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Abstract 
Ingrid Göranzon: Inflytande och delaktighet i musikskolan. En enkätstudie av de kommunalt finansierade 

musikskolorna i Uppsala. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, C-uppsats, 2011. 

Den kommunala musikskolan har en unik funktion i det svenska samhället, och många svenska 

barn och ungdomar berörs av den. Sedan 1970-talet har det i stort sett funnits en i varje svensk 

kommun. Trots att musikskolorna haft en liknande utveckling har det inte funnits någon central 

organisation, med gemensamma mål och riktlinjer. Under åren har det gjorts ett flertal 

undersökningar av musikskolan, men få gånger har frågan vad är målet med musikskolan ställts till 

musikskolans elever. Syftet med denna uppsats var att ge en bild av elevernas syn på den 

kommunala musikskolans mål. Det huvudsakliga underlaget till uppsatsen är en 

enkätundersökning gjord med eleverna på de tre kommunalt finansierade musikskolorna i 

Uppsala. I skolornas mål ligger fokus på inflytande och delaktighet för eleven, därför har 

enkätresultatet analyserats utifrån dessa begrepp. Resultatet av enkäten visade att majoriteten av 

eleverna är överens med musikskolans målbild och anser att de får vara med och bestämma. För 

att skolorna fullt ut ska nå sina mål behövs dock mer kommunikation mellan lärare och elev, en 

djupare förståelse av begreppen inflytande och delaktighet samt vad de egentligen innebär. Detta 

resultat svarar dock bara mot en del av syftet, eftersom resultatet enbart beskriver läget i Uppsala. 

Debatten kring den kommunala musikskolan handlar om att det inte finns någon central 

organisation, och vad det medför. I och med att alla kommunala musikskolor är skilda från 

varandra behöver samma fråga ställas i flera kommuner. Den kommunala musikskolan har en 

unik funktion i samhället och därför bör samhället sträva efter att kunna erbjuda samma standard 

för alla barn och ungdomar, oavsett var i Sverige de bor.  
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1. Inledning 
Musikskolan är ett begrepp som många svenskar har en relation till. Vissa har enbart hört talas 

om den i högen av allmän information som skolan delar ut, men inte blivit lockad att ta reda på 

mer. Ett flertal har gått någon termin, kanske provat flera olika instrument, men insett att det inte 

var något för dem. Andra har gått på musikskolan i flera år och blivit skickliga på sina instrument, 

eller i alla fall haft en rolig och lärorik fritidssysselsättning. Någon kan ha hamnat i den stundtals 

oändliga kön till pianospel, och när hon slutligen kommit fram redan börjat betala för dyra 

privatlektioner. Oavsett vilken grupp man hör till så är musikskolan ett fenomen som berör.  

Sedan 1970-talet har det i stort sett funnits en kommunal musikskola i varje svensk kommun. 

Trots att de många gånger haft liknande utveckling har det inte funnits någon central 

organisation, med gemensamma mål och riktlinjer för musikskolan. Svenska Kommunförbundet 

har dock två gånger gett ut böcker med allmän vägledning för verksamheten. 1997 bildades 

SMOK, Sveriges Musik och Kulturskoleråd.1 Dess vision är att ”Alla barn och ungdomar har 

rättighet och möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter genom tillgång till en 

mångfald av konstnärliga uttryck.”2 I dagens samhälle har musik- och kulturskolorna en egen 

plats och funktion, som i dagsläget inte kan ersättas. Den debatt som finns kring musikskolan 

handlar främst om att det inte finns någon central organisation. I och med att musikskolan enbart 

är kommunalt styrd har den utvecklats på olika sätt från kommun till kommun. I vissa fall har 

man valt att utvidga verksamheten till att även innefatta andra konstområden och bildat en 

kulturskola. I andra fall har kommunen valt att till största del avveckla musikskolans verksamhet. 

Under åren har det gjorts ett flertal undersökningar och utredningar i olika kommuner, men det 

är få gånger frågan vad är målet med musikskolan verkligen har ställts till dem det främst berör, 

nämligen musikskolans elever.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av elevernas syn på den kommunala musikskolan och 

jämföra det med de mål som finns för musikskolan idag. I studien förs även en diskussion om 

hur musikskolans mål kan komma att utvecklas i framtiden.   

 

För att nå syftet med denna uppsats studerar jag de tre musikskolor i Uppsala som finansieras av 

Uppsala kommun. Dessa är Musikskolan i Uppsala (hädanefter MU), Österledskyrkans 

                                                 
1 Hemsida för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, (Besökt oktober 2011), http://www.smok.se/.  
2 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoKs Plattform (Besökt oktober 2011), 
http://www.smok.se/sites/smok.se/files/pages/Plattform.pdf. 
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Musikskola (hädanefter ÖM) och Kulturskolan i Ekeby Bruk (hädanefter KEB). I 

uppdragsbeskrivningen från kommunen till dessa musikskolor nämns ord som elevens 

individuella behov, inflytande och delaktighet.3 Detta är ord som tyder på att grundtanken i målet 

med musikskolans verksamhet är att eleverna ska få sätta sina egna mål. Hur väl uppfylls målen 

om delaktighet och inflytande över undervisningen på musikskolorna i Uppsala4 enligt eleverna? 

1.2 Metod och Material 

För att få material till denna uppsats gjordes en elevundersökning med eleverna på de tre 

musikskolor i Uppsala som finansieras av Uppsala Kommun. Undersökningen gjordes i 

samarbete med Jennie Lindbergh på Barn och Ungdomsenheten på Kontoret för Barn, Ungdom 

och Arbetsmarknad på Uppsala Kommun. Vi har tillsammans tagit fram undersökningen och de 

har sedan sammanställt resultatet som analysen bygger på. Barn och Ungdomsenheten kommer 

själva främst att använda sig av resultatet av undersökningen men även till viss del av analysen 

som presenteras i denna uppsats. De har även bidragit med vissa dokument, uppdrag från 

kommunen till musikskolorna, åtaganden från musikskolorna till kommunen och 

årsuppföljningar av musikskolorna. Jag har även haft ett möte med rektorn för den kommunala 

musikskolan(MU), Bo Frick då vi pratade om musikskolans målbild.  

1.2.1 Val av elevundersökning 

Vid valet av hur elevundersökningen skulle genomföras fanns det tre alternativ. Det första var att 

göra en kvantitativ enkätundersökning, det andra att göra kvalitativa intervjuer och det tredje var 

att göra en kort enkätundersökning för att sedan göra utvalda intervjuer beroende på resultatet av 

enkäten. Att göra någon form av intervju valdes bort eftersom det skulle behöva göras ett allt för 

stort antal intervjuer för att kunna få ett mer heltäckande resultat. Medarbetarna på Barn och 

Ungdomsenheten har ofta använt sig av kvantitativa enkäter under de senaste åren och det finns 

redan en fungerande rutin för arbetet. Det mest praktiska alternativet för enkäten var att göra en 

webbenkät för då kan respondenterna göra den hemifrån och behöver inte lägga dyrbar 

undervisningstid på det. En webbenkät är också att föredra framför en pappersenkät eftersom 

respondenten då besparas det extra arbete som krävs för att skicka tillbaka enkäten. Alla 

musikskolor hade dock inte tillgång till elevernas e-post-adresser, därför blev länken till enkäten 

med lösenord utskickat via brev till eleverna.  

                                                 
3 Lundström, Ulf, Uppdrag 2008-2010: Kommunala musikskolan, (Uppsala, 2007).  
Lindbergh, Jennie, Uppdragsbeskrivning 2010: Österledskyrkans musikskola, (Uppsala, 2009).  
Lindbergh, Jennie, Uppdrag 2010: Kulturskolan i Ekeby Bruk, (Uppsala, 2009). 
4 Som finansieras av Uppsala kommun 
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Åldern på musikskolans elever sträcker sig från 6 till 20 år, så nästa problematik var att göra en 

enkätundersökning som fungerade i alla åldersgrupper. Ett urval behövde göras, och det 

bestämdes att elever från 11 år och uppåt fick svara på enkäten eftersom för de yngre eleverna 

fanns det en risk att föräldrarna skulle fylla i enkäten. Detta skulle kunna leda till en ökad risk för 

ett missvisande resultat. Enkäten skickades ut till alla elever över 11 år på de tre kommunalt 

finansierade musikskolorna, ca 1520 elever. 

Vid utformandet av enkäten diskuterades frågorna och påståendena utifrån olika teman. Enkäten 

i sin helhet, med frågorna i den ordning som de presenterades för respondenterna finns med i 

Bilaga 1: Enkätfrågor. I resultatdelen är frågorna och påståendena presenterade i en annan 

ordning än i enkäten eftersom vissa frågor hör ihop i kategorier trots att dessa kategorier inte 

presenterades i enkäten.  Frågorna och påståendena är presenterade utifrån sex olika kategorier, 

vilka beskrivs närmare i kapitel 1.2.2 till 1.2.7.  

1.2.2 Bakgrundsfrågor 

Första delen av enkäten rörde elevens bakgrund och de flesta av dessa frågor är kommunens 

standardfrågor i enkätundersökningar för barn och unga. Utöver standardfrågorna var det för 

denna enkät sex frågor som handla specifikt om elevens instrumentutövning på musikskolan och 

i hemmet. Sista frågan i denna kategori, varför valde du att börja på musikskola?, var den som mest 

frångick kommunens standardförfarande vid enkätundersökningar. Det ultimata sättet att besvara 

frågan vore att ge eleverna en tom rad, för att på så sätt få ett spontant svar. Risken skulle då vara 

att resultatet innehöll lika många svar som antalet respondenter. En kompromisslösning valdes, 

genom en lista på flera möjliga anledningar där eleverna sedan fick välja det alternativ som 

passade bäst. För de som hade en annan anledning fanns möjligheten att fylla i en tom rad.  

I resterande delar av enkäten gavs eleverna påståenden med fem svarsalternativ, vilka var; stämmer 

helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls och vet inte. Detta är Uppsala 

kommuns standardsystem i enkäter till barn och ungdom.  I kapitel 3 där enkätresultatet 

presenteras och analyseras tolkas ibland svaret vet inte som ett svar likställt med stämmer inte alls. 

Om vet inte tolkas på något annat sätt än vet inte förtydligas det då varför. Trots detta är det 

viktigt att markera att det var en enkät som skulle fungera även för yngre barn och 

svarsalternativet vet inte fanns med även för att det alltid skulle finnas ett möjligt svarsalternativ 

om eleven inte visste vad den skulle svara. 

I slutet av enkäten fick eleverna chans att skriva övriga kommentarer. De som är relevanta för 

ämnet används i presentationen för resultatet av enkäten.  
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1.2.3 Inflytande och delaktighet 

Denna kategori kretsar kring orden inflytande och delaktighet, eftersom det är centrala begrepp i 

uppdragsbeskrivningen för alla tre musikskolorna i studien. Enkäten skulle visa om eleverna 

känner sig delaktiga och på vilket sätt inflytandet visar sig i undervisningen. Från början fanns det 

en mängd olika påståenden som handlade om hur mycket och på vilket sätt eleven anser sig få 

bestämma över sin egen undervisning. Dock blev det i slutändan för många frågor, något som lätt 

skulle kunna bidra till förvirring hos respondenterna. De olika påståendena sammanfattades i ett, 

nämligen jag får vara med och bestämma vad jag ska göra på lektionerna.  

I uppdragsbeskrivningen från Uppsala Kommun till MU står det att varje elev ska ha en 

individuell studieplan.5 MU svarade på detta i sitt åtagande för 2011 att de kommer att starta med 

detta uppdrag samtidigt som de utvecklar kursplaner för varje ämne och ämnesgrupp, för att ha 

en utgångspunkt för den individuella studieplanen.6 Detta arbete var planerat att bli färdigt under 

höstterminen 2011. Eleverna fick ändå påståendet jag har en individuell studieplan för att se i vilken 

utsträckning det finns idag, såväl på MU som på KEB och ÖM. 

1.2.4 Lust att lära 

Den andra kategorin av påståenden handlar om elevernas lust att lära. Musikskolans verksamhet 

är frivillig, och för att uppnå individuella mål med undervisningen krävs därför att eleverna 

känner ett intresse för sin undervisning. Respondenterna fick några olika påståenden för att se 

hur väl de trivs med sina lektioner.  

1.2.5 Kommunikation 

Viktigt både för undervisningen och för att kunna uppfylla målen om elevens delaktighet är att 

det finns en bra kommunikation mellan lärare och elev. Därför ställdes några påståenden till 

eleverna angående relationen till läraren.  

1.2.6 Utveckling 

En av de främsta fördelarna för en elev med att ha en studieplan är att han får en uppfattning om 

vad planen för hans fortsatta utveckling är. För att detta ska uppfyllas krävs dock en regelbunden 

uppföljning mellan lärare och elev. Några av påståendena handlar därför om vilken uppföljning 

av undervisningen som finns idag.   

                                                 
5 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala musikskolan.  
6 Frick, Bo, Åtagande 2011, (Uppsala, 2010). 
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Det första uttalade målet med den kommunala musikskolan var att främja stadens musikliv 

genom att utbilda nya amatörmusiker. Detta kommer att beskrivas mer ingående i kapitel två. 

Trots att detta inte är ett primärt mål idag är det ändå intressant hur väl det uppfylls, om 

musikskolan lyckats med det den en gång startades för att göra.  

1.2.7 Trygghet/Lika behandling 

Påståendena i denna kategori hör till Uppsala kommuns standardfrågor i enkäter till barn och 

ungdom. Respondenternas övriga kommentarer visar att dessa påståenden var svåra att besvara 

eftersom många elever bara har enskild undervisning och således inte kan svara på om de 

behandlas på samma sätt som andra elever.  

1.3 Begrepp 

1.3.1 Inflytande och delaktighet 

Begreppen inflytande och delaktighet nämns i uppdragsbeskrivningarna till alla tre kommunalt 

finansierade musikskolor i Uppsala kommun. Det är även begrepp som läggs extra stort fokus på 

i uppsatsen, därför krävs det en förklaring till vad som menas med inflytande och delaktighet.  

I uppdragsbeskrivningen till MU står det att ”deltagarna vid musikskolan ska uppleva goda 

möjligheter till inflytande och delaktighet”. Det står även att ”barn och ungdomar ska vara 

delaktiga i verksamhetens utformning och varje elev skall ha en individuell kursplan”. 

Uppdragsbeskrivningarna till ÖM och KEB är formulerade annorlunda, där står det att ”ge unga 

möjligheter till fördjupat engagemang, eget skapande, inflytande och ansvar”.7 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet inflytande som ”möjlighet att påverka” och begreppet 

delaktighet som ”aktiv medverkan”.8  

Ett annat sätt att se på begreppen inflytande och delaktighet är genom Trialogmetoden. Metoden 

har utvecklats utifrån Sherry Arnsteins Ladder of Citizen Participation för att passa för skola och 

kommun.9 I och med att denna uppsats handlar om barn och ungdomar så presenteras metoden 

genom versionen för skola, Delaktighetstrappan för Skoldemokrati.10 Metoden består av tio steg, där 

det nedersta steget är inget inflytande och det översta steget är självbestämmande. Mellan dessa 
                                                 
7 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala musikskolan, s. 3,6.  
Lindbergh, Uppdragsbeskrivning 2010: Österledskyrkans musikskola, s. 2. 
Lindbergh, Uppdrag 2010: Kulturskolan i Ekeby Bruk, s. ?? 
8 Delaktighet, Nationalencyklopedin, 2011, (Besökt december 2011) 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/sve/delaktighet?i_h_word=delaktighet 
Inflytande, Nationalencyklopedin, 2011, (Besökt december 2011) 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/sve/inflytande?i_h_word=inflytande 
9 Hemsida för Trialog, Trialogmetoden, (Besökt december 2011) http://www.trialog.se/tmetoden.htm. 
10 Trialog, Delaktighetstrappan för Skoldemokrati, (Besökt december 2011) http://www.trialog.se/images/trappan_s.pdf. 
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finns i ordning nedifrån och upp manipulation, dekoration, information, välja bland alternativ, 

lämna synpunkter, inbjudan till dialog, eget initiativ och lika bestämmande  

1.4 Forskningsläge 

I inledningen ovan nämndes böcker utgivna av Svenska Kommunförbundet, som vägledning för 

verksamheten i den kommunala musikskolan. 1976 kom Den kommunala musikskolan och 1984 

kom en uppdaterad version Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet. Dessa arbeten 

kommer att fungera som huvudlitteratur för uppsatsen, eftersom de är utgivna som allmänna 

riktlinjer för den kommunala musikskolan. De kommer även att ligga till grund för 

bakgrundskapitlet, på grund av att de ger en nationell bild av musikskolans utveckling.  

Under åren har det gjorts ett flertal studier kring den kommunala musikskolan, men oftast har de 

varit inriktade på att undersöka en eller ett fåtal musikskolor. Tillvägagångssättet har främst varit 

enkät eller intervjuer, men få har valt att genomföra en större enkätundersökning med eleverna 

på en musikskola. De flesta av undersökningarna har varit fokuserade på lärare och annan 

personal eller att enbart göra intervjuer med ett fåtal elever.11 Den undersökning som ligger 

närmast mitt tillvägagångssätt är Cecilia Frostensons undersökning av Kulturskolan i Stockholms 

stad 2003.12 Hon gjorde en enkätundersökning med ett urval på cirka 7 % av musikeleverna på 

skolan, och ställde frågor kring deras upplevelse av undervisningen. Detta jämfördes sedan med 

skolans ämnesplaner för musik. Undersökningens resultat visade att elevernas uppfattning stämde 

överlag bra överens med ämnesplanerna.  

Eftersom det finns så få utredningar av den kommunala musikskolan med liknande 

tillvägagångssätt som denna uppsats använder sig av har studier av elever i andra sammanhang 

valts ut. Till exempel Maria Karlssons akademiska avhandling från 2002 om Musikelever på 

gymnasiets estetiska program.13  Den bygger på en enkätundersökning med musikelever på gymnasiets 

estetiska program. Syftet med avhandlingen var att ta reda på elevernas bakgrund och 

förutsättningar, vad som påverkar dem och vad de har för attityd till undervisning. Detta låg 

sedan till grund för avhandlingens andra syfte, att analysera elevernas motivation utifrån olika 

motivationsprocesser, samt att ta fram en modell för att beskriva motivation inom 

musikundervisning. Resultatet hon kom fram till var att vidare studier av musikpedagogisk 

                                                 
11 Brändström, Sture & Wiklund, Christer, Två musikpedagogiska fält, (Umeå, 1995). 
Carlsson, Jan, En studie av ungdomars tankar och upplevelser kring en kommunal musikskola, (Örebro, 2003). 
Persson, Torgil, Del låg i luften, (Göteborg, 1998). 
Sundstedt, Ragnar (red.), Musik för alla, (Stockholm, 1998). 
12 Frostenson, Cecilia, Lust och glädje, (Stockholm, 2001). 
13 Karlsson, Maria, Musikelever på gymnasiets estetiska program, (Malmö, 2002). 
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motivationsforskning är betydelsefullt, eftersom eleverna inom musikundervisning får stort 

utrymme för självstyrning.  

Avhandlingen i musikpedagogik av Claes Ericsson från 2002, Från guidad visning till shopping och 

förströdd tillägnelse, handlar om varför elever ska vara delaktiga i musikundervisning. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka hur ungdomar uppfattar musikaliskt lärande samt formulera 

begrepp för hur uppfattningen ska förstås teoretiskt. Tillvägagångssättet för undersökningen var 

gruppsamtal med elever på grundskolan. Resultatet av avhandlingen var ett antal olika begrepp, 

för att förklara ungdomars uppfattning av musikundervisning. Ett exempel är begreppet guidad 

visning som innebär att musikundervisningen ska presentera olika musikformer för eleverna, vilket 

har setts som musikundervisningens främsta syfte. Ett annat begrepp är shopping som beskriver 

hur elever medvetet väljer utifrån olika musikaliska preferenser för att skapa en individuell stil.14   

Sammanfattningsvis är forskning kring musikskolan, och även musikpedagogik i övrigt, ett 

område som ständigt utvecklas och behöver ny forskning och undersökningar.  

1.5 Disposition 

I inledningen presenteras uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar. I delkapitel 1.2 Metod och 

Material beskrivs hur arbetet kring elevundersökningen och uppsatsen har framskridit. I 

delkapitel 1.3 förklaras vissa begrepp som är väsentliga för uppsatsen. I nästa delkapitel 1.4 

framställs tidigare forskning om ämnet som är relevant för uppsatsens innehåll.  

Kapitel två är en redogörelse över musikskolans bakgrund, som tar avstamp främst i de två 

böckerna utgivna av Svenska kommunförbundet.15 Kapitlet rör sig i första hand kring de olika 

mål och syften som musikskolan har haft genom historien. Bakgrunden redovisas kronologiskt 

utifrån utvecklingen i Sverige och i Uppsala.  

Tredje kapitlet av uppsatsen innefattar resultatet av elevenkäten och är uppdelat utifrån de sex 

frågekategorierna i enkäten. I kategorierna presenteras frågorna och deras resultat med hjälp av 

ett efterföljande diagram. Utöver detta kommer några frågor och påståenden att ställas mot 

varandra.  

Det sista kapitlet innehåller en slutdiskussion där analyserna av enkätresultatet sammanfattas och 

återkopplas till det inledande syftet och frågeställningen. 

                                                 
14 Ericsson, Claes, Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse, (Malmö, 2002). 
15 Den kommunala musikskolan.  
Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, (Stockholm, 1984). 
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2. Den kommunala musikskolans historia 
Före andra världskriget var tillgången till fri och enskild musikundervisning begränsad. I de högre 

läroverken fanns instrumentalundervisning för ett fåtal elever, men för övriga var det enda 

alternativet privatundervisning vilket för många var alltför kostsamt. Trots detta strävade många 

orter efter att ha ett aktivt musikliv med olika orkestrar och körer. Dessa verksamheter behövde 

ständigt ny tillströmning i form av musikanter och ledare, vilket gjorde att flera orter började 

överväga att starta en frivillig musikundervisning för allmänheten.16 I och med andra världskrigets 

utbrott 1939 blev dock musikundervisning mindre prioriterat.   

2.1 Uppsala folkskolas musikavdelning 

1945 började planer på en musikskola i Uppsala smidas mellan Karl Söderberg, rektor för 

folkskolan och Frendy Hjelm, dirigent för Uppsala Arbetares Musiksällskap.17 Denna idé togs till 

Uppsala Stads fullmäktige, och i beslutsunderlaget Uppsala Stads fullmäktiges tryck n:r 163 år 

1945 stod det skrivet om anordnandet av musikundervisning i folkskolan. Målet med 

undervisningen var att ”[u]ndervisningen skulle ge elever vid folkskolan utbildning i 

instrumentalmusik samt vara så omfattande, att eleverna erhölle en säker grund för att efter 

skolans slut på egen hand kunna utföra musik eller fortsätta sin utbildning vid högre läroanstalt.”  

 

Höstterminen 1946 startade undervisningen med cirka 100 elever. De undervisades i bland annat 

instrumenten piano, träblås, bleckblås och slaginstrument. I musikskolans reglemente stod det 

om undervisningens mål, ”[m]usikundervisningen vid Uppsala Stads folkskola har till uppgift att 

meddela elever vid folkskolan undervisning i musik samt att även på annat sätt främja musiklivet 

inom staden.”18 

 

Verksamheten på musikskolan blomstrade och utvidgades med tiden, och 1948 började 

musikskolans rektor och Uppsala Stads fullmäktige i kommunikation genom brev fundera på hur 

de skulle kunna erbjuda musikundervisning även till personer utanför folkskolan. Utifrån ett 

beslut från Uppsala Stads fullmäktige startades en utredning kring möjligheten att starta en 

kommunal musikskola. En stor del av utredningen handlade om att undersöka läget i andra 

kommuner, för att se hur de gått tillväga i utvecklingen av musikskolan. Det framkom av 

                                                 
16 Den kommunala musikskolan, s. 9-10.   
17 Idag Uppsala Blåsorkester;  
Hemsida för Uppsala Blåsorkester, Uppsala Blåsorkesters historia, (Besökt november 2011) 
http://www.uablasorkester.se/historik.html. 
18 Uppsala Stadsarkiv, Folkstyrelsen F IV:10 
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undersökningen att det 1948 fanns kommunala musikskolor i Borås, Jönköping, Linköping, 

Lund, Nacka, Sollentuna, Spånga och Växjö. Av dessa var Jönköping den ledande, och många av 

de andra musikskolorna ansåg sig ha inspirerats av deras utveckling. 19  

Musikskolor fortsatte att utvecklades över hela landet, i olika konstellationer men i allra högsta 

grad påverkade av varandra. I Uppsala skulle det dock komma att dröja ända tills höstterminen 

1956 innan Uppsala kommunala musikskola för första gången skulle öppna sina portar.  

2.2 Uppsala kommunala musikskola 

År 1954 togs till slut ett beslut av fullmäktige om att inrätta en kommunal musikskola. De 

bestämde att Uppsala folkskolas musikskola skulle övergå i den nya skolan höstterminen 1956. 

Utvecklingen drevs även denna gång delvis av Karl Söderberg och Frendy Hjelm, men främst av 

Oscar Hedquist, pianolärare och föreståndare för Uppsala folkskolas musikskola. Under 

musikskolans första termin hade skolan cirka 700 elever och undervisning i instrumentgrupperna 

piano, stråkinstrument, träblås, bleckblås, musikkunskap och ett flertal orkestrar. I reglementet 

för Uppsala kommunala musikskola finns målet med skolan formulerat, ”[k]ommunala 

musikskolan i Uppsala har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna personer bosatta i 

Uppsala Stad undervisning i instrumentalmusik och elementär musikteori samt att även på annat 

sätt verka för musiklivets främjande i staden.”  

Uppsala kommunala musikskola fortsatte vara en aktiv röst inom musikskolornas Sverige och var 

bland annat inblandade i ett förslag till regeringen om statliga bidrag till musikskolorna.20 

2.3 ”Den kommunala musikskolan” 

Under 1970-talet blomstrade de kommunala musikskolorna och de hade sammanlagt cirka 

250 000 elever. Det fanns en kommunal musikskola i tre fjärdedelar av landets kommuner. Dessa 

musikskolor har alla haft en enskild utveckling eftersom de byggts upp på olika sätt i varje 

kommun, även om de till viss del påverkats av varandra. Önskemål uppkom om att verksamheten 

skulle bli mer enhetlig över hela landet och 1976 gav Kommunförbundet ut Den kommunala 

musikskolan, en vägledning vid planeringen av arbetet i den kommunala frivilliga 

musikundervisningen.21 I denna guide hävdas det att den kommunala musikskolans huvuduppgift 

är ”att ge frivillig individualiserad musikundervisning” och att skapa intresse och förutsättningar 

för ett aktivt musicerande i olika former och på olika färdighetsnivåer.22 Undervisningen skulle 

                                                 
19 Uppsala Stadsarkiv, Folkstyrelsen F IV:10 
20 Uppsala Stadsarkiv, Folkstyrelsen F IV:10 
21 Den kommunala musikskolan, s. 3.   
22 Den kommunala musikskolan, s. 15, 17.   
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bestå av en grundkurs för barn i lägre åldrar, ämneskurser för äldre barn och vuxna och 

gruppverksamhet med ensemblespel och orkester. Förutom detta ger boken en ingående 

beskrivning av hur en ultimat musikskolas verksamhet bör se ut, både utifrån undervisning och 

administration.  

2.4 ”Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet” 

1982 gjordes en enkätundersökning om landets kommunala musikskolor, och då framkom det att 

det fanns en musikskola i alla utom två eller tre av landets kommuner. De påverkades mycket av 

varandra, och man kunde se en liknande utveckling av den kommunala musikskolan trots att det 

inte fanns någon gemensam central organisation. Efterfrågan på vägledning från Svenska 

kommunförbundet var stor, vilket ledde till en ny uppdaterad utgåva av deras arbete, Den 

kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet år 1984.23 Boken var uppdaterad för att passa de nya 

situationer som den kommunala musikskolans verksamheter kunde hamna i.  

En förändring var ett tillägg till den målbild som presenterats i 1976 års upplaga. De menar att 

förutom den huvudsakliga uppgiften för musikskolan, att utbilda barn och ungdom i instrument, 

så har den kommunala musikskolan ett kulturpolitiskt ansvar. Musikskolan ”har till uppgift att ge 

kunskaper om och skapa en positiv attityd till musik.”  

Verksamheten i musikskolan skall24 

- Ge eleverna kunskap i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull 
och stimulerande del av deras liv 

- Vidga och fördjupa elevernas musikaliska erfarenheter och därigenom bidra till deras 
utveckling till medvetna och självständiga människor – 

- Träna elevernas uttryckningsförmåga och därigenom öka deras möjligheter till samverkan och 
kontakt med andra människor 

- Genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang 
- Skapa aktiva lyssnare och motverka passiviserande musikkonsumtion 
- Belysa sambandet mellan musik och andra konstformer 
 

2.5 Musikskola/Kulturskola 

Redan i Den kommunala musikskolan tog man upp att i musikskolans verksamhet kunde gärna 

andra ämnen ingå, främst dans. I Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet går man ett steg 

längre och tar redan i de allmänna målen för musikskolans verksamhet upp att de ska ”belysa 

                                                 
23 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet.  
Den kommunala musikskolan. 
24 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, s. 18, 20-21. 
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sambandet mellan musik och andra konstformer.” De beskriver även olika riktlinjer för 

undervisning i dans och drama/teater.25  

Utvecklingen av den kommunala musikskolan i Sverige under senare delen av 1980-talet och 

1990-talet handlade mestadels om det faktum att ett flertal musikskolor övergick till att vara 

kulturskolor. Begreppet kulturskola definieras av Nationalencyklopedin som en skola med 

undervisning i minst tre olika kulturområden.26 Denna utveckling pågår fortfarande idag och 

därför har det gjorts ett flertal utredningar av fenomenet. 1994 försökte Lars Graneheim ge olika 

anledningar till varför man går från musikskola till kulturskola, till exempel för att man vill ge 

möjligheten för barn och ungdom att utvecklas även inom andra konstområden. En annan 

utveckling som skett under 1990-talet är att många musikskolor fått det svårt ekonomiskt, vilket i 

flera fall har lett till avveckling. Graneheim menar att flera kommuner löste detta problem genom 

att bilda kulturskola och bredda utbudet, och på så sätt kunna tilltala fler.27  

Idag finns det tre kommunalt finansierade musikskolor i Uppsala Kommun, Musikskolan i 

Uppsala (MU), Österledskyrkans Musikskola (ÖM) och Kulturskolan i Ekeby Bruk (KEB). MU 

är den största av de tre musikskolorna i studien och enligt deras årsuppföljning för 2010 har de 

totalt cirka 2000 elever utdelat på 19 instrument/ämnen.28 ÖM är den minsta musikskolan och 

hade vid årsskiftet 2010/2011 13 olika instrument/ämnen och totalt 73 elever.29 KEB är den 

enda av skolorna i studien som är en kulturskola, de erbjuder undervisning även i teater, bild och 

dans. I musik har de cirka 700 elever fördelade på 19 instrument/ämnen.30  

I uppdragsbeskrivningen från Uppsala Kommun till MU står det att målet är att ”fritids- och 

kulturverksamheten ska vara mötesplatser och arenor för demokratiarbete, skapande aktiviteter, 

positiv identitetsutveckling, ungdoms- och kulturevenemang, insatser mot droger och annan 

riskutveckling hos barn och ungdomar”. Det finns även ett flertal mål som är specifika för 

musikskolan, som att den ”ska ge barn och ungdomar tillgång till en meningsfull kultur- och 

fritidsaktivitet, rik på konstnärlig upplevelse i en stimulerande och utvecklande miljö. Varje elev 

ska genom sitt musicerande ges kulturell stimulans och förmåga till eget kulturskapande. 

Verksamheten ska vara lyhörd för ungas behov, ta tillvara på och främja ungas intressen och 

kreativitet.” Detta är de centrala målen för verksamheten, men musikskolan ska även fungera 

                                                 
25 Den kommunala musikskolan – en resurs i kulturlivet, s. 18, 21, 36-37. 
26 Kommunal musikskola, Nationalencyklopedin, 2011, (Besökt december 2011) 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/kommunal-musikskola 
27 Frostenson, Lust och Glädje, s. 22. 
28 Frick, Bo, Uppsala Musikskolas årsuppföljning 2010, (Uppsala, 2011), s. 6. 
29 Österledskyrkans Musikskola, Preliminär årsuppföljning 2010, (Uppsala 2010), s. 2, 
30 Sjöström, Helena, Sörbom, Gunnel & Holmberg, Ulf, Kulturskolan i Ekeby Bruk verksamhetsåret 2010, (Uppsala, 
2011), s. 1, 10. 
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som ett fritidsintresse som ger eleverna kunskaper och erfarenheter för resten av livet. Den ska 

också bidra till att stärka elevens självkänsla, ge en positiv identitetsutveckling och stärka kreativt 

tänkande. Utöver detta ska musikskolan inspirera till fortsatt musicerande.31  

3. Elevernas uppfattning av musikskolan 
Enkäten skickades ut till cirka 1520 elever och svarsfrekvensen då svarstiden gått ut var cirka 20 

procent. Denna siffra var lägre än önskat, men trots det ett högre resultat än kommunen tidigare 

fått på enkäter med musikskolornas elever.32 Totalt var det 314 respondenter, dock med ett 

bortfall på tre stycken som inte kunde räknas till vårt urval.33  

3.1 Bakgrundsfrågor 

Av enkätens respondenter går 79 % på MU (Musikskolan i Uppsala), 18 % på KEB 

(Kulturskolan i Ekeby Bruk) och de återstående 3 % på ÖM (Österledskyrkans Musikskola). I 

verkligheten har MU 74 % av Uppsalas musikskoleelever, KEB 24 % och ÖM 2 %. Vid en 

jämförelse av dessa siffror syns det att trots det låga antalet respondenter motsvarar enkäten 

realiteten förhållandevis bra. Av respondenterna är cirka hälften pojkar och hälften flickor vilket 

också överensstämmer med det reella läget på musikskolorna.  

Åldern på enkätens respondenter visas i diagrammet nedanför där staplarna representerar hur 

många som är i varje ålder och färgerna i staplarna hur många terminer de gått på musikskolan. Ju 

högre upp i åldrarna eleverna kommer desto fler terminer har de gått på musikskola. Detta visar 

på att många av eleverna börjar på musikskola i låg ålder, men endast en del fortsätter gå under 

längre period. Få ungdomar börjar på musikskola i de högre åldrarna.  

                                                 
31 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala Musikskolan, s. 2. 
32 Det har tidigare inte gjorts någon enkät i samma storlek, därför finns inga siffror som kan jämföras med 
svarsfrekvensen på denna enkät. 
33 Respondenterna hade själva kommenterat att de var över 40 år, och kunde således inte räknas till vår målgrupp 
barn och ungdomar.  
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Av respondenterna finns det ett jämnt urval av olika instrument, realiteten motsvaras framför allt 

genom att flest elever spelar piano, 27 %. Gitarr är också ett populärt ämne bland respondenterna 

med 21 %. 90 % av respondenterna uppger att de spelar det instrument som de hade som 

förstahandsval då de började på musikskolan.  

3.1.1 Varför valde du att börja på musikskola? 

Det finns många olika anledningar till varför barn och ungdomar börjar på musikskola. För 

många är också denna anledning avgörande för vad det är de vill göra på musikskolan. Till 

exempel, om eleven börjar för att få träffa nya kompisar är det viktigt att den får möjlighet att 

spela i en ensemble eller orkester. Vill eleven lära sig mer inom en speciell musikstil behöver den 

ha visst inflytande över undervisningens innehåll. Den som börjat med målet att en dag bli 

professionell musiker kräver kanske ett högre tempo än den som bara ville ha en rolig 

fritidsaktivitet.  

Eleverna fick frågan varför valde du att börja på musikskola? för att se om de hade olika anledningar. 

Frågan presenterades med ett antal olika alternativ där eleverna fick välja det som passade bäst 

och en tom ruta för de respondenter som hade en annan anledning. Vid sammanställningen av 

resultatet av enkäten kom det fram att ett alternativ glömdes bort när enkäten gjordes, jag ville lära 

mig ett instrument. Ett flertal av respondenterna fyllde själva i detta i den tomma rutan, därför finns 

detta alternativ med i presentationen av resultatet trots att det saknas i enkäten. Viktigt att 

observera är då att om detta alternativ funnits med från början hade kanske resultatet på denna 

fråga sett annorlunda ut.  

Bland svarsalternativen fanns det fyra olika alternativ som dominerade bland respondenterna. 

Anledningen jag vill ha en rolig fritidsaktivitet valdes av flest, 30 %. Nästa alternativ var jag spelade 
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redan och ville bli bättre/lära mig mer, där 20 % av respondenterna tyckte att det stämde bäst. 14 % 

ansåg att de börjat eftersom deras föräldrar ville det. Den sista stora gruppen var de 14 % som i 

den tomma rutan svarat, på ett eller annat sätt, att de börjat på musikskolan eftersom de ville lära 

sig ett instrument.34 5 % av respondenterna svarade att de började på musikskola för att de ville 

bli professionella musiker och 5 % ville lära sig mer inom en speciell musikstil. I samhället talas 

det mycket om grupptryck i sammanhang med barn och ungdomar, men det verkar inte vara en 

stor faktor för att börja i musikskolan, enbart 1 % gick med eftersom deras kompisar gick på 

musikskola. Endast 1 % av respondenterna började på musikskola eftersom de inte hade något 

annat att göra.  

3.2 Inflytande och delaktighet 

Ända från starten så har grundtanken med musikskolan varit att den ska vara till för den enskilda 

personens individuella utveckling. I den aktuella uppdragsbeskrivningen från Uppsala kommun 

till MU står det att varje elev ska ha en individuell studieplan35. Detta är dock inte ett krav för 

varken ÖM eller KEB. I diagrammet nedanför syns resultatet på påståendet jag har en individuell 

studieplan, där enbart 33 % (104 stycken) av respondenterna tycker att det stämmer helt och hållet 

att de har en individuell studieplan, och av dessa 104 elever går 26 stycken inte på MU. Av de 11 

% som menar att det inte alls stämmer går 32 stycken på MU. Hela 30 % av respondenterna 

svarar att de inte vet om de har en individuell studieplan. En av eleverna gav i de övriga 

kommentarerna en synpunkt på vad personen tycker att en individuell studieplan är: ”…att få se 

en terminsