarna för själva intervjun bör tilläggas att intervju
personerna, när så bedömdes nödvändigt, ombads tydliggöra utgångspunk
terna för sina uppfattningar. Det hände t ex att de studerande efter att en 
fråga hade ställts gjorde kommentarer i stil med: "Menar du att jag ska svara 
på vad jag själv tycker eller vad folk i allmänhet tycker". Vid sådana tillfäl
len, eller när det inte klart framgick på vilka grunder svaret vilade, uppma
nades intervjupersonerna att uttrycka sin egen, personliga uppfattning. Det 
hände också att en och samma intervjuperson gav uttryck för olika - och 
ibland motstridiga - uppfattningar i ett och samma svar. Dessa svar har be
handlats som särskilda kategorier som uttryck för en komplex och mång
tydig verklighet, men har ibland tillskrivits en mer entydig innebörd med 
hänsyn till svarets innehållsliga kärna och tyngdpunkt. 

109 Långsiktiga effekter av högre utbildning - en longitudinell studie av de studerandes före
ställningsvärld relaterad till olika utbildningslinjer. För en utförligare redogörelse för före
ställningsbegreppets innebörd, se Hult (1990); Olofsson (1993); Zetterström (1988). Även om vi 
valt att inte använda begreppet föreställning explicit i analysen, har det i 
intervjusituationen och vid databearbetningen, varit värdefullt att kunna ta del av de 
klargöranden och distinktioner som denna forskning resulterat i. 
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METOD 

Deltagargruppen 
Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer med 60 studerande från samt
liga fyra årskurser på musiklärarlinjen. Utgångspunkten för urvalet av in
tervjupersoner utgjordes av den enkät som låg till grund för den tidigare 
presenterade rekryteringsstudien (jfr kap 5). Detta enkätmaterial hade också 
i efterhand kompletterats med ytterligare enkätdata, omfattande de ny-
antagna studerandegrupper som, fr o m läsåret 1991/92 till och med läsåret 
93/94, påbörjat sina studier vid musiklärarlinjen i Piteå. Det slutliga urvalet 
kom att baseras på sammanlagt 152 studerande med följande fördelning: På 
GG-varianten, 43 kvinnor och 22 män och på IE-varianten, 42 kvinnor och 
45 män.110 

Ett viktigt skäl till att på detta sätt konstituera olika undersökningsenheter, 
baserade på variablerna kön, utbildningsvariant, social bakgrund och års
kurs, var att täcka in ett så brett spektrum som möjligt av de studerandes 
uppfattningar om sin yrkesutbildning.111 Den sociala bakgrunden reduce
rades till tre kategorier: högre tjänstemän och akademiker (H), arbetare och 
lägre tjänstemän (A) samt övriga (Ö) 112.Varje intervjuperson tilldelades 
slumpmässigt även en kodsiffra. I förutsättningarna ingick också att urvalet 
av intervjupersoner skulle vara jämt fördelade inom och mellan de fyra 
undersökningsenheterna för att möjliggöra jämförelser dem emellan. Detta 
innebar i sin tur att undersökningsgruppen inte var proportionellt repre
sentativ i förhållande till studerandegruppen som helhet. Av tabell 42 
framgår hur urvalet av intervjupersoner kom att fördelas med avseende på 
de ovan nämnda urvalskriterierna. 

110 Vid en jämförelse, som vi gjorde i november 1993 och som omfattade samtliga musikhög
skolor i Sverige, visade det sig att den sneda könsfördelningen med avseende på GG-utbild-
ningen speglar en situation som gäller för hela riket. För Musikhögskolan i Piteå, baserat på 
65 studerande var förhållandet: kvinnor 66%, män 34%. Fö r Musikhögskolorna i Malmö, 
Göteborg, Örebro, Stockholm och Arvika (Ingesund) sammantagna, baserat på sammanlagt 
332 GG -studerande, var motsvarande siffror: kvinnor 64%, män 36%. Könsfördelningen vad 
gäller IE- studerande visade sig däremot vara synnerligen jämn. För Piteås del, baserat på 87 
studerande var förhållandet: kvinnor 52%, män 48%. För övriga musikhögskolor samman
tagna, baserat på 415 studerande var förhållandet: kvinnor 50%, män 50%. 

111 Eneroth (1984) skriver: "För a tt i slutändan kunna bygga upp ett väl täckande begrepp om 
företeelsen, måste jag utsätta mig för företeelsen på ett sådant sätt (...) att det maximerar 
chansen att man ska råka på många olika (och gärna motstridiga) sidor av företeelsen 
ifråga " (s 51 ). 

112 I likhet med de tidigare presenterade rekryteringsstudierna, användes för klassificering 
av de studerandes sociala bakgrund de SEI-koder (socioekonomisk indelning) som i enlighet 
med SCB:s officiella statistik baseras på föräldrarnas yrke. Kategorin "övriga" (Ö) innebär 
en sammanslagning av de socioekonomiska grupperna egna företagare och lantbrukare. En yt
terligare strategi vid urvalet var att i första hand välja "extremerna" inom respektive SEI-
kod. Det innebar att inom "SEI-kod A", i första hand valdes de studenter vars föräldrar var ej 
facklärda arbetare eller lägre tjänstemän, och inom "SEI-kod H" de studerande vars föräl
drar hade den längsta och mest prestigefyllda utbildningen. 
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Tabell 42. Samtliga intervjupersoner fördelade på utbildningsvariant, kön, 
årskurs och socioekonomisk bakgrund. 

G/G 

kvinnor 

Utbildningsvariant 

I/E 

män kvinnor män totalt 

Årskurs 1 H 1 1 1 2 5 
A 1 2 1 1 5 
Ö 1 1 2 1 5 

Årskurs 2 H 1 1 1 2 5 
A 1 1 2 1 5 
Ö 1 2 1 1 5 

Årskurs 3 H 1 1 2 1 5 
A 2 2 - 1 5 
Ö 2 1 1 1 5 

Årskurs 4 H 1 1 2 1 5 
A 1 1 1 2 5 
Ö 2 1 1 1 5 

15 15 15 15 60 

Genomförande 
Merparten av intervjuerna, 40 av totalt 60, genomfördes under maj månad 
1993. De resterande tjugo intervjuerna, vars syfte var att bredda och kom
plettera intervjuunderlaget, genomfördes under mars 1994. Huvudskälet 
till varför intervjuerna gjordes i två omgångar, med ett urval baserat på två 
olika läsår, var att det krävdes fler nyantagna studenter för att de kriterier 
för urval som redogjorts för skulle kunna uppfyllas. En viktig utgångspunkt 
var att betingelserna vad gäller proceduren så långt möjligt skulle vara lika 
för båda intervjuomgångarna.113 Samtliga intervjuer var förlagda till mu
sikhögskolans lokaler. Vi tog personligen kontakt med de studenter som 

113 Resultatbilden visade sig i allt väsentligt sammanfalla mellan de båda intervjutill
fällena. Det nytillskott av data som härrörde från intervjuomgång två, innebar att vissa av 
de tidigare etablerade beskrivningskategorierna kom att "töjas" in nehållsligt och att några 
nya kategorier kom till. Dessa smärre avvikelser, som också ledde till vissa modifieringar i 
samband med att data från de båda intervjuomgångarna slogs samman, kom dock inte att på 
något avgörande sätt förändra den ursprungliga svarsbilden. 
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valts ut och informerade då om intervjuns syfte och övriga förutsättningar. 
Bl a gjordes klart att deltagandet var frivilligt och att informationen skulle 
behandlas strikt konfidentiellt. Endast en person avstod från att delta med 
motiveringen att det saknades tid. 

Intervjuerna, som till sin karaktär kan beskrivas som halvstrukturerade, 
(jfr t ex Patton, 1990; Phelps, Ferrara & Goolsby, 1993) utformades som sam
tal med utgångspunkt från en intervjuguide. Intervjuguiden omfattade två 
sidor A3 format och var utformad så att en bred högermarginal, motsva
rande A4 format, lämnades fri för anteckningar. Vägledande för valet av 
frågor var problemområden som identifierats i tidigare forskning. Vi ge
nomförde också ett antal pilotintervjuer som hjälpte oss att välja ut och 
precisera de frågor som intervjuguiden slutligen kom att innehålla (jfr bi
laga 1, s 270). 

Intervjuerna, som genomfördes enskilt, tog i genomsnitt 40 minuter och 
varierade från 30 till 65 minuter. Ambitionen var att åstadkomma ett av
spänt och samtalsslikt tonläge, vilket bl a fick till följd att ordningsföljden 
på frågorna kunde ändras om samtalet gled in på områden som tangerade 
andra frågor i intervjuguiden. Vid intervjutillfället gjordes skriftliga an
teckningar i intervjuguiden. Under samtalets gång hade deltagarna full in
syn i de noteringar som gjordes. Samtliga intervjuer spelades in på band och 
skrevs sedan ut ordagrant på ordbehandlare.114 Tanken med denna dubbla 
registrering av data, var att i efterhand kunna komplettera den i intervju
guiden manuellt nedtecknade informationen med fakta från bandet och på 
så sätt åstadkomma ökad precision och tillförlitlighet vid databearbet
ningen. Samtliga deltagare tillfrågades också innan intervjun om de hade 
något emot att samtalet bandades, vilket ingen hade. 

Vår uppfattning är att intervjuerna i de allra flesta fall präglades av god 
kontakt och kommunikation och att det fanns en uppriktig vilja hos de in
tervjuade att noggrant och allsidigt besvara de frågor som ställdes. Flera av 
deltagarna uttryckte också spontant, efter att intervjun avslutats, att de upp
fattat samtalet som värdefullt för dem personligen och att man i högre grad 
i utbildningen borde reflektera över grundläggande och övergripande frågor 
av det slag som ställdes. 

114 Utskrifterna omfattade sammanlagt 470 A4 sidor (12 punkter, typsnitt Palatino). Vissa 
uttalanden och kommentarer som bedömdes sakna relevans för databearbetningen utelämna
des i utskriften. 
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Databearbetning 
Proceduren omfattade flera skeden, som vart och ett markerar olika faser i 
arbetet med att insamla och bearbeta data. 

Skede 1: Bearbetning av den skriftliga registreringen vid intervjutillfället. 

Med utgångspunkt från den vid intervjutillfället skriftliga registreringen av 
svaren, genomfördes en första bearbetning av datamaterialet med syfte att 
upprätta ett preliminärt kategorischema. Tanken var att detta förfarande 
skulle ge en första översiktlig bild av den totala informationsmängden och 
även tjäna som en referens att återvända till i ett senare skede av processen. 
Intervjuerna bearbetades en i taget, men för att i möjligaste mån kunna 
överblicka den relativt omfattande datamassan, sammanfördes slumpvis 
intervjuerna i grupper av fyra eller fem varefter ett provisoriskt kategorisys
tem upprättades för var och en av dessa grupper. De olika kategorisystemen 
jämfördes därefter med varandra. Identiska eller nästan identiska kategorier 
slogs samman medan andra modifierades och döptes om. Dessa nybildade 
kategorisystem jämfördes därefter på motsvarande sätt och kom till sist att 
uppgå i ett enda övergripande preliminärt kategorischema som omfattade 
hela intervjumaterialet. 

Skede 2: Bearbetning av utskrifterna av de bandade intervjuerna. 

Skede två innebar att utskrifterna av samtliga intervjuer lästes igenom i sin 
helhet samtidigt som centrala begrepp och nyckelord markerades i texten el
ler antecknades i marginalen. Dessa komprimerade fakta - ungefär med 
samma reduceringsgrad som gällde för den skriftliga registreringen vid in
tervjutillfället - överfördes sedan till en ny uppsättning "tomma" frågefor
mulär genom att understrykningar och marginalanteckningar på nytt 
skrevs ned för varje fråga. Det innebar att vi nu hade tillgång till två upp
sättningar komprimerade versioner av samtliga intervjusvar. Dels den vid 
intervjutillfället gjorda registreringen och dels bearbetningen av utskrif
terna av de bandade intervjuerna. 

Skede 3: Tämförelser mellan olika datadokument. 

I detta skede beaktades för första gången kriterierna för urval av intervju
personer. Det innebar att samtliga deltagare, som tidigare hade behandlats 
som enskilda individer utan hänsyn till inbördes särskiljande karaktäris-
tika, i det fortsatta arbetet kom att grupperas samman med utgångspunkt 
från variablerna kön, årskurs, utbildningsvariant och social bakgrund. Vid 
databearbetningen användes förkortningar med syfte att spegla kriterierna 
för urval. Det innebar att samtliga registrerade svar tilldelades en "identitet" 
i form av en särskild beteckning, t ex HKG 3, med innebörden: kvinna, vars 
far eller mor är högre tjänsteman eller akademiker, studerande på GG- vari
antens tredje årskurs. I förutsättningarna ingick också att det inför den fort
satta databearbetningen nu fanns fyra olika "datadokument" att tillgå, där 
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vart och ett av dessa kan sägas spegla hela datamaterialet men från olika ut
gångspunkter: 

• Den - vid intervjutillfället gjorda - skriftliga dataregistreringen. 
• Det preliminära kategorischema som upprättats. 
• Den komprimerade versionen av de bandade utskrifterna. 
• Utskrifterna av de bandade intervjuerna i sin helhet. 

Den procedur som nu följde, innebar att de olika dokumenten jämfördes 
med syfte att upprätta ett slutgiltigt kategorischema, sammanställa och välja 
ut belysande citat, kvantifiera utsagorna samt tolka och sammanställa resul
taten. Mer precist innebar detta arbete att för varje intervjuperson, samtliga 
svar jämfördes med utgångspunkt både från den skriftliga dataregistre
ringen och den komprimerade versionen av den bandade intervjun. Vid 
jämförelsen nyttjades också utskriften av intervjun i sin helhet som "citat
bank" och kontroll av vad det var som faktiskt sades vid intervjun. Vid 
jämförelsen återknöts till det preliminära kategorischema som successivt 
under arbetets gång nu kom att modifieras i takt med att nya kombinationer 
av fakta och svarsmönster upptäcktes. En omständighet som särskilt upp
märksammades och som bidrog till underlaget för tolkning och analys, var 
den frekvens med vilken utsagorna uttalades, samt om beskrivningarna fö
reföll någorlunda konsekventa och likartade mellan intervjupersonerna. 

Varje undersökningsenhet115, som primärt kom att knytas till variablerna 
social bakgrund och kön, behandlades som en "undersökning i sig", med 
anspråk på att genomföras så fullständigt som möjligt. Detta för att ge data
massan en överblickbar form men också för att kunna jämföra resultaten 
med hänsyn till försökspersonernas bakgrundskaraktäristika. 

Databearbetningen innebar att uppmärksamheten inriktades på substans
rika utsagor, nyckelord och centrala begrepp i intervjumaterialet. 
Ambitionen i inledningsfasen var att, utan att utelämna väsentlig informa
tion, koncentrera och ordna materialet för fortsatt analys. Svaren behandla
des horisontellt, vilket innebar att samtliga svar hörande till en viss fråga 
bearbetades inom varje undersökningsenhet innan det var dags att gå vi
dare till nästa fråga. Detta förfarande syftade bl a till att underlätta jämförel
ser såväl inom som mellan undersökningsenheterna.116 

Nästa steg blev att förtäta materialet ytterligare genom att, med utgångs
punkt från samtliga utsagor, sammanföra begrepp med identiskt eller 
nästan identiskt innehåll i samlande kategorier. Svarsinformation som inte 
passade in i någon kategori fördes till en särskild kategori (övrigt) eller ställ

115 Undersökningsenheterna var: HK, HM, AK, AM, ÖK, ÖM. Exemplifiering av förkortning
arna: HK = kvinnor med hembakgrund högre tjänstemän och akademiker. ÖM = män med 
hembakgrund lantbrukare eller egna företagare. 

116 Patton (1990) skriver: "cross-case analysis means grouping together answers from different 
people to common questions or analyzing different perspectives on central issues" (s 376). 
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des på "väntelista". I detta skede av analysarbetet kom nya kategorier till, 
andra försvann eller modifierades och direkta citat grupperades samman 
med citat av samma eller liknande innebörd med syfte att ge belysning åt de 
mönster som stegvis växte fram (jfr Ely, 1991; Eneroth, 1988). 

När en enhet hade bearbetats klart (t ex HK), påbörjades bearbetningen av de 
intervjuer som ingick i nästa enhet (HM). Därefter jämfördes de båda enhe
terna (HK+HM) med varandra. Gemensamma kategorier sammanfördes 
och närliggande svarsmönster jämkades och slogs samman. Genom denna 
analys sammansmälte de två enheterna och uppgick i en enhet av "högre 
ordning" (H). På samma sätt jämfördes övriga enheter tills dess att samtliga 
grupper hade bearbetats och kategoriserats till en sammanhållen, övergri
pande helhet. Som ett led i proceduren gjordes även en "avprickning" av 
samtliga svar med avseende på kategoritillhörighet. 

Eftersom svaren varierade mellan intervjupersonerna blev följden att en 
och samma person i sitt svar kan ha gett uttryck för uppfattningar som 
täcker mer än en kategori och har då också noterats för detta.117 Det innebär 
konkret att det för varje fråga kan finnas fler registrerade svar än antalet in
tervjupersoner. Motsatsen, dvs att det avgetts färre svar än det totala antalet 
intervjupersoner, förekommer också. När avvikelser sker, framgår detta ge
nom en tilläggstext i tabellrubriken som talar om att antalet registrerade 
svar avviker från antalet intervjupersoner. 

Det arbetsätt som beskrivits sker i hög grad med hjälp av datorns ordbe
handlingsprogram men också med hjälp av traditionella hjälpverktyg som 
sax, tejp och färgpennor. I anslutning till vissa frågor ombads intervjuper
sonerna att förhålla sig till en sjugradig skattningsskala. Syftet med dessa 
kvantitativa data var att komplettera den verbala informationen och däri
genom bidra till en förstärkning av resultatens tillförlitlighet. I arbetet med 
att sammanställa och tolka kvantitativa data användes statistikprogrammet 
Stat Works. 

Under skede tre var ambitionen att vid databearbetningen inte utelämna 
någon information med undantag av sådant som bedömdes som irrelevant 
småprat och definitiva sidospår. Huvudskälet till detta var att skapa kon
troll över materialet men också att bädda för en kvantifiering av utsagorna. 
En del information kom därför att ha prägel av lokalt värde, dvs sådant som 
kan vara värdefullt för musikutbildningen i Piteå att ta till sig men som 
knappast torde vara relevant eller av särskilt stort intresse i en vidare krets. 
För forskningssyftet såg vi det därför angeläget att i resultatredovisningen 
försöka separera det utpräglat lokala från det möjligt generella. 

117 Bogdan & Biklen (1982) använder begreppet "key informants" för de informanter som är 
mer talföra, har en större erfarenhet än andra av det aktuella forskningsfältet eller som på 
annat sätt har särskilda insikter i vad som försiggår. Jfr även Phelps m fl (1993) som skriver: 
"key-informants are members of the group who have special knowledge, status, or ability to 
communicate" (s 165). 
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RESULTAT 

Resultatredovisningens uppläggning 

Resultatredovisningen har vävts samman kring sex olika huvudteman. 
Med anknytning till dessa teman har de studerandes uppfattningar fokuse
rats kring sammanlagt 21 aspekter av utbildningens inre och yttre förutsätt
ningar i enlighet med följande disposition: 

Utbildningssval och studieinriktning 
- val av utbildning 
- val av utbildningsort 
- omgivningens påverkan 
- val av studieinriktning 

Fritidsintressen och musikpreferenser 
- förhållandet till fritid 
- förhållandet till politik 
- förhållandet till föreningsliv 
- förhållandet till tro och andligt liv 
- förhållandet till musik 

Musikläraryrkets roll i samhället 
- yrkets funktion och legitimitet 
- yrkets status 
- yrkets relation till samhället 
- yrke och framtidsplaner 

Utbildningens innehåll och form 
- musikerkod och lärarkod 
- autonomi och kontroll 
- lärarroll och lärarattityder 
- innehåll och uppläggning 

Studiemiljö och kårliv 
- trivsel och atmosfär 
- kårliv och kårarbete 

Utbildning och förändring 
- individens förändring genom utbildningens påverkan 
- utbildningens förändring genom individens påverkan 

Som tidigare framgått, är en central utgångspunkt för hela avhandlingen 
att bättre kunna förstå de processer som påverkar och styr den institutio
nella musikutbildningens villkor och förutsättningar. Vi har argumenterat 
för att dessa förutsättningar inte bör begränsas till att gälla enbart inlärnings-
och undervisningsnivån, utan måste ses i relation till de yttre faktorer -
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ekonomiska, ideologiska och sociala - som både sätter gränser och skapar 
möjligheter för musikpedagogisk verksamhet. Hur den studerande uppfat
tar och använder utbildningen kommer därför att vara avhängigt en mängd 
faktorer som på olika sätt är relaterade till individens totala livssituation. 
Detta är också skälet till att resultatredovisningen täcker ett brett innehåll, 
med syfte att ge en allsidig belysning av de förutsättningar som kan antas 
påverka den studerandes möte med utbildningen. 

Under temat utbildningsval och studieinriktning har sammanförts aspekter 
som belyser varför man väljer att utbilda sig till musiklärare, vilka motiv 
som styr valet av studieinriktning samt vilka skäl som ligger till grund för 
valet av studieort. Temat bygger på föreställningen att mötet mellan individ 
och yrkesutbildning i viss utsträckning är avhängigt de personliga intressen 
(och andra bevekelsegrunder) som individen haft för att söka sig till ut
bildningen. Det kan också uttryckas som att den studerandes intresseprofil 
och initiala förväntningar på studierna kommer att påverka de uppfatt
ningar och ställningstaganden som senare synliggörs i utbildningen. Det är 
också rimligt att anta att de överväganden som leder fram till ett visst ut
bildningval, i högre eller lägre grad, påverkas av människor och företeelser 
i individens närmiljö. 

Under temat fritidsintressen och musikpreferenser har sammanförts aspek
ter som belyser hur de studerande använder sin fritid, vilket förhållande de 
har till föreningsliv och politik samt deras relation till tro och andligt liv. 
Intresset för detta tema har sin grund i synsättet att den studerandes person
liga utveckling och inskolning i yrke och samhällsliv är betingat av upple
velser och erfarenheter som studentlivet i sin helhet ger. Som framgått av 
den tidigare redovisade rekryteringsstudien visade de resultat som berörde 
de studerandes hemförhållanden, att majoriteten av musikstudenterna 
kom från hemmiljöer där intresset för föreningsliv och kulturella aktivite
ter var allmänt sett högt. Av rekryteringsstudien framgick vidare att var 
tredje studerande vid Musikhögskolan kommer från ett hem präglat av 
kristna värderingar. Temats relevans kan därför sägas bottna i intresset för 
att undersöka om de vanor och beteenden som kännetecknade de studeran
des hemmiljö, kvarstår i den tillvaro som högskolestudierna innebär. I te
mat inryms även de resultat som handlar om musikstuderandes musikpre
ferenser. Hur musik uppfattas och värderas av de lärarstuderande är för
utom den information det i sig ger, intressant som jämförelsematerial med 
avseende på den intervjustudie som berör kommunala musikskolan (jfr 
kap 3). 

Under rubriken musikläraryrkets roll i samhället har sammanförts aspekter 
som behandlar musikläraryrkets funktion och legitimitet, synen på yrkets 
status samt problematiken kring hur musikläraryrkets relation till samhäl
let behandlas i utbildningen. Vi menar att grunden för att kunna förstå, vär
dera och kanske också förändra den egna yrkesutbildningen, förutsätter en 
reflekterande och problematiserande inställning till utbildningens och yr
kets funktion och legitimitet i skola och samhälle. I detta sammanhang be
handlas också de studerandes framtida yrkesplaner, vilket har sin grund i 
antagandet att den studerandes uppfattning och användning av utbild
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ningen åtminstone delvis påverkas av individens uppfattningar om hur 
framtiden kommer att gestalta sig. 

Temat utbildningens innehåll och form innefattar ett antal aspekter som 
knyter an till utbildningens inre förutsättningar. Det som detta tema främst 
avser att belysa är de studerandes uppfattningar om vad som utmärker ut
bildningen: hur de uppfattar att undervisningen bedrivs, om det finns nå
got speciellt synsätt som genomsyrar utbildningen, vad som kännetecknar 
lärar- och studentroller samt vad som upplevs som positivt respektive ne
gativt med utbildningen. Intervjun kring hela detta frågeområde kom när
mast att likna ett fritt samtal, varför det visade sig varken möjligt eller ens 
önskvärt att hålla frågor (och svar) åtskilda. Vi vill också i detta samman
hang uppmärksamma omständigheten att de kategorier som utkristallise
rades, snarare bör betraktas som riktningsgivande mönster och begrepp än 
som kvalitativt åtskilda kategorier i betydelsen varandra oberoende och 
ömsesidigt uteslutande. 

Termerna studiemiljö och kårliv utgör tillsammans en egen temarubrik. 
Motivet för att lyfta fram denna dimension av den studerandes möte med 
utbildningen är dels att studiemiljön i betydelsen trivsel, atmosfär, lokaler 
etc utgör en viktig utbildningsfaktor, dels att studentkåren som en del av 
den inre studiemiljön - utöver service och trivselfunktioner - kan ses som 
ett instrument för påverkan och förändring av utbildningen. Temat utbild
ning och förändring har behandlats ur två olika synvinklar: dels de stude
randes medverkan i förändringen av sin egen utbildningen, och dels den 
förändring som den studerande genomgår som en följd av utbildning. 

Resultatredovisningen har disponerats så att varje behandlad aspekt inleds 
med en tabellsammanställning där enskilda svar kategoriserats och räknats 
samman. Svarsfrekvenserna bildar tillsammans med varje kategorirubrik 
ett svarsmönster, som sammanfattar kategorins innebörd och åskådliggör 
de enskilda utsagornas fördelning uppdelat på social bakgrund, kön och 
studieinriktning. Tabellerna är konstruerade så att den kategori som samlat 
flest svar står högst upp i tabellen medan kategorier med färre antal svar 
återfinns längre ned i - med hänsyn till svarsfrekvenserna - fallande ord
ning. 

Tanken med tabellsammanställningarna är, förutom att bringa ordning och 
reda i datamaterialet, att ge en indikation på med vilken "styrka" de olika 
uppfattningarna är förankrade i undersökningsgruppen som helhet samt 
hur svaren fördelats i relation till intervjupersonernas bakgrundskaraktä-
ristika. Att som här görs, via tabeller försöka fånga en bild av kvalitativa da
tas styrka och fördelning, skall inte förstås som "kvantitativa postulat" utan 
snarare som en hjälp för läsaren att snabbt få en översiktlig bild av huvud
tendenserna i intervjumaterialet. I anslutning till vissa frågor hade försöks
personerna även ombetts förhålla sig till en sjugradig skattningsskala. Dessa 
kvantitativa data, vars syfte var att komplettera den verbala informationen, 
redovisas också den i tabellform. 
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Tillsammans med den förklaringstext som åtföljer tabellerna, klargörs in
nebörden i de etablerade kategorierna med hjälp av särskilda kategoribe
skrivningar där karaktären hos de olika uppfattningarna framgår. När ta
bellsammanställningar eller enskilda kategorirubriker bedömts kunna "tala 
för sig själva", har kategoribeskrivningarna utelämnats eller förts samman i 
löpande text under rubriken kommentar. I anslutning till kategoribeskriv
ningarna presenteras direkta citat med syfte att illustrera relationen mellan 
kategori och enskilda svar. Valet av citat har gjorts så att samtliga utsagor 
som förts till en viss bestämd kategori jämförts med avseende på de ingå
ende svarens variationer och nyansskillnader. Därefter har representativa 
citat valts ut med avsikt att spegla kategorins innebörd.118 

En ytterligare avsikt med att för varje kategori presentera koncentrerade ci
tat, var att lyfta fram studenternas egna, genuina röster i materialet. 
Kopplad till denna ambition var också förutsättningen att kategorierna 
skulle kunna verifieras direkt i data och därigenom minska risken att resul
tatet uppfattas som enbart tankekonstruktioner utifrån forskarens förförstå
else. Genom att på detta sätt synliggöra olika datanivåer, underlättas läsa
rens möjligheter att följa forskarens ställningstaganden och att värdera rim
ligheten i dessa. Denna möjlighet till kontroll och värdering blir, enligt vår 
mening, särskilt angelägen i ett sammanhang där, som i vårt fall, forskarna 
är väl förtrogna med problemområdet. 

Utöver direkta citat förekommer (om ej regelmässigt) kommentarer i form 
av förtydliganden och kompletteringar. Redovisningen av varje tema av
slutas med en sammanfattning som också innefattar reflektioner kring de 
resultat som redovisas. Huvudtolkningar och slutsatser av mer övergri
pande och samlande karaktär redovisas i den avslutande diskussionen. 

118 Ambitionen har varit att återge de studerandes utsagor i sin ursprungliga form. När avvi
kelser från denna princip skett, har det handlat om lätta språkliga justeringar och redige
ringar med syfte att underlätta läsbarheten. Andra principer vid citering har varit: Tre 
punkter inom parentes (...) innebär att ett kortare avsnitt i en sammanhållen utsaga har ute
lämnats. Tre punkter utan parentes ... innebär en längre tankepaus. Ibland återges delar av 
samtalsdialogen mellan intervjuare och intervjuperson. När så sker används följande förkort
ningar: R= respondent, 1= intervjuare. 
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Utbildningsval och studieinriktning 

Tabell 43. Svarsmönster relaterade till motiv som legat till grund för valet 
att utbilda sig till musiklärare. Svarsfrekvenser uppdelat på social bak
grund,119 kön och utbildningsvariant ( n = 60). 

Kategori Tot H A Ö Man Kv. IE GG 

A. Musikintresset utgör 
den primära grunden 
för utbildningsvalet 31 10 12 9 19 12 20 11 

B. Pedagogiska intresset 
utgör den primära grunden 
för utbildningsvalet 10 424 2 8 2 8 

C. Musikintresset och 
pedagogiska intresset 
är lika viktiga 
för utbildningsvalet 12444 48 5 7 

Övriga svar 7223 5 2 34 

60 20 20 20 30 30 30 30 

Tabellen visar att det primärt är musikintresset som står i förgrunden för 
valet att utbilda sig till musiklärare vid Musikhögskolan. Den tyder också på 
att valet är könsbundet genom att kategori A t ill största delen representeras 
av män medan kategori B främst representeras av kvinnor. Vidare finns en 
skillnad i svarsmönster med avseende på utbildningvariant genom att GG-
studerande betonar det pedagogiska intresset medan IE-studerande främst 
lägger betoningen vid musikintresset. Av tabellen framgår också att svars
frekvenserna är jämt fördelade vad avser variabeln social bakgrund. 

Eftersom det skulle visa sig, att den sociala bakgrunden gav endast små och 
osystematiska (ej tolkningsbara) skillnader för intervjumaterialet i sin hel
het, har denna aspekt fortsättningsvis lyfts ur tabellerna. Förkortningarna 
H, A, Ö finns dock fortfarande kvar i de beteckningar som åtföljer citaten i 
kategoribeskrivningarna. 

119 Den socionomiska bakgrunden har reducerats till tre huvudgrupper: högre tjänstemän och 
akademiker (H), arbetare och lägre tjänstemän (A) samt egna företagare och lantbrukare 
(Ö). 
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Kategori A. 
I kategorin har samlats de uppfattningar som betonar musikintresset som 
främsta grund för yrkesvalet. I kategorin inkluderas även uppfattningar om 
musiklärarutbildningen som utgångspunkt för fortsatt utveckling och för
djupning av individens musikerambitioner. 

"Musikhögskolan var ett sätt att få fortsätta med det jag tyckte var roligt efter gymnasiet. 
Det var inte främst musiklärarjobbet som lockade utan att få spela, arra och så där." (ÖMI 2) 

"Musiken är A och O. Intresset för undervisning är i det närmaste obefintligt. Ser lärarjobbet 
mer som ett sätt att försörja mig, en födkrok." (HMI1) 

Kategori B. 
I denna kategori inryms de svar som framhåller att valet att utbilda sig till 
musiklärare i första hand har sin grund i ett uttalat intresse för att arbeta 
med barn och ungdomar och där pedagogisk verksamhet i dess vardagliga 
betydelse - lära ut, förmedla kunskap till andra - står i centrum. 

"Har alltid varit intresserad av att bli lärare. Hela släkten är lärare, mamma, alla mina 
farbröder..." (HMG 2) 

"Ville bli lärare men definitivt inte musiklärare. Hade från början tänkt bli journalist eller 
språklärare. Musiken fanns där bredvid (...) växte som in i tanken att bli musiklärare." 
(ÖKG 4) 

Kategori C. 
Under denna rubrik har inordnats de svar som fäster lika stor vikt vid 
musikintresset och det pedagogiska som grund för yrkesvalet. 

Utdrag ur intervjudialog 
I: Varför har du valt att utbilda dig till musiklärare? 
R: Ja, intresset för musik och intresset för barn och ungdom. 
I: B åde och alltså? 
R: Jaa, men det är klart att när man sökte kanske inte man såg lärarrollen som första priorite
ring utan mera musiken och så. 
I: Ou menar att du fått större överblick så småningom. 
R: Ja det tycker jag. 
I: Men till att börja med var det alltså musiken och spelningen och lusten att sjunga. 
R: Ja, men i och med att jag också var väldigt inriktad på att bli lärare redan från början så... 
I: Det har du varit, ja. 
R: Mm. (AKG4) 

Övriga svar 
Under rubriken har sammanförts enstaka svar som är relaterade till utbild
ningsvalet, men som ej funnit plats i någon av de ovan etablerade kategori
erna. 

"Jag sökte till musikhögskolan ... för att det är ett intressant och fritt yrke. Man har mycket 
att säga till om själv, man är inte så låst i fasta konventioner som man kan vara exempelvis i 
industriarbete som jag har erfarenhet av flera år." (AMI 4 ) 
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Tabell 44. Svarsmönster relaterade till motiv som legat till grund för valet 
av utbildningsort (n = 60). A ntalet registrerade svar: 74. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Valet av utbildningsort 
beror på närheten till den 
ursprungliga hemmiljön 29 14 15 9 20 

B. Valet av utbildningsort 
beror på kopplingen till 
Framnäs Folkhögskola 16 6 10 14 2 

C. Valet av utbildningsort 
beror på att utbildningen 
håller god kvalitet 13 5 8 5 8 

D. Valet av utbildningsort 
beror på musiklärarens 
påverkan 8 5 3 7 1 

E. Valet av utbildningsort 
beror på att det är lättare 
bli antagen till Piteå än 
andra musikhögskolor 4 2 2 2 2 

Övriga svar 4 2 2 2 2 

74 34 40 39 35 

Tabellen visar att den geografiska närheten till hemmet är den faktor som 
väger tyngst vid valet av studieort. Även kopplingen till Framnäs folkhög
skola och dess roll som rekryteringsbas för musikhögskolans utbildningar 
avspeglas tydligt i tabellen. Vidare kan utläsas att den geografiska närheten 
generellt verkar ha störst betydelse för GG-studerandes val av studieort 
medan kopplingen till Framnäs framstår som en viktig faktor för IE-stude-
rande. 

Kategori A. 
Kategorin samlar de uppfattningar som anger närheten till den ursprung
liga hemorten som ett avgörande skäl för valet att studera i Piteå. Den nära 
kontakten med föräldrar och släktingar, relationer till vänner, samboförhål
landen, samt en allmänt uttalad ovilja att flytta från Norrland utgör de hu
vudsakliga argument som anförs. 

"Det var för att jag är norrbottning, så det var väl det som låg närmast till hands. Jag plane
rade aldrig ens att söka någon annan utbildningsort, utan hade jag inte kommit in första 
gången hade jag eventuellt jobbat och så sökt igen." (AMG 4) 



1 5 7  

Kategori B. 
Till denna kategori har förts de utsagor som angett tidigare studier vid 
Framnäs Folkhögskola som främsta skäl för fortsatta studier vid 
Musikhögskolan i Piteå. I svaren nämns den kollektiva sökningsanda och 
det slentriantänkande som naturligt följer av att Framnäs i flera avseenden 
är nära kopplat till musikhögskolans verksamhet. 

"Därför att jag gick Framnäs och då blev det ganska naturligt att man söker hit sen, man rycks 
med av kamraterna, sökningsandan." (ÖKI 3) 

Kategori C. 
Under denna rubrik har sammanförts uppfattningar - baserade antingen på 
hörsägen eller mer direkta erfarenheter - som i ett eller annat avseende 
framhäver utbildningens i Piteå kvalitet som skäl för valet av studieort. 

"Dels blev jag inspirerad av den här PR turnén dom [Musikhögskolan] gjorde, och sen hade 
man hört att Piteå är nytt och fräscht och bra, särskilt på afrobiten." (AMG 1) 

Kategori D. 
Kategorin sammanfattar svar som framhåller musiklärarens roll och på
verkan i valet av studieort. I flera svar speglas synsättet att musiklärare har 
stor betydelse för rekryteringen av nya studenter till den utbildning vid vil
ken de själva tidigare studerat. Ett citat som förts till kategorin lyder: 

"Det var min musiklärare som tipsade, han hade själv gått i Piteå tidigare, det tror j ag var 
det avgörande." (HKI 2) 

Kategori E. 
I kategorin synliggörs föreställningen att det är lättare att antas till 
Musikhögskolan i Piteå eftersom konkurrensen till studieplatserna inte 
förutsätts vara lika hård som till andra, mer centralt belägna musikhögsko
lor. En student vars svar förts till kategorin formulerar sig på följande sätt: 

"Ja, faktiskt så valde jag nog Piteå av den anledningen att jag ansåg att det var lättare att ta 
sig in här ... att det skulle vara färre sökande. Om man säger som så att Piteå som studerande
ort inte lockade mig (...) utan jag kände mig lite begränsad, man gör ju alltid det, man inser sin 
begränsning i det musikaliska och tänkte att är det någonstans jag har en chans så är det väl i 
Piteå... " (ÖMI 1) 

Övriga svar 
Under rubriken har sammanförts enstaka svar som är relaterade till valet 
av utbildningsort, men som ej funnit plats i någon av de ovan etablerade 
kategorierna. 

"Varför det blev Piteå ... det beror på att det ingen musikerlinje finns här vilket gör, att om 
man går en lärarlinje, så får man större möjlighet att musicera på skolan." (AMI 3) 



1 5 8  

Tabell 45. Svarsmönster relaterade till vilka personer som betytt mest på 
vägen fram till utbildningsvalet (n = 60). Antal et registrerade svar: 100. 

Kategori Tot Man Kv IE GG 

A. Musikläraren har betytt 
mest för utbildningsvalet 40 20 20 21 19 

B. Hemmiljön har betytt 
mest för utbildningsvalet 28 13 15 15 13 

C. Kamrater har betytt 
mest för utbildningsvalet 13 9 4 9 4 

D. Ingen, utom jag själv, har 
påverkat utbildningsvalet 8 4 4 6 2 

Övriga svar 11 7 4 6 5 

100 53 47 57 43 

Som framgår av tabellen, uppges musikläraren vara den viktigaste påver
kansfaktorn följd av i nämnd ordning hemmiljö och kamrater. Bland de ej 
klassificerade svaren (övriga svar) inkluderas även svar med innebörden 
vet ej. 

Kategori A. 
I kategorin betonas musiklärarens roll som inspiratör och rådgivare i den 
process som ledde fram till musiklärarutbildningen. Beskrivningen av mu
sikläraren som eldsjäl med förmåga att göra musikämnet intressant och 
kul, hans eller hennes roll som musikalisk förebild samt beskrivningar av 
lärarens hjälpinsatser i rollen som pådrivare och "peppare", särskilt under 
kritiska skeden när intresset och orken sviktade, utgör essensen i kategorin. 

"Det måste nog vara den där fiolläraren, han fångade faktiskt upp mig precis när jag skulle 
lägga av och spela. Jag tyckte inte alls att det var roligt och han hjälpte mig jättemycket." 
(ÖKG 4) 

Kategori B. 
I kategorin återfinns de svar som uppgett hemmiljön; föräldrar och syskon 
som viktiga påverkansfaktorer för utbildningsvalet. 

"Mor, alla vi barn skulle spela piano." (HMI 4) 

"Alla mina syskon gick på musikhögskola och då är det ganska svårt att låta bli." (AKI 2) 
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Kategori C. 
Kategorin sammanfattar de svar som framhåller kamraternas inverkan och 
inflytande över valet av utbildning. 

"Det är nog kompisar som man har träffat på musikläger, för att jag har inga hemifrån som 
spelar och så där, men ändå när man har vart på läger så har man träffat kompisar som har 
gått på Framnäs och andra folkhögskolor och det har gjort att man vart intresserad." (HKI 3) 

Kategori D. 
Under denna rubrik har förts de svar som ger uttryck för att valet av 
utbildning inte påverkats av någon annan än en själv. 

"Jag tycker att det är jag själv som valt, att jag har bestämt det själv. Det är ingen som direkt 
har påverkat mig att välja." (AKG 1) 

Övriga svar 
Under rubriken har sammanförts enstaka svar som ej funnit plats i någon 
av de ovan etablerade kategorierna. 

"Körer som jag har varit med och sjungit i, och att man har fått vara med och spela i kompet. 
Det har inspirerat väldigt mycket." (HMG 3) 

Tabell 46. Svarsmönster relaterade till motiv som legat till grund för valet 
att utbilda sig till IE-lärare (n = 30). 

Kategori Tot Man Kv. 

A. Vill bli IE-lärare därför att 
instrument/ensemble 
är mitt huvudintresse 14 8 6 

B. Vill bli IE-lärare därför att 
klassundervisning 
inte passar mig 7 3 4 

C. Vill bli IE-lärare därför att 
instrument/ensemble är mitt 
huvudintresse samt att klass
undervisning inte passar mig 6 3 3 

Övriga svar. 3 1 2 

30 15 15 
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Av tabell 46 framgår att det är två huvudsakliga skäl som ligger till grund 
för valet till IE: dels ett uttalat intresse för huvudinstrumentet och/eller en
sembleverksamhet, och dels att man säger sig välja bort klassundervisning 
för att man inte anser sig passa för den sortens lärararbete. 

Kategori A. 
Utmärkande för de svar som förts till denna kategori är önskan och ambi
tionen att i utbildningen få specialisera sig på sitt huvudinstrument. I 
kategorin inkluderas även ett antal svar som betonat ensembleintresset. 

"Jag valde IE för att få spela mycket [x-instrument]. Eftersom jag har det som 
huvudinstrument så vill jag hålla på med det så mycket som möjligt och det får man ju mer tid 
till om man går på IE." (OMI 2) 

Kategori B. 
De utsagor som förts till denna kategori, kretsar kring upplevelser av att 
inte passa för eller behärska klassituationen. I flera svar framhålls avsakna
den av de särskilda ledaregenskaper som man anser krävs av klassläraren. I 
kategorin synliggörs uppfattningen att genom att välja IE-utbildningen, 
undviks risken att senare i yrkeslivet hamna i allmänt obehagliga och peda
gogiskt svårhanterliga situationer. 

"Just det här med klassundervisning tycker jag är ett jättesvårt ämne alltså. Jag känner att jag 
aldrig kommer att kunna göra några bra lektioner, det krävs ju så mycket av klassläraren, jag 
känner att jag som inte klarar det. Jag kommer att trivas bättre som IE lärare." (AKI 2) 

Tabell 47. Svarsmönster relaterade till motiv som legat till grund för valet 
att utbilda sig till GG-lärare (n = 30). 

Kategori Tot Man Kv. 

A. Valde GG-utbildningen 
för att den passar mig bäst 13 5 8 

B. Valde IE-utbildningen i första 
hand, blev antagen till GG 7 2 5 

C. Valde GG -utbildningen i tron 
att det var lättare bli 
antagen till GG än IE 7 5 2 

Övriga svar. 3 3 -

30 15 15 
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Av tabell 47 framgår att knappt hälften av de GG-studerande (13 stud.) valt 
denna inriktning, dels för att de uppfattar den som den jämförelsevis bästa 
utbildningen, dels för att de anser att deras intressen och personliga förut
sättningar bättre harmonierar med den sortens lärararbete. Den andra hälf
ten utgörs antingen av de studenter som sökte IE-varianten i första hand 
men som inte antogs, eller de som sökte GG (avstod från att söka IE) för att 
man inte ansåg sig ha en rimlig chans bli antagen till IE. 

Kategori A. 
I kategorin har samlats uppfattningar som betonar fördelarna med GG-va-
riantens breda inriktning. Bl a nämns det varierade arbetsinnehåll och de 
alternativa möjligheter på arbetsmarknaden som erbjuds den GG-utbildade. 
Vidare framhålls personlig utveckling och omväxling som viktiga stimu
lansfaktorer, och som följer bl a som en konsekvens av att klassmusiklära
ren får träffa många olika människor - elevgrupper och lärarkategorier - i 
sin yrkesutövning. 

"GG är bäst utbildning helt enkelt, dessutom vill jag jobba i klass, jobba med barn. Det känns 
utvecklande för en själv som person. Det blir för isolerat, för snävt att bara ha instrumentale
lever. GG är ju bredare på något vis." (AKG 3) 

Kategori B. 
I kategorin har samlats utsagor som ger uttryck för den faktiska omständig
heten att man vid ansökningstillfället i första hand hade sökt till IE, men på 
grund av konkurrenssituationen inte antogs, utan i stället erbjöds (och ac
cepterade) en studieplats på GG. Ett utmärkande drag för kategorin är att, på 
något undantag när, samtliga säger sig uppfatta det "negativa valet" som i 
efterhand positivt och att de med facit i hand inte skulle vilja byta studiein
riktning. Nedanstående intervjudialog får illustrera denna uppfattning. 

Utdrag ur intervjudialog 
R: Jag valde egentligen IE. 
I: Du sökte till IE. 
R: Ja, jag sökte till IE och kom in på GG. Men sen efter hand så tyckte jag att... jag ångrar mig 
inte så att säga. 
I: Nä, du trivs bra på GG. 
R: Jo, och ur arbetssynpunkt så är det ju en fördel också. (ÖMG 3) 

Kategori C. 
I denna kategori återspeglas synsättet att det är betydligt hårdare konkurrens 
till IE och att man därför väljer att söka den utbildning man tror sig ha möj
lighet bli antagen till. På samma sätt som gäller för kategori B, betonas i flera 
svar tillfredsställelsen över att vara GG-studerande, även om man initiait 
hade uppfattat IE-varianten som det mest attraktiva utbildningsalternativet. 

"Det var väl helt enkelt att det var den utbildning som var förhållandevis lätt att komma in 
på. IE hade jag nog inte kommit in på." (AMG 4) 
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Sammanfattning och reflektion 

Sammanfattningsvis konstateras att det primärt är musikintresset som lig
ger till grund för valet att utbilda sig till musiklärare; ett val som också tycks 
vara bundet till kön och utbildningsvariant genom att det framförallt är 
männen och/eller IE-studerande som lägger betoning vid musikintresset 
medan kvinnorna och/eller GG-studerande i högre grad betonar det peda
gogiska intresset. På frågan om vem som påverkat mest på vägen fram till 
valet av yrkesutbildning framstod musikläraren som den klart domine
rande påverkansfaktorn (jfr White, 1964). Att musikläraren har en viktig 
och många gånger avgörande betydelse för rekryteringen av de ungdomar 
som går vidare till högre utbildning, måste enligt vår mening tolkas i ljuset 
av dels det personliga engagemang som musiklärarna lägger ned i strävan 
att hjälpa sina elever vidare till fortsatt högre musikutbildning och dels, 
den mycket omfattande verksamhet som kommunala musikskolan repre
senterar och den betydelse som denna utbildningsform har i samhället. 

Beträffande frågan om utbildningsinriktning, uppgav c:a hälften av GG-stu-
denterna att deras val främst hade sin grund i klassmusiklärarens arbetssi
tuation som de menar, jämfört med IE-lärarens, i olika avseenden är att 
föredra. Den andra hälften uppgav att de i första hand sökte IE-utbildningen 
men pga konkurrenssituationen inte blev antagna utan istället erbjöds 
plats på GG eller alternativt, att de sökt GG för att man föreställde sig att det 
i jämförelse med IE är betydligt lättare att bli antagen till GG. IE-studenterna 
anförde två huvudskäl som grund för sitt utbildningsval: dels ett uttalat in
tresse för huvudinstrumentet och dels att man sade sig inte passa för klass
undervisning. Det ska också sägas att nästan samtliga GG-studerande som 
gjort "negativa val" sade sig vara nöjda med att det blev som det blev och 
att deras initiala uppfattningar om de båda utbildningsvarianternas fördelar 
respektive nackdelar i efterhand kommit att modifieras. Även om det på in
tet sätt finns anledning att misstro giltigheten i dessa utsagor, kan vi inte 
heller bortse från den alternativa tolkning som innebär att vissa svar kan 
uppfattas som uttryck för att man inför sig själv, och andra, i efterhand sö
ker rättfärdiga ett andrahandsval (jfr Bouij, 198 8). 

Beträffande valet av studieort var det främst två skäl som dominerade; den 
geografiska närheten till hemorten samt kopplingen till Framnäs folkhög
skola. Här fanns också en skillnad mellan utbildningsvarianterna genom att 
IE-studerande främst betonade kopplingen till Framnäs medan GG-studen-
terna, i mer allmänna termer, uppehöll sig vid närheten till Norrland. Av 
de studenter som i sina svar betonat den geografiska närheten till hemorten 
var två av tre GG-studerande (jfr P alme, 1989). En fråga som i detta sam
manhang inställer sig är: Vilka konsekvenser får det för synen på utbild
ningens mål och inriktning samt för de båda studieinriktningarnas inbördes 
statusförhållande - att Framnäs uppenbarligen fungerar som en språng
bräda över till IE-varianten, medan GG-varianten befolkas av studenter, 
främst kvinnor, med annan utbildningsbakgrund än Framnäs? 
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Fritidsintressen och musikpreferenser 

Tabell 48. Svarsmönster relaterade till hur musikstuderande använder sin 
fritid.120 (n = 60). Antalet registrerade svar: 114. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Fritiden ägnas åt 
familj och vänner 41 21 20 18 23 

B. Fritiden ägnas åt 
motion och idrott 30 14 16 13 17 

C. Fritiden ägnas åt 
kulturaktiviteter121 18 5 13 6 12 

D. Fritiden ägnas åt 
natur och friluftsliv 13 6 7 4 9 

Övriga svar 12 4 8 7 5 

114 50 64 48 66 

Kommentar 
Av tabellen framgår att kvinnorna i högre utsträckning än männen ägnar 
sig åt olika typer av fritidssysselsättningar. I samtliga kategorier har kvin
norna fler registrerade svar än männen och GG- studerande fler registrerade 
svar än IE- studerande. Den klart övervägande andelen studenter ger i sina 
svar också uttryck för uppfattningen att det inte finns särskilt mycket fritid 
att tala om - musiken tar all tid. Några anser frågan överflödig eftersom 
musik och fritid blir ett. Gränsen mellan skola och fritid beskrivs som "fly
tande" eftersom det mesta handlar om musik. Även beskrivningar av hur 
en typisk arbetsdag för musikstuderande kan gestalta sig styrker det sagda: 

"Går hit vid åtta, halv nio, värmer upp, har lektioner under dagen. Är på skolan till halv 
tio, tio. Mycket kvällsrepetitioner och sådant, även helger." (HMI 2) 

"Går upp tidigt, är på skolan hela dagen, övar så mycket som möjligt plus läxor (...) även de 
flesta kvällar på skolan." (AKG 3) 

120 Svar som tolkats som i något avseende relaterade till musikstudierna t ex "håller på med 
musik för jämnan, helg som vardag" finns ej med i sammanställningen. 

121 Exempel på kulturaktiviteter är: "dansgrupp", "läsning", "målning", "konsertbesök" (ej 
studier). 
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Tabell 49. Svarsmönster relaterade till de studerandes intresse och engage
mang för politik (n = 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Intresset för politik 
är ganska svagt 33 21 12 19 14 

B. Intresset för politik 
är obefintligt 19 5 14 8 11 

C. Intresset för politik 
är ganska starkt 8 4 4 4 4 

60 30 30 30 30 

Som framgår av tabellen är intresset för politik tämligen svalt i den under
sökta gruppen som helhet. En tredjedel av intervjupersonerna uppger att de 
är helt ointresserade av politik och drygt hälften att de endast är svagt eller 
måttligt intresserade. I den kategori som helt säger sig sakna intresse för po
litik är kvinnorna i majoritet, vilket i viss mån kan sägas utjämnas genom 
att den övervägande andelen män endast uppvisar ett svagt intresse. 

Kategori A. 
I kategorin speglas ett visst, om än tämligen dämpat intresse för politiska 
frågor. Ambitionen, som den uttrycks i de flesta av dessa svar, är att någor
lunda hjälpligt försöka följa med i det som händer i samhället. I några svar 
kan spåras en önskan att skaffa sig mera insikter och kunnande i frågor som 
rör politiska spörsmål. 

"Har aldrig egentligen varit politiskt intresserad, men försöker hänga med så gott det går... 
försöker se nyheterna." (ÖKG 2) 

Kategori B. 
I kategorin återges den distinkta uppfattningen att politiskt engagemang 
saknas överhuvudtaget. I flera svar beskrivs politik som främmande och 
obegripligt, någonting man helst slår ifrån sig. 

"Opolitisk, som mamma. Vet inte alls vad som händer. Känner mig väldigt dum om jag ham
nar i en politisk diskussion ... har aldrig förstått politik om jag ska vara helt ärlig." (AKG 3) 
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Kategori C. 
I kategorin formuleras ett uttalat intresse för politik och samhällsfrågor. 
Utmärkande för de individer vars svar förts till kategorin, är att de noggrant 
följer det dagliga nyhetsutbudet och därutöver gärna initierar och deltar i 
politiska diskussioner i familje- och vänkretsen. 

"Politik? Ja, eftersom jag är intresserad av samhällskunskap och historia (...) det är ett all
mänt intresse, läser Dagens Nyheter varje morgon och kollar alltid en gång på nyheterna." 
(HKI 3) 

Flera intervjupersoner uppgav att de tidigare varit aktiva och intresserade, 
men att deras engagemang upphörde i och med att de högre musikstudi
erna påbörjades. I några svar hävdades uppfattningen att musikstuderande 
är så upptagna med sin egen verksamhet och sig själva, att de inte hinner 
intressera sig för eller engagera sig i politik och samhällsfrågor. 

Tabell 50. Svarsmönster relaterade till de studerandes intresse och engage
mang i föreningsliv (n= 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Engagemang i föreningsliv 
saknas helt 34 14 20 18 16 

B. Engagemang i föreningsliv 
fanns tidigare, ej nu 16 12 4 10 6 

C. Engagemang i föreningsliv 
finns i viss utsträckning 10 4 6 2 8 

60 30 30 30 30 

Kommentar 
Tabellen visar att den klart övervägande andelen intervjupersoner inte del
tar i organiserat föreningsliv på sin fritid. Motiven uppges vara bristande tid 
och/eller intresse. Endast en av sex, främst GG-studerande, uppger att de 
engagerar sig i någon form av föreningsliv vid sidan av musikstudierna. De 
föreningar som nämns är dansförening, amnesty, segelsällskapet, bruks-
hundklubben, idrottsförening. Vi konstaterar också att drygt en ijardedel av 
intervjupersonerna, framförallt männen, uppger att de tidigare varit aktiva 
men slutat i samband med flyttningen till en ny studieort och påbörjandet 
av högre musikstudier. 
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Tabell 51. Svarsmönster relaterade till de studerandes intresse och engage
mang för tro och andligt liv (n = 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Troende; 
aktivt kristen 29 14 15 14 15 

B. Ej troende 16 10 6 8 8 

C. Personlig tro; 
ej kristen 15 6 9 8 7 

60 30 30 30 30 

Kommentar 
Av tabellen framgår att c:a hälften av deltagarna definierade sig som aktivt 
kristna. Med aktivt kristen avses de som utöver sin kristna tro, sagt sig delta 
regelbundet i någon form av gudstjänstliv och/eller församlingsarbete. 
Många av dessa var dessutom medlemmar i den så kallade Troen
degruppen (TG).122 Flera intervjupersoner upplevde att det fanns en kristen 
anda på skolan och uttryckte också förvåning över att det fanns så många 
kristna människor i utbildningen. Även studerande som sade sig vara ej 
troende betonade i sina svar kyrkans roll som kulturinstitution och arbets
givare i olika sammanhang som rör musik. En generell uppfattning var att 
kyrkans liv spelar en viktig roll som inspirationskälla och rekryteringsbas 
för fortsatta musikstudier. Som förklaring angavs EFS omfattande verk
samhet i Norrland, samt omständigheten att kyrkans och församlingarnas 
aktiviteter i hög grad är uppbyggda kring musik och musicerande i olika 
former. 

122 Troendegruppen (TG) är en kristen förening bestående av studerande vid Musikhögskolan 
och Framnäs folkhögskola. Föreningens huvudaktivitet är körsång. Kören övar regelbundet i 
Musikhögskolans lokaler och ger konserter såväl lokalt i pitebygden som på turnéer inom och 
utom landet. 
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Tabell 52. Svarsmönster relaterade till den musik som intervjupersonerna 
uppgett att de tycker bäst om (n= 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Afroamerikansk 
tradition samt 
klassisk musik 14 7 7 5 9 

B. Klassisk musiks 11 7 4 7 4 

C. Afroamerikansk 
tradition124 10 9 1 4 6 

D. Mjukrock12^ 
samt klassisk musik 9 - 9 6 3 

E. Kvalitetsmusik i 
alla genrer 6 2 4 2 4 

F. Övriga svar126 10 5 5 6 3 

60 30 30 30 30 

Tabell 52 speglar en i vår undersökningsgrupp synnerligen bred musiksmak 
med preferenser inom både västerländsk konstmusik och afroamerikansk 
tradition.Vi noterar också att kategori D endast representeras av kvinnor. 
Ett problem vid värderingen och kategoriseringen av svaren var att majori
teten av intervjupersonerna sade sig tycka om många olika sorters musik, 
och därför hade stora svårigheter att peka ut någon särskild favoritmusik. 

*23 Begreppet "klassisk musik " har i detta sammanhang getts en allmän innebörd och står i 
princip för all musik som i något avseende anknyter till begreppet västerländsk konstmusik. 

124 Kategorin omfattar de studerande som uppgett specifika genrer/artister inom afroameri
kansk tradition eller de som på annat sätt gett uttryck för ett brett intresse inom jazz och rock
området. 

125 uttrycket mjukrock avser "pop", "lugna ballader" etc. 

126 J ex "traditionell jazzmusik, 20-tal", "rysk fol kmusik". 
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Tabell 53. Svarsmönster relaterade till den musik som intervjupersonerna 
uppgett att de tycker sämst om. Antalet registrerade svar: 76. (n = 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Hårdrock,127 

extrema former 23 8 15 12 11 

B. Dansbandsmusik 16 9 7 7 9 

C. Trendpop; rap, 
hip hop, techno. 16 8 8 8 8 

D. Nutida konstmusik 11 4 7 6 5 

E. Dåligt gjord eller 
dåligt framförd 
musik i alla genrer 6 5 1 4 2 

Övriga svar 4 2 2 4 -

76 36 40 41 35 

Av tabellen framgår att extrem hårdrock, dansbandsmusik, "trendpop" samt 
vissa former av nutida konstmusik är den musik som intervjupersonerna 
sagt att de tycker sämst om. I den kategori som samlat flest svar, dvs extrema 
former av hårdrock, är kvinnorna i klar majoritet. 

Kommentar 
Så gott som samtliga intervjuade beskriver allmänt sin musiksmak som 
ganska bred eller mycket bred: fruktansvärt bred, allätare, ganska blandad, 
tolerant, tämligen öppen - är exempel på beskrivande termer som åter
kommer i intervjumaterialet. Bredden vad gäller musiksmak får illustreras 
genom följande citat: 

"Det är en, tycker jag, omöjlig fråga att svara på direkt; jag har dansband, klassisk gitarrmu
sik, jag har symfonimusik och annan klassisk musik. Jag har till och med syntmusik. Jag har 
hårdrock. Jag har rockabilly, jag har jazz. Jag har liksom allt." (AMI 2) 

"Allting från medeltida musik till romantisk och nutida musik och pop, hip hop och jazz, 
och även så att säga världsmusik från Asien och Afrika är jag väldigt intresserad av." (ÖMI 
2) 

127 Death metal, trash metal etc. 
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En iakttagelse som gjordes vid intervjutillfället, var att de studerande i all
mänhet tycktes ha lättare för att ange den musik de tyckte sämst om jämfört 
med den musik de tyckte bäst om. De svar som avsåg "bäst musik" hade of
tare en generell prägel i termer av "bred afro" eller "klassiskt". Beträffande 
frågan om "sämst musik" var svaren betydligt mer detaljerade och ofta rela
terade till relativt väl avgränsade stilar eller artister. En annan reflektion är 
att många studerande tycks skilja mellan musik som de själva arbetar med i 
sina studier och den musik som de lyssnar på hemma. Flera studenter gav 
också uttryck för en viss mättnad på musik: 

"Lyssnar inte så ofta på musik. Då jag kommer hem sätter jag inte på skivor. Det är mer i stu
diesyfte på nåt sätt och det är väldigt tråkigt att det har blivit så, tycker jag. Jag har som 
förlorat det där att njuta av musiken." (ÖKI 4) 

Som redan antytts, var ett problem vid bearbetning och jämförelse av sva
ren att vissa svar hade karaktär av innehållsbestämningar med avseende på 
specifika stilar, grupper eller artister, medan andra hade karaktär av gene
rella kvalitetsbestämningar ej relaterade till något specifikt innehåll. 

"Sämst musik, ja det måste nog bli dom här hip hop grejerna, house eller vad det heter." 
(AMG 1) 

"Tycker sämst om kommersiell musik som inte har något annat syfte än att bara låta eller 
tjäna pengar (...) kan inte säga någon speciell ... skval som inte har nåt värde, kosmetika." 
(HKG 2) 

Sammanfattning och reflektion 

Av de svar som är relaterade till aspekten fritidsintressen och livsåskådning 
framgår, att musikstuderande har en mycket begränsad fritid och att grän
serna mellan studier och fritid blir flytande och oklara eftersom det mesta 
handlar om musik. Bland de icke musikrelaterade fritidsaktiviteter som 
omnämns, framträder social samvaro med familj och vänner som det do
minerande svaret. Motion och idrott, natur och friluftsliv samt kulturakti
viteter är andra områden som upptar studenternas fritid. 

I intervjumaterialet finns också en tendens som pekar mot att GG-stude-
rande i större utsträckning än IE-studerande, deltar i olika fritidssysselsätt
ningar vid sidan av musikstudierna. En rimlig förklaring till detta kan vara 
att GG-studerande i större utsträckning rekryteras från närregionen och där
för lättare kan behålla kontakterna med sin naturliga hemmiljö och de so
ciala aktiviteter som redan finns etablerade. Denna förklaring styrks genom 
kommentarer kring de problem som flyttningen till en ny studieort innebär 
och de konsekvenser som ett sådant uppbrott får för möjligheterna att 
upprätthålla fritidsintressen och sociala kontakter. Det är också rimligt att 
anta, att studiemiljön sådan den framträder i de förberedande utbildning
arna till Musikhögskolan (folkhögskola med musiklinje, musikgymna
sium) har påverkat och till viss del grundlagt de studerandes studie- och fri
tidsvanor. 
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Beträffande de studerandes inställning till politik, gav nästan nio av tio ut
tryck för en attityd som inte kan tolkas på annat sätt än att intresset för poli
tik och politisk verksamhet är svagt eller obefintligt. Framförallt var det 
kvinnorna som uppgav att de helt saknar intresse för politik. Ingen stude
rande sade sig arbeta aktivt inom något politiskt parti. Ett antal studerande 
uppgav att de tidigare varit aktiva, men att intresset avtagit eller upphört i 
och med att de högre musikstudierna påbörjats eller intensifierats. 

De studerandes förhållande till föreningsverksamhet uppvisar i stort 
samma mönster som deras inställning till politik, dvs för majoriteten ett 
svagt eller obefintligt engagemang. Endast en av sex studerande säger sig ha 
ett visst regelbundet engagemang i föreningslivet utanför kyrkan och mu
sikstudierna. Flera studenter uppger att de tidigare varit föreningsaktiva 
men slutat i samband med att musikstudierna påbörjats. 

Intresset och engagemanget för kristen tro och andligt liv visade sig ha en 
bred förankring bland de studerande; en iakttagelse som stämmer väl öve
rens med erfarenheter från den tidigare genomförda rekryteringsstudien (jfr 
kapitel 5). Närapå hälften av de intervjuade studenterna definierade sig 
som aktivt kristna, en fjärdedel som ej troende och ytterligare en fjärdedel 
beskrev sig som ej kristna men med någon form av personlig tro. Detta kan 
jämföras med Bladhs (1990) undersökning, där en av tre musikstuderande 
uppgav att de tillhörde någon frikyrka eller samfund (jfr även Thorsén, 
1980). 

Sammantaget visade resultaten att de intervjuade studenterna generellt sett 
hade ett starkt begränsat utrymme för fritidsaktiviteter andra än musik, ett 
svagt intresse för politik och föreningsliv samt ett utbrett engagemang i 
kristen tro och andligt liv. Frågor vi ställer oss mot bakgrund av dessa data 
är: Vad betyder det att intresset för föreningsliv liksom för politik i allmän
het är svagt, och vilka konsekvenser får detta för synen på utbildningen, 
och för möjligheterna och metoderna att påverka och förändra densamma? 
Och vad betyder det för t ex studiemiljön, repertoarval och pedagogisk 
grundsyn, att en så stor andel studerande har sin livsåskådning förankrad i 
kristna värderingar? 

Vi konstaterar också att flertalet studenter har en bred musiksmak, oftast 
med preferenser både i västerländsk konstmusik och afroamerikansk tradi
tion. Däremot saknades i svaren nästan helt utsagor om svensk folkmusik 
och andra etniska gruppers musik- något som, särskilt i vårt mångkultu
rella samhälle, manar till eftertanke. Kanske kan resultatet ses som ett 
tecken på att gränserna mellan olika traditioner och musikformer, som tidi
gare uppfattades som självklara och meningsbärande, är på väg att brytas 
upp och omformas till nya innehåll och innebörder. Hur det än förhåller sig 
med den saken, talar våra resultat för att dagens musiklärare, genom sin 
öppna inställning till musik, är väl rustade för att möta och förstå barns och 
ungdomars musikupplevelser och samtidigt i sin yrkesverksamhet som pe
dagoger, kunna hjälpa till att utveckla deras kunskaps- och upplevelsehori
sonter i andra riktningar. 
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Musikläraryrkets roll i samhället 

Tabell 54. Svarsmönster relaterade till motiv till varför yrkesgruppen mu
siklärare existerar och vilken funktion denna yrkeskategori har i samhället 
(n= 60). Antalet registrerade svar: 113. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Kunskapsmotivet 26 13 13 12 14 

B. Komplementmotivet 20 8 12 7 13 

C. Utvecklingsmotivet 15 6 9 9 6 

D. Sociala motivet 13 5 8 7 6 

E. Kompensationsmotivet 9 4 5 4 5 

F. Existensiella motivet 7 2 5 6 1 

G. Kulturöverföringsmotivet 7 6 1 4 3 

H. Expertmotivet 7 4 3 1 6 

I. Skolkulturella motivet 6 2 4 3 3 

J. Kommunikationsmotivet 3 3 - 2 1 

113 53 60 55 58 

Tabellen omfattar sammanlagt 10 kategorier som uttryck för vad som ur de 
studerandes perspektiv kan sägas legitimera musikläraryrke och musiklä
rarutbildning. Det finns en tendens att kvinnor och/eller GG-studerande 
lägger särskild vikt vid komplementmotivet. 

Kategori A. 
Kunskapsmotivets innebörd är att musik och musikundervisning svarar 
mot den efterfrågan på kunskaper och färdigheter i musik, som finns hos 
enskilda individer och grupper i skola och samhälle. Kategorins kärna kon
stitueras av uppfattningen att musiklärare finns för att barn och ungdomar 
ska få möjlighet att lära sig spela ett instrument. 

"Musiklärare finns för att det finns så många barn som vill lära sig spela." (AMI 3) 

Kategori B. 
Komplementmotivets innebörd är att musik och musikundervisning sva
rar mot kreativa och emotionella behov som inte tillgodoses i den teoretiskt 
präglade skolmiljön. Centralt för kategorin är uppfattningen att musikäm-
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net öppnar andra sinnen än "ABC-kunskaper", och därigenom fungerar 
som motvikt till "allt annat" barn och ungdomar får i skolan. I de inter
vjuutsagor som förts till kategorin återfinns synsättet att musik är ett ämne 
där eleverna tillåts vara lite mer avslappnade, inte lika resultatinriktade 
som i andra ämnen. 

"Man vet ju själv hur mycket man behövde dom här timmarna när man inte behövde räkna 
matte och vara teoretiker hela tiden, man fick koppla av på ett sätt, göra något annat." 
(ÖKG 4) 

Kategori C. 
Utvecklingsmotivets innebörd är att musik och musikundervisning syftar 
till att utveckla hela människan såväl fysiskt som psykiskt och att musiklä
rarens bidrag till elevens inre utveckling sker genom förmedling av musi
kupplevelser överhuvudtaget. Några svar som förts till denna kategori rik
tar tanken mot begreppet transfer, dvs synsättet att musikundervisningen 
positivt påverkar utvecklingen även i andra skolämnen. 

"Jobbar man med små barn så jobbar man med utvecklande av motorik och koordination ... att 
ja, utveckla sådana sidor av eleverna. För mig är inte det spelmässiga så viktigt, utan mer 
att dom får utvecklas som personer, både psykiskt och fysiskt i grupp. Jag ser det alltså rent 
utvecklande." (ÖKG 4) 

Kategori D. 
Sociala motivets innebörd är att musik och musikundervisning svarar mot 
behovet av en meningsfull fritid, kamrater, kompletterande vuxenkontak
ter mm. I kategorin synliggörs uppfattningen att musiklärarens har stor be
tydelse för barn som har behov av extra vuxenstöd. 

"Det är viktigt att barn kommer in i ett sammanhang som dom trivs i. Dom kanske får börja i 
nån orkester och det kanske man håller på med sen hela livet, det blir ens fritidsintresse (...) 
det blir en social funktion också, många skilsmässobarn som behöver en vuxen." (ÖKG 4) 

Kategori E. 
Kompensationsmotivets innebörd är att musik och musikundervisning 
kompenserar för brister i elevens hemmiljö, eller svarar mot särskilda be
hov hos elever som av ett eller annat skäl inte känner sig hemma i den 
gängse skolmiljön; elever som kanske inte kommer till tals på andra sätt än 
genom musiken och som känner sig främmande i skolan. 

"Musiklärare finns för att barn ska få chansen att lära sig musik, för alla har det inte i sitt 
hem. I många familjer finns ingen kontakt med musik alls, många har inga skivor, lyssnar 
knappt på radio." (OKG 3) 

Kategori F. 
Existentiella motivets innebörd är att musik och musikundervisning svarar 
mot grundläggande, existensiella behov hos människan. Centralt för kate
gorin är synsättet att musiklärarens viktigaste roll inte är att lära människor 
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att spela eller sjunga, utan att få människor att förstå dimensioner av livet 
som dom annars inte skulle förstå. En intervjuperson vars svar förts till ka
tegorin formulerar sig på följande sätt: 

"Att hålla på med musik är en förutsättning för att vara människa. Om människan inte hade 
konst och musik, då skulle den tekniskt sett bara vara en utvecklad apa. Men nu när vi har 
musik, så kan vi identifiera oss som människor mer, tror jag." (HMI2) 

Kategori G. 
Kulturöverföringsmotivets innebörd är att musik och musikundervisning 
syftar till att föra kulturarvet vidare och att frambringa nya generationer 
musiker. I kategorin framhålls det värde som ligger i att bevara och sprida 
de traditioner som människan har i förhållande till musiken och kulturen. 

"Det handlar mycket om att bevara traditionen, att t ex ta del av den svenska sångskatten så 
att den inte försvinner och att den inte förlöjligas: 'Evert Taube, han var bara en grå gubbe som 
satt å spela luta, det är väl inget roligt' (...) att det finns någon slags respekt kvar." (HKG 2) 

Kategori H. 
Expertmotivets innebörd är att musikämnet genom sin särprägel och kom
plexitet kräver särskilt utbildade lärare. I kategorin speglas synsättet att det 
behövs väl utbildade, kvalificerade musiklärare för att guida människor in i 
en värld som är svår att upptäcka på egen hand, samt föreställningen att en
dast väl utbildade lärare kan hjälpa en elev fram till högre musikutbild
ning. 

"Lärare i allmänhet tycker sig inte kunna undervisa i musik, och om man ser till den nya läro
planen så vette tjuven om ens vi musiklärare kan uppfylla den (...) det behövs speciella lä
rare eftersom ämnet är så mångfacetterat." (ÖKG 4) 

Kategori I. 
Skolkulturella motivets innebörd är att musik och musikundervisning är 
en naturlig del av skolkulturen. I kategorin speglas uppfattningen att det 
skapas behov av musikundervisning eftersom det finns en färdigt uppbyggd 
organisation för undervisning; yrkeskår, utrustning etc. 

"I skolan lär man sig allt annat inom livets olika områden, tillvaron musik ska också finnas 
där , och sen ... jag menar, vad skulle man göra av alla musiklärare (...) och utrustning och 
instrument och allt som redan finns! " (AKG 3) 

Kategori J. 
Kommunikationsmotivets innebörd är att musik och musikundervisning 
blir allt viktigare i det nya informations samhället vilket får till följd att de 
kommunikativa och skapande ämnenas betydelse kommer att öka. 

"Musiklärarens roll blir viktigare och viktigare därför att kommunikation och information... 
även bild och rörelse, blir viktigare. Vi lever i kommunikationens tidsålder (...) man måste 
kunna uttrycka sig och ta emot andras uttryck. Därför kommer dom estetiska ämnena att få 
större plats." (ÖMG 2) 
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Tabell 55. Svarsmönster relaterade till hur de studerande uppfattar och vär
derar musikläraryrkets status i skola och samhälle (n = 60). Antalet128 regis
trerade svar: 30. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Synen på yrkets status 
beror på uppfattningar 
om utbildningens längd 12 4 8 5 7 

B. Synen på yrkets status 
beror på uppfattningar 
om yrkets särart 9 4 5 9 -

C. Synen på yrkets status 
växlar med uppfattningen 
hos den som uttalar sig 5 3 2 1 4 

D. Synen på yrkets status 
växlar beroende på om 
musik uppfattas som kultur
yttring eller skolämne 4 1 3 1 3 

30 12 18 16 14 

Tabellen visar att kvinnorna totalt sett bidragit med flest svar och att samt
liga utsagor som tagit fasta på yrkets särart (kategori B) avgetts av IE-stude-
rande. De svar som omfattas av tabellen, uttrycker både individuellt och 
kollektivt formade uppfattningar kring musikläraryrkets status. 

Kategori A. 
I kategorin fokuseras synsättet att musikläraryrkets status är kopplad till 
uppfattningar om utbildningens längd och yrkesbenämning. I svaren åter
speglas föreställningen att människor i allmänhet inte har vetskap om att 
utbildningen är lång och krävande. Väl förankrad i kategorin är också upp
fattningen att musiklärare har en lägre status än andra lärare i skolan, bl a 
eftersom alla personer som i någon form ägnar sig åt musikundervisning -
även de som inte har någon utbildning alls - kan kalla sig musiklärare. 

"Hur kan man i fyra år bara syssla med musik, får man höra, folk vet inte hur lång utbild
ningen är, dom häpnar när man berättar." (AKG 3) 

128 Skälet till de låga svarsfrekvenserna är att frågan ställdes i anslutning till den sjugra-
diga skala med ytterpolerna låg- respektive hög status som alla intervjupersoner ombads för
hålla sig till. Detta gjorde att intervjusamtalet kring frågan om status i några fall glömdes 
bort eller hamnade i bakgrunden. 
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Kategori B. 
I kategorin har samlats de utsagor som beskriver uppfattningar kring musi
kämnets särskiljande karaktär och musiklärarens speciella situation samt de 
uppfattningar om status som är knutna till denna situation. I åtskilliga svar 
beskrivs musikläraren som en ensamvarg som ambulerar mellan många 
olika skolor, som ofta arbetar kvällar och helger och därför aldrig hinner 
komma in i det övriga lärarkollegiet. En vanlig uppfattning är också att mu
siken är ett ämne som anses "lite flummigt" och som lätt går att "rucka på" 
jämfört med andra teoretiska ämnen, som man menar står betydligt stadi
gare och därigenom har en mer statusfylld position i skolan. 

"Musiklärare har låg status (...) många ser det här med musikläraryrket som en lek, en lek 
med barn ... att dom finns för att min unge ska få spela litegrann, det finns ingen prestige att 
vara musiklärare." (AMI 4) 

Kategori C. 
Innebörden i de svar som förts till kategorin är att det inte finns något givet 
svar på frågan om musikläraryrkets status därför att människor har olika 
uppfattningar om musikens och musikundervisningens värde och bety
delse. 

"Det är olika vem man möter. Vissa människor tycker att det är ingenting och en del tycker 
att det är väldigt fint (...) antingen underdåniga; Åh musiklärare! eller; är du inte färdig 
snart, du ska ju bara bli musiklärare." (ÖKG 4) 

Kategori D. 
I denna kategori fokuseras uppfattningen att musik har låg status som un
dervisningsämne i skolan samtidigt som den har hög status som kunskaps
form i sig och som kulturyttring. 

"Alla tycker om musik på något sätt och jag tror att dom gärna också vill kunna musik, för 
alla är medvetna om att det ger mycket. Men musiklärare, då blir det som inte samma grej, 
utan då tänker man mer på någon som står och skriker i en musiksal. Så det tycker jag är en 
skillnad."(ÖKG 2) 

Deltagarna hade även ombetts placera in sig på en sjugradig skattningsskala 
med ytterpolerna låg respektive hög status. Genom att sammanföra de sju 
skalstegen i grupper så att 1-3 får representera låg status, skalsteget 4 får re
presentera varken/eller och skalstegen 5-7 får motsvara hög status erhölls 
följande resultatbild: 129 

129 Intervjumaterialet som helhet uppvisade följande statistiska karaktäristika: m=2,9. 
Md=3,0. s=0,858. Uppdelat på kön: Män, m=2,8; Kvinnor, m= 3,0. Uppdelat på utbildnings
variant: IE, m=2,6; GG, m=3,2. Uppdelat på social bakgrund: m= 2,9 för samtliga tre katego
rier: H, A, Ö. 
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Tabell 56. De studerandes skattning av hur de själva uppfattar och värderar 
musikläraryrkets status (n= 60). 

Tot Man Kv. IE GG 

Yrket har låg status 44 23 21 26 18 

Yrket har varken låg 
eller hög status 15 6 9 4 11 

Yrket har hög status 1 1 - - 1 

60 30 30 30 30 

Tabell 56 visar att undersökningsgruppen som helhet uppfattar musiklärar
yrket som relativt sett ett lågstatusyrke. Vidare framgår att uppfattningarna 
skiljer sig något mellan de båda utbildningsvarianterna genom att IE-
studerande tilldelar yrket lägre status än vad GG- studerande gör. 

Tabell 57. Svarsmönster relaterade till i vilken utsträckning musikläraryr
kets roll i samhället behandlas i utbildningen (n = 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Musikläraryrkets roll 
i samhället behandlas 
i viss utsträckning 32 17 15 16 16 

B. Musikläraryrkets roll i 
samhället behandlas ej 22 10 12 12 10 

C. Osäker, har ingen 
uppfattning. 6 3 3 2 4 

60 30 30 30 30 

Kommentar 
Helhetsintrycket från intervjuerna är att de studerande generellt sett hade 
en tämligen diffus uppfattning om relationen mellan utbildning, yrke och 
samhälle vilket medförde problem vid kategoriseringen av svaren. Med 
denna reservation, konstaterar vi att drygt hälften av de intervjuade uppger 
att musikläraryrkets roll i samhället behandlas i utbildningen, låt vara täm
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ligen flyktigt och marginellt. I svaren framhålls att det inte förekommer nå
gon egentlig debatt i utbildningen som berör relationen musiklärarutbild
ning - musikläraryrke - samhälle, och att därför den studerande inte ges 
särskilt mycket hjälp att reflektera och dra slutsatser kring dessa frågor. 
Vanligt förekommande synpunkter är att utbildningen försiggår i en skyd
dad verkstad, att den tenderar att uppehålla sig vid klassrumssituationer, 
och att det framförallt är i samband med den skolförlagda praktiken som 
samhällsperspektivet synliggörs i utbildningen. 

Tabell 58. Svarsmönster relaterade till de studerandes framtida yrkesplaner 
(n = 60). 

Kategori Tot. Man Kv. IE GG 

A. Avser att arbeta som 
både lärare och musiker 19 14 5 14 5 

B. Avser att arbeta endast 15 6 9 5 10 
som lärare 

C. Avser att arbeta som 
lärare kombinerat med 
annan verksamhet 11 3 8 4 7 

D. Avser att ägna mig åt 
fortsatta studier 8 3 5 4 4 

Övriga svar 7 4 3 3 4 

60 30 30 30 30 

Kommentar 
Tabellen visar att tre av fyra studenter avser att efter avslutad utbildning ar
beta som musiklärare i en eller annan form (kategori A+B+C). I den kate
gori som samlat flest svar, dvs de som önskar arbeta både som lärare och 
musiker, utgörs den största andelen av män och/eller IE studerande. I kate
gorierna B och C är förhållandet omvänt, dvs att de flesta svaren avgetts av 
kvinnor och/eller GG- studerande. De som sagt sig vilja kombinera lärar
jobbet med annan verksamhet nämner t ex "pröva något helt annat jobb", 
"församlingsarbete på halvtid" och exempel på övriga svar är "ett par år ut
omlands", "bo vid kusten och leva eremitliv". Fem av de totalt åtta svar 
som förts till kategori D avsåg musikstudier. 
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Sammanfattning och reflektion 

Som svar på frågan varför det finns musiklärare, identifierades sammanlagt 
tio motiv som vart och ett kan kopplas till frågan om musikläraryrkets 
funktion och legitimitet i skola och samhälle. Två huvudgrupper av motiv 
kunde urskiljas: dels sådana som primärt var knutna till uppfattningar om 
musikens och musikundervisningens värde i sig ("musiklärare finns för att 
barn vill lära sig spela instrument") och dels motiv som betonade musikun
dervisningens sociala, terapeutiska, uppfostrande eller allmänt personlig
hetsutvecklande sidor. 

Vid sidan av dessa huvudgrupper identifierades ett antal motiv med föl
jande innebörder: Det existensiella motivet, som svarar mot föreställningen 
att människan har ett grundläggande, existensiellt behov av musik; kul-
turöverföringsmotivet, som tar fasta på musikens allmänt traditionsbeva
rande och kulturreproducerande funktion samt kommunikationsmotivet, 
som uttryck för synsättet att musik och musikundervisning kommer att få 
en allt viktigare roll i det nya, framväxande informations- och kommunika
tionssamhället. Kort sagt: studenternas uppfattningar om vad som legiti
merar musikundervisning visade sig grundade i både inommusikaliska och 
utommusikaliska förklaringar och innefattade även kopplingar till histo
riska och mer framtidsorienterade perspektiv. 

Även om de olika motiven i praktiken är organiskt sammanvävda, så är 
resultatet, som vi ser det, ett uttryck för den mångdimensionella karaktär 
och de skilda funktioner som musikämnet har (eller kan ha) i skolan och 
samhället. En rimlig tolkning är också att det spektrum av motiv som re
dovisas - och som sammantagna kan sägas vara ett uttryck för en helhets
syn på musikämnets möjligheter - åtminstone delvis kan förstås som en ef
fekt av det innehåll, den inriktning och de ambitioner som förmedlas i da
gens musiklärarutbildning. Samtidigt visar resultatet att det inte finns nå
gon dominerande eller enhetlig uppfattning om vad som ger musikämnet 
dess legitimitet (jfr Reimers, 1993). 

Beträffande synen på musikläraryrkets status, visar resultaten att musiklä
raryrket generellt uppfattas som ett yrke med låg eller ganska låg status. 
Även i detta sammanhang identifierades vissa differenser mellan de olika 
undergrupper som ingick i undersökningen genom att IE- studerande tillde
lar yrket lägst status, medan GG- studerande värderar yrkets status högre. 
Mer konkret säger dessa resultat att musikläraren har lägre status än kolle
ger som undervisar i "teoretiska" ämnen samt att musik har låg status som 
skolämne men hög status som kulturform (jfr Hedman mfl, 1991). Detta ak
tualiserar den reflektion vi tidigare gjort, och som handlar om vad som ut
gör den specifika kunskapsgrunden i yrket - musik som kulturyttring eller 
musik som undervisningsämne. Frågor som kan ställas med anledning av 
dessa resultat, och som utmanar till diskussion och kanske också uppmanar 
till handling, är: Vad får det för konsekvenser för yrkesutbildning, kom
mande yrkesverksamhet, självuppfattning etc, att musiklärarstuderande 
genom sina egna och andras ögon, värderar sitt blivande yrke som ett lågsta-
tusyrke och vad betyder det att dessa värderingar tycks skilja sig åt mellan 
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IE- och GG- studerande? Och vidare: vad kan musikhögskolan göra för att 
höja musikämnets status? Vi menar att dessa frågor är viktiga och centrala, 
bl a av det skälet att musiklärarens uppfattningar kring yrkets status kan ha 
betydelse även för kvaliteten i yrkeshandlingarna. 

Utmärkande för de delar av intervjusamtalen som berörde frågan om mu
siklärarutbildningens förhållande till samhället, var den tämligen utbredda 
osäkerhet och tveksamhet om vilken relation utbildningen har till det om
givande samhället. Dessutom fanns hos de studerande högst olika uppfatt
ningar om vad som menades med begreppet samhälle. Medan vissa studen
ter avsåg yrkesverkligheten, dvs det som sker i ungdomsskolan till skillnad 
från högskolan, refererades i andra svar till närsamhället i kommunen eller 
till samhället i vidare bemärkelse. En tredje grupp studenter tycktes närmast 
oförstående inför frågan. Resultatet pekar mot att frågor och problem som 
berör utbildningens relation till samhälle och närsamhälle, tycks ha ett täm
ligen begränsat utrymme i utbildningen. Kanske finns det anledning att 
fundera över om man inte borde sträva efter en högre ambitionsnivå, än 
vad dessa resultat ger uttryck för, avseende kontakterna och relationen mu
siklärarutbildning - musildäraryrke - samhälle. 

Beträffande de studerandes framtidsplaner konstaterar vi att tre av fyra av
ser att i någon form arbeta som lärare efter avslutade studier. Samtidigt av
ger fyra av tio studerande svar som kan tolkas som att de har för avsikt att 
också ägna sig åt musikerverksamhet kombinerat med läraryrket- ett resul
tat som ger uttryck för en tämligen hög lärarbenägenhet samtidigt som det 
speglar musiklärarutbildningens dualistiska karaktär: musikläraren som lä
rare i skolan och/eller kulturbärare i samhället. 

De differenser som identifierats med avseende på kön och utbildningsvari
ant - och som innebär att de som önskar arbeta både som lärare och musi
ker till största delen utgörs av män och/eller IE- studerande, och att de som 
avser att arbeta endast som lärare främst utgörs av kvinnor och/eller GG-
studerande - tycks stå i överensstämmelse med de faktorer som varit avgö
rande för valet att utbilda sig till musiklärare (jfr tabell 43, s 154). Det verkar 
med andra ord som om det råder stabilitet mellan de intressen 
(musikintresse eller pedagogiskt intresse) som primärt legat till grund för de 
studerandes val av yrkesutbildning och deras uppfattningar om den kom
mande yrkesverksamhetens inriktning och innehåll. Resultatet aktualiserar 
bl a frågan om, och i vilka avseenden, utbildningen leder till förändring av 
de studerandes kunskaper och attityder eller om deras ursprungliga intres
seprofiler tvärtom stabiliseras och kanske till och med förstärks. 
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Utbildningens innehåll och form 

Tabell 59. Svarsmönster relaterade till de studerandes uppfattningar om vad 
som utmärker utbildningen med avseende på aspekten lärarkod och musi
kerkod (n = 60). Antalet registrerade svar: 77 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Utbildningen utmärks av 28 10 18 13 15 
lärarinriktning 

B. Utbildningen utmärks av 
musikerinriktning 26 18 8 18 8 

C. Utbildningen utmärks av 
konflikter mellan lärar-
och musikerinriktning 23 10 13 11 12 

77 38 39 42 35 

Tabellen visar att de studerandes utsagor förts till tre kategorier som var och 
en betonar olika sidor av de studerandes syn på utbildningens grundläg
gande inriktning. Medan uppfattningen att utbildningen är lärarinriktad 
(lärarkod) samlat flest svar hos kvinnorna, återfinns uppfattningen att stu
denter och lärare är musikerinriktade (musikerkod) främst bland män 
och/eller IE- studerande. 

Kategori A. 
Kategorin sammanfattar synsättet att utbildningen primärt tjänar som för
beredelse för läraryrket. I kategorin speglas uppfattningen att betoningen 
ligger på lärar- inte musikerperspektivet och att tyngdpunkten i innehållet 
kretsar kring pedagogiska och metodiska frågor. 

"Det utmärkande för utbildningen är satsningen på metodik och pedagogik, att man lär sig att 
lära ut. Det mesta lärs ut med förberedelse för att man ska bli lärare, för att man ska använda 
det ute som lärare sen, tycker jag." (AMI 2) 

Kategori B. 
Kategorins innebörd är att det bland studenter och lärare finns en utpräglad 
musikerinriktning. I fokus står uppfattningen att det läggs stor vikt vid in
strumentala färdigheter och att många studerande, särskilt på IE-varianten, 
använder utbildningen för syftet att utbilda sig till musiker eller "nästan 
musiker". I flera svar reflekteras synsättet att förutsättningen för att vara en 
god lärare också kräver att man är en god musiker. 



1 8 1  

"Man märker tendensen att en del vill göra den [utbildningen] till en musikerutbildning. En 
del på IE verkar som om dom inte har nåt intresse för lärargrejer utan satsar väldigt mycket 
på instrumentet, och har väl egentligen haft som mål att bli musiker ... men det är klart, en 
bra musiklärare ska ju va en skicklig musiker också (...) och sen är det ju så att från varje 
enskild instrumentlärares håll så är det ju instrumentet som är viktigt." (AMG 1) 

Kategori C. 
I kategorin återspeglas problem och konflikter som följer av att olika 
konstnärliga och pedagogiska ideal och positioner möts. Ett antal svar som 
förts till kategorin, kretsar kring omständigheten att vissa studenter avbry
ter sina musiklärarstudier och söker sig till andra utbildningar där man 
hoppas finna en studiegång som bättre passar ens egna förutsättningar och 
intressen. 

"Ett problem är att vissa lärare betonar sina studenters musikerroll t ex [lärare x], han vill ju 
puscha dom att bli musiker, att i första hand spela så mycket som möjligt. Sen finns det ju an
dra lärare som ser mer till detta att bli lärare och då blir det ju en viss konflikt däremellan." 
(ÖKG 4) 

"Man måste nog vara en speciell sorts människa om man ska fjanta omkring som det görs på 
[x-] lektionerna. Vet inte vad det har med musikutbildning att göra ... det är inte konstigt att 
det blir problem eller att folk revolterar när man har den inställningen. " (HMI 3) 

I några svar anknyts till uppfattningar om ledningens inställning till de 
problem som är relaterade till målkonflikter inom utbildningen. 

"Inställningen på administrationen ... ledningens attityd eller vad man ska säga, är att vi 
som har varit inriktade på instrumentet, jag har i alla fall upplevt det så, att dom har mot
arbetat oss ... eller i vart fall inte uppmuntrat oss. Har man haft ganska stora ambitioner och 
så där, då har jag upplevt att det är fult att tänka musikertankar ." (ÖMI 2 ) 

I åtskilliga utsagor, oavsett kategoritillhörighet, hävdades synsättet att man 
som student ser det man väljer att se, dvs den musikerinriktade studenten 
ser och värderar de delar i utbildningen som svarar mot vederbörandes 
profil och ambitioner medan de lärarinriktade studenterna på motsvarande 
sätt lägger tyngdpunkten vid de delar som knyter an till hans/hennes in
tresseområden. En annan ofta återkommande uppfattning var att många av 
de problem och konflikter som uppstår, grundläggs redan i förutbildning
arna till musikhögskolan. 

"I förutbildningen finns det ett synsätt att IE är en slags snällare variant av musikerutbild
ning, typ söker man IE så får man bara spela, och det tycker jag är en ganska farlig inställ
ning, för när man märker att det kommer en massa olika ämnen, teoriblock, piano, brukspiano 
och en massa smågrejer och stora block... så blir det problem alltså." (AMI 4) 

Intervjupersonerna hade även ombetts placera in sig på en skattningsskala 
mellan ett och sju med ugångspunkt från dels i vilken utsträckning de 
själva uppfattade sig som musikerinriktade respektive lärarinriktade, och 
dels hur de uppfattade utbildningen i nämnda avseende. Genom att sam
manföra de sju skalstegen i kategorier så att 1-3 får representera lärarin-
riktning, skalsteget 4 får representera lika av båda och skalstegen 5-7 får 
motsvara musikerinriktning framtonade följande resultatbild: 
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Tabell 60. De studerandes skattning av hur de uppfattar förhållandet mellan 
egen inriktning och utbildningens inriktning med avseende på variablerna 
lärarkod - musikerkod (n = 60). 

Egen inriktning Utbildningens inriktning 

Lärarkod 27 45 

Lika av båda 18 10 

Musikerkod 15 5 

60 60 

Tabell 60 speglar en situation som innebär att de studerande tenderar att 
uppfatta sig själva som mindre lärarinriktade än utbildningen, som be
skrivs som utpräglat lärarinriktad. En tydligare och mer differentierad bild 
framträder när vi utvidgar jämförelsen till att gälla även kön och utbild
ningsvariant. Av tabell 61 framgår hur de könsmässiga differenserna samt 
avvikelser mellan utbildningsvarianterna är fördelade. 

Tabell 61. De studerandes skattning av hur de uppfattar den egna inrikt
ningen med avseende på variablerna lärarkod - musikerkod. Uppdelat på 
kön och utbildningsvariant (n = 60). 

Egen inriktning Man Kv. IE GG 

Lärarkod 10 17 9 18 

Lika av båda 9 9 9 9 

Musikerkod 11 4 12 3 

30 30 30 30 

Tabellen visar att IE-studerande och/eller män uppfattar sig i högre grad 
musikerinriktade än vad GG- studerande och/eller kvinnor gör, samt det 
omvända förhållandet, att GG- studerande och/eller kvinnor uppfattar sig 
vara i högre grad lärarinriktade. 
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Tabell 62. Svarsmönster relaterade till de studerandes uppfattningar om vad 
som utmärker utbildningen med avseende på aspekten autonomi - kon
troll (n = 60). Antalet registrerade svar: 34. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Utbildningen 
ger stort utrymme 
för egna val och 
prioriteringar 21 10 11 11 10 

B. Utbildningen 
ger litet utrymme 
för egna val och 
prioriteringar 13 4 9 7 6 

34 14 20 18 16 

I tabellen återges två övergripande mönster med till synes helt olika inne
börd. Å ena sidan hävdas att utbildningen ger utrymme för personlig profi
lering, eget ansvar och självstyrning, å andra sidan att studenternas frihet 
och självständighet är starkt begränsad/kontrollerad. 

Kategori A. 
Kategorin speglar uppfattningen att studenterna anpassar utbildningen till 
sig själva genom att staka ut egna mål och prioritera i enlighet med den 
tänkta färdriktningen. Centralt för kategorin är synsättet att varje enskild 
student förfogar över ett stort antal frihetsgrader och därigenom också har 
ett väsentligt inflytande över den egna utbildningens innehåll och utform
ning. Flera studenter som befann sig i utbildningens slutfas menade, att 
självinsikten om den studerandes frihet och påverkansmöjligheter kom
mer alltför sent i utbildningen, och att den enskilda utbildningsprofilen 
sannolikt skulle ha sett annorlunda ut om denna insikt funnits redan vid 
utbildningsstarten. 

"Utbildningen ger frihet, man får ta åt sig på egen hand. Ingen musiklärare som går ut här är 
likadan. Det känns som att ingen ens har samma utbildning riktigt. Man har gått igenom 
samma kurser men man har tillgodogjort sig olika mycket (...) lite mera styrning skulle inte 
skada." (ÖMG 2) 

"Man försöker anpassa utbildningen efter sig själv så där ... ja, man försöker ta åt sig det man 
kan, och sen fokuserar på det man vill ha ut av utbildningen. Det bästa är att det går i stort 
att göra vad man vill av den här utbildningen som enskild student." (AMI 3) 
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Kategori B. 
I denna kategori har samlats de uppfattningar vars innebörd är att den en
skilde studentens frihet och manöverutrymme är starkt begränsad och att 
utbildningen till stor del kännetecknas av "högstadiementalitet" och "gym-
nasiefiering". I flera av de svar som förts till kategorin, efterlyses ett mer 
högkolemässigt arbetssätt, grundat på självständighet och eget ansvar för 
studierna. 

"Det handlar mycket om att här har du den här läxan, på onsdag ska du redovisa den ... 
istället borde det vara att det här vill jag göra för att jag vill bli lärare och för att jag behö
ver det." (ÖKG 2) 

"Tyvärr är det fortfarande så att läraren leder och eleven gör så, att man kommer på sina lek
tioner, närvaroplikt m.m. (...) som elev har man inte så mycket att säga till om, det känns 
fortfarande mycket som ett gymnasium." (HKI 3) 

Tabell 63. Svarsmönster relaterade till de studerandes uppfattningar om vad 
som utmärker utbildningen med avseende på aspekten lärarroll och lärarat-
tityder (n = 60). Antalet registrerade svar: 66. 

Kategori Tot. Man Kv. IE GG 

A. Musikhögskolelärares 
pedagogik är olika 24 8 16 14 10 

B. Musikhögskolelärares 
umgängesstil är positiv 
och demokratisk 21 13 8 7 14 

C. Musikhögskolelärares 
arbetsmetod bygger på 
dialog eller förmedling 8 5 3 5 3 

D. Musikhögskolelärares 
kontakt med verkligheten 
i skolorna är bristfällig 7 4 3 5 2 

E. Musikhögskolelärares 
attityd utmärks av 
kravlöshet 6 2 4 3 3 

66 32 34 34 32 

Analysen resulterade i sammanlagt fem kategorier som berör musikhög
skolelärarnas undervisningsstil och umgängesstil, samt deras förhållande 
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till de studerandes kommande yrkesverksamhet.130 Medan kvinnorna tycks 
fästa störst uppmärksamhet vid lärarnas olikheter i pedagogiskt hänseende, 
är männen de som främst uppmärksammat lärarnas positiva och demokra
tiska attityder. 

Kategori A. 
Innebörden i denna kategori är att det inte finns någon enhetligt utformad 
pedagogik som genomsyrar musikhögskolelärarnas undervisning. Istället 
liknas utbildningen vid en "pedagogisk smältdegel" där många olika lärar-
stilar blandas. Medan vissa lärares arbetssätt utmärks av flexibilitet och 
öppna diskussioner om vad som kan göras annorlunda, beskrivs andra lä
rare som att de fastnat i stelnade former och att de i sin undervisning "sätter 
foten på bromsen direkt". I några svar framhålls problemet med att lärarna i 
sin egen undervisning inte i tillräcklig utsträckning tänker på att de funge
rar som metodiska förebilder och därigenom påverkar studenterna att jobba 
på samma sätt. 

"Jag tycker inte att det finns någon genomgripande pedagogik som genomsyrar hela 
skolan ... alla lärare har ju sina sätt." (HKI 3) 

Kategori B. 
I de svar som förts till kategorin beskrivs lärarnas attityder och umgänges
formerna mellan lärare och studenter som positiva och demokratiska. God 
stämning och kamratliga relationer är andra ofta återkommande uttryck 
som används för att beskriva de förhållanden som råder. I kategorin expo
neras uppfattningen att det är lättare att tillgodogöra sig kunskap när elever 
och lärare kan mötas under mer avslappnade former. I några svar framhålls 
vikten av att kunna skilja på de formella relationer som gäller i undervis
ningssituationen och det informella umgänget utanför, något som man 
menar i de flesta fall fungerar mycket bra. 

"Ja, jag måste säga att jag upplever att det är bra kamratskap och god stämning. Elev och 
lärarroller är ganska utsuddade (...) lärarna ser oss inte som elever utan mer som att vi är på 
samma nivå så att säga." (ÖMG 2) 

Kategori C. 
Till skillnad från kategori A, där lärarnas olikhet beskrivs i allmänt hållna 
termer, synliggörs i denna kategori den spänning som finns mellan ett ak-
tivitetspedagogiskt respektive förmedlingspedagogiskt förhållningssätt till 
undervisning och inlärning. I några svar som förts till kategorin, uttrycks 
uppfattningen att studenterna anpassar sig till lärarnas krav och sätt att un
dervisa bl a i syfte att tillfredsställa deras (lärarnas) ambitioner och önske
mål. 

130 En tydlig gräns mellan undervisnings- och umgängesstil är givetvis i praktiken mycket 
svår att dra. Men med hänsyn till hur olika ternata fokuserats i de studerandes svar, menar vi 
att det finns ett värde i att försöka hålla isär begreppen. 
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"Karaktäristiskt för utbildningen är att resultaten ska lekas fram, inte det som är så vanligt 
för lärar-elevrollen att läraren står och berättar för eleven, utan att det mer handlar om att 
fånga eleven och därifrån jobba, istället för att överösa eleven med att så ska det vara (...) 
mycket går också ut på att lära av varann. Jag hade gärna sett att det hade varit lite mer 
konkret undervisning, för ibland tycker jag inte att det varit så påtagligt det man fått med 
sig." (AMI 4) 

Kategori D. 
Kategorins innebörd är att vissa musikhögskolelärare saknar kontakt med 
den verklighet som de studerande senare kommer att möta i yrkeslivet. 
Centralt för kategorin är att utbildningen inte är tillräckligt verklighetsan-
passad och att många lärare har dålig kännedom om de förhållanden som 
råder ute i den obligatoriska skolan och musikskolan. 

"Det finns lärare som saknar verklighetsanknytning. Musikhögskolans lärare bör ha jobbat 
själva ute i verkligheten. Högskolelärarna måste fortbildas, det är eftersläpning när det gäl
ler metodiska och pedagogiska förändringar. Det är ju på högskolorna det ska hända saker 
och det är där dom ska vara alerta. Det är det största problemet med lärarutbildningen gene
rellt - att kunna hänga med." (AMG 4) 

Kategori E. 
Kategorins innebörd är att vissa lärare, genom ett otydligt förhållningssätt 
eller genom att tänja på de olika krav som gäller för ett visst ämne eller 
kurs, inte tar sitt fulla ansvar som lärare med påföljd att det blir tämligen 
lätt för den enskilde studenten att "klara sig igenom utbildningen". I flera 
svar uttrycks önskemål om tydligare krav och fastare tyglar från lärarens 
sida. 

"Många lärare är för snälla mot vissa studenter som alltid är sena med vissa saker och som 
alltid glömmer bort tider (...) jag tycker det är lite väl plyschigt i och med att det inte är så 
noga...det vore bättre om den eleven fick en tillsägelse eftersom det ofta inte är bara ett ämne. 
Det är viktigt att varje lärare tar det ansvaret så att säga, men det görs inte tyvärr, och det 
tycker jag är tråkigt." (HKI 1) 
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Tabell 64. Svarsmönster relaterade till de studerandes uppfattningar om vad 
som utmärker utbildningen med avseende på aspekten utbildningens in
nehåll och uppläggning (n = 60). Antalet registrerade svar: 76. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Innehåll och uppläggning 
relaterat till upplevelser av 
splittring och stoffträngsel 26 11 15 13 13 

B. Innehåll och uppläggning 
relaterat till de krav som 
musikläraryrket ställer 21 9 12 10 11 

C. Innehåll och uppläggning 
relaterat till utbildningens 
planering och organisation 12 3 9 3 9 

D. Innehåll och uppläggning 
relaterat till individens 
personliga utveckling 8 3 5 4 4 

E. Innehåll och uppläggning 
relaterat till GG-respektive 
IE-utbildningens funktion 
och legitimitet 5 - 5 2 3 

Övriga svar 4 2 2 2 2 

76 28 48 34 42 

Som framgår av tabellen har den aspekt som berör utbildningens innehåll 
och uppläggning samlat ett stort antal svar, fördelade på fem kategorier. Ta
bellen visar också på en skillnad i svarsfrekvenser mellan män och kvin
nor. I samtliga kategorier noteras kvinnorna för fler utsagor än männen. 

Kategori A. 
Kategorins innebörd är att utbildningen uppfattas som sönderstyckad och 
stoffträngd vilket leder till upplevelser av splittring och tidsbrist. 
Beskrivningarna sker inte sällan med hjälp av metaforer, där utbildningen 
jämförs med ett "gigantiskt pussel" och där konsekvenserna av att tvingas 
"hatta hit och dit som en vante" leder till att resultatet blir "varken hackat 
eller malet". I flera svar uttrycks uppfattningen att man som student sällan 
får en avgränsad kärna att koncentrera sig på, med påföljd att ämnen som 
kräver kontinuerlig färdighetsträning försummas. Synsättet att arbetsbe
lastningen blir orimligt stor som en följd av att utbildningen hela tiden till
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förs nytt innehåll utan att något plockas bort, leder till uppfattningen att 
"det måste städas i utbildningen". 

"Det är som ett stort smörgåsbord eller julbord. Även om man inte gillar sillen så ska man pula 
i sig den. Mycket så har jag upplevt den ... gapa och svälj. Man ska vara med på allting och 
allting är viktigt, till slut tappar man bort sig själv och det tycker jag efter fyra år känns 
väldigt angeläget att göra någonting åt." (AKG 4) 

En iakttagelse som förtjänar särskild uppmärksamhet, och som delvis mot
säger de negativa upplevelserna, är att den innehållsliga mångfalden tycks 
kunna uppfattas som både positiv och negativ på samma gång. 

"Det kanske låter som att jag säger emot mig själv, men det som är det bästa med utbildningen, 
detta att den innehåller så mycket av olika saker, att man blir så enormt bred är samtidigt 
också det sämsta ... att det är många ämnen är ju både och liksom. Om man ska vara en bra lä
rare måste man inrikta sig på nånting, så att man kan nånting väldigt bra och så blir det lite 
för mycket av allt istället för att man lär sig nånting ordentligt." (AKI 2) 

Kategori B. 
Kategorin omfattar de svar som relaterar utbildningens innehåll och arbets
former till den yrkessituation som musikläraren förväntas möta ute i sko
lorna. Ämnen som bruksinstrument, praktisk instrumentkännedom, ryt
mik och dans, framhålls som centrala för utbildningen med motiveringen 
att dessa ämnen svarar mot det innehåll som yrket kräver. Flera svar som 
förts till kategorin uppehöll sig nyttan och värdet av den skolförlagda prak
tiken som man menar utgör en viktig och omistlig länk mellan utbildning 
och yrkesliv. 

"Viktigt att man behärskar och förstår vikten av ämnen som rytmik och dans och den typen 
av yttringar - med tanke på jobbet sen ... och sen praktiken (...) bra och nyttig, för det får en 
att inse vad man håller på med ... att vara ute och undervisa, få kontakt med verkligheten 
att så här funkar det." (ÖKG 3) 

Kategori C. 
I kategorin hävdas åsikten att det blir för många avbrott i det ordinarie 
läsårsschemat vilket får till följd att undervisningen stannar upp och kon
tinuiteten i studierna bryts. Även uppfattningen att utbildningen innehål
ler för få schemalagda lektioner, främst på huvudinstrumentet, är ofta åter
kommande i de svar som förts till kategorin. I flera svar lyfts synsättet fram 
att utbildningen saknar en övergripande helhetssyn, vilket bl a tar sig ut
tryck i att det snarare blir den enskilda lärarens och/eller studentens egen 
ambitionsnivå som styr kraven på arbetsinsats, och inte kursens formella 
omfattning i termer av antal poäng. Även uppfattningen att icke schema-
lagd tid uppfattas som icke-skoltid speglas i detta svarsmönster. 

"Utbildningen känns inte genomarbetad över ämnesgränserna. Det finns många små kurser där 
man får jobba häcken av sig medan det finns stora kurser där kraven inte alls är lika hårda." 
(HMI 4) 
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Kategori D. 
Kategorin återger uppfattningen att en stor del av utbildningen karaktärise
ras av att arbetet sker på individuell basis, att man jobbar mycket med sin 
egen utveckling och sina personliga intressen. Även musikutbildningens 
kollektiva dimension, dvs omständigheten att väsentliga delar av det arbete 
som görs sker i samarbete med andra, är något som framhålls som positivt 
för den personliga utvecklingen. I kategorin synliggörs också en kritisk in
ställning till att så mycket av utbildningsinnehållet är inriktat på egen ut
veckling och färdighetsträning, med påföljd att det finns en tendens att 
glömma problemen sådana de gestaltar sig ute i yrkeslivet. 

"Det bästa är att det är så koncentrerat på en själv ... att man får hålla på och odla det som 
intresserar en mest. Även detta att man får jobba mycket i grupp, man får jobba mycket till
sammans, spela tillsammans, det tycker jag är positivt, inte minst för min egen personliga ut
veckling." (ÖKG 4 ) 

Kategori E. 
Centralt för kategorin är problematiseringen av utbildningens nuvarande 
uppdelning på GG- respektive IE-varianten. I svar som förts till kategorin, 
uppmärksammas de upplevelser av konflikt som kan uppstå mellan indi
videns utbildningsambitioner och yrkeslivets villkor. Å ena sidan expone
ras uppfattningen att GG-lärarens arbetssituation väsentligt skiljer sig från 
IE-lärarens och att denna skillnad borde avspegla sig tydligare i utbild
ningen. Å andra sidan hävdas synsättet att GG- och IE-utbildningen borde 
närma sig varandra, och helst slås samman till en enda sammanhållen mu
siklärarutbildning. 

"Jag tycker egentligen att det är fel att det är uppdelat i det här med IE och GG. 
Verkligheten ser ju inte ut så att det finns rena tjänster på det ena eller andra. Men samtidigt 
tycker jag att det är bra att finns en specialisering, att det fortfarande finns människor som är 
bra på vissa grejer istället för att man ska släta ut allting (...) men man kanske får ett annat 
synsätt när man står där och ska söka jobb oc:h inser att verkligheten inte är uppdelad." 
(HKI 3) 

Övriga svar 
Ett övrigt svar berör problemet huruvida utbildningsinnehållet uppfattas 
som kunskap för den egna, personliga utvecklingen eller kunskap som man 
i första hand har nytta av som lärare: 

Utdrag ur intervjudialog 
I: Vad tycker du om undervisningen på musikhögskolan, ger den som du ser det en bra inlär
ning? 
R: Oj vad svårt. Det beror på vad du menar med inlärning, om du menar inlärning för att kunna 
själv eller inlärning som man kommer att ha nytta av som lärare. 
I: Du menar att det finns en skillnad. 
R: Jo det tycker jag. 
I: På vilket sätt då? 
R: A tt en del saker som man lär sig kanske man ifrågasätter varför man överhuvudtaget 
måste lära sig för att bli lärare, medan andra saker kanske man tycker tvärtom. Varför får 
man inte lära sig sånt som borde vara så självklart att man skulle gå igenom. 
I: Det tolkar jag som att du menar att innehållet inte alltid är vad det borde vara. 
R: N ä, inte alltid. (ÖKI 3) 
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Sammanfattning och reflektion 

I anslutning till temat utbildningens innehåll och form, har under aspekten 
musikerkod och lärarkod lyfts fram tre grundläggande synsätt som ur de 
studerandes perspektiv utmärker utbildningen. För det första att utbild
ningen är lärarinriktad, för det andra att studenter och lärare är musikerin-
rikade i sina utbildningsambitioner samt för det tredje, att det i spännings
fältet mellan dessa båda synsätt uppstår konflikter (jfr Kingsbury, 1988; 
Plasket, 1992). Även om den generella tendensen är att undersökningsgrup
pen som helhet säger sig uppfatta utbildningen som lärarinriktad, visar det 
sig finnas avvikelser i synsätt när vi jämför intervjupersonerna med hän
syn till deras bakgrundskaraktäristika. Medan gruppen kvinnor och/eller 
GG- studerande tämligen entydigt uppfattar både sig själva och utbildningen 
som lärarinriktade, tenderar gruppen män och/eller IE studerande att upp
fatta sig som i högre grad musikerinriktade. 

I intervjumaterialet speglas föreställningen om den ideala situation, i vil
ken egenskaperna god musiker och bred lärare förenas i en och samma per
son (jfr Clinton, 1991). Samtidigt pekas på svårigheterna att i utbildningen 
kunna uppnå detta ideal. Det ligger därför nära till hands att den beskrivna 
situationen kan leda till att den enskilde studenten väljer att lägga tyngd
punkten vid antingen lärarkod eller musikerkod, och att utbildningen ge
nom val och prioriteringar blir olika för var och en beroende på den enskil
des val av färdriktning. Frågor som vi mot bakgrund av dessa data ställer 
oss är: Vad betyder det att musiklärarutbildning i viss utsträckning tycks 
fungera som ett substitut för musikerutbildning? Och hur ska den situation 
hanteras (om alls!) som innebär att vissa studenter använder lärarutbild
ningen för syftet att utbilda sig till musiker eller "nästan musiker"? (Jfr 
L'Roy, 1983; Roberts, 1990). 

Den närmast klassiska problematik som aktualiseras genom dessa frågor 
har, enligt vår mening, delvis sin grund i skilda uppfattningar kring vad 
som konstituerar musiklärarens kompetens och yrkesidentitet. Är musiklä
raren primärt lärare i meningen aktör inom undervisningsväsendet, eller 
är han/hon primärt musiker i meningen aktör inom det offenliga kulturli
vet? Eller är det den dubbla funktionen i sig, som ger musikläraryrket 
(ettämnesläraren) legitimitet och mening. 

Aspekten autonomi-kontroll aktualiserar det motsatsförhållande som råder 
mellan studentens frihet och ansvar för sin egen utbildning visavi den kon
troll och styrning som i högre eller lägre grad finns inbyggd i all institutio
naliserad pedagogik. Å ena sidan hävdas att musiklärarutbildningens resul
tat och effekter i hög grad beror på hur individen själv tänker, vilka person
liga preferenser han/hon har samt vilka de personliga målen är. A andra 
sidan hävdas synsättet att utbildningen är starkt inramad och lärarstyrd med 
litet utrymme för egna initiativ och eget ansvar. Begrepp som gymnasiefie-
ring och högstadiementalitet används av de studerande själva för att be
skriva den senare av dessa uppfattningar (jfr Berge, 1992; Bernstein, 1977, 
1983). Av intervjusvaren framgår också att situationen inte kan tolkas som 
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uteslutande en kamp mellan två renodlade antingen/eller uppfattningar. 
Flera studenter gav i sina svar uttryck för känslor av både/och, grundad på 
en upplevd frustration inför att som någon uttryckte saken: "ibland vara 
helt utelämnad och ibland få allt lagt på ett fat. " 

Det grundtema som kontrapunkteras genom begreppsparet autonomi -
kontroll, bygger på uppfattningen att det vid sidan av de formella valmöj
ligheter som utbildningen erbjuder, finns ett frirum som den enskilde stu
denten kan använda för att forma en individuell studieprofil. Detta kan 
också uttryckas som att de studerande skapar dolda läroplaner som löper pa
rallellt med formellt fastställda kurs- och utbildningsplaner (jfr Bladh, 1994). 
Vi frestas i detta sammanhang reflektera över vilken potential för förän
dring som ligger i det förhållningssätt som beskrivits. Är det möjligen så, att 
studenterna genom att skapa individuella vägar i utbildningen samtidigt 
riskerar att motverka reella förändringar av utbildningen, eftersom person
ligt formade handlingsstrategier av det här slaget - implementerade mer el
ler mindre genom tysta överenskommelser och på informell basis - saknar 
såväl kollektiv förankring som officiell sanktion? 

Under aspekten lärarroll och lärarattityder framkom att utbildningen prä
glas av en mängd individuella förhållningssätt hos musikhögskolans lärare 
och att denna didaktiska pluralism har sin grund i lärarnas olikhet vad av
ser personlighet och undervisningsstil. I intervjumaterialet beskrevs vissa 
lärare som skickliga och ambitiösa, andra som kravlösa och"plyschigaM sam
tidigt som man efterlyste en allmän uppstramning av undervisningen med 
hårdare och tydligare krav. Kritik riktades också mot lärare som man ansåg 
inte riktigt räcker till eller vars undervisning gått i stå. 

I materialet uppmärksammades också de problem som kan följa av att den 
akademiske läraren saknar anknytning till den yrkesverklighet som utbild
ningen riktas mot, eller inte är tillräckligt medveten om sig själv som meto
disk förebild (jfr Harris, 1991; Kim, 1993). De flesta kommentarer som be
rörde lärarrollen hade dock en positiv prägel och uppehöll sig ofta vid den 
öppna kommunikation och demokratiska umgängesformer, ej nödvän
digtvis knutna till själva undervisningssituationen, som man menade ut
märker förhållandet mellan lärare och student. Flera studerande gav uttryck 
för uppfattningen att just umgängesstilen, på en jämbördig nivå och av
slappnade relationer, hörde till det bästa med utbildningen. 

De uppfattningar som förts till aspekten innehåll och uppläggning uppehöll 
sig ömsom vid "varat", dvs beskrivningar av nuläget, och ömsom vid "bö-
rat", med klart uttalade önskemål om förändring av utbildningen i någon 
riktning. Den kanske mest centrala uppfattningen knuten till denna aspekt 
var att utbildningen präglas av splittring och stoffträngsel. I detta samman
hang uppmärksammades det synsätt vi valt att benämna innehållspara
doxen och som innebär att den studerande upplever och värderar den inne
hållsliga och metodiska mångfalden som både positiv och negativ på en och 
samma gång. 
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Att som resultatet visar, utbildningen utmärks av tidsbrist och hög arbetsbe
lastning samtidigt som det finns önskemål att utöka antalet lektioner i vissa 
ämnen, kan vid första anblicken te sig som oförenliga ståndpunkter. En 
rimlig tolkning är att önskemålet om fler lektioner har sin grund i ambitio
nen att utveckla och fördjupa sig inom ett avgränsat område och därigenom 
förhoppningsvis kunna minska upplevelsen av splittring och fragmentise-
ring; ett synsätt som i sin tur är grundat i uppfattningen att om man t ex är 
skicklig på ett instrument, så ger detta personlig trygghet och skapar yrkesi
dentitet. Bland de frågor vi ställer oss är vad som händer när stoffträngsel 
uppstår och urvalsproblematiken ökar. Kan det vara så att innehållslig plu
ralism föder upplevelser av vilsenhet och splittring som gör att studerande 
(och lärare) söker sig tillbaka till äldre, dominerande traditioner och ideal i 
sökandet efter en enhetlig riktning och trygghet i studierna? (jfr Pet terson & 
Åsén, 1989). Vi f rågar oss också om ämnesfloran måste vara så omfattande 
som vad den är, och vidare, vilka konsekvenser som kan tänkas följa av ett 
system där studenterna, i högre grad än vad som nu är fallet, väljer innehåll 
efter sina intressen? 

I materialet synliggjordes en problematisering av GG- respektive IE- utbild
ningen och deras inbördes förhållande. Å ena sidan hävdades uppfatt
ningen att de två inriktningarna utbildar för två olika yrkesroller och därför 
bör betraktas åtskilda med avseende på utbildningsinnehåll. Å andra sidan 
framfördes argument för att de båda utbildningsvarianterna, bl a med tanke 
på tjänstesituationen ute i skolorna, bör slås ihop och utformas som en 
enda sammanhållen musiklärarutbildning. Gemensamt för de båda stånd
punkterna är att de bygger på mer eller mindre givna uppfattningar om hur 
yrkesverkligheten ser ut och hur utbildningen ska utformas för att på bästa 
sätt förbereda för denna verklighet. Olikheterna i uppfattning - specialise
ring eller ej - visade sig gälla såväl olikheter i synsätt mellan personer som 
ambivalenser inom personer. 

Det intervjuinnehåll som berörde utbildningens uppläggning, genomsyra
des av kommentarer som "för få lektioner" och "för långt mellan lektio
nerna". Bl a uppmärksammades förhållandet mellan undervisningstid och 
självstudietid. Det fanns i detta sammanhang en tendens att beskriva ut
bildningskvalitet som nära kopplat till såväl mängden undervisning som 
kontinuiteten i undervisningen. Omständigheten att vissa studerande tycks 
uppfatta den tid som faller utanför det "ordinarie schemat" som mindre re
levant eller till och med bortkastad, kan ses som en indikation på att det 
bland musiklärarstudenter saknas en enhetlig syn på vad ett högskolemäs-
sigt förhållningssätt till studier innebär. 

Den fråga vi sammanfattningsvis ställer oss är: Hur hanterar man som stu
derande en situation, där olika konstnärliga och pedagogiska ideal möts och 
konfronteras på det sätt som beskrivits - musikerambitioner kontra lä-
rarambitioner, konservatorieideal kontra barns eget skapande, förmed
lingspedagogik kontra aktivitetspedagogik, frihet och ansvar kontra styr
ning och kontroll - och hur hanterar utbildningen, dess lärare och ledning, 
uppgiften att skapa mening, riktning och helhet i den upplevda mångfal
den? 
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Studiemiljö och kårliv 

Tabell 65. Svarsmönster relaterade till de studerandes uppfattningar om vad 
som utmärker utbildningen med avseende på aspekten trivsel och atmosfär 
(n = 60). Antalet registrerade svar: 54. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Studiemiljön utmärks av 
en positiv atmosfär 31 15 16 16 15 

B. Studiemiljön utmärks av 
kulturell isolering 9 2 7 4 5 

C. Studiemiljön utmärks av 
konkurrens och 
tävlingsmentalitet 8 6 2 4 4 

D. Initialkrisen 6 3 3 3 3 

54 26 28 27 27 

Utsagorna under denna aspekt beskriver, som framgår av tabell 34, dels po
sitiva upplevelser i termer av stämning, atmosfär och dels mer eller mindre 
negativt laddade upplevelser av konkurrens, tävlingsmentalitet och om
ställningskriser som en följd av den yttre och inre studiemiljöns påverkan. 
Det finns en tendens att kvinnorna i sina svar främst betonar den kulturella 
isoleringen medan männen fokuserar upplevelser av konkurrens och täv-
ling. 

Kategori A. 
I de svar som förts till kategorin framtonar en mycket positiv bild av 
Musikhögskolan som studiemiljö. Atmosfären beskrivs som inbjudande 
och vänlig, lokalerna som trivsamma och ändamålsenliga och beslutsvä
garna upplevs som korta och informella. För att den goda miljö som be
skrivs överhuvudtaget ska uppstå, nämns i många svar skolans storlek 
("liten" eller "lagom stor") som en viktig bidragande orsak. 

"Liten skola där alla känner varandra. Även om man inte har just den läraren så hejar man ju i 
affären. Nära till ledningen, man kan gå direkt till prefekten och säga vad man tycker." 
(ÖKI 4) 
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Kategori B. 
Kategorins innebörd är att studiemiljön blir en egen liten värld för sig och 
att den studerande tenderar att avskärmas från det verkliga livet utanför 
skolans väggar. Musikhögskolan beskrivs inte sällan i termer av en ank
damm och i flera svar vidrörs problemet med att hålla sig informerad om 
den tillvaro som existerar utanför utbildningen. I kategorin synliggörs upp
fattningen att problemet skulle ha sett annorlunda ut om Musikhögskolan 
varit förlagd till en större stad med ett rikare musik- och kulturliv. 

"Svårt a tt få nya impulser eftersom man träffar samma människor hela tiden. Svårt att se 
det som händer i världen utanför. Det är skillnad att bo i en storstad, att ha ett konserthus 
att gå till, att kunna gå på konstutställningar, att gå till teater, att få andra konstnärliga 
impulser. I Piteå är vi inte en del av musiklivet, vi är musiklivet." (ÖKG 4) 

Kategori C. 
I kategorin återspeglas synsättet att musikhögskolemiljön i viss utsträck
ning utmärks av att det råder en prestationsinriktad atmosfär som i sin tur 
ger upphov till känslor av stress och otillräcklighet. Till kategorin har förts 
flera svar som vittnar om att det finns musikstuderande som känner sig 
otillräckliga och mår dåligt. 

"När det gäller musik känns det alltid som en tävling, eller alltid men ofta. Hur skicklig man 
är på sitt instrument, hur skicklig man är på att leda (...) det är ganska mycket att visa upp 
sig på nåt sätt, det kan kännas stressigt ibland och jobbigt (...) att man känner att folk runt 
omkring sätter betyg på en." (HMI1) 

"Ett problem är mycket det här med konkurrensen, att se och jämföra mot varandra. Jag k an 
inte inbilla mig att man jämför sig på en annan utbildning på det viset som man gör på en så
dan här skola (...) värderar sin egen begåvning och kunskap. Det är nånting man måste ta sig 
igenom innan man kan börja på allvar, det måste man gå igenom." (HMI 4) 

Kategori D. 
De svar som förts till denna kategori fokuserar, i likhet med kategori C, de 
psykosociala konsekvenser som följer av upplevda prestationskrav men 
skiljer sig från övriga kategorier genom att särskilt fokusera på det kritiska 
skede som själva utbildningsstarten representerar. 

"Man blir satt i ett fack när man kommer till Musikhögskolan. Man bedöms som sångare eller 
trombonist på en musikerskala. Man får prestationsångest i ettan. När man börjar är det väl
digt känsligt." (ÖKG 2) 

"Man kommer hit som ny och ja, det är många som känner sig dålig i början. När man kommer 
till ett övningsrum så får man den här klassiska fobin och man tror att alla står utanför dörren 
och lyssnar (..) det kan vara ett väldigt hinder i utbildningen om man hela tiden jämför sig 
med dom som är bättre." (ÖMG 2) 
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Tabell 66. Svarsmönster relaterade till de studerandes intresse och engage
mang i kårliv och kårarbete ( n= 60). 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Intresset för kårarbete 
är obefintligt 31 18 13 19 12 

B. Intresset för kårarbete 
är ganska svagt 20 10 10 7 13 

C. Intresset för kårarbete 
är ganska starkt 5 1 4 2 3 

D. Intresset för kårarbete 
är mycket starkt 4 1 3 2 2 

60 30 30 30 30 

Tabellen visar att en övervägande majoritet av studenterna helt saknar 
engagemang i kårarbetet eller är endast svagt intresserade/engagerade. 
Vidare finns en antydan om att graden av engagemang är högre bland kvin
norna än bland männen. Vi noterar också att kategori A domineras av IE-
studerande och/eller män. 

Kategori A. 
I kategorin har samlats de svar som ger uttryck för att det på det personliga 
planet helt saknas intresse och engagemang för kårliv och kårarbete. Flera 
studerande säger sig inte ha någon kunskap alls om vad kåren gör och är 
inte heller beredda att avsätta tid för kårarbete. 

"Engagemanget är lika med noll, vet egentligen inte vad dom gör." (ÖKG 1) 

Kategori B. 
De svar som förts till denna kategori ger uttryck för ett visst om än svagt in
tresse och engagemang i kårliv och kårarbete. I flera svar kan spåras ten
denser till otillfredsställelse över att det personliga engagemanget, främst 
pga bristande tid, är mindre än vad det borde vara. Samtidigt betonas i 
många svar vikten av att det finns en väl fungerande studentkår och att kå
ren fyller en viktig funktion. 

"Jag är l ite engagerad i kårarbetet måste jag säga, man är på kårmöten ibland, men alldeles 
för lite ... men jag tycker det är bra att kåren finns." (AKG 3) 
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Kategori C. 
De svar som faller in under denna rubrik uttrycker ett relativt starkt intresse 
och engagemang för kårarbetet. Gemensamt för de individer vars svar förts 
till kategorin är att de i någon mening innehar funktionärsuppgifter inom 
kåren. 

"Ja, jag är med i kårfullmäktige ... är med på dom mötena och informeras ju på så vis om vad 
som är på gång. Det känns ganska bra ... det är roligt." (AMG 3) 

Kategori D. 
Utmärkande för denna kategori är det mycket starka engagemang och upp
offrande arbete som återspeglas i svaren. Synsättet att man gör en insats för 
alla studenter, samtidigt som ens egen personliga utveckling främjas är cen
tralt i dessa svar. I likhet med de svar som förts till kategori A, ger utsagorna 
i denna kategori tydligt uttryck för en "vi och dom-mentalitet" mellan de 
som engagerar sig och inte engagerar sig. 

"Jag sitt er med i kårstyrelsen och är mycket aktiv. Kårarbetet är viktigt, mycket viktigare 
än dom flesta tror. Det är många som inte förstår vad vi sysslar med egentligen (...) det har 
varit nyttigt, dels för studenterna och dels för min egen del. Förr skulle jag aldrig ställa mig 
frivilligt framför en grupp människor och prata utan att ha ångest i en vecka innan." (ÖKG 4) 

Sammanfattning och reflektion 

Huvudintrycket är att de allra flesta uppfattar studiemiljön som entydigt 
positiv. Trevlig atmosfär, god stämning och gott kamratskap, bra och triv
samma lokaler - är exempel på beskrivande kommentarer som ofta också 
relaterades till vad som upplevdes som det bästa med utbildningen. 
Samtidigt påtalades negativt färgade faktorer som kulturell isolering och ett 
begränsat kulturutbud, som man menar följer som en konsekvens av 
Musikhögskolans i Piteå geografiska läge. 

Ur intervjumaterialet utkristalliserades ett antal uppfattningar som berör 
studenternas psykosociala situation. Ett flertal utsagor knöt an till upplevel
ser av konkurrens och tävlingsmentalitet och de känslor av stress och pre
stationsångest som kan bli följden av detta. Av citaten framgick att sådana 
upplevelser i hög grad bottnar i att man jämför sig med andra med avse
ende på musikaliska färdigheter och att detta förstärks genom att man be
döms - eller upplever sig vara bedömd - utifrån en identitet primärt knutet 
till musikerskap ("sångare eller trombonist på en musikerskala"). Det ver
kar m a o som om identifikationen med ett instrument - "pianist" eller 
"klarinettist - för vissa studenter tycks bli något av en symbol för vem man 
är i förhållande till andra och därmed också en positionsbestämmande och 
statusgivande faktor i studiemiljön (jfr Cox, 1994; Roberts, 1990). 

Beträffande kårliv och kårarbete är vårt intryck att huvudparten av de stu
derande var endast svagt eller inte alls engagerade (jfr Palme, 1989). Det rela
tiva fåtal som engagerade sig tycktes göra detta med desto större kraft och 
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personligt engagemang. För denna mindre grupp hängivna kårfunktionärer 
tycks kårarbetet - utöver den allmänna nytta som kommer alla studenter 
till del - fungera som en utbildning i utbildningen och en plattform för per
sonlig utveckling. Det skulle också kunna tolkas som att dessa studenter ge
nom sitt engagemang, använder utbildningen för bredare och delvis andra 
syften än de som är relaterade till primärt musikaliska och pedagogiska 
kunskaper och färdigheter. 

Intervjupersonerna uttryckte sig inte sällan i termer av vi och dom vilket 
kan ses som en indikation på att det råder en polarisering mellan de som 
engagerar sig och de som inte gör det. Vi noterar också att skiljelinjen mel
lan engagerade och ej engagerade i hög grad tycks gå mellan de som hade en 
definierad funktionärsroll i kåren och de som inte hade något särskilt åta
gande. Även bland studenter som såg sig själva som tämligen oengagerade 
var en vanlig kommentar att det är bra att kåren finns och att den fyller en 
viktig funktion. De som sade sig ha svagt eller inget intresse alls för kårarbe
tet, uppgav samtidigt att de nyttjade kårens servicefunktioner som t ex lä
romedelsförsäljning. Vår samlade tolkning av de svar som förts till detta 
tema, är att de allra flesta studerande uppfattar och värderar det sociala kli
mat som råder vid skolan som en mycket betydelsefull faktor i utbild
ningen. 

Utbildning och förändring 

Tabell 67. Svarsmönster relaterade till hur de studerande uppfattar att de 
har förändrats som en följd av utbildning (n = 60). Antalet registrerade svar: 
15. 

Kategori Tot Man Kv. IE GG 

A. Utbildningen har medfört 
förändring mot ett större 
intresse för yrkesrollen 5 2 3 3 2 

B. Utbildningen har medfört 
förändring mot 
större personlig mognad 5 2 3 3 2 

C. Utbildningen har medfört 
en allmän, ej definierad 
känsla av förändring 3 1 2 1 2 

D. Utbildningen har medfört 
förändring mot ett 
kritiskt förhållningssätt 2 - 2 1 1 

15 5 10 8 7 
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Av de studerande som i sina kommentarer (aspekten föranleddes ej av nå
gon särskild fråga i intervjuguiden) berörde aspekten förändring genom ut
bildning var, som framgår av tabell 67, den största andelen kvinnor. 

Kategori A. 
I kategorin återspeglas ett ökat intresse och större medvetenhet om den 
kommande yrkessituationen. Centralt för kategorin är upplevelsen av att 
utbildningen har gett en vidgad syn på musikens och musikläraryrkets 
mångfald och skilda dimensioner. I svaren synliggörs uppfattningen att 
man som studerande, under loppet av sin utbildning, tillägnat sig ett hel
hetsperspektiv där färdigheter som tidigare uppfattades som viktiga -
främst musikerambitioner - har tonats ned och lärarrollen blivit mer bety
delsefull. 

"Innan man börjar utbildningen så tror jag det är många som har svårt att uppfatta vad det går 
ut på att bli lärare. Många håller mycket på med instrumentet, men efter ett tag när man har 
gått här upptäcker man att lärarrollen blir mer betydelsefull, man kanske mer och mer upp
täcker en helhet i vad man ska bli." (ÖKI 4) 

Kategori B. 
Kategorins innebörd är att utbildningen, parallellt med de kunskaper och 
färdigheter som utvecklas, också innebär att man förändras som person i 
riktning mot större mognad, självständighet och säkerhet. I anslutning till 
samtalen kring begreppen förändring och mognad, gavs också uttryck för 
uppfattningen att många studenter är unga och att det kan vara en fördel att 
börja studera när man är lite äldre eftersom man då i högre grad är medve
ten om vad man vill och behöver förändra hos sig själv. 

"Jag tycke r att jag har blivit en vuxen person när jag har gått här i Piteå. Jag känner mig 
självständig och mer säker på mig själv. Det är svårt att säga hur mycket utbildningen gör till 
en sådan sak, men det tycker jag att jag har upplevt med mig själv under den tid jag har gått 
här uppe. Sen har jag utvecklats musikaliskt men inte på så många sätt som jag trodde när jag 
började här." (HKG 4) 

Kategori C. 
I kategorin har inordnats de svar som antyder att det skett en inre person
lighetsförändring av något slag, men där innebörden i förändringen knap
past är möjlig att definiera eller ens verbalisera. 

"Man har ju alltid en inställning innan man kommer hit, och sen så är det en väldigt speciell 
tillvaro här, det händer mycket... något sker inom en, en omedveten förändring som man inte 
märker, svårt att förklara." ( HKI 3) 

Kategori D. 
I kategorin speglas uppfattningen att den studerande som en följd av 
utbildning, utvecklas i riktning mot ett kritiskt förhållningssätt, större 
självtillit och egna ställningstaganden. 
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"Man får en kritisk blick i efterskott. När man kommer till utbildningen tar man okritiskt 
emot allting (...) och sen visar det sig efter något år att det inte var så bra. Det är svårt att se 
på det som händer just när det händer och när man är ny. Frågor som: vad är det man vill och 
vad får man bäst ut av utbildningen? Det tänkte man inte så mycket på när man kommer hit 
och tror att det är en färdig utbildning gjord på bästa sätt och att alla redan har tänkt ut det 
på bästa sätt, men det behöver ju förändras." (AKG 3) 

"Jag tycker att överlag har det varit en väldigt bra utbildning. Det är ju klart att när man har 
gått här i fyra år så lär man sig ju lärarnas språk, man kanske börjar genomskåda dom, att 
dom inte har rätt i allt dom säger. Man börjar ta ställning själv mer och mer." (HKI4) 

Tabell 68. Svarsmönster relaterade till hur de studerande uppfattar att de 
medverkat till förändringar av utbildningen (n= 60). Antalet registrerade 
svar: 69. 

Kategori Tot. Man Kv. IE GG 

A. Har ej medverkat till 
några förändringar 
av utbildningen 19 12 7 11 8 

B. Har medverkat till 
förändringar genom 
samtal med kamrater 
lärare eller skolledning 16 7 9 7 9 

C. Har medverkat till 
förändringar genom 
att delta i skriftliga 
utvärderingar 12 5 7 6 6 

D. Har medverkat till 
förändringar genom 
en aktiv dialog inom 
mitt eget huvudämne 9 6 3 5 4 

E. Har medverkat till 
förändringar genom 
aktivt kårarbete 6 3 3 2 4 

Övriga svar 7 3 4 4 3 

69 36 33 35 34 
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Kommentar 
Av tabell 68 framgår att en klar majoritet av de studerande säger sig i något 
avseende medverka för en förändring av utbildningen, antingen mer eller 
mindre spontant genom diskussioner och samtal eller i mer formell me
ning genom skriftliga utvärderingar och/eller aktivt arbete i studentkåren. 
De flesta som medverkat till förändringar genom samtal med kamrater, lä
rare eller skolledning (kategori B), ha r gjort detta som en följd av att man 
tyckt att nånting varit fel eller inte fungerat tillfredsställande. De som med
verkat till förändringar genom en aktiv dialog inom sitt eget huvudämne 
(kategori D), säger sig ha ambitionen att bidra med kreativa idéer på hur 
man kan lösa olika pedagogiska och metodiska problem, och att detta sker 
med uppmuntran från lärare som själva är angelägna att utveckla både sitt 
ämne och sig själva som lärare. 

Sammanfattning och reflektion 

Temat utbildning och förändring kom att beröra två olika aspekter av be
greppet förändring. Dels förändringar hos den enskilde studenten som en 
följd av utbildning och dels frågan om studentens aktiva medverkan i för
ändringen av sin egen utbildning. Eftersom någon fråga avseende den 
förstnämnda vinklingen ej ställdes uttryckligen, blev av naturliga skäl 
svarsfrekvenserna låga. Ett antal svar gavs dock spontant under intervjuns 
gång. Dessa svar kom att knytas till följande upplevelser: en allmän men ej 
närmare definerad känsla av att utbildning leder till förändring, en förän
dring från ett musikerinriktat förhållningssätt mot ett lärarinriktat, reflekt-
ioner kring begreppet mognad som en följd av utbildning samt en förän
dring i riktning mot ett kritiskt förhållningssätt. På den direkta frågan om 
och på vilket sätt de studerande medverkar i förändringen av sin egen ut
bildning, visade det sig att de allra flesta säger sig i något avseende med
verka för en förändring. 

Vår uppfattning, efter analys och värdering av de intervjuutsagor som förts 
till detta tema, och för övrigt mot bakgrund av hela intervjumaterialet, är 
att begreppen utbildning och förändring är nära knutna till de identitets-
och identifikationsskapande processer som individen genomgår både före 
och under sin yrkesutbildning. För en del studerande blir musiklärarutbild
ningen ett redskap i strävan att utveckla och förstärka en identitet som kan
ske grundlagts mycket tidigt i den studerandes hem- och skolmiljö (jfr C ox, 
1994; L'Roy, 1983). För andra representerar utbildningen ett språng, en möj
lighet att utvecklas mot en förändrad självbild och kanske mot en delvis ny 
och förändrad syn på yrket, kunskapen, människan och samhället. Proble
met, eller dynamiken om man så vill, är att dessa båda processer pågår inte 
bara mellan individer utan även inom individer och dessutom förändras 
över tid. Det gör att musiklärarutbildningen blir komplicerad, men också 
spännande och potentiellt fruktbärande genom de möjligheter och utma
ningar som därigenom skapas. 
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DISKUSSION 
Under denna rubrik sammanfattas och diskuteras inledningsvis inter
vjustudiens huvudresultat uppdelat på vad vi valt att benämna musiklä
rarutbildningens yttre respektive inre förutsättningar. Därefter behandlas 
frågor som berör undersökningens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 
Diskussionen avslutas med några övergripande reflektioner som också in
nefattar tänkbara vägar för fortsatt forskning. 

Musiklärarutbildningens yttre förutsättningar 

Resultaten i sin helhet visar att det finns likheter som förenar samtliga in
tervjupersoner men också att det finns avvikelser och variationer. Vi fann 
att huvudparten av dessa variationer var relaterade till kön och utbildning
svariant och dessutom uppvisar en systematisk prägel genom att de sam
mantaget markerar en "rågång" mellan å ena sidan grupperna kvinnor 
och/eller GG-studerande, å andra sidan män och/eller IE-studerande.131 

Denna rågång kan i korthet beskrivas på följande sätt: 

De frågeställningar som berörde temat utbildningsval och utbildningsin
riktning, visar att det framförallt är musikintresset som ligger till grund för 
valet att utbilda sig till musiklärare; ett yrkesval som visar sig vara bundet 
till kön och utbildningsvariant genom att det främst är kvinnor och/eller 
GG studerande, som i störst utsträckning lägger tonvikten vid det pedago
giska intresset samtidigt som män och/eller IE-studerande i sina svar foku
serar musikintresset. 

Avvikelser med avseende på variablerna kön och utbildningsvariant åter
speglas även i rekryteringen till musiklärarutbildningen. Medan 65 procent 
av de studerande på GG utgörs av kvinnor, väljer endast 35 procent av 
männen denna inriktning. Motsvarande förhållande på IE kännetecknas av 
att det råder jämvikt mellan könen. En ytterligare faktor som styrker tesen 
att kvinnor och/eller GG-studerande i vissa bestämda avseenden skiljer sig 
från män och/eller IE-studerande är valet av utbildningsort. Av de studen
ter som i sina svar betonat närheten till hemorten som den tyngst vägande 
faktorn vid valet av studieort var två av tre GG-studerande.132 

131 Samtidigt som vi inser att de differenser som identifierats - genererade ur en i huvudsak 
kvalitativt upplagd intervjuundersökning - bör tolkas med försiktighet, vill vi hävda att 
resultatet sammantaget formar en kedja av information som pekar på intressanta mönster och 
som, vilket inte är minst viktigt, kan fungera som underlag för reflektion och bilda grundval 
för formulering av frågor om musiklärarutbildningens framtida innehåll och målsättning. 

132 Förekomsten av könsspecifika skillnader med avseende på rekryteringen till musiklärar
utbildningen har dokumenterats i tidigare forskning (jfr Brändström & Wiklund, 1993a; 
Wedman m fl, 1990). Se även Sundin (1988) och Öhrström (1988, 1989) som ur ett musikhisto-
riskt- respektive musikpedagogiskt perspektiv för ett resonemang kring könsspecifik sociali
sation inom musikens område. 
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Under rubriken fritidsintressen och livsåskådning framkom att musiklärar-
studenterna allmänt sett har ett starkt begränsat utrymme för andra fritids
aktiviteter än musik. Resultaten antyder också att kvinnor/GG-studerande, 
i större utsträckning än män, deltar i olika fritidssysselsättningar vid sidan 
av musikstudierna. Vidare framgick att intresset för politik - liksom stu-
dentfackligt arbete - allmänt sett är svagt. En tredjedel av samtliga inter
vjuade sade sig vara helt ointresserade av politik; en uppfattning som fram
förallt var knuten till grupperna kvinnor och/eller GG-studerande. 
Beträffande synen på musikläraryrkets status, visar våra resultat att mu
sikläraryrket bland studenterna uppfattas som ett yrke med låg eller ganska 
låg status. Även i detta sammanhang identifierades variationer i intervju
materialet, genom att GG studerande värderar musikläraryrkets status hö
gre än vad IE- studenterna gör. 

Några systematiska skillnader i uppfattningar mellan studerandekategorier 
med avseende på social bakgrund har inte kunna beläggas. Detta kan ha 
flera alternativa eller kompletterande förklaringsgrunder. Dels är antalet 
försökspersoner för lågt för att kunna "dra växlar" på de endast små och 
spridda differenser mellan grupperna som observerats. En annan förklaring 
är att de studenter som efter mångåriga och intensiva förberedelser antas till 
Musikhögskolan, redan är selekterade och därför inte längre står som ty
piska representanter för den socioekonomiska grupp i vilken den ursprung
liga hemmiljön är förankrad (jfr Palme, 1989). 

En alternativ tolkning är att den diskurs som präglar dagens musiklärarut
bildning i hög grad tycks vara skild från innehåll som rör politik och över
gripande samhällsfrågor, vilket i sin tur leder till att frågor med utbildnings
sociologiska beröringspunkter tonas ned eller uppfattas som oviktiga bland 
studenterna.133 Till stöd för denna tolkning lägger vi iakttagelsen att hu
vudparten av de studerande antingen hade en tämligen diffus uppfattning 
om relationen utbildning, yrke och samhälle, eller gav klart uttryck för att 
musikläraryrkets roll i samhället endast behandlades marginellt i utbild
ningen. 

För att ytterligare konkretisera det förda resonemanget, följer här i typolo
gins form, några reflektioner kring vad som med utgångspunkt från den 
samlade resultatbilden förenar respektive skiljer olika grupper av musiklä
rarstuderande. Utgångspunkt för jämförelsen är frågan: Vem är musiklä
rarutbildningen till för? 

133 Detta kan jämföras med Olssons (1993) beskrivning av SAMUS-utbildningens alternativa 
musikmiljö som kännetecknades av ett"samhällsengagemang som inte bara förde in olika ide
ologiska motsättningar i utbildningen, utan också aktivt påverkade själva utbildningsinne
hållet" (s 81). 
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Gemensamma drag: 
Musiklärarutbildningen är till för både kvinnor och män som primärt valt 
yrkesinriktning som en följd av ett uttalat musikintresse. Den är vidare till 
för studerande som genom sina musiklärare och i sin hemmiljö blivit in
spirerade att välja musik som sitt yrke. Den är också till för de som anser att 
musikundervisning har både en estetisk/kunskapsinriktad sida och en so
cial/personlighetsutvecklande sida. Musiklärarutbildningen är till för de 
som väljer att gå en högskoleutbildning som de själva uppfattar har låg eller 
ganska låg status i samhället. Den är också till för individer som är beredda 
att offra merparten av sin fritid till förmån för sin yrkesutbildning och som 
samtidigt inte ägnar särskilt mycket tid och engagemang åt frågor som rör 
kårarbete, politik och samhällsfrågor. Musiklärarutbildningen är även till 
för kyrka och andlig tro i så måtto att den samlar upp ungdomar som har 
sin livsåskådning förankrad i dessa miljöer. 

Särskiljande drag: 
G G-varianten är främst till för kvinnor. Den är också, i högre utsträckning 
än vad som gäller för män och/eller IE-studerande, till för studerande som 
betonar det pedagogiska intresset framför musikintresset. GG-varianten är 
vidare till för studerande som, i högre grad än vad som gäller för män 
och/eller IE-studerande, väljer en studieort som ligger i närheten av den ur
sprungliga hemmiljön. GG-varianten är också till för studenter som värde
rar musikläraryrkets status högre än vad män och/eller IE-studerande gör 
samt för de studerande som efter avslutad utbildning avser att arbeta endast 
som musiklärare. 

IE-varianten är till för både kvinnor och män. Den är också, i högre grad än 
vad som gäller för kvinnor och/eller GG-studerande, till för studerande 
som betonar musikintresset framför det pedagogiska intresset. IE-varianten 
är vidare till för studerande som, i högre grad än vad som gäller för kvinnor 
och/eller GG-studerande, väljer en studieort som ligger långt bort från den 
ursprungliga hemmiljön. IE-varianten är också till för studenter som värde
rar musikläraryrkets status lägre än vad kvinnor och/eller GG-studerande 
gör samt för de studerande som efter avslutad utbildning avser att arbeta 
både som musiklärare och musiker. 

Musiklärarutbildningens inre förutsättningar 

Den kanske mest framträdande aspekten i hela intervjumaterialet, under
sökningens huvudvariabel, är den vi valt att beteckna musikerkod - lärar-
kod. Detta begreppspar bygger på förutsättningen att vi i musiklärarutbild
ningen har att göra med två grundläggande förhållningssätt förankrade dels 
i ett musikerperspektiv och dels i ett lärarperspektiv. Frågan blir då vad 
dessa båda perspektiv egentligen står för. 

Vår uppfattning är att de allra flesta (för a tt inte säga samtliga) intervjuper
soner tycktes väl medvetna om vilken innebörd de själva tilldelade 
uttrycken lärarinriktning respektive musikerinriktning och hur de uppfat
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tade sin egen position i spänningsfältet mellan dessa båda tyngdpunkter. 
Vårt intryck var också att vad vi benämner lärarkod, relativt entydigt refere
rade till kunskaper, färdigheter och attityder som uppfattades vara direkt 
kopplade till undervisningen i skolan och musikskolan medan musikerko
den inte gavs motsvarande entydiga innebörd. 

Medan vissa studerande tycktes ha en mer formell syn på begreppet musi
ker (ofta kopplad till utbildning i termer av avlagd examen vid musiker
linje eller IE- utbildning med omvittnat goda färdigheter) innebar begreppet 
"musiker" för andra studerande en person som, oavsett utbildning, på hel
tid eller deltid ägnar sig åt kvalificerad musikalisk verksamhet som körle
dare, solist, orkester- eller kyrkomusiker etc. I materialet synliggjordes också 
uppfattningen att "musiker" i någon mening är även den som tillägnat sig 
färdigheter på ett eller flera instrument, på en nivå som klart överstiger vad 
som normalt krävs för att "klara jobbet i skolan"- en uppfattning som var 
nära förknippad med föreställningen att god pedagogisk förmåga är nära 
sammanvävd med spelteknisk skicklighet.134 

Flera av de intervjuade gav också uttryck för att de i efterhand kommit att 
omdefiniera sin egen självbild som "musiker" i takt med att konkurrensen 
successivt hårdnat som en följd av inträdet i högre skolformer. Kort sagt: 
Vad som av de studerande "räknades" som musiker, visade sig variera så
väl mellan individer som inom individer över tid (jfr Roberts, 1990, 1993). 

I den aktuella intervjustudien har de två perspektiven musikerkod respek
tive lärarkod synliggjorts genom att förekomsten av mer eller mindre tyd
liga musikerideal respektive lärarideal bekräftats och i viss utsträckning 
även visat sig stå i konflikt med varandra. Mer precist kan detta uttryckas 
som att studenterna generellt uppfattar utbildningen som lärarinriktad, 
men att det parallellt med detta existerar ett musikerperspektiv och där 
dessa båda perspektiv kämpar om utrymmet. 

Resultatet visar också hur situationen i praktiken hanteras genom det sätt 
på vilket den enskilde studenten genom egna ställningstaganden och hand
lingsstrategier lyckas balansera, förena eller separera de två perspektiven. 
Figur 7 (jfr s 205) visar på fyra möjliga utfall av individens möte med utbild
ningen. Fälten A och D indikerar en situation där relationen mellan den 
studerande och utbildningen karaktäriseras av konsensus. I intervjumateri
alet återspeglas denna situation genom utsagor som gett uttryck för ett ge
nuint intresse för utbildningen. Fälten B och C motsvaras av en situation i 
vilken konflikter kan uppstå som en följd av de olika förutsättningar som 
gäller: 

134 Sundin (1988) gör följande reflektion: "De metoder och modeller som en lärare har med 
sig från sin egen utbildning tenderar att bli styrande för hans sätt att möta sina egna elever 
(...) han har vanligen lärt sig en metodik avsedd för specialbegåvade och högmotiverade 
elever. Hans egen instrumentella färdighet har prioriterats framför annat, underförstått som 
om den pedagogiska skickligheten automatiskt följde den instrumentala" (s 103). 
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UTBILDNINGEN 

lärarkod musikerkod 

INDIVIDEN 

lärarkod A B 

musikerkod C D 

Figur 7. Den studerandes möte med institutionen med avseende på 
aspekten musikerkod och lärarkod. 

Figuren kan tolkas så, att en musikerinriktad individ som träder in i en ut
bildning som också är musikerinriktad (fält D), speglar en situation som åt
minstone i vissa avseenden förutsätts vara präglad av samförstånd. Om den 
musikerinriktade individen istället träder in i en lärarinriktad utbild
ningsmiljö (fält C) blir förutsättningarna annorlunda. 

Studenten kan välja att navigera. Med detta begrepp avses en situation där 
den studerande genom prioriteringar gör sitt eget vägval genom utbild
ningen och på så sätt undviker de konflikter som kan förväntas uppstå i 
klyftan mellan utbildningens inriktning och den enskildes ambitioner. Med 
detta förhållningssätt kan situationen sägas vara präglad av konsensus -
åtminstone ur studentens synvinkel - genom att han eller hon till stora de
lar formar sin egen utbildning, dvs använder utbildningen för sina syften. 
Studenten kan också välja att revoltera, dvs öppet hävda sin inställning ge
nom att markera avståndstagande eller missnöje gentemot de delar i utbild
ningen som inte stämmer överens med de egna förväntningarna och ambi
tionerna. Med denna strategi väljer studenten att gå i konfrontation med 
sin omgivning. En tredje konsekvens illustreras genom begreppet anpass
ning. Studenten upplever inre konflikter men väljer att underordna sig de 
krav som ställs inom de olika moment som ingår i utbildningen. 

Dessa handlingstrategier - navigering, revolt, anpassning - utgör enligt vår 
mening, mer eller mindre synliga konsekvenser av det spänningsförhål
lande som finns mellan å ena sidan de krav som utbildningen ställer och å 
andra sidan, individens önskan att få sina intressen och behov tillgodo
sedda.135 Resultaten sammantaget visar också att de tre strategierna har be

135 Jfr B ullough (1987) som skriver: "Successful accommodation to school life requires negoti
ating a position between one's own personal interests and values and the interests and values 
that are embedded in the institutional and community context. At some points these converge, 
at others they diverse sharply" (s 84). 
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tydligt fler återkopplingar i vårt samlade intervjumaterial än vad aspekten 
musikerkod - lärarkod som isolerad faktor kan förklara. Med avsikt att 
komplettera och nyansera resultatbilden, ska därför ges en kortfattad be
skrivning av hur de nämnda handlingsstrategierna är relaterade till även 
andra aspekter i undersökningen. 

Aspekten autonomi/kontroll aktualiserar det förhållande som finns - såväl 
mellan individer som inom en och samma individ - mellan å ena sidan 
studentens frihet och ansvar för sin egen utbildning, och å andra sidan, de 
krav och kontrollfunktioner samt styrmekanismer (lärare, kursplaner, ex
aminationsformer etc) som utbildningen förfogar över. Anpassning kan i 
detta sammanhang innebära att individen som en följd av lång och trogen 
skolgång, lärt sig ett beteende som karaktäriseras av att han/hon finner det 
för bäst att följa givna normer och regler vilket bl a innefattar en benägen
het att underkasta sig auktoriteter. Denna situation präglas av antingen 
konsensus eller konflikt - "vi är överens" eller "vi är inte överens men jag 
finner mig i situationen". Med den sist nämnda innebörden tenderar ut
bildningen att beskrivas som starkt inramad och lärarstyrd; en situation där 
högskolestudierna jämförs med förhållandena i högstadiet och gymnasiet 
(jfr Berge, 1992; Bernstein, 1977,1983). 

Under aspekten innehåll och uppläggning framkom att många studenter yt
terst påtagligt upplever att utbildningen präglas av stoffträngsel, splittring 
och tidsbrist. Man blir - som någon uttryckte saken - "helt enkelt tvungen 
att prioritera för att inte gå på knäna". Konsekvensen kan då bli att den en
skilde studenten genom egna prioriteringar och personliga målsättningar 
stakar ut sin egen väg genom utbildningen eller annorlunda uttryckt: navi-
geringsstrategin sätts i rörelse. Våra data visar att de prioriteringar studen
ten gör, oftast är orienterade i riktning mot det egna intresseområdet med 
aspekten musikerkod-lärarkod som den kanske viktigaste determinanten 
för det personliga vägvalet. De fall där prioriteringarna är riktade bort från 
det egna intresseområdet - en situation som inte sällan beskrivs i termer av 
offer ("på bekostnad av mitt huvudinstrument") är snarare att se som en 
variant av anpassningsstrategin. 

En ytterligare aspekt med återkoppling till begreppet navigering är den vi 
valt att benämna lärarroll och lär ar attityder. Under denna rubrik beskrivs 
lärarinsatserna som ytterst heterogena med avseende på undervisningsstil; 
en innehållslig och metodisk mångfald som drar åt olika håll. Lärarnas um
gängesstil beskrivs nästan undantagslöst i termer av informell, avspänd och 
demokratisk.136 Vidare beskrivs vissa lärare som kravlösa, en kommentar 
som ofta åtföljs av en önskan om stramare tyglar och hårdare krav. Vi 
håller det för sannolikt att dessa omständigheter kan leda till att den hand
lingsstrategi som benämns navigering möjliggörs eller i vart fall underlät
tas. 

136 Dessa uppfattningar kan jämföras med Olssons (1993) beskrivning av "sämus-andan" och 
den nya lärarroll som eftersträvades inom Sämus-utbildningen i början av 70-talet. Olsson 
pekar bl a på de ideal som innebar ett brott mot synen på läraren som dominerande auktoritet. 
Istället betonades lärarens roll som vägledare och handledare, i ett samarbetsklimat prä
glat av demokrati och jämlikhet. 
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Revoltstrategin innebär att studenten, som en individuell eller kollektiv 
handling, markerar ett tydligt avståndstagande med delar i utbildningen 
som i alltför hög grad avviker från de egna förväntningarna, som upplevs 
hotande mot den egna identiteten eller som i något bestämt avseende - re
laterat till t ex lärarinsats, utbildningsinnehåll eller kursuppläggning - inte 
anses hålla måttet. Revolt i dess milda form, kan innebära att en enskild 
student, eller grupp av studenter, genom samtal med lärare eller skolled
ning försöker komma tillrätta med en situation som anses ohållbar. Att en 
student revolterar kan även leda till att studenten byter studieinriktning, 
avbryter sin utbildning, eller som yttersta konsekvens, att lärare slutar eller 
tvingas lämna sin anställning. Revoltstrategin har i våra empiriska data 
återkopplingar i intervjuutsagor relaterade till aspekterna innehåll och upp
läggning, lärarrollen och musikerkod-lärarkod. 

Halidén (1987) beskriver pedagogisk påverkan som ett kunskapsroder vars 
styrorgan är sammansatt av olika delar: värderingar, målsättningar, krav, 
livssyn, människosyn, samhällssyn. Vägen till kunskap är enligt Halidén en 
selektiv och personlig process, där vi själva väljer i vilken riktning vi styr 
med vårt kunskapsroder. Halidéns metafor skulle kunna tjäna som ut
gångspunkt för de handlingsstrategier som beskrivits. De bedömningar vi 
som individer eller kollektiv gör när vi utsätts för pedagogisk påverkan, le
der till handlingar som på ett eller annat sätt är kopplade till oss som pri
vatpersoner, yrkesutövare och samhällsmedborgare. I musiklärarutbild
ningen blir som studien visat, dessa bedömningar - och handlingar -
ställda på sin spets genom att å ena sidan odlingen av den personliga ta
langen, och å andra sidan, de mångfacetterade krav som yrket ställer kan 
vara svåra att förena samtidigt. 

Holmqvist (1993) har i en avhandling om den franske sociologen Edgar 
Morin fokuserat dennes intresse för frågor som rör dialektiken mellan in
dividens autonomi och omgivningens påverkan. Enligt Morin är varje or
ganisation (och institution) en ordning som möter störningar, dvs som 
ständigt konfronteras med oordning och som i samspelet med denna kan ge 
upphov till nya ordningar. Autonomi/självstyrning blir i Morins tanke
värld central då den innebär att kunskapen besitter möjlighet till frikopp
ling och självorganisation; en förmåga till spekulation och frihet gentemot 
omvärlden. Men polariseringen mellan autonomi och kontroll är heller 
inte entydig eller absolut, eftersom varje individ ingår i en mängd samband 
och processer vilket kräver ett samspel mellan individens egen inre logik 
och omgivningens påverkan. 

Om, för att återvända till musiklärarutbildningen, studentens intresse 
primärt är förankrat i musikerskap, och han/hon genom prioriteringar an
vänder utbildningen för detta syfte, samtidigt som utbildningen betonar de 
mål som anses relevanta för yrkessituationen, så handlar det i praktiken om 
en interaktion mellan två olika utbildningar där dessa utbildningar för en 
kamp om utrymmet. Detta skulle med Morins terminologi kunna uttryckas 
som att vi har att göra med två olika, parallella ordningar och där mötet 
dem emellan kräver en reaktion; avvisande eller bemötande, bortstötande 
eller kreativt interagerande. 
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Leonard (1985) beskriver musiklärarutbildningen i USA som en hybrid mel
lan olika, sinsemellan åtskilda utbildningsprogram. Han menar att utbild
ningen hittills varit fylld med så många divergerande moment och skilda 
aktiviteter att den studerande inte ges tid att tänka. 

"Existing programs without exception are hybrids, the result of a kind of 
cross fertilization of three related programs from different types of institu
tions- the conservatory, the liberal arts college, and the teachers college. The 
result has not been the consistent and beautiful flower that sometimes re
sult from hybridization but a big overgrown thicket which pleases nobody, 
not the musician, nor the humanist, nor the educationist" (s 11). 

I ett förslag till förändring argumenterar han för att utveckla en flexibel ut
bildning som med utgångspunkt i individens behov och önskemål anpassas 
till den studerandes intressen, kompetens och yrkesambitioner. Även om 
förhållandena i USA in te kan sägas vara representativa för svenska förhål
landen, korresponderar Leonards beskrivning i flera avseenden med den 
rikhaltiga flora av musikaliska och pedagogiska förhållningssätt som kän
netecknar den svenska musiklärarutbildningen av i dag. 

Sammanfattningsvis har i undersökningen framkommit att musiklärarut
bildningen kännetecknas av en dubbel identitet (lärare-musiker), vilket i 
sin tur aktualiserar frågan huruvida musikläraryrket i första hand skall ses 
som en del av det relativt autonoma utbildningsväsendet eller som en del 
av det offentliga kulturlivet. Detta kan också uttryckas som att det inte råder 
någon enhetlig uppfattning bland musiklärarstuderande om vad som i 
grunden konstituerar musikläraryrkets professionella identitet och kärna. I 
en sådan situation ligger det nära till hands att den enskilde studenten, i 
strävan att kunna hantera den stoffträngsel och innehållsliga mångfald som 
hon/han möter, söker identitet och legitimitet antingen i musikerskap eller 
lärarskap. 

Intervjustudiens tillförlitlighet 

Vi har tidigare tämligen ingående redogjort för den metod som använts vid 
insamling och bearbetning av data. Med den valda metoden följer också 
problemet att som forskare vara särskilt uppmärksam på olika former av 
hemmablindhet. I denna studie är det tveklöst så, att författarna befinner sig 
på hemmaplan genom att undersökningen är inriktad mot musikläraryrke 
och musiklärarutbildning; ett område inom vilket vi själva under 15 - 20 
års tid verkat som lärare och lärarutbildare. Det finns därför skäl att reflek
tera över de fallgropar respektive fördelar som kan vara förenade med en 
sådan position. Det gäller som Ehn & Löfgren (1982) p åpekar, att kunna ta 
tillvara fördelarna med att vara delaktig och kompetent inom det fält som 
utforskas, och samtidigt markera tillräcklig distans till området genom att 
vara på sin vakt gentemot det bekanta och invanda. Bogdan & Biklen (1982) 
fokuserar problemet i följande kommentar: 
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"Some say that the weakness of the quality approach is that it relies too hea
vily on the researcher as the instrument. On the other hand, others say that 
this is the strenght. In no other form of research is the process of doing the 
study, and the people who are doing it, so consciously considered and stu
died as part of the project " (s 89). 

Inom den hermeneutiska forskningstraditionen har myntats uttrycket för
soningens och misstankens hermeneutik. I enlighet med detta synsätt, in
nehåller all tolkning två komponenter där försoning förutsätter inlevelse, 
förståelse och närhet och misstanke, att forskaren markerar distans genom 
att inta en avvaktande och kritisk hållning mot det som ska studeras (se t ex 
Ricoeur, 1988). Besläktad med denna tankegång är principen om estetisk dis
tans (jfr Starrin m fl, 1991). Estetisk distans innebär att betraktaren varken 
har för stor eller liten distans till sitt studieobjekt. För stor närhet innebär att 
forskaren riskerar att låsa sig för vissa idéer, och för stor distans att forska
rens känslighet för problemet minskar och att idéernas betydelse och vikt 
lätt förbises. 

Patton (1990) beskriver sin syn på den kvalitativt inriktade forskaren och 
med denne förknippade närhet - distans problemet på följande sätt: 

"...the qualitative methodologist consciously works back and forth between 
parts and wholes, separate variables, and complex, interwoven constella
tions of variables in a sorting-out then putting back-together process (...) pe
riods of immersion may be followed by times of withdrawal and distance, to 
be followed still later by new experiences of immersion in and intimacy 
with the program"(s 60). 

Ely (1991) re flekterar kring uttrycket "making the familiar unfamiliar" och 
sammanfattar sin ståndpunkt i följande kommentar: 

"When dealing with familiar terrain, selfexploration is crucial for the quali-
tive researcher. Am I talking about them or am i talking about me? The 
question must be asked time and again" (s 125). 

Är då en tillförlitlig balans mellan närhet och distans möjlig att uppnå, och 
hur kommer i så fall detta till uttryck i den aktuella studien? Vi ansluter oss 
till synsättet att den egna erfarenheten kan vara en tillgång när det gäller att 
beskriva och förklara mänskliga relationer och sammanhang. Minst lika 
viktigt är att samtidigt kunna inta en distanserad och kritisk hållning till det 
som studeras. Men blotta medvetenheten om denna problematik är givet
vis i sig inte tillräckligt för att garantera resultatens giltighet och trovärdig
het. 

Utöver en allmänt självkritisk hållning, krävs också en formalisering av 
tillvägagångssättet genom att i forskningsmetoden byggs in kriterier som 
kan bidra till att göra den ofrånkomliga subjektiviteten hanterbar (jfr 
Salner, 1989). Validitet skulle med dessa utgångspunkter kunna beskrivas 
som en strategi som syftar till att upprätta ett system av kriterier för att vär
dera trovärdigheten i de tolkningar och analyser som presenteras. 
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Ett sådant kriterium, som till viss del praktiserats i denna intervjustudie, är 
möjligheten att kombinera kvalitativ och kvantitativ information. I anslut
ning till vissa frågeområden ombads försökspersonerna att förhålla sig till 
en sjugradig skattningsskala. Dessa kvantitativa data bearbetades statistiskt 
och jämfördes sedan med utfallet av kvalitativa data. Detta förfaringssätt, 
dvs tillämpningen av olika tekniker applicerade på samma frågor, är enligt 
vår mening en faktor som bidrar till att öka resultatens tillförlitlighet. I 
detta sammanhang vill vi också uppmärksamma förhållandet mellan re
kryteringsstudien (kap 5) och denna i huvudsak kvalitativt inriktade inter
vjustudie, vars respektive resultatbilder i flera avseenden sammanfaller. 

Ett annat kriterium som knyter an till frågan om validitet är empirins för
hållande till teori. Som tidigare framgått, innebar databearbetningen att stu
denternas svar lyftes ur sitt ursprungliga sammanhang och omformades till 
mer generella begrepp och kategorier. Genom att låta originalsvaren kon
fronteras med den framväxande begreppsbyggnaden, som ju är härledd ur 
data, testas begreppens överenstämmelse med de ursprungliga svaren i en 
kontinuerlig pendlingsprocess. Överensstämmelsen mellan teoretiska be
grepp och studenternas utsagor, kan då ses som en indikator på i vilken ut
sträckning de skapade begreppen kan betraktas som rimliga och fruktbara.137 

Den process som beskrivits och som innebar tolkning av utsagor, skapande 
av kategorier samt fördelning av svar på de olika kategorierna, innehöll 
flera kritiska moment. Ett sådant moment handlar om i vilken utsträckning 
enskilda utsagor verkligen svarar mot de tolkningar som görs. Samtidigt 
som texttrogenhet relaterat till intervjuutsagorna eftersträvades, beaktades 
omsorgsfullt det faktum att enskilda ord och uttryck inte har absoluta inne
börder utan måste förstås i sitt sammanhang. Det innebar att uppmärksam
heten i tolkningsarbetet även riktades mot vad som kunde finnas bakom 
ordens omedelbara yta. 

Vi fann också att de språkliga uttrycken kunde variera avsevärt mellan in
tervjupersonerna. Även svar som gav uttryck för i grunden samma upp
fattning och följaktligen kom att föras till samma kategori, byggde ömsom 
på konkreta och kärnfulla utsagor, ömsom på abstrakta och omfattande be
skrivningar. Detta att samma uppfattning kan uttryckas på olika sätt men i 
grunden innebära samma sak, var en av de förutsättningar i analys- och 
tolkningsarbetet som uppmärksammades. I detta sammanhang var det vär
defullt att som kontrollinstrument, kunna jämföra den skriftliga registre
ringen vid intervjutillfället (det spontant uppfattade) med fullständiga 
bandutskrifter av vad som faktiskt sades i sin helhet (det faktiskt utsagda). 

En ytterligare aspekt som påverkar tillförlitligheten, har att göra med den 
problematik som kan uppstå när flera forskare är engagerade i samma pro
jekt. Eftersom intervjuerna gjordes av två personer138 medan databearbet

137 "Genom att utveckla föreställningskategorierna i nära anslutning till empirin, där kate
goribeskrivningarna successivt växer fram och mättas, menar vi att ett visst mått av be-
greppsvaliditet kan garanteras" (Frykholm & N ietzler, 1990, s 143). 
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ningen genomfördes huvudsakligen av en person, var ambitionen att bygga 
in ett förfaringssätt som möjliggjorde kontroll och jämförelse mellan de 
båda intervjuarnas urval av fakta. Figur 8 beskriver hur detta förfaringssätt 
kom att realiseras: 

Intervjuare B:s skriftliga 
komprimering av 
bandade utskrifter 

Intervjuare A:s 
skriftliga data
registrering 

Intervjuare B:s 
skriftliga data
registrering 

Datafält A 

Intervju 1-25 

DatafaltB 

Intervju 26-60 

Figur 8. Datafält A beskriver olika tekniker för dataregistrering respektive 
databearbetning utförda av olika personer (intervjuare A och B). Datafält B 
beskriver olika tekniker för dataregistrering respektive databearbetning ut
förda av en och samma person (intervjuare B). 

Om överenstämmelsen visar sig vara god mellan intervjuare A: s skriftliga 
registrering vid intervjutillfället och intervjuare B:s komprimering av de 
bandade utskrifterna av samma intervjuer (benämnt datafält A), så tyder 
detta på att de båda intervjuarna (A och B) har en likartad uppfattning om 
vilken data som bedöms vara relevant att lyfta fram. Om det på motsva
rande sätt råder en god överenstämmelse mellan intervjuare B:s såväl 
skriftliga registrering som komprimering av intervjuer (benämnt datafält 
B), är detta en indikation på att det föreligger god samstämmighet mellan de 
båda beskrivna formerna för datareducering (dvs skriftliga anteckningar vid 
intervjutillfället respektive komprimering av utskrifterna av de bandade 
intervjuerna). Vår uppfattning, efter att ha jämfört de båda intervjuarnas 
urval av fakta, är att överenstämmelsen var mycket god. De marginella 
skillnader och avvikelser som fanns, kunde också i efterhand kontrolleras 
och värderas genom att vi hade tillgång till de bandade utskrifterna i sin 
helhet. 

En annan fråga som rör studiens tillförlitlighet är den tidsdifferens på nära 
ett år som förelåg mellan de två intervjutillfällena (maj-93 respektive mars-
94). Det är givetvis möjligt att hävda att de erfarenheter som bearbetning 

138 Sture Brändström genomförde 25 intervjuer, Christer Wiklund 35. 
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och analys av de första 40 inte rvjuerna innebar, kan ha påverkat utfallet av 
de resterande 20 in tervjuerna. Vi vi ll i detta sammanhang uppmärksamma 
den tanke som låg i att intervjutillfälle två förutsattes kunna tjäna som va-
lidering av den första intervjuomgången. Det innebar dels att vi försökte att 
i möjligaste mån efterlikna de förutsättningar som gällde vid första inter
vjutillfället, dels att utfallet från de båda intervjutillfällena jämfördes för att 
se om, och på vilket sätt, det kunde finnas innehållsliga avvikelser och va
riationer. Den resultatbild som växte fram i analysen av intervjutillfälle två 
visade sig i allt väsentligt sammanfalla med tidigare erhållna resultat. Detta 
kan också uttryckas som att utfallet av data på det hela taget visade sig vara 
mättat redan efter den första intervjuomgången. 

En viktig utgångspunkt för intervjun hade varit att försöka hitta en balans
gång mellan en något så när fast intervjustruktur som gjorde det möjligt att 
jämföra de studerandes utsagor, och en öppenhet i intervjusituationen som 
skulle tillåta ett fritt flöde av tankar, associationer och reflektioner. Ett pro
blem vid den typ av relativt öppen intervju som det här var fråga om, är att 
uppföljningen av intervjusvaren (följdfrågor) inte alltid görs konsekvent, 
dvs kan variera såväl mellan intervjupersoner som mellan intervjuare. 
Detta måste ses som en brist, men belyser samtidigt något av den problema
tik; överväganden och kompromisser som forskaren ställs inför. 

I metodlitteraturen är brukligt att skilja mellan intern validitet och med 
detta begrepp avse hur väl resultaten motsvarar den studerade, avgränsade 
verkligheten och extern validitet, som samlande begrepp för hur generellt 
giltiga resultaten är. Vad avser den interna validiteten är vår uppfattning -
med de utgångspunkter och reservationer som anförts - att intervjustudi
ens resultat kan betecknas som relativt tillförlitliga. När det gäller den ex
terna validiteten kan inte resultaten göra anspråk på att vara generellt gil
tiga eller sanna i betydelsen representativa för hela riket. Däremot menar vi, 
i likhet med ett vedertaget synsätt inom kvalitativt inriktad forskning, att 
resultat inom ett kontext är överförbara till andra kontext i så måtto att kun
skaper om ett socialt sammanhang (i detta fall musiklärarutbildningen i 
Piteå) kan bidra till att öka förståelsen inom andra, liknande sammanhang 
(jfr Bresler, 1992; Egerbladh, 1992; Johansson & Orving, 1993; Patton, 1990; 
Stake m fl, 1991). 

Av resultatredovisningen har framgått, att en del av de uppfattningar som 
studien synliggjort, bottnar i värderingar och synsätt som grundlagts redan i 
den studerandes tidigare hem och skolmiljö samt i den musikaliska förut
bildning som föregått musikhögskolan. Ett för denna intervjustudie kon
kret problem förknippat med generalisering blir då de speciella förhållan
den som rör relationen mellan Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan. 
I intervjumaterialet, liksom i den tidigare redovisade rekryteringsstudien, 
framkom att framnäsutbildningen i väsentlig utsträckning omfattas av vär
deringar som ligger musikeryrket nära. Detta kan i sin tur förutsättas bidra 
till att polariseringen mellan utpräglade musikerideal och en mera uttalad 
lärarinriktning framstår som särskiljande för just Musikhögskolan i Piteå. 
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Ett annat synsätt som till viss del kan antas vara grundlagt i förutbildningen 
gällde valet av utbildningsort. Flera studerande sade sig ha valt 
Musikhögskolan i Piteå just för att institutionen saknar musikerutbildning, 
och att man härigenom - i större utsträckning än vid de institutioner som 
bedriver sådan utbildning - förväntade sig rikliga tillfällen till musicerande 
i orkestrar, körer och ensembler.139 Mot bakgrund av de relativt höga krav 
på musikaliska färdigheter som ställs på de sökande för att komma i fråga 
för antagning till musiklärarutbildning, oavsett vilken musikhögskola i 
landet det gäller, är vår uppfattning att de flesta förutbildningar i hög grad är 
inriktade på instrumental och vokal färdighetsträning, och därför inte skil
jer s ig på något avgörande sätt från den utbildningsmiljö som Framnäs re
presenterar. 

Ytterligare en omständighet som påverkar den externa validiteten och som, 
om den äger giltighet, kan antas bidra till polariseringen musikerkod - lä-
rarkod, är antagandet att musikhögskolan i Piteå avviker från andra mu
sikhögskolor genom att vara i särskilt hög utsträckning lärarinriktad med 
avseende på utbildningens målsättningar och krav. Vi håller det inte för 
osannolikt - även om förhållandet inte har undersökts empiriskt - att det 
kan ligga något i ett sådant antagande, men att det i så fall torde handla om 
gradskillnader snarare än avgörande olikheter. 

Några avslutande reflektioner 

I likhet med Larsson (1990) anser v i att alternativa sätt att se på verkligheten 
kan tjäna flera syften. Genom att beskriva variationen i musiklärarstuden-
ternas uppfattningar, och ur dessa uppfattningar härleda överordnade be
grepp och mönster, bidrar vi för skolans olika aktörer - studenter, lärare, 
skolledare och beslutsfattare - till en bättre förståelse av skolans värld, vil
ket i sig är en viktig förutsättning för att åstadkomma förändringar. 

Av resultatredovisningen har framgått att det i vissa avseenden finns en 
motsättning mellan å ena sidan musiklärarutbildningens målsättningar och 
krav, och å andra sidan de behov och önskemål som studenterna själva har. 
Den visar också på den betydelse som studenternas kön och initiala upp
fattningar har för hur mötet med utbildningen kommer att gestalta sig. Ett 
av studiens huvudresultat är att många studenter navigerar genom utbild
ningen med utgångspunkt från var och ens personliga intressen och ambi
tioner. Detta skulle också kunna formuleras som att det i musiklärarutbild
ningen existerar dolda läroplaner, som med utgångspunkt i den enskilde 
individens prioriteringar, legitimerar individuellt utformade utbildnings
vägar.140 Denna slutsats, rimmar väl med de visioner som Olsson (1993) lyf

139 Föreställningen grundas på antagandet att vid de musikhögskolor som har musikerlinje -
Malmö, Göteborg, Stockholm - orkestrar, och ensembler i första hand befolkas med renodlade 
musikerstudenter vilket gör att de blir litet utrymme för musiklärarstuderande att delta i 
dessa aktiviteter. 
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ter fram i avslutningskapitlet i sin avhandling om hur en tänkt "experi
mentutbildning år 2000" kan se ut: 

"Vilka konsekvenser skall man dra av kaoskultur och individualiserade 
förhållningssätt? (...) I min tänkta experimentutbildning formar de antagna 
studenterna sin utbildning själva. Efter antagning ges alla studenter möjlig
heter att välja sin individuella studiegång utifrån de mål varje individ sät
ter upp för sin utbildning" (s 220). 

Reimers (1993) har hävdat uppfattningen att dagens musiklärare, till skill
nad från gårdagens, i hög grad är utlämnade till sig själva i sökandet efter 
legitimitet eftersom mycket lite av de historiska legitimationer som tidigare 
sågs som bärare av musikpedagogiska traditioner - religiösa motiv och klas
siska, normativa bildningsideal - finns kvar i dagens samhälle: 

"Through the entrance, in general educational as well as special music edu
cational reforms, of the concepts of pluralism and decentralisation the mu
sic teacher is "left alone" with the task to legitimate himself. This is proba
bly, in an historical perspective, a new situation" (s 19). 

Som intervjustudien visat, innefattar dagens musiklärarutbildning en 
mångfald historiskt, kulturellt och didaktiskt ackumulerade uppfattningar -
och etablerade praktiker - om hur musikutbildning kan bedrivas. Vi me
nar att denna pluralism, i kombination med ökad institutionell frihet och 
självbestämmande, kan utgöra en dynamisk och fruktbar utgångspunkt för 
framtidens musiklärarutbildning. De studerande bör i en sådan utbild
ningsmiljö ha goda möjligheter att utifrån sina egna intressen och önske
mål, ta ett större ansvar för sin egna studier genom att kritiskt granska, ta 
ställning till och göra medvetna val bland olika utbildningsalternativ. I ka
pitel 7, beskrivs och diskuteras vad som sker när studerande ges ökad frihet 
och större ansvar för sin utbildning. Kapitlet utgör i så måtto ett exempel på 
hur alternativa förhållningsätt till musikutbildning kan tillämpas i musik-
pedagogisk praxis. 

I ett längre tidsperspektiv är vår ambition att öka den teoretiska förståelsen 
av musiklärarutbildningen. Med denna ambition följer att man går vidare 
med kompletterande forskning och vidgning av perspektivramarna. En 
möjlig väg för fortsatt forskning är att upprepa undersökningen vid någon 
av de andra musikhögskolorna, för att få ett större empiriskt underlag som 
grund för teoretiska ställningstaganden. En annan väg är att byta perspektiv 
genom att fokusera lärarnas och/eller övriga personalgruppers situation och 
deras upplevelser av fältet ifråga. Med nya förutsättningar följer naturligt 
också överväganden om förändring av metodarsenalen. 

140 Jfr B ladh (1994) som skriver: "Även om musikhögskolans utbildnings- och kursplaner är 
tydliga kan sk 'dolda kursplaner' vara en realitet inom musiklärarutbildningen. Det är tro
ligt att den stora omfattningen av enskild undervisning och undervisning i små grupper ger 
särskilt stort utrymme för de 'dolda kursplanerna' att göra sig gällande" (s 18). 
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En iakttagelse som tilldragit sig vårt intresse är förhållandet mellan generell 
lärarkompetens och specifik musikkompetens som kännetecknade en vä
sentlig del av intervjumaterialet. I studien har denna relation lyfts fram bl a 
genom etableringen av begreppsparet musikerkod-lärarkod, vilket i sin tur 
aktualiserar frågan om musikhögskolornas autonomi och särställning i 
förhållande till andra lärarutbildningar. Härmed framträder också ett nytt 
och angeläget forskningområde, nämligen de högskoleinstitutioner och an
dra alternativa utbildningar utanför musikhögskolornas verksamhet, som i 
en eller annan form bedriver undervisning med musikpedagogiska för
tecken. 

Utöver den tidigare nämnda tvåämnesutbildningen (grundskollärare) som 
kan sägas stå med ena benet i musikhögskolan och med det andra i allmän 
lärarutbildning - ges vid de flesta lärarutbildningar i Sverige kortare eller 
längre kurser i musik. Enligt vår erfarenhet, är det mycket som talar för att 
dessa institutioner står som representanter för delvis andra förhållningssätt 
till musik och musikundervisning jämfört med musikhögskolornas utbild
ning. 

Genom att jämföra och vetenskapligt kartlägga skilda förhållningssätt till 
musik och musikpedagogik, sådana de kommer till uttryck inom olika in
stitutioner och utbildningsformer, kan vi få fördjupade kunskaper, som kan 
vägleda oss i diskussioner och beslut om varför vi har en musikundervis
ning överhuvudtaget, vad den kan (bör) innehålla, hur den kan (bör) be
drivas, och för vem den är (bör vara) till för? 
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Kapitel 7 

Självformulerade mål och självbedömning i 
musikutbildning 

DELSYFTE FEM 
Syftet med denna delstudie är att undersöka hur musiklärarstuderande 
uppfattar och använder ett utbildningsförsök som avser att överlämna ett 
större ansvar till studenterna. Vad sker när en grupp pianostuderande får 
formulera och utvärdera sina egna terminsmål och själva får bestämma när 
och hur länge de skall ha lektion? Denna frågeställning kan konkretiseras 
genom det preciserade syftet: att beskriva projektet "Självformulerade mål 
och självverksamhet i musikutbildning"141 samt att sammanfatta genom
förda utvärderingar. Avsikten med denna redovisning är att utifrån ett 
praktiskt, pedagogiskt perspektiv ytterligare belysa våra frågeställningar. 

METOD 
Inledningsvis ges en beskrivning av projektet "Självformulerade mål och 
självverksamhet i musikutbildning". Därefter redovisas resultaten i form 
av de utförda utvärderingarna i sammanfattad form och slutligen diskute
ras i korthet resultaten i förhållande till delsyfte fem. 

Projektet växte fram i mitten av 80-talet och genomfördes 1987-90 som en 
del av pianoundervisningen vid Musikhögskolan i Piteå. Avsikten var att 
införa ett "högskolemässigt" arbetssätt i den högre musikutbildningen och 
därmed närma sig de gällande utbildningsmålen. Det var under denna tid 
lätt att finna stöd för projektet i musiklärarutbildningens olika måldoku
ment.142 

141 När projektet genomfördes gick det under benämningen "Individuella mål och själwerk-
samhet i pianoundervisning Termen individuella mål har emellertid den svagheten att det 
inte entydigt framgår vem som formulerar målen. För att klarare ange den lärandes ansvar 
vid målformuleringen och för att öka generaliteten, har projekttiteln under senare tid ändrats 
till "Självformulerade mål och självbedömning i musikutbildning". Kapitlet utgår till stor 
del från tidigare publicerat material (Brändström, 1990a, 1990b, 1991, 1993, 1994; Wiklund, 
1991a). 

142 Projektet kan betraktas som ett försök att närma sig de utbildningsmål som fastställts i 
demokratisk ordning - något som Wallin (1981) menar bör genomsyra allt pedagogiskt utveck
lingsarbete: "... att bidra till förverkligandet av en läroplan som uttryck för utbildningspoli
tiska intentioner" (s 158). I musiklärarutbildningens utbildningsplan stod t ex att läsa: "Ut
bildningen skall planeras i samverkan mellan de studerande, deras lärare och utbildnings
ledningen" (UHÄ, 1985). 
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Försöksledare och pianolärare var Sture Brändström och som "extern" ut-
värderare fungerade Christer Wiklund. Antalet studerande som ingick i 
försöket två terminer eller mer var 53, och de utgjorde ett tvärsnitt av de 
studerande vid Musikhögskolan i Piteå både vad avser utbildningsvariant, 
ålders- och könsfördelning. Vissa deltagare hade spelat piano ända upp till 
15 år medan andra var betydligt mindre erfarna. Ingen av deltagarna var 
dock helt nybörjare. 

Projektets huvuddelar var: självformulerade mål, självverksamhet, själv
bedömning av måluppfyllelsen. Dessutom fick de enskilda pianolektio
nerna bokas av deltagarna genom att anteckna sig på ett veckoschema: de 
erbjöds således individuella lektioner "efter behov". Endast en grupplektion 
per vecka var schemalagd, dvs hade samma tid varje undervisningsvecka. 

Från Bruner (1966) hämtades synen på inlärning som en fråga om inre 
motivation och undervisning som "en tillfällig företeelse som har till mål 
att lära eleven eller problemlösaren att reda sig själv" (s 68). Tanken bakom 
systemet med självbokning var dels att utveckla studenternas självständig
het och dels att på ett bättre sätt utnyttja lektionstiden. Ingen skulle behöva 
komma till sin pianolektion oförberedd och/eller utan egentligt behov att 
träffa sin lärare. 

Idén med självformulerade mål var starkt influerad av Rogers (1969) so m 
talar om ett studiekontrakt som upprättas mellan student och handledare. 
Detta ser han som ett mellanläge mellan total frihet att lära och vissa stad
gade krav. Rogers stod också för projektets självbedömningstanke: "Be
dömningen av den egna inlärningen är en av de viktigaste vägarna till att 
självinitierad inlärning också blir ansvarsfull inlärning" (s 132). 

Begreppet självverksamhet var framför allt hämtat från Fromm (1943) som 
framför tanken att i all mänsklig verksamhet bör skapas förutsättningar att 
utöva självverksamhet och uppleva positiv frihet."Självverksamhet är 
motsatsen till den tvångsmässiga verksamhet vartill individen drives ge-
nom sin isolering och vanmakt" (s 192). Begreppet själ v verksamhet som 
det användes i projektet kan ses som en breddning av begreppet övning. 
Komponenter som musiklyssning och läsning av noterad musik (utan att 
samtidigt spela) räknades också in. Självverksamhetens mål var att studera 
in en viss repertoar och att uttrycka sina inre musikaliska föreställningar av 
denna repertoar. 

På en praktisk nivå gick försöket till på följande sätt. Varje deltagare formu
lerade vid terminstarten sina mål för pianostudierna på en särskild blankett 
(bilaga 1, s 272). Där angavs för det första vilken del av spelet som den en
skilde studenten ville förbättra under terminen och därefter formulerades 
repertoarmålen - vilka stycken man ville spela och när dessa beräknades 
vara klara för att redovisas för läraren. Vidare angavs när stycket skulle 
kunna spelas upp för kamraterna på en grupplektion och den sista punkten 
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på terminsplanen var hur mycket tid man planerade att avsätta för pia
nostudierna per vecka. 

Varje deltagare arbetade under terminens första veckor enskilt med denna 
målformulering och vid behov kunde läraren rådfrågas. När målformule
ringen var klar kopierades ett exemplar till läraren och originalet behölls av 
studenten. I slutet av terminen bedömde de studerande i vilken grad de an
såg sig ha uppfyllt sina mål. Även detta utfördes på en särskild blankett som 
innehöll sjugradiga skalor med ytterpunkterna "inte alls" och "fullständigt" 
(bilaga 1, s 273). Denna självbedömning utgick från och relaterades till de 
vid terminsstarten självformulerade målen. Tillfälle gavs också att i lö
pande text kommentera graden av måluppfyllelse. Även självbedömnings-
blanketten kopierades för läraren och originalet behölls av studenten. Näst-
följande termin upprepades proceduren med individuell målformulering 
och självbedömning och denna cykel upprepades de sex terminer som pro
jektet varade. 

Projektet var starkt influerat av Kurt Lewins tänkande om aktionsforskning 
(jfr Marrow, 1969)143 och detta tog sig bl a uttryck i regelbundet utförda ut
värderingar med påföljande förändringar i försöksuppläggning. Synsättet att 
man genom interventioner med fördel kan studera hur organisationer fun
gerar har varit vägledande. Från aktionsforskningen hämtades också idén 
att läraren forskar om sin egen situation med intentionen att åstadkomma 
pedagogisk förändring. Nedanstående modell som tidsmässigt motsvarade 
en termin låg till grund för projektet. 

Interna referenser 

Självformulerade mål — Självverksamhet — Självbedömning 

Externa referenser 

Figur 9. Modell av projektets huvuddelar representerande en termin. 

Begreppen externa och interna referenser innebär i korthet fastställda ut
bildningsmål respektive personliga preferenser och behov. Båda dessa poler 

143På senare tid har tillkommit ett flertal interpretationer och vidareutvecklingar av Le
wins modeller (jfr Egerbladh, 1994; Elliot, 1991; Tiller, 1992). Inom musikpedagogisk forsk
ning har bidrag om aktionsforskning lämnats av Kemp (1992) och Roberts (1994). 



2 1 9  

ingick vid formuleringen av de individuella målen. Den gällande kurspla
nen angav alltså ramarna för den individuella målformuleringsprocessen. 

Vid konstruktionen av ovanstående modell fanns implicit tanken på en di
alektik mellan de externa och interna referenserna. Tesen representerades 
av de interna referenserna och antitesen av de externa referenserna. Synte
sen var den inlärningsprocess som förväntades komma till stånd i pendel
rörelsen mellan tesens och antitesens ytterpunkter. 

Den initiala tanken var dessutom, i enlighet med självverksamhetsidén, att 
det skulle finnas ett självkorrigerande moment inbyggt i den pedagogiska 
modellen. Låt säga att en studerande efter sin första termin genomgående 
bedömer att de individuella målen i mycket liten utsträckning har uppfyllts. 
Givet att detta uppfattas som otillfredställande av den studerande, så finns 
det egentligen två saker att göra i kommande målformulering. Det ena är att 
ange (och genomföra) en ökad arbetsinsats och det andra att välja ut färre 
och kanske enklare stycken. På detta sätt skapar självbedömningen förut
sättningar för att efterhand formulera allt bättre; dvs allt mer realistiska, 
djärva och stimulerande mål. 

RESULTAT 
Förutom de regelbundet återkommande utvärderingar som genomfördes 
inom aktionsforskningens ram, har fyra mer omfattande utvärderingar av 
projektet genomförts och publicerats. Efter första läsåret utfördes en forma-
tiv utvärdering (Brändström, 1990a) och två summativa utvärderingar ge
nomfördes efter försökets avslutande.144 Av de sistnämnda var den ena en 
självvärdering (Brändström, 1990b) och den andra en kollegas bedömning 
(Wiklund, 1991). Dessutom har en kommenterad uppföljning publicerats 
(Sundin, 1993b). 

Det finns alltså i utvärderingsförfarandet en viss likhet med den sk Umeå
modellen eller dess amerikanska förlaga "peer review". I denna utvärde
ringsansats görs några grundantaganden om utvärdering och utbildning 
som är värda att lyfta fram. Att komma bort från vad Franke-Wikberg (1992) 
benämner "hjälte-syndabocks-tanken", där det goda eller dåliga resultatet 
tillskrivs läraren, har varit en intention både i undervisningen och utvär
deringen av projektet. 

"Läraren som person utgör bara en förutsättning bland en rad andra inre 
(utbildningsmässiga) och yttre (samhälleliga) förutsättningar för hur utbild
ning och undervisning kommer att gestalta sig" (Franke-Wikberg, 1986, s 
85). 

144 För definition av grundläggande begrepp inom utvärderingsforskning, se t ex Franke-Wik-
berg & Lundgren (1979). 
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En övergripande princip vid Umeåmodellen och liknande programutvär
deringar är att utbildning till sin natur är komplex, mångdimensionell och 
att den därför måste ses och värderas som en helhet. En implikation av 
denna helhetsprincip är att utbildning innebär kunskapsöverföring i vid 
bemärkelse: samtidigt som de studerande lär sig specifika färdigheter och 
faktakunskaper lärs också andra kunskaper in. Det kan t ex röra sig om före
ställningar om egenvärde eller egen förmåga i förhållande till andra män
niskor (Franke-Wikberg, 1983). 

S j älvvärdering 
Utvärderingen av projektets första år visade att deltagarna var övervägande 
positivt inställda till detta sätt att arbeta (Brändström, 1990a). Flera deltagare 
skrev i sina kommentarer om vikten av självdisciplin och någon antydde 
att detta är något som måste tränas och utvecklas under studietiden. 

"Det kräver en högre grad av självdisciplin än 'normal' undervisning, vil
ket förmodligen behövs för att kunna hålla sig i form när man kommer ut i 
arbetslivet. " 

Och för att citera en deltagare som lyfte fram projektets syfte att "avgymnasi-
fiera" högskolan: 

"Man får planera sina studier mer påtagligt. Tror det behövs på en högsko
leutbildning där man i vanliga fall får känslan att man är en gymnasieelev 
- inte alltid, men ofta." 

Efter det att projektet hade avslutats publicerades självvärderingen "Frihet 
är det bästa ting ... ?" (Brändström, 1990b). Där framkom att de flesta delta
gare varit positivt eller mycket positivt inställda till projektet som helhet: 
första året 84 procent, andra året 93 procent och tredje året 73 procent av an
talet deltagare respektive år.145 Under alla tre åren ansåg de allra flesta (c:a 
90%) a tt de haft stort eller mycket stort inflytande över kursinnehållet, och 
de var också i de flesta fall positivt inställda till sitt ökade inflytande. 

Vidare antyddes ett utbildningssociologiskt perspektiv med referens till Ba
sil Bernstein (1977, 1983). Där konstaterades att projektet i stor utsträckning 
karaktäriserades av svag inramning. Studenterna hade stort inflytande över 
studiernas uppläggning, innehåll, tidsdisposition etc, och de gavs stort indi
viduellt handlingsutrymme. 

145 Nedgången det tredje projektåret kan bero på att "nyhetens behag" var försvunnet hos nå
gon av de som varit med under en längre tid, men framför allt var det några av de som började 
sin utbildning under det tredje året som blev otillräckligt informerade om projektet och de 
bakomliggande idéerna. Ingen sade sig vara mycket negativ till projektet som helhet. Endast 
en deltagare var negativ under första och andra projektåret och två elever uppgav sig vara 
negativa under det tredje året. 
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En undervisning som kännetecknas av svag inramning kan, framför allt i 
initialskedet, leda till osäkerhet och ångest hos den lärande. För att närma 
sig en förståelse av studenternas reaktioner på projektet anknöts självvär
deringen till existentialistisk filosofi. Filosofer som t ex Sartre, Kirkegaard 
och Fromm har, var och en på sitt vis, problematiserat frihetsbegreppet 
och individens ansvarstagande. Fromm (1943) m enar t ex att det hos varje 
människa finns både en längtan efter frihet och en instinktiv längtan efter 
underkastelse. Vilken sida som kommer att väga tyngst torde vara starkt 
avhängigt av uppväxtförhållanden, uppfostran och utbildning. Frihetens 
och det fria valets dilemma har trätt i öppen dager i studenternas skilda re
aktioner på projektet: för vissa befriande, utvecklande och en positiv kraft -
för andra förtryckande och ångestskapande. 

En viktig men "svårmätt" aspekt i utvärderingen var, hur ämneskunska
perna, dvs förmågan att spela piano, hade utvecklats som en följd av pro
jektet. I fråga om repertoarmängd samt kvalitativa sidor som uttryckskraft, 
fantasi och konstnärlig medvetenhet bedömdes att projektet hade haft en 
gynnsam inverkan - åtminstone hos de av deltagarna som hade en positiv 
grundinställning till projektet. 

Därefter några ord om de utbildningseffekter som ej är direkta ämneskun
skaper. Hur har projektet påverkat deltagarnas självtillit, självständighet, 
planeringsförmåga etc? Eftersom huvudsyftet var att ge ett större ansvar till 
den enskilde studenten, gavs hela projekttiden talrika tillfällen att utveckla 
ovannämnda egenskaper - de låg så att säga inbäddade i projektets grun
didé. Därför torde dessa utbildningseffekter hos de allra flesta deltagare vara 
omfattande jämfört med "konventionell" undervisning. Som exempelvis 
hos denna student: 

"Det jag fick känna i samband med projektet var att jag växte både som per
son och pianospelare. Självförtroendet åkte upp en pinne! Det var en bra 
avslutning på utbildningen även om jag önskat ett sånt arbetssätt tidigare i 
utbildningen. Även i andra ämnen." 

Brändström (1990b) tog även upp för- och nackdelar med att vara lärare i det 
aktuella projektet. Den största fördelen ansågs vara att studenterna alltid 
kom förberedda till sina pianolektioner, vilket gjorde att arbetet i hög grad 
upplevdes som levande och meningsfullt. Som ett positivt inslag uppfatta
des också att rollen som undervisare, och framför allt rollen som "pådri
vare", hade tonats ned till förmån för ett mer handledningsinriktat och 
stödjande arbetssätt. 

Den största nackdelen från lärarens synpunkt var den svårplanerade och 
ojämna arbetssituation som många gånger uppstod på grund av boknings-
systemet. Det var ej ovanligt att studenter strök sitt namn från schemat i 
sista stund när de ej hunnit förbereda sig tillräckligt. Dessutom blev vissa 
dagar väldigt långa och kompakta, medan vissa dagar hade få lektioner eller 
inga lektioner alls. 
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Självvärderingen utmynnade i ett konstaterande att de fastställda demokra
timålen inom skola och högskola hade respekterats och att projektet kunde 
betraktas som utvecklingsbart inom den högre musikutbildningen och med 
vissa modifieringar även på lägre skolnivåer. 

En kollegas utvärdering 
"Rousseau vid Piteälven" (Wiklund, 1991) var titeln på en kollegas bedöm
ning som gjordes i enkätform terminen efter projektets avslutning. Den 
vände sig till samtliga som deltagit i projektet och alla utom två svarade på 
enkäten. 

Tabell 69. Deltagarnas inställning till projektet som helhet. 

Inställning Antal Procent 

Mycket positiv 6 12 
Positiv 30 59 
Varken positiv eller negativ 9 17 
Negativ 5 10 
Mycket negativ 1 2 

Summa 51 100 

Tabellen visar att 71 procent av deltagarna varit positivt eller mycket posi
tivt inställda till projektet.146 

På frågan om projektets relevans för kommunala musikskolan, grundsko
lan och gymnasiet svarade ungefär två tredjedelar av deltagarna låg rele
vans, och de motiverade detta med yngre människors bristande mognad 
och ovana att ta ansvar. En tredjedel av studenterna menade dock att pro
jektet hade hög relevans även för lägre skolnivåer. Många deltagare be
dömde att det skulle bli svårt, men att det samtidigt var viktigt, att föra in 
erfarenheterna från projektet i undervisningen av yngre elevgrupper. 

Wiklunds utvärdering visade att lite mer än hälften av deltagarna, och 
framförallt männen, ansåg att deras pianistiska färdigheter ökat som en di
rekt följd av projektet. Till detta resultat tillfogas invändningen att en fråga 
av denna art är problematisk, eftersom studenterna omöjligt kunde veta 

146 En något lägre procentsats än själwärderingen som helhet men ungefär samma som själv
värderingen för tredje året. Dessutom var något fler negativa jämfört med självvärderingen. 
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hur de skulle ha utvecklats i en annan undervisningsform. Osäkerheten i 
svaren beror också på svårigheten för studenterna att hålla isär projektet 
från läraren som person och yrkesman. 

I enkätundersökningen gavs också tillfälle till kommentarer i löpande text 
vilket utnyttjades av de allra flesta. Dessa öppna kommentarer bearbetades 
och flera av dessa användes i rapporten för att belysa kvantifierade resultat. 
Wiklund delade upp kommentarerna i två huvudkategorier: utsagor av 
högre och lägre ordning. Med utsagor av högre ordning avsågs de kommen
tarer som på ett reflekterande sätt försökte sätta in projektet i ett större ut
bildningssammanhang och som även tog hänsyn till effekter på lång sikt. 
Kommentarer av lägre ordning uppehöll sig i den konkreta undervisnings
situationen och betonade ofta lärar - elevrelationen. Det fanns en svag 
tendens att utsagorna av högre ordning var mer positivt hållna i förhål
lande till utsagorna av lägre ordning. 

Planeringsförmåga och andra personlighetsutvecklande sidor av projektet 
är givetvis inte specifika i förhållande till pianoämnet utan av övergri
pande natur. Projektet har därför med stor sannolikhet påverkat även andra 
delar av deltagarnas studier och kommer förmodligen också i många fall att 
få betydelse i deras kommande yrkesverksamhet. Flera studenter har kom
menterat hur projektet haft effekter på andra ämnen än pianospel. 

"Detta projekt har påverkat mig på så sätt att jag i andra ämnen försöker 
mig på en slags målinriktad inlärning. Att tänka igenom vad jag vill med 
just detta ämne och vad jag önskar nå för mål - kunskap - användnings
område. Det har varit positivt att få igång denna tanke" . 

Den kollegiala utvärderingen avslutades med att peka på några positiva 
spridningseffekter inom institutionen. Projektet har enligt Wiklund (1991) 
ökat medvetenheten om musikutbildningens gränser och möjligheter, vi
sat på vägar att göra de studerande delaktiga i forskning och utvecklingsar
bete samt stimulerat till pedagogisk debatt bland studenter, lärare och skol
ledning. 

Uppföljning 
I en uppföljning av projektet (Brändström, 1993) ut vecklades den teoretiska 
bakgrunden genom en idéhistorisk genomgång av demokratibegreppet och 
den till detta begrepp kopplade synen på människan som aktiv och ska
pande. En idétradition som löper som en röd tråd genom västerländsk idé
historia ända från antiken - mer eller mindre framträdande under olika 
epoker.147 Denna humanistiska människo- och samhällssyn har tidvis 
mötts av konkurrerande filosofier och livsåskådningar. T ex så harmonierar 

147 Den franska och tyska upplysningen med referenser till Rousseau, Diderot, Kant och 
Fichte togs som utgångspunkt för ett resonemang om musikpedagogisk praxis som fri själv
verksamhet (jfr även Gustavsson, 1991; Ling, 1990). 
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inte demokratins och humanismens människosyn med Luthers lära, där 
människan skall veta sin plats och vara nöjd med den. Som flera idéhisto
riker har påtalat, så var reformationens politiska arv till eftervärlden den 
obetingade lydnaden för den världsliga överheten (jfr Ambjörnsson, 1988; 
Liedman, 1989). 

Förhållandet mellan humanism och den lutherska läran är ej utan intresse 
för värderingen av projektet "Självformulerade mål och självbedömning i 
musikutbildning". Det tycks finnas inbyggda motsättningar mellan dessa 
båda idéströmningar som har haft betydelse för hur man uppfattat och an
vänt projektet.148 Förhållandet är hittills alldeles för lite undersökt men 
borde göras till föremål för fortsatt forskning inom det musikpedagogiska 
fältet. Inte minst genom den, som avhandlingen visat, mycket stora andel 
av musikhögskolornas studenter som har kyrkligt aktiva föräldrar (jfr ä ven 
Thorsén, 1980). 

Den praktiska uppläggningen av försöket hade den begränsningen att en
dast en lärare, som dessutom fungerade som försöksledare, var engagerad i 
undervisningen. Detta förde i några fall med sig att "läraren som person" 
slagit igenom i utvärderingarna - det har med andra ord i dessa fall varit 
svårt att skilja projektet från lärarens undervisning. En av projektets hu
vudtankar var just att tona ned studenternas lärarfokusering till förmån för 
en starkare relation mellan musiken och studenten. 

I en för övrigt positivt hållen kommentar till projektet ifrågasätter Sundin 
(1993b) att arbetsformen har lett till att studenternas lärarfokusering har av
tagit till förmån för musiken. 

"Snarare blir det väl så att relationerna blir starkare både till lärare och mu
sik. Studenten får svårare att hålla en instrumenteil, opersonlig relation till 
läraren. Får man sina bestämda läxor och spelar upp dem vet man snart var 
man har läraren. Har man däremot själv ansvaret för repertoar och antalet 
lektioner är man i en mycket "osäkrare" situation: vad tycker han egentli
gen om mina val och mitt spel? Tycker han om mig? Tycker han jag har få
niga idéer? Relationen tenderar att bli expressiv, personlig" (s 89). 

Som en konklusion av arbetet inom projektet formulerades följande tes 
som kan synas trivial, men som samtidigt är svår att vederlägga: man lär sig 
att spela ett musikinstrument genom att spela detta instrument 
(Brändström, 1993). En följdfråga som osökt inställer sig är denna: Vad blir 
instrumentallärarens uppgift med en sådan syn på inlärning och kunskap, 
har han eller hon överhuvud taget någon funktion? 

I projektet hade lärarens uppgift i hög grad omdefinierats till att skapa en 
god pedagogisk miljö samt att väcka och stimulera individens inre drivkraf

148 Den häftiga diskussion som flammat upp inför passusen "kristen tro och humanism " 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 5), vid arbetet med den nya läroplanen för grundskolan, 
understryker det problematiska förhållandet. 
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ter. I en sådan miljö är inlärningshindren i mesta möjliga mån undanröjda 
och hänsyn tas i stor utsträckning till effekter på lång sikt (jfr Jorgensen, 
1991; Hudak, 1987). Ett hinder för musikinlärning kan vara lärarens attity
der och förhållningssätt och ett annat vanligt förekommande inlärnings
hinder är den lärandes syn på sig själv och sina möjligheter att lära - det 
som ibland omnämns som metakognition. 

DISKUSSION 
Sammantaget har utvärderingarna visat att de flesta av deltagarna varit po
sitivt inställda till att ta ett utökat ansvar för sina musikstudier. På det hela 
taget har studenterna uppfattat det som stimulerande att formulera och ut
värdera sina egna terminsmål samt att ha möjlighet till flexibel lektionstid. 

De allra flesta musiklärarstudenter använde på ett medvetet sätt projektet 
för att utveckla sig optimalt inom pianoämnet och i många fall även till att 
träna upp sin allmänna planeringsförmåga. Det fanns emellertid också ex
empel bland några studerande med piano som biinstrument som utnyttjade 
den relativt fria arbetsformen för att få mera tid på sitt huvudinstrument -
man prioriterade i några fall mer eller mindre bort pianoämnet. 

Det som är svagheten i ett pedagogiskt försök av denna art, och för övrigt i 
många liknande aktionsforskningsprojekt, är att läraren samtidigt är for
skare. Detta kan givetvis också vändas till en styrka men ur strikt veten
skaplig synpunkt kan datas tillförlitlighet befinna sig i farozonen. Att inte 
ha någon kontrollgrupp kan också betraktas som en svaghet - i synnerhet 
vad gäller bedömning av hur spelskickligheten har utvecklats genom pro
jektet. Forskaren/läraren har i detta fall förlitat sig på sin 20-åriga erfarenhet 
av "traditionell" pianoundervisning och har vid självvärderingen strävat 
efter att relatera resultaten under de tre projektåren till sina tidigare erfa
renheter. 

Deltagarnas tidigare liv tillmättes vid tolkningen av resultaten stor bety
delse för hur mötet med projektet kom att gestalta sig. På samma sätt som i 
studien om kommunala musikskolan kan habitusbegreppet hjälpa till att 
förklara hur studenter uppfattar sitt utökade ansvar för studierna. Habitus 
är den faktor som i sig samlar alla tidigare livserfarenheter och dessa kom
mer att aktualiseras och aktiveras på ett både medvetet och omedvetet plan 
i varje ny situation. En aspekt av habitus, som bedömdes vara av särskilt 
stor betydelse var de allmänpedagogiska och musikpedagogiska traditioner 
som existerar på olika utbildningsnivåer. 

Vilka förhållningssätt till auktoritetsproblematiken studenterna hade mött 
hos sina tidigare lärare och musiklärare - vilka undervisningsformer de 
var vana vid och vad de förväntade sig av sina högskolestudier - påverkade 
med största sannolikhet deras upplevelse och användning av projektet. 
Självständighet och ansvarstagande är attityder som inlärs och utvecklas 
under lång tid och av detta följer att liknande arbetssätt som tillämpats 
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inom projektet torde ha hög relevans även för elever i grundskolan, gym
nasiet och kommunala musikskolan. 

En kritisk punkt i musikpedagogisk praxis är de många gånger svårkontrol
lerade långsiktiga utbildningseffekterna. Det som är av verkligt intresse är 
egentligen inte hur den studerande spelar under utbildningstiden, utan sna
rare hur hon eller han använder sina musikkunskaper, låt säga tio år efter 
avslutade studier. Finns det då ett genuint musikintresse eller har det ebbat 
ut: däri ligger kanske musikutbildningens verkliga utmaning. På kort sikt 
kan förmodligen en instrumentalundervisning där "mästaren" är direkt 
delaktig i var och varannan not få ett gott klingande resultat - men knap
past på lång sikt. En lärare som t ex alltid anger ett styckes "rätta" tempo ris
kerar att beröva den studerande möjligheten att själv välja, vilket i längden 
kommer att försvaga uttrycksviljan och det musikaliska självförtroendet. 

En annan företeelse som aktualiserats genom projektet är närvaroplikten. 
Inom den svenska högskolan råder principiellt ej närvaroplikt, men inom t 
ex musiklärarutbildningen gäller närvaroplikt i de flesta kurser - ofta med 
hänvisning till de ingående ämnenas "processkaraktär". Med detta menas 
att processer som personlighetsutveckling och musikalisk mognad är fram
trädande mål i undervisningen och att dessa endast låter sig bedömas av lä
raren under en följd av lektioner. 

Redovisning inom t ex instrumentalundervisningen sker därför till stor del 
fortlöpande på lektionerna, vilket leder till att undervisning och examina
tion blir intimt sammanbundna. Detta kan i sin tur leda till beroendeförhål
landen mellan lärare och studerande av en art som ej befrämjar en genuin 
kommunikation och en kreativ inlärningsmiljö. Relationen lärare-student 
kan naturligtvis i många fall fungera utmärkt med en diffus examination, 
men vår uppfattning är att problemet skulle må väl av att diskuteras i 
många musikpedagogiska sammanhang. Kvale (1994) anser att det diffusa 
examinationsförfarandet, som är vanligt förekommande inom humanis
tiska ämnen, är ett uttryck för en legtimationskris: "In current society, 
knowledge and values are subject to a crisis of legitimacy" (s 235). 

Som tidigare sagts finns möjligheten att upphäva närvaroplikten inom 
högskolan men viktigt är då att nya examinationformer införs. Former som 
är i paritet med utbildningens samtliga mål - även de som vid första på
seendet verkar svårmätta som personlig utveckling, kritiskt tänkande, 
kommunikationsförmåga, självtillit. Hur man än beslutar angående närva
roplikten, så är vår erfarenhet att tydlighet från lärare och skolledning är 
viktig och skapar trygghet hos alla skolans aktörer. Ett genuint förtroende 
för sin omgivning och sig själv parad med frihet att lära är, som vi ser det, 
en grundförutsättning för att utveckla ett sunt musicerande och ett kreativt 
förhållningssätt till musik och musikpedagogik. 
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Kapitel 8 

Avslutande diskussion 

Den formella uppläggningen av denna avhandling har inneburit att de fem 
empiriska delstudierna har avslutats med var sitt diskussionsavsnitt där re
sultaten sammanfattats och tillförlitligheten diskuterats. I de två inter
vjustudierna (kap 3 och 6) har de förda resonemangen varit tämligen om
fattande och delvis generella. Av detta skäl har avhandlingens avslutning 
getts formen av denna coda som innefattar en kort diskussion kring några 
av de framåtblickande frågeställningar som genererats under avhandlings
arbetets gång. 

Vi inleder med några ref lektioner över hur avhandlingens två huvuddelar 
förhåller sig till varandra med utgångspunkt tagen i avhandlingens syfte. 
På vilket sätt har våra inledningsvis antydda intentioner att vetenskapligt 
förena ett utbildningssociologiskt med ett didaktisk perspektiv avsatt några 
spår i texten. Saken skulle kanske kunna uttryckas som att båda perspekti
ven varit ständigt närvarande, men att tyngdpunkterna i viss mån fördelats 
olika. I stora drag har avhandlingens första del lutat åt utbildningsociologin 
medan den andra delen i något högre grad berört didaktiska frågeställ
ningar. Ett annat sätt att uttrycka detta på skulle kunna vara att i likhet med 
Nielsen (1994a, 1994b) välja en definition av musikdidaktik som även in
kluderar elevernas sociokulturella förutsättningar. Som vi ser det är denna 
vida definition av didaktiken närmast att betrakta som ett ideologiskt ställ
ningstagande. 

"...man kan inte föra en rimlig didaktisk diskussion utan att förhålla sig till 
de sociologiska frågorna. Undervisningen i ett demokratiskt samhälle som 
vårt gäller bl a vilket demokratibegrepp som vi försöker främja, vilka hand
lingsstrategier vi försöker påverka våra elever till att ha. Det är helt grund
läggande frågor" (Nielsen, 1994a, s 118). 

Därefter kan konstateras att nästan samtliga av de blivande musiklärarna 
har gått i kommunal musikskola och i många fall under stora delar av sin 
grundskole- och gymnasietid. Kommunala musikskolan utgör följaktligen 
en viktig rekryteringsbas för blivande musiklärare. Vidare fann vi att 
många musiklärarstuderande avsåg att arbeta hel- eller deltid inom musik
skolan efter avslutat utbildning, vilket förstärker bilden av det ömsesidiga 
utbyte av individer och idéer som försiggår mellan de två musikpedago
giska fälten. 

Det framgår av rekryteringsstudierna att det är dubbelt så vanligt bland barn 
till högre tjänstemän och akademiker att studera vid kommunala musik
skolan jämfört med de barn som har arbetarbakgrund. Denna sociala 
snedrekrytering accentueras i slutet av högstadiet för att under gymnasieti
den stabiliseras på samma nivå som för musiklärarstudenterna. I förhål-
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lande till musikskolan totalt är dock den sociala snedrekryteringen till mu
siklärarutbildningen något högre. 

Vi noterar också att det nästan är dubbelt så många flickor som pojkar som 
går i musikskolan och att denna könsfördelning även gäller för utbild
ningen till GG-lärare. Däremot är förhållandet mellan män och kvinnor 
inom musiklärarutbildningens IE-inriktning tämligen jämnt fördelad. 
Dessutom framkommer att en tredjedel av de blivande musiklärarna har 
någon förälder som är lärare, och att en tredjedel kommer från hem där 
kyrka och religion utgör en viktig del av familjelivet. Kyrkans musikliv är 
även en betydelsefull faktor att räkna med bland kommunala musikskolans 
elever. Sammantaget visar resultaten att det finns flera gemensamma soci
ala och könsmässiga karaktäristika hos studerande inom de båda utbild
ningarna och det kulturella kapitalet tycks ha ett i sammanhanget bety
dande förklaringsvärde. 

Det tycks alltså existera en likartad könsmässig, social och kulturell snedre
krytering till både musikskolan och musiklärarutbildningen. En berättigad 
fråga i sammanhanget är vad som är negativt med att det exempelvis är fler 
flickor än pojkar som deltar i den frivilla musikundervisningen. Att pro
blemet är värt att beakta har att göra med idén om lika chanser och strävan 
att förverkliga individuell och social rättvisa: att pojkar och flickor från 
olika sociala och kulturella miljöer bereds lika möjligheter att studera mu
sik på olika nivåer och i förlängningen erbjuds så lika objektiva livschanser 
som möjligt. 

Ett vanligt förekommande argument för en breddning av rekryteringen till 
högre utbildning generellt, är att minska klyftan och öka förståelsen mellan 
de som genom sina studier har förvärvat ett stort kulturellt kapital och de 
som har blygsammare kulturella tillgångar. Till detta kan läggas att om barn 
och ungdomars studieval görs friare och mera medvetet, kommer det per
sonliga utbytet av studierna att öka, samtidigt som samhället gör en vinst 
genom att ta till vara den sk "begåvningsreserven" (jfr SOU 1993:85). 

Detta förhållningssätt skulle kunna tillämpas i musiksammanhang genom 
att vidta olika åtgärder för att komma till rätta med snedrekrytering och an
dra köns- och klassbundna företeelser inom det musikpedagogiska fältet. En 
åtgärd kan vara att, vid instrumentvalet till musikskolan, på ett medvetet 
och könsneutralt sätt väga ihop olika förutsättningar för att spela ett visst 
instrument. Med stor sannolikhet skulle sådana insatser på sikt leda till att 
musikstuderande på olika nivåer, stimuleras till att utveckla sin kreativitet 
och optimalt nyttja sin musikaliska potential med påföljande positiva effek
ter för musik- och kulturlivet i stort. 

I fråga om de två intervjustudierna finner vi det svårare att göra några di
rekta jämförelser mellan avhandlingens två delar eftersom förutsättning
arna är olika. Att påbörja en yrkesutbildning till musiklärare är givetvis ett 
mer omfattande personligt och ekonomiskt projekt än att på sin fritid stu
dera vid kommunal musikskola. Detta för exempelvis med sig att hand
lingsstrategier som navigering, revolt och anpassning får förändrade inne
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börder när de transformeras till de förhållanden som råder i musikskolan. 
Anpassningsstrategin kan, som vi ser det, fortfarande vara aktuell; framför 
allt för de musikskoleelever som fortsätter sina musikstudier under lång 
tid. Begreppen navigering och revolt är mindre relevanta och revoltstrate
gin motsvaras närmast av avhopp från musikskolan - de flesta elever slu
tar nog hellre än att använda utbildningen för egna syften eller öppet pro
testera. 

Vi fortsätter med några funderingar kring avhandlingens huvudrubrik: 
Två musikpedagogiska fält. Som framkommit i avhandlingen har vi an
vänt fältbegreppet tämligen fritt vilket naturligtvis även gäller titeln. Att 
genomföra en fullt utbyggd kultursociologisk fältanalys i Bourdieus bemär
kelse har legat utanför detta arbetes syfte och avgränsning. 

Nästa fråga som inställer sig är om det, med tanke på det tidigare om
nämnda flödet av information och individer mellan fälten, verkligen rör 
sig om två åtskilda fält. En mer korrekt titel hade kanske varit: Två relativt 
autonoma musikpedagogiska delfält. Vi fann emellertid en sådan rubrik
sättning något överlastad. Den störde dessutom vårt "musiköra" och vi 
valde att förenkla på eventuell bekostnad av språklig exakthet. 

Av detta resonemang följer att kommunala musikskolan och musiklärar
utbildningen mycket väl kan betraktas som två delar i ett sammanhållet 
musikpedagogiskt fält. Inte minst i förhållande till pedagogisk praxis ser vi 
en poäng i att betrakta musikskolan och musiklärarutbildningen som en 
helhet, vilket bl a motiveras av att de pedagogiska och organisatoriska för
ändringar som genomförs inom musiklärarutbildningen, får direkta konse
kvenser för kommunala musikskolans verksamhet och vice versa. 

Om musiklärarutbildningen står inför förändringar och alternativa vägval 
på det sätt som diskuteras och exemplifieras i avhandlingens andra del, 
kommer detta att få återverkningar i musikskolan vilket i sin tur påverkar 
rekryteringen till musiklärarutbildningen. Om åtgärder vidtas för att min
ska den könsmässiga och sociala snedrekryteringen till musikskolorna eller 
när verksamheten förändras, t ex genom utvidgning till kulturskolor, bör 
detta rimligen på olika sätt återspeglas i musiklärarutbildningen vilket i sin 
tur får återverkningar i musikskolan. 

Med denna tankegång åskådliggörs hur de två skolformerna, musikskola 
och musiklärarutbildning, ömsesidigt påverkar varandra vilket understry
ker det följdriktiga i att de betraktas sammanhållet. Vi förutser mot bak
grund av det sagda, en fördjupad diskussion om hur den framtida relatio
nen musikskola - musiklärarutbildning - samhälle ska se ut: en dialog, 
vars konsekvenser kan komma att bli riktningsgivande för hur vi inför in
gången till ett nytt millenium väljer att innehållsbestämma och avgränsa 
det musikpedagogiska fältet. 

Det samhällsklimat som, i samband med den kommunala musikskolans 
uppbyggnad och expansion under framförallt 60- och 70- talen, betonade lika 
möjligheter för alla barn, har enligt vår mening avsevärt förändrats. En 
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ökad marknadsorientering av skolan och ökade sociala skillnader, har till
sammans med nedskärningar inom kulturens område, lett till att en rättvis 
tillgång till stimulerande och effektiv musikundervisning inte vid 90-talets 
mitt betraktas som lika självklar som tidigare. 

En förklaring kan sökas i den samhälleliga omvandling som präglat 80- och 
90-talen vad gäller människosyn, samhällssyn och kunskapssyn och som 
inneburit en fokusering på individen i termer av satsa på dig själv, odla din 
talang etc. I linje med denna trend, tillsammans med en krympande sam
hällsekonomi, förutsätts musikpedagogisk verksamhet legitimera sin ex
istens genom allt tydligare krav att höras och synas utåt vilket får återverk
ningar på musikinstitutionernas inre liv och verksamhet. Vad som "synes 
ske" riskerar därvid att bli viktigare än vad som "verkligen sker". 

I förändringsbilden ska också infogas de politiska beslut och organisatoriska 
åtgärder som inneburit att centralistiska styrningsprinciper ersatts med be
grepp som frihet och självstyrning; åtgärder som inte kan uppfattas på annat 
sätt än som signaler och incitament för förändringar. Det svenska utbild
ningssystemet som helhet tycks med andra ord vara på väg att ändra 
färdriktning mot ett större frihetsutrymme för individen och ett betonande 
av den enskildes ansvar för studiernas genomförande. 

I högskoleutredningens betänkande "Frihet Ansvar Kompetens" (SOU 
1992:1) fr amförs tankar som ligger i linje med projektet som presenteras i 
kap 7; tankar som har sin grund i den decentraliseringsvåg som sveper ge
nom samhället och dess utbildningsinstitutioner och som skapar möjlighe
ter till ökat handlingsutrymme för både studenter och lärare. Denna utveck
ling leder till en utökad individuell frihet som grundar sig på och förutsät
ter ansvarstagande: "Den enskilde studenten måste få lov att ta ansvaret för 
sin utbildning - både för dess innehåll och för genomförandet av den" (s 
13). 

En annan sak är sedan vilka uttryck detta tar sig i pedagogisk praxis. Erfa
renheten visar att skolsystemets strukturer är svårföränderliga och att atti
tyder inte självklart låter sig påverkas av förändrade målformuleringar. 
Odiskutabelt är emellertid att utvecklingen på läroplansnivå inom den 
svenska skolan och högskolan under första hälften av 1990-talet, har gett 
ökad aktualitet åt sk aktivitetspedagogiska arbetsformer. Att som beskrivits i 
kap 7, låta de studerande själva formulera och utvärdera sina mål kan vara 
en möjlig väg att närma sig de utbildningsplaner som för närvarande exis
terar på olika nivåer av institutionell musikutbildning. 

En sådan utveckling kan komma att medföra att tyngdpunkten i musiklä
rarutbildningen förskjuts från en kompetens byggd på föreställningar om 
vad yrket kräver, till en kompetens som i högre grad tar hänsyn till studen
tens egna intressen och behov. En möjlig konsekvens kan bli att de stude
rande går ut i yrkeslivet med olika uppfattningar om vilka musikpedagogi
kens mål och medel skall vara, med påföljd att man söker sig till olika typer 
av kulturella och pedagogiska verksamheter. Detta leder i sin tur till att 
musikpedagogen i kraft av sin individuellt formade kompetens, i högre 
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grad än tidigare, aktivt kommer att påverka och medverka till förändring 
och utveckling av olika verksamheter och aktiviteter, inte bara i skolan, 
utan också i det offentliga kulturlivet. 

Det går inte heller att bortse från risken att ett ökat antal frihetsgrader av det 
slag som här diskuteras, kan leda till att den pedagogiska upprustning som 
bl a OMUS stod för - och som uppenbarligen bidragit till en förstärkning av 
musikämnets kvalitet ute i skolorna - minskar eller i vart fall naggas i kan
ten.108 För att kunna ta tillvara de positiva effekterna av det som redan 
byggts upp och samtidigt ge plats för förändringsarbete med breda veten
skapliga, konstnärliga och pedagogiska perspektiv, kommer att ställas nya 
och annorlunda krav. 

I den närmaste framtiden kan förutses en växande öppenhet gentemot nya 
kunskapsområden och ny teknik, en väsentligt stärkt potential när det gäl
ler musikpedagogisk forskning, en medvetnare och öppnare diskussion vad 
gäller samspelet mellan skola, lärarutbildning och samhälle samt ökande 
insikter om vikten av kompletterande utbildning för redan verksamma 
musiklärare och musiker - för att nämna några centrala områden. Den för 
närvarande snabba förändringstakten inom mediaområdet och omvand
lingen av kommunala musikskolor till bredare kulturskolor, kommer 
obönhörligt att sätta musiklärarutbildningarnas förändringsvilja på svåra 
prov. En öppen, nyfiken och förändringsberedd attityd grundad i en sund 
självtillit kommer sannolikt att vara ett överlevnadsvillkor i yrket för 
framtidens musiklärare. 

I avhandlingens första del har undersökningen av musikpreferenser på ett 
tydligt sätt demonstrerat ungdomsmusikens dominerande ställning bland 
dagens barn och ungdomar. Detta var, om än förväntat, en påminnelse om 
att barn och ungdomars livsvärld är något annat än den formaliserade pe
dagogik som normalt förknippas med institutionell musikutbildning. Om 
man till detta lägger att många tycks ha slutat sina musikstudier på grund 
av bristande överensstämmelse mellan den egna musiksmaken och musik
skolans repertoar, aktualiseras ett flertal frågor om den musikpedagogiska 
praktiken. Dessa kan samlas i en övergripande frågeställning om hur rela
tionen bör vara beskaffad mellan musikskolan och ungdomskulturen. 
Skall gränserna vara tydligt åtskiljande eller skall strävan vara att integrera 
de två fälten? 

Mot bakgrund av de resultat som presenterats - och den diskussion som 
förts - är det mycket som talar för att vi efter de decennier som förflutit se
dan OMUS-idéerna började ta form, nu åter står inför stora och viktiga väg

108 I den nationella utvärderingen av skolan (Skolverket, 1993) ges en mycket positiv bild av 
musikämnet i grundskolan. Eleverna uppfattar att de har ett större inflytande än i andra 
(teoretiskt inriktade) ämnen. Både elever och lärare säger sig under musiklektionerna upp
leva glädje och gemenskap. Eleverna får själva delta aktivt och påverka innehållet. Nio av 
tio elever tycker att undervisningen är bra eller mycket bra och lärarnas och elevernas posi
tiva attityd tycks ömsesidigt förstärka varandra (jfr Sandberg, 1994, 1995). 
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val. Ett framtida scenario skulle kunna vara att i musikskolan undervisa i 
den musik som barn och ungdomar ej möter i sin vardag. Det andra alter
nativet skulle då bli att fullt ut integrera ungdomsmusiken i musikskolans 
verksamhet. Dessa två utvecklingsalternativ kommer i sin renodlade form 
att leda till två helt olika musikpedagogiska praktiker - och förmodligen 
även att rikta utbildningen till olika grupper i samhället. För lärare och ut
bildningsansvariga inställer sig följande frågor: Hur sluten respektive öp
pen skall musikskolan vara gentemot ungdomsmusiken och vilka didak
tiska, sociala och könsmässiga konsekvenser får olika förhållningssätt? 
Vems frågor och val ska bestämma inriktning i musikskolans utbildning, 
vems intressen ska styra och vems kommer att negligeras? 

Ett närliggande musikpedagogiskt problemområde och ett uppslag för fort
satt forskning är att undersöka vad som händer med den afroamerikanska 
musiken när den institutionaliseras. Problemställningen kan formuleras: 
Hur skiljer sig rockmusiken som spelas av, i formell mening, musikaliskt 
outbildade ungdomar från den rockmusik som ingår i undervisningen vid 
kommunala musikskolan? Ur denna problemformulering kan härledas 
följande frågor som alla har relevans för pedagogisk praxis: Vad får eventu
ella skillnader mellan musiken innanför och utanför institutionen för kon
sekvenser för rekryteringen till och användningen av musikskolan? För 
musiklärarutbildningens vidkommande vore det angeläget att studera: Hur 
uppfattar och använder studerande med afroamerikansk inriktning mu
siklärarutbildningen jämfört med de "klassiskt" inriktade musiklärarkan
didaterna109 och hur yttrar sig musikens, och i synnerhet rockmusikens, 
"skolarisering" i de två fallen? 

När det sedan gäller den normativa sidan av våra forskningsinsatser, dvs i 
vilken mån vi är beredda att lämna konkreta förslag till åtgärder i den ena 
eller andra riktningen, finns det skäl att inta en reserverad hållning. Där 
menar vi att gränsen går för den vetenskapliga musikpedagogikens an
svarsområde. Vi är då inne på lärares, politikers, skolledares och andra be-
slutfattares domäner. Forskningens uppgift är, som vi ser det, inte att ge fär
diga svar eller att bidra med mer eller mindre fiffiga lösningar på problem 
som i grunden handlar om ideologiska och politiska ställningstaganden. 

Däremot menar vi att forskningen kan ge underlag som gör att man kan 
nalkas svåra och avgörande beslut på något säkrare grund. Reflektion och 
självreflektion kring utbildningsfrågor är en viktig utgångspunkt för förän
dringar. Det är med dessa utgångspunkter vår förhoppning att avhand
lingen ska ge ökad förståelse för praxis, och även kunna tjäna som underlag 
för förändring och utveckling av den pedagogiska praktiken inom mu
sikområdet. 

109 Antalet sökande till musiklärarutbildningen som har sin musikaliska hemvist i rock, pop 
etc, ökar för varje år. Till antagningsproven våren 1995 söker till Musikhögskolan i Piteå 37 
av totalt 139 personer musiklärarprogrammet med afroamerikansk inriktning på sitt huvud
instrument. 
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I ett avseende tänker vi, så här i avhandlingens elfte timme, förhålla oss öp
pet normativt. Det gör vi genom att ansluta oss till ett förhållningssätt som 
ligger i linje med de kurs- och läroplaner som kommer att gälla under de 
närmaste åren på olika nivåer av det svenska utbildningssystemet. Om man 
med fullt stöd i de demokratiskt fastställda målen kan utnyttja den energi 
och den kraft som omsätts i barn och ungdomars förhållande till musik, 
finns enligt vårt förmenande ingen anledning till tvekan: elever och stu
denters egna erfarenheter måste på ett betydligt bättre sätt än hittills tillvara
tas och användas i frivillig och obligatorisk musikutbildning på olika ni
våer. Det är vår förhoppning att avhandlingen har kunnat ge ett bidrag som 
ligger i linje med denna önskan. 
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Summary 

The thesis consists of two main parts, dealing with two different types of 
music schools: the municipal music school and the music teacher education 
at university level. The general purpose is to investigate the student recru
itment to these schools, and to describe and explain how different student 
groups perceive and use these two institutions. The purpose has been sub
divided into five specific purposes, each corresponding to one empirical 
study. 

Some questions raised in this thesis are: For whom is the municipal music 
school and the music teacher education intended? Which specific choices of 
music activities do children and young people make, and how are these 
choices influenced by gender, social and geographical circumstances? How 
do students use the municipal music school and music teacher education, 
and what conceptions do they acquire during their education? How can a 
music education based on the student's own responsibility and initiative be 
achieved? 

Part I: The municipal music school 

Chapter 1 

The first chapter deals with the culture and education sociology of Pierre 
Bourdieu, focusing on the concepts of capital, habitus and field. Here, the 
central problem area is summarized through an interpretation model ema
nating from the habitus' intermediary function between structure and prac
tice. This is followed by a survey of e arlier empirical music pedagogy rese
arch. Investigations of music preferences of y oung people have been accom
plished by Hargreaves et al (1993), and the relation between instrument 
choice and gender has been studied by Tarnowski (1993). The influences of 
socioeconomical and musical backgrounds on children and young persons' 
relation to music and music education have been investigated previously by 
Bjurström (1993), Howe & Sloboda (1991), and Kvist (1988). 

The municipal music school started on a small scale basis in Sweden during 
the 1930s, but it was not until after the Second World War that the school 
began its expansion. The development of the municipal music school coin
cided with, and became an integral part of t he Swedish welfare system. The 
principal idea was that the music school would be open to everyone; the pa
rents' economic and social status should not determine whether a child 
would gain access to music education or not. 

In 1950, there were music schools in just over 50 Swedish towns, and it was 
during the economically favourable years of the 1960s and early 1970s that 
the real expansion took place. The result of this expansion was that by 1976, 
almost every Swedish municipality had some kind of locally supported vo
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luntary music education. In 1982 the number of p upils in music schools was 
370 000, and there were approximately 6000 teachers. In 1993-94, only two 
out of Sweden's 286 municipalities did not have a music school or some 
equivalent. 

The municipality of Piteå has about 40 000 inhabitants and the music school 
has 1 000 pupils and 25 teachers. In the second grade (8-9 years of age) the te
achers from the music school cooperate with the teachers of the compulsary 
school system and in the third grade every child in the municipality is offe
red playing and/or singing lessons. Pupils have the right to continue their 
music studies up to graduation from the "gymnasium" (the eqvivalent of 
high school). The fee in the municipal music school in Piteå was 150 SEK 
per semester per child when we began our research. 

Chapter 2 

The purpose of th is chapter is to investigate which children and young peo
ple are studying at the municipal music school in Piteå. The recruitment 
study is based on the following questions: What is the gender division, and 
how common is it for students in different socioeconomic groups, in diffe
rent age groups, and in different study programmes at the gymnasium to 
study at the municipal music school? 

The results show that about twice as many girls as boys study at the music 
school. Regarding the pupils socioeconomic backgrounds, we find that, on 
the whole, it is twice as common among children of middle or higher-level 
employees and university graduates to participate in the music school than 
among children with a working class background. This socially biased recru
itment increases with advancing age, and at the gymnasium level we found 
that it is six times as common for students in the so-called theoretical pro
grammes to study at the municipal music school than for students in the 
practical ones. 

We also note a positive correlation between the educational background of 
the parents and the childrens attendance at the music school. The educatio
nal background can be regarded as an indicator of th e family's cultural capi
tal. The childrens' music studies thus can be explained as the parents' more 
or less deliberate strategy to keep and preferably increase this capital. 

Certainly the socially biased recruitment to the municipal music school may 
have other causes than the aforementioned mediation of cultural capital. 
The gender-biased division and the high proportion of farmers' children 
participating, indicate that several elements are involved in the choice to 
study at the music school. It is quite likely that friends as well as local cul
tural standards in the immediate environment are of importance in this 
aspect. The fact that it is so common among farmers' children to study at the 
municipal music school could be explained by the strong influence of the 
church in the countryside, as compared to the urban parts of the municipa
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lity. Music life is extensive in many of the parishes and the children often 
take part in the parish activities. 

Chapter 3 

The chapter describes an interview study done with 369 playing and non-
playing children in Piteå municipality. The purpose of the study is to des
cribe and explain how pupils at the age of 12-13 years, with different social 
and musical background, perceive and use music and the municipal music 
school. The concept use means that the choices and actions made by the 
children and their parents are both active and meaningful, and at the same 
time limited by habitual and unspoken limits. The fact that children use 
music and music education also implies that it is not primarily an aesthetic 
function of music that is in focus but other aspects - of which some are 
misrecognised such as investment in cultural capital. In order to emphasise 
that different socioeconomic groups use music and music education in dif
ferent ways, one can talk about a social use of music education. 

Through cross-tabulation, differences are studied between girls and boys, 
between different socioeconomic groups and between those living in the 
town centre and those in the country. In accordance with the stated purpose, 
the questions are divided into two categories: on the one hand questions re
garding music use, while on the other hand questions regarding the use of 
the municipal music school. Music preferences and music playing in leisure 
time are placed in the first group, and in the other group music studies and 
instrument choice. The research includes questions on parents' playing, fu
ture plans and sports activities. 

The most important result regarding musical preferences is the practically 
total dominance of popular music. The absence of c lassical music as a first 
choice is conspicuous. There are obvious differences regarding listening 
preferences, for instance about four times as many boys as girls like lis
tening to heavy metal music while twice as many girls as boys say they dis
like this kind of music. The social background is not so evident, but there 
are distinctive patterns indicating that among students, 12-13 years of age, 
there exists a social use of music. 

The home environment and the parents' instrument playing seem to be of 
importance in this context as well. Results show that gender differences are 
statistically significant in all questions and in most cases more extensive 
than the socioeconomic differences. One socioeconomic pattern that 
appears in several of the answers, is that children of professionally trained 
workers respond similarly to children of higher employees and university 
graduates, and in some cases even as children of co mpany owners. In many 
cases, the professionally-trained workers group shows, with reference to 
Bor dieu, a "good cultural intention". 

How children understand and use the municipal music school, and which 
instrument they have chosen to play, depends to a large extent on social and 



2 3 7  

musical backgrounds as well as gender. Furthermore, there are distinct diffe
rences in the way children look at their future, when comparing those study
ing at the music school and those who do not. A higher goal is set for pupils 
at the music school in studies and their future occupation, as compared to 
friends who are not involved with the music school. The two groups also 
exhibit different music preferences and devote themselves, for example, to 
different sports in their leisure time. Both groups are, however, equally ac
tive in sports. 

To sum up, our research has shown a social use of music and music educa
tion. At the same time the obvious complexity of the situation must be no
ted. There seems to be a system of dis positions determining how different so
cial groups use music and music education - i.e. habitus, "...that system of 
disposition which acts as a mediation between structures and practice" 
(Bordieu & Passeron, 1977, p 487). This realisation gives our research metho
dical implications which should be considered in future music pedagogy re
search. 

Part II: Music teacher education 

Chapter 4 

The second part of the thesis begins with a summary of the origin and scien
tific basis of Swedish music pedagogy. A description is given of ho w culture 
is viewed, how education ideals and contents have changed over time, and 
in what way these changes have influenced the contents and form of the 
music teacher education. Earlier empirical research on higher music educa
tion is described in connection with the purpose of the thesis as well. 
Research on how music teacher students look upon and use music educa
tion is previously described by I/Roy (1983) and Roberts (1990). Studies on 
how music teachers and artist teachers look upon their profession and pro
fession identity, have been investigated by Clinton (1991), Harris (1991), and 
Kim (1993). 

The School of Music in Piteå is one of s even music schools in Sweden offe
ring a degree in music education. Besides music teacher education, Piteå of
fers study programmes for regular school teachers, church musicians and 
sound engineers as well as a number of graduate study programmes with 
varying length and content. During the academic year 1993-94, 203 students 
studied at the School of Music (122 in the music teacher education pro
gram), with a faculty of 58 teachers. 

The music teacher program is divided into two main specializations: tea
chers for compulsary school and gymnasium (GG) and instrument and en
semble teachers (IE). The first specialization gives authorisation to teach 
music at elementary school, gymnasium and other school forms. The IE-
specialization is directed towards municipal music schools and other volun
tary music activities. The GG-specialization includes a very extensive curri-
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culum with a focus on class teaching. For the IE-specialization, the focus is 
on the students' principal instrument, a secondary instrument and ensem
ble work. Admissions to each program is done through entrance exams, and 
both specializations require a minimum study period of fou r years. 

In order to fully appreciate the empirical studies included in this part of t he 
thesis, one must keep in mind that during the 1970s a radical university re
form was carried out in Sweden, which involved a totally new view on 
music education in several respects. Moving from an earlier priority of 
Western music, the education system changed to accomodate a broader 
view on the value of different music styles. This change meant the increa
sed importance of afro-american music and topics like improvisation, chil-
drens' creativity etc. One of the new educational aims was that the music te
acher should be able to give an overview of m any different music styles, in
struments and genres. The changing picture also involved an increased 
concentration on pedagogy, methodology and practical training at schools. 

Chapter 5 

During the academic year 1990-91, an inquiry (n=177) was made into the re
cruitment to higher music education in the Piteå municipality. This was ac
complished by a questionnaire in which the students' social background, 
gender, educational background and future plans were studied. 

The inquiry shows that of the music teacher students, 58 % are women and 
42 % men. It is also shown that two out of three GG-students are female, 
while the IE-specialization program is characterized as being well balanced 
between the genders. Furthermore, the results show that students were ad
mitted on a national basis to the IE-specialization, whereas the recruitment 
to the GG-specialization tends to be more regional. In light of these facts, it 
seems that men and women consider different aspects in the social and cul
tural environment as important, which leads, to a certain degree, to diffe
rent approaches to music and music education. One question we ask is 
whether the music teacher profession is regarded by men as a low status 
profession and by women a high status profession. 

The results show that nine out of ten candidates have studied at a 
municipal music school and that the average study period in this vo
luntary school form is seven years. Considering these facts, it is evident that 
the municipal music school plays an important role as a recruitment base 
for young people who choose to devote themselves to higher music studies. 

The results concerning the students' social background show that the majo
rity of the students come from higher socioeconomic environments, which 
indicates a similar social recruitment to that of the municipal music school. 
Furthermore, one out of three music teacher students comes from a home 
where one of the parents works as a teacher. The same proportion come 
from an active religious home environment. The results also show that the 
practice of music and society engagements of the parents generally are very 
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high. This leads to our conclusion that the education level, cultural enga
gement and philosophy of life of the family have a determining importance 
for childrens' and young adults' development and study progress in the 
context of music and music education. 

Chapter 6 

This chapter recounts an interview study (n=60) with the aim to describe 
and explain how music teacher students view and use their vocational edu
cation. In the study two approaches to music education are shown, linked to 
the concepts musician code (musician oriented) and teacher code (teacher 
oriented). In connection with these concepts, three action strategies can be 
identified: navigation, revolt, and adjustment. These strategies - which can 
be interpreted as a perceived dichotomy between the demands of the educa
tion and the wishes of the individual to have his/her interests and needs 
met - show how the situation is managed in the way the student is success
ful in balancing, uniting or separating the two perspectives: 

Music Teacher Student 

teacher code 

musician code 

Music Teacher Education 

teacher code musician code 

A B 

C D 

In the above figure, field D reflects a situation of mutual understanding 
where a musician oriented individual enters an education which is also 
music oriented. If th e musician oriented individual instead enters a teacher 
oriented education (field C), the prerequisites become different. 

The student can choose to navigate. This concept involves a situation 
where the student, through priorities, makes his/her own choices of the 
way through the education, and thus avoids the conflicts expected to arise in 
the gap between the direction of the education and the individual's ambi
tions. This can also be formulated as follows: In the music teacher education 
there exist "hidden curricula", which with a basis in the individual priori
ties, legitimise individually designed educational paths. The student can 
also revolt, or openly claim his/her point of view by indicating dissociation 
from parts of the education not fitting in with his/her own expectations and 
ambitions. With this strategy the student chooses confrontation with the 
environment. A third consequence is illustrated by the concept adjustment. 
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The student experiences inner conflicts, but chooses to adjust to the de
mands of the education. 

The results show, that the love of m usic is the primary basis for choosing to 
become a music teacher. It is most often men and/or the IE-students who in 
their answers focus on the interest in music while women and/or GG-
students primarily emphasize the pedagogical interest. In regards to the 
view on the status of the music teacher, the results show that the music 
teacher vocation is regarded as a profession with low or rather low status, in 
schools as well as in society. In this aspect, the interview material shows 
that GG-students value the status of the music teacher vocation more than 
the IE-students do. 

In concluding this chapter, we establish that music teacher education in 
Sweden is characterized by a double identity (teacher-musician) within a 
majority of students , which brings up the question of whether the music 
teacher vocation should be regarded primarily as part of t he general educa
tion system or as a part of the public cultural life. This means that there is 
no consensus among music teacher students of what basically constitutes 
the music teacher vocation identity and professional core. 

Chapter 7 

The project "Self-formulated goals and self-evaluation in music education" 
was realised from 1987-1990 as part of the piano studies at Piteå School of 
Music. The purpose of this chapter is to investigate how music teacher stu
dents understand and use a project that aims to hand over a high degree of 
responsibility to the students. 

A total of 53 students were involved in the project during a period of tw o to 
six semesters. At a practical level the project was an attempt to implement 
new lesson models in the higher music education. The participants received 
a high degree of freedom in their piano studies. They were expected to deve
lop an independence as well as to be able to more effectively participate in 
their lessons. This was to be in line with the nationally stated goals of de
mocracy and joint responsibility in the general curriculum (Brändström, 
1990a). 

The main parts of the project were: Self-formulated goals, self-activity and 
self-evaluation. Just one weekly group lesson was scheduled by the teacher 
and the individual pianolessons had to be booked by the participants them
selves by putting their names on a weekly timetable. An action research mo
del was the basis for the project: 
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Internal 
references 

Self-formulated goals - Self-activity - Self-evaluation 

External 
references 

The concept of internal references in short, pertains to personal preferences. 
External references stands for institutional demands. These two concepts 
were involved in the process of f ormulating the individual goals. All parti
cipants stated their goals at the beginning of the semester on a special form. 
At the end of t he semester they estimated to what degree they had achieved 
their aims, and following semester the procedure (the action-research mo
del) was repeated. 

This model was based on an idea of s elf-regulation: it was assumed to sup
port the students in gradually formulating more realistic, positive, and sti
mulating goals. The self-formulated goals were of three types: qualitative 
goals ( that which I want to improve), repertoire and time. The self-evalua
tion consisted of the same three elements. The participants also had the op
portunity to write down comments and their own reflections about their pi
ano studies. Most of the students involved in the project thought that they 
had a great influence on the content of the piano course. They also had a 
positive feeling toward the relatively high degree of joint responsibility. The 
project was based on several different learning theories - primarily those of 
the American psychologists Jerome S. Bruner and Carl Rogers. 

The evaluation as a whole showed that approximately three quarters of the 
participants were favourable or very favourable about the project. Most of 
the students thought that they had become a better pianist as a result of the 
project, and at the same time, that had developed their own independence 
and planning ability. Planning ability and other personality developing ef
fects are, of course, not specific to piano playing but of a general nature. In 
all probability, the project, therefore, has influenced other aspects of the par
ticipants' education and in some cases, the whole person. 

The greatest benefit from the teachers point of view was that the students 
always came well prepared to their pianolessons. Another positive effect 
was the decrease of the teachers' role as a promoter and an increase of his 
role as a tutor and a supporter. One disadvantage for the teacher was the 
scheduling difficulties and the irregular working situation which many ti
mes arose from this system. 
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Chapter 8 

The last chapter, named coda, consists of a short forward-looking discussion 
pertaining to questions that have been generated throughout the entire re
search process. As a concluding remark, it is stated that today's music educa
tion in Sweden is comprised of a variety of historically and didactically ac
cumulated conceptions of ho w music education can be pursued. We believe 
that this pluralism can be a dynamic and fruitful basis for music education 
in the future. In such an educational environment, students and pupils 
should have many opportunities to take greater responsibility for their own 
studies by critically observing, taking a stand on, and making deliberate 
choices among different educational alternatives, with their own interests 
and wishes in mind. 
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SOCIOEKONOMISK INDELNING (SE!) AV FÖRVÄRVSARBETANDE I FOB 85 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbildningskrav2 

efter grundskola 

ARBETARE 

Ej facklärda, varuprodu-
cerande (11) 

Ej facklärda, tjänsteprodu-
cerande(12) 

Facklärda, varuproducerande 
(21) 

Facklärda, tjänsteprodu-
cerande (22) 

TJÄNSTEMÄN 

Lägre tjänstemän I (33) 

Lägre tjänstemän II (36) 

Tjänstemän på mellannivå 
(46) 

Högre tjänstemän/Ledande 
befattningar (56/57) 

Mindre än två år 

Mindre än två år 

Minst två år 

Minst två år 

Mindre än två år 

Två men ej tre år 

Tre men ej sex år 

Minst sex år 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbildningskrav2 

efter grundskola 

FÖRETAGARE3 

Fria yrkesutövare med Minst sex år 
akademikeryrken (60)4 

Företagare exkl lantbrukare 
(79) 

Lantbrukare (89) 

ÖVRIGA 

Oklassificerbara anställda (p{C\~ 

Uppgift saknas -

1) Inom parentes anges gruppens beteckning enligt Meddel
ande i samordningsfrågor 1982:4 Socioekonomisk indel
ning (SEI). 

2) Kraven på utbildning avser för individernas yrke normala 
utbildningskrav. Klassificeringen bygger således inte på 
några uppgifter om individens utbildning. 

3) Vid uppdelningen av de förvärvsarbetande på företagare 
och anställda utnyttjas bl a registret över kontrollupp
gifter. Företagare som bildat aktiebolag och som formellt 
är anställda i egna företag redovisas i FoB 85 normalt som 
anställda. 

4) Som exempel på yrken i denna grupp kan nämnas advokat, 
arkitekt, läkare och revisor. Anställda med motsvarande 
yrken förs i r edovisningen till högre tjänstemän (56). 
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Skola Klass Namn , 

Kursval till högstadiet. 
Tillval 

A ( ) spelar i KM, studiestart årskurs a ( ) spelar på "skolan" 
b ( ) övningselev på Muh 

B ( ) har spelat i KM, studiestart åk , spelade t o m åk 
a ( ) spelade på "skolan" 
b ( ) övningselev på Muh 

C ( ) har ej spelat i KM 

la Vilken musik tycker du bäst om att lyssna på? 

Ib Är det någon musik som du tycker verkligen illa om att lyssna på? 

för C: 2a Spelar eller har du spelat något instrument? 
( ) nej, vidare till 3 
( ) ja , vidare till 2 b-

d 
för A och B: 

2b Vilket instrument spelar (spelade) du ? 

2c Varför valde du att spela just detta instrument? 

2d Hur mycket spelar (spelade) du hemma per vecka? tim 

2e Har (hade) du lektion ensam eller med någon kamrat? 

2f Spelar (spelade) du i någon ensemble i KM? ( ) nej 
( ) ja, 

för samtliga: 
3 Spelar/sjunger du (har du spelat/sjungit) tillsammans med andra på 

din fritid (ej KM)? ( ) nej 
O ja, 
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4 Vad gör du på din fritid förutom att syssla med musik ? 

5 Spelar någon av dina föräldrar något instrument? ( ) nej 
( ) ja , far: 
( ) j a, mor: 

6 Hur bor du? ( ) Radhus eller villa ( ) Hyresläge nhet ( ) 

7a Vad jobbar din mamma med? 

7b Vad jobbar d in pappa med? 

8a Har du syskon? ( ) nej 
( ) ja, äldre bror (bröder) äldre syster (systrar) 

yngre " yngre 

8b Spelar de något instrument ? ( ) nej ( ) ja 

för A och B : 9a Vad tycker du är (var) det roligaste med att spela på KM? 

9b Vad tycker du är (var) det tråkigaste med att spela på KM? 

För b: 9c Varför valde du att spela på Muh?. 

för B: 9d Varför slutade du att spela på KM? . 

för C: 9e Varför har du aldrig anmält dej till KM? 

för samtliga: 

10 Vad skulle du helst av allt vilja arbeta med när du blir vuxen? 
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Test av oberoende 
Samtliga av de korstabuleringar som redovisats i intervjustudien om KM 
(kap 3, exklusive tabellerna i bilaga 2 och 3) har chi-två testats med avseende 
på oberoende. I de fall där antalet varit alltför lågt (< 5) i någon av cellerna, 
har sammanslagningar genomförts och antalet frihetsgrader återfinns i pa
rentesen. 

Kön - föräldraspel x2(1) = 1,2 p> 0,05 
Kön - framtid x2(4) = 31,3 p< 0,05 
Kön - musiksmak x2(3) = 34,1 p< 0,05 
Kön - musikalisk avsmak x2(3) = 15,5 p< 0,05 
Kön - fritidsmusicerande x2(2) =39,8 p< 0,05 
Kön - instrumentval x2(6) = 48,0 p< 0,05 
Kön - musikstudier x2(2) = 27,6 p< 0,05 

SEI-kod - föräldraspel x2(2) = 7,2 p< 0,05 
SEI-kod - framtid x2(4) = 11,7 p< 0,05 
SEI-kod - musiksmak x2(4) = 8,7 p> 0,05 
SEI-kod - musikalisk avsmak x2(6) = 5,0 p> 0,05 
SEI-kod - fritidsmusicerande x2(2) = 2,1 p> 0,05 
SEI-kod - instrumentval x2(4) = 18,2 p< 0,05 
SEI-kod - musikstudier x2(4) = 1,8 p> 0,05 

Stad/landsbygd - föräldraspel x2W = 8,6 p< 0,05 
Stad/landsbygd - framtid x2(2) = 9,7 p< 0,05 
Stad/landsbygd - musiksmak x2(2) = 5,2 p> 0,05 
Stad/landsbygd - musikalisk avsmak x2(3) = 12,2 p< 0,05 
Stad/landsbygd - fritidsmusicerande x2(2) = 15,3 p< 0,05 
Stad/landsbygd - instrumentval x2(4) = 6,6 p> 0,05 
Stad/landsbygd - musikstudier x2(2) = 0,4 p> 0,05 

Musikstudier - föräldraspel x2(2) = 24,7 p< 0,05 
Musikstudier - framtid x2(4) = 16,0 p< 0,05 
Musikstudier - musiksmak x2(4) = 3,0 p> 0,05 
Musikstudier - musikalisk avsmak x2(6) = 14,1 p< 0,05 
Musikstudier - fritidsmusicerande x2(4) = 18,0 p< 0,05 
Musikstudier - instrumentval x2(4) = 35,5 p< 0,05 
Musikstudier - idrott x2(10) = 16,0 p> 0,05 



Musiklinjen vid Framnäs Folkhögskola, årskurs: 

Namn: 

Ålder: 

Huvudinstrument: 

Frâaor  om din  u tb i ldn ing .  

1 Har du gått i ko mmunal musikskola? 

( ) Nej 
( ) Ja (antal år) 

2 Hade du någon regelbunden musikaktivitet, sång eller spel, utanför 
skolan och kommunala musikskolan? 

( ) Nej 
(  )  j a  

3 Vilka av följande kurser hade du på högstadiet? 

( ) Matematik, allmän kurs 
( ) Matematik, särskild kurs 
( ) Engelska, allmän kurs 
( ) Engelska, särskild kurs 

4 Vad hade du för tilivalsämne(n) under högstadiet? 

( ) Tyska 
( ) Franska 
( ) Annat tillval 

5 Vilken utbildning har du efter grundskolan förutom din nuvarande ut
bildning? 

( ) Gymnasium -årig linje 
( ) Annan utbildning 
( ) Ingen 

6 Vilken utbildning tänker du söka i förs ta hand efter dina studier på 
Framnäs? 



2 6 8  

Frågor om dina hemförhållanden under högstadiet fårskurs 7-9) 

7 På vilken ort bodde du ? 

8 Hur bodde du ? 
( ) Hyreslägenhet 
( ) Radhus eller villa 
( ) 

9 Vilket yrke hade din far? 

10 Vilket yrke hade din mor? 

11 Var någon av dina föräldrar engagerad i d essa aktiviteter? 

( ) kyrklig v erksamhet 
( ) facklig/ politisk verksamhet 
( ) annan föreningsverksamhet 

12 Spelade någon av dina föräldrar något instrument? 

( ) Nej 
(  )  j a  

13 Är det något du vill t illägga utöver det du redan har skrivit? 
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Musikstuderandes geografiska spridning med avseende 
h e m o r t :  

pa 

för studerande på Framnås. 
(n= 60) 

i  sammanställningen saknas 
fyra studerande vars hemort 
lig utanför Sverige samt en 
student som ej uppgett hemort. 

för studerande på I/E-iinjen. 
(n= 63) 

I s ammanställningen saknas 
två studerande som ej uppgett 
hemort. 

för studerande pä G/G-linjen. 
(n = 47) 

(Gotland) (Gotland) 
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Intervjufrågor 

(vad sker i mötet mellan den studerande och institutionen). 

1 a) Varför har du valt att utbilda dig till musiklärare? 
b) V arför valde du just GG-varianten/IE-varianten? 
c) Vad fick dig att välja Piteå som utbildningsort? 

2. Vem/vilka i din omgivning har betytt mest (påverkat dig mest) på vägen 
fram till ditt yrkesval? 

3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

4. Vad gör du på din fritid? 

5. Hur ser din studiefinansiella situation ut ? (st udielån mm). 

6. Hur ser du på kårlivet? ( k årarbetet, ditt eget engagemang, fester etc.) 

7. Hur vill du beskriva ditt förhållande till a) politik 
b) kyrka och religion (TG?) 
c) föreningsliv 

8. Hur vill du beskriva din musiksmak? 
a) vilken musik gillar du bäst? 
b) finns det någon musik som du verkligen ogillar? 

9. Hur skulle du vilja placera in dig själv på skalorna? 
( 1= i mycket liten utsträckning; 4= i lika utsträckning; 7= i mycket stor utsträckning) 

a) Jag uppfattar mig själv som 
praktiker 1 2 3 4 5 6 7 teoretiker 

b) Jag uppfattar mig själv som 
lärarinriktad 1 2 3 4 5 6 7 musikerinriktad 
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10. Vad utmärker den utbildning du befinner dig i? 
- hur bedrivs undervisningen? 
- vad kännetecknar lärar - respektive studentroller i utbildningen? 
- är det något speciellt synsätt som genomsyrar utbildningen? 
- gör du som studerande något för att förändra utbildningen? 

11. Uppfattar du musiklärarutbildningen som i första hand musikerinriktad 
eller lärarinriktad ? [ lärarinriktad 1 2 3 4 5 6 7 musikerinriktad ] -

12.Vilka problem i musiklärarutbildningen tycker du är störst ?( de mest 
centrala). 

13. Vad är enligt ditt sätt att se det bästa respektive det sämsta med 
musiklärarutbildningen? 

14. Varför finns det musiklärare? Vilken funktion fyller de? 

15. Hur ser du på musikläraryrkets värde/status i samhället ? 

låg status 1 2 3 4 5 6 7 högstatus 

16. Behandlas frågan om musikläraryrkets roll i samhället i u tbildningen? 
Hur ser du på den frågan? 

17. Vad tror du allmänt sett är bestämmande för att "folk" hamnar i olika 
utbildningar och yrken? 

18. Vilka framtidsplaner har du? 

19. Hur ser du på utvecklingen/framtiden i stort i vårt samhälle? 

20. Är det något du vill tillägga ? 
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Mina mål för .... terminen 19 ... 

1. Jag vill utveckla hela mitt spel och särskilt dessa delar: 

2. Jag vill lära mig dessa stycken: 

Tonsättare Titel Beräknas vara "färdig" Avslutades 

3. Jag beräknar att öva på ovanstående stycken timmar per vecka. 

Namn 
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Självbedömning .... terminen 19 ... 

1. Jag har utvecklat hela mitt spel och särskild de delar som jag planerat: 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 fullständigt 

2. Jag har lärt mig de stycken som jag planerat: 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 fullständigt 

3. Jag har övat på mina stycken i genomsnitt timmar per vecka. 





BILAGA 2 
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En jämförelse mellan Strömnäs och Ros vik 

Med hjälp uppgifter från FOB 90 (tabell SAM 55) var det möjligt att under
söka utbildningsnivå och förvärvsarbete för Piteås olika kommundelar. De i 
intervjustudien ingående bostadsområdena jämfördes i avsikt att finna de 
två områden som skiljde sig mest med avseende på dessa två aspekter. 
Upptagningsområdena för undersökningens mellanstadieskolor uppvisade 
en tämligen likartad social struktur men mellan Strömnäs och Rosvik var 
skillnaderna mest markerade. Dessa två skolor valdes därför ut för att 
kunna studera hur skillnader i föräldrarnas utbildningnivå och socioeko-
nomiska status kan påverka barnens förhållande till musik och musikut
bildning. 

Tabell 70. Procentuell fördelning efter utbildningsnivå för boende (16-64 år) 
i upptagningsområdena för Strömnäs och Rosvik mellanstadium samt Pi
teå Kommun totalt (PK). 

Utbildningsnivå Strömnäs Rosvik PK 

Grundskola/ folkskola 27,8 34,3 34,4 
Gymnasial < 2 år 34,4 35,8 36,9 
Gymnasial > 2år 10,8 12,6 10,5 
Eftergymnasial < 3år 12,1 8,6 9,0 
Eftergymnasial > 3 år 12,1 6,6 6,3 
Forskarutbildning 0,3 0,0 0,1 
Ingen uppgift 2,7 2,0 2,7 

Summa % 100 100 100 
Antal 2 093 1476 25439 

Tabell 70 visar att den största procentuella skillnaden mellan Strömnäs och 
Rosvik återfinns i kategorin grundskola/folkskola som är 6,5 procent vanli
gare förekommande i Rosvik än Strömnäs. Det omvända förhållandet gäl
ler den eftergymnasiala utbildningen som är vanligast i Strömnäs. Om all 
eftergymnasial utbildning slås ihop så erhålles procenttalet 24,5 för Ström
näs och 15,2 för Rosvik. Det är alltså nästan 10 procent fler som har efter
gymnasial utbildning i Strömnäs jämfört med Ros vik. Det framgår också 
av tabellen att värdena för Rosvik och Piteå Kommun ligger i närheten av 
varandra. 
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Efter denna jämförelse av utbildningsnivån kommer yrkesverksamheten 
för boende inom de två bostadsområdena att beskrivas på likartat vis. FOB's 
yrkesschema på en- och tvåsiffernivå har utnyttjats och i tabell 71 har ute
lämnats de värden som för båda bostadsområdena understiger 10 procent. 

Tabell 71. Procentuell fördelning på olika yrkesgrupper i Strömnäs, Rosvik 
och kommunen totalt (PK) för förvärvarbetande över 16 år. 

Yrkesgrupp Strömnäs Ros vik PK 

Tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt, konstnärligt arbete 18,2 15,1 14,2 

Pedagogiskt arbete 11,0 6,3 7,0 

Hälso- sjukvård, socialt arbete 22,0 12,5 16,6 
Administrativt, kameralt, 
kontorstekninskt arbete 13,8 11,9 10,7 
Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel 17,1 25,5 24,0 

Övrigt arbete 17,9 28,7 27,5 

Summa % 100 100 100 
Antal 1742 1198 20 697 

Det framgår av tabellen att hälso- och sjukvårdsarbete är nästan 10 procent 
vanligare i Strömnäs än i Rosvik, och detta beror på till stor del på strömnä-
sområdets närhet till lasarettet. Andelen pedagogiskt verksamma är nästan 
fem procent högre i Strömnäs. När det gäller tillverkningsarbete är förhål
landet det motsatta: det är drygt åtta procent vanligare i Rosvik än Ström
näs. 

Går man ned på tvåsiffernivå i FOB 90 finner man att stål- och metallarbete 
är dominerande i Rosvik (11,4 %) och detta kommer sig förmodligen i första 
hand av närheten till Luleå och SSAB. Sammanfattningsvis kan sägas att 
var fjärde yrkesverksam i Rosvik jobbar inom tillverkningsindustrin och 
ungefär samma andel av befolkningen i Strömnäs är verksam inom sjuk
vården. För man in könsaspekter i resonemanget kan man påstå att Rosvik 
kännetecknas av mansdominerade yrken medan Strömnäs i hög grad ut
märks av de kvinnodominerade sektorerna sjukvård och skolarbete. Lägger 
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man till detta de tidigare påtalade utbildningsskillnaderna så framträder bil
den av två tämligen olikartade bostadsområden. 

På följande vis fördelar sig, på basis av intervjuuppgifterna, eleverna i 
Strömnäs och Rosvik - (t) och (a) betecknar "tjänstemannaskola" respektive 
"arbetarskola". På samma sätt som tidigare definieras socioekonomisk bak
grund genom den av föräldrarna som har den högsta sociala ställningen. 

Tabell 72. Procentuell fördelning av de intervjuade eleverna i Strömnäs 
och Rosvik efter socioekonomisk bakgrund (n=82). 

Socioekonomisk bakgrund 
(SEI-kod) Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Ej facklärd arbetare (<2) 9 6 
Facklärd arbetare (>2) 7 31 
Lägre tjänstemän (<2) 2 3 
Lägre tjänstemän (2<3) 11 22 
Tjm på mellannivå (3<6) 29 22 
Högre tjm, akademiker (>6) 30 11 
Företagare 11 0 
Övriga 1 5 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Tabellen visar att skillnaden mellan bostadsområdena är störst för kategorin 
facklärd arbetare. I Rosvik omfattar denna kategori 31 procent av eleverna 
medan motsvarande procenttal för Strömnäs är sju procent. Den näst stör
sta och omvända skillnaden gäller högre tjänstemän och akademiker. Av 
strömnäseleverna har 30 procent denna sociala bakgrund vilket kan jäm
föras med 11 procent av rosvikseleverna. Vidare kan utläsas att ingen av 
eleverna i Ros vik har föräldrar som är egna företagare medan 11 procent av 
Strömnäseleverna är barn till egna företagare. 

Frågan är hur dessa skillnader i socioekonomisk struktur får genomslag i 
barnens förhållande till musik och musikutbildning. Går det att finna ut 
några svarsmönster i intervjuerna som kan föras tillbaka till de objektiva 
livsvillkoren? 
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Tabell 73. Procentuell fördelning av föräldraspel i Strömnäs och Rosvik. 

Föräldraspel Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Ingen av föräldrarna spelar 48 77 
Modern spelar 29 17 
Fadern spelar 15 3 
Båda föräldrarna spelar 9 3 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Tabellen visar att hälften av de tillfrågade i Strömnäs har någon förälder 
som spelar ett musikinstrument mot endast var fjärde av barnen i Rosvik. 
Värt att lägga märke till är också att endast sex (3+3) pr ocent av barnen i 
Rosvik har spelande pappor vilket kan jämföras med 24 procent i Ström
näs. 

Tabell 74. Procentuell fördelning av framtidsplaner för eleverna i Strömnäs 
och Rosvik. 

Framtidsplaner 
(SEI-kod) Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Arbetare eller lägre tjm (1-4) 14 28 
Högre tjm eller akademiker (5-6) 65 42 
Företagare (7) 9 3 
Övrigt 12 27 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Som framgår av tabell 74 finns det tydliga skillnader mellan skolorna. Dub
belt så vanligt är det bland rosvikseleverna att ange ett yrke inom SEI-kod 1-
4 jämfört med Strömnäs. Fler strömnäselever önskar däremot bli högre 
tjänstemän, akademiker eller egna företagare när de blir vuxna (SEI-kod 5, 6 
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och 7). Vad som döljs av sammanslagningen är att det nästan är dubbelt så 
vanligt förekommande bland strömnäseleverna att önska sig ett yrke inom 
SEI-kod 6 jämfört med eleverna från Rosvik. 

Tabell 75. Procentuell fördelning av lyssnarpreferenser i Strömnäs och 
Rosvik. 

Musikform Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Hård hårdrock 17 17 
Mjuk hårdrock 9 19 
Hip-hop 11 0 
Disco 0 0 
Övrigt 63 64 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Tabellen visar att skillnaden i musiksmak mellan skolorna inte är så utta
lad. En skillnad är att mjukare former av rockmusik förekommer oftare 
bland eleverna i Rosvik jämfört med Strömnäs. Hip-hop förekommer inte 
alls bland eleverna i Ros vik medan 11 procent av strömnäseleverna säger 
sig gilla att lyssna på sådan musik. 

Tabell 76. Procentuell fördelning av musikalisk avsmak i Strömnäs och 
Rosvik. 

Musikform Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Hård hårdrock 20 8 
Dansbandsmusik 7 25 
Klassisk musik 35 53 
Övrigt 38 14 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 
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Tabell 76 visar att mer än dubbelt så många elever i Strömnäs som i Rosvik 
säger sig tycka illa om att lyssna på hård hårdrock. I fråga om dansbandsmu-
sik och klassisk musik innehar skolan i Rosvik de klart högsta värdena -
var fjärde respektive varannan elev säger att de tycker illa om att lyssna på 
dessa musikformer. 

Tabell 77. Procentuell fördelning av fritidsmusicerande i Strömnäs och 
Rosvik. 

Typ av musicerande Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Spelar med kompisar 0 22 
Sjunger med kompisar 4 14 
Sjunger, har sjungit i kör 0 6 
Övrigt musicerande 3 2 
Ingen aktivitet 93 56 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Det mest anslående i denna tabell är att så få bland de intervjuade eleverna i 
Strömnäs spelar eller sjunger på sin fritid medan nästan varannan rosvik-
selev sjunger eller spelar utanför skolan och KM. Detta resultat talar mot te
sen att det bland mellanstadiebarn existerar en social användning av musik. 
En tänkbar förklaring kan vara att lokala kulturmönster och kyrkliga mu
sikaktiviteter i samverkan inverkar på fritidsmusicerandet och åstadkom
mer den stora skillnaden. 

Det ligger nära till hands att förklarara strömnäselevernas låga musikaliska 
aktivitetsgrad (på fritiden) med att de istället sysslar med idrott. Detta visar 
sig emellertid ohållbart, då barnen i Rosvik faktiskt visar sig syssla med 
idrott i nästan lika höga grad: nio procent i Strömnäs är inaktiv och 14 pro
cent i Rosvik. Bland flickorna på Strömnäs är det mycket vanligt att rida (55 
% av flickorna) och i den ena av de två klasserna rider 10 av 13 flickor. Detta 
skall jämföras med de 16 procent av flickorna som ägnar sig åt ridning i 
Rosvik. Strömnässkolans pojkar skiljer sig från Ros vik och även kommu
nen totalt genom att 7 av de 24 intervjuade pojkarna ägnar sig åt långgolf. 

Att studera vid KM visar sig vara i stort sett lika vanligt förekommande på 
båda skolorna: 24 procent spelar och 28 procent har spelat i Strömnäs medan 
motvarande värden för Rosvik är 19 och 39 procent. Det är alltså 11 procent 
fler avhoppare i Rosvik. Hur instrumentfördelningen gestaltar sig på de två 
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skolorna framgår av tabell 78. 

Tabell 78. Procentuell fördelning på instrument i Strömnäs och Rosvik. 

Instrument Strömnäs (t) Rosvik (a) 

Piano 17 6 
Gitarr 2 0 
Stråkinstrument 15 6 
Tvärflöjt, blockflöjt 4 22 
Klarinett, saxofon 7 11 
Bleckblåsinstrument 2 3 
Sång 0 11 
Elgitarr, elbas 0 0 
Övriga instrument 4 0 
Har aldrig spelat 48 42 

Summa % 100 100 
Antal 46 36 

Tabellen visar att piano och stråkinstrument är nästan tre gånger så vanligt 
förekommande i Strömnäs som i Rosvik medan flöjt och sång tycks vara 
vanligast i Rosvik. Vissa av dessa resultat, och särskilt de som gäller Rosvik 
som ligger långt från stadens centrum, kan bero på lärartillgång. Det är tro
ligt att musikskolan ej skickar dit en lärare på ett visst instrument för någon 
enstaka elev. Intentionen är förmodligen från musikskolans sida att så långt 
som möjligt använda de lärare som redan finns på skolan, och detta kan 
troligen i vissa fall styra elevernas instrumentval. 



BILAGA 3 
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Musikstudier 
I denna bilaga redovisas några av de resultat som diskuteras i samband med 
avsnittet musikstudier (s 73 ff). Det gäller spel vid KM i relation till: kön, 
socioekonomisk bakgrund, påverkansfaktorer vid instrumentvalet, place
ring i syskonskaran. Ungefär var fjärde av de intervjuade barnen studerade 
vid KM och de hade en studietid mellan 0,5 och 4,5 år bakom sig. Den grupp 
som tidigare studerat men slutat, hade studerat mellan 0,5 och 4 år och en
dast två av dessa fd elever hade studerat mer än tre år. 

Tabell 79. Procentuell fördelning av musikstudier efter kön (n=369). 

Musikstudier Flickor Pojkar 

Studerar 33 16 
Tidigare studerat 44 36 
Ej studerat 23 48 

Summa % 100 100 
Antal 184 185 

Tabellen visar att ungefär dubbelt så många flickor som pojkar spelar vid 
KM. Som också framgår av tabellen är det ungefär dubbelt så många pojkar 
i den grupp som ej spelat på KM. 

Tabell 80. Procentuell fördelning av musikstudier efter socioekonomisk 
bakgrund (n=361). 

Musikstudier 
1 

Socioekonomisk bakgrund (SEI-kod) 

2 3,4 5 6 7,8 

Studerar 25 24 22 22 37 24 
Tidigare studerat 22 43 42 37 43 46 
Ej studerat 53 33 35 41 20 30 

Summa % 
Antal 

100 
36 

100 
79 

100 
85 

100 
78 

100 
46 

100 
37 
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Teckenf örklar ingfSEI-kodì 
1. Ej facklärd arbetare (< 2) 
2. Facklärd arbetare (> 2) 
3,4. Lägre tjänstemän (< 3) 
5. Tjm på mellannivå (3 < 6) 
6. Högre tjm, akademiker ( > 6) 
7,8. Företagare, lantbrukare 

Som framgår av tabell 80 återfinns de största procentuella skillnaderna hos 
den grupp som ej studerat vid KM. Drygt hälften av ej facklärda arbetares 
barn (SEI-kod 1) har inte anmält sig till KM vilket kan jämföras med var 
femte i SEI-kod 6. Bland de som studerar vid KM innehar SEI-kod 6 det 
högsta värdet (37%) medan övriga SEI-koder ligger strax under 25 procent. 

Tabell 81. Påverkansfaktorer vid instrumentvalet hos de som studerar och 
de som tidigare har studerat vid KM (n= 237). 

Påverkansfaktor Studerar Tidigare studerat 

Föräldrar 19 8 
Syskon 12 5 
Lärare 3 4 
Kompis 10 13 
Eget val 39 45 
Ville spela annat instrument 3 9 
Övrigt 14 16 

Summa % 100 100 
Antal 90 147 

Det framgår av tabellen att 45 procent av de som tidigare har studerat vid 
KM och 39 procent av de som studerar, anser sig ha gjort ett eget val av in
strument. Motsvarande siffror för de som säger sig vara påverkade i sitt in
strumentval av föräldrar eller syskon är 13 respektive 31 procent, vilket ty
der på att familjen är en betydelsefull faktor vid instrumentvalet för de ele
ver som fortsätter sina musikstudier under längre tid. 
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Tabell 82. Procentuell fördelning av placering i syskonskaran bland de som 
spelar och de som tidigare har spelat vid KM (n=237). 

Placering i 
syskonskaran Studerar Tidigare studerat 

Yngsta barnet 32 40 
Mellanbarn 29 26 
Äldsta barnet 37 27 
Enda barnet 2 7 

Summa % 100 100 
Antal 147 90 

Som tabellen visar är det åtta procent vanligare att vara yngsta barnet bland 
de som har spelat och slutat i jämförelse med de som spelar vid KM. Det är 
dessutom tio procent fler äldstabarn bland de som spelar. Dessa jämförelser 
pekar på att det är betydligt vanligare bland yngsta än bland äldsta barnen i 
familjen att sluta studera vid musikskolan efter någon termin. 
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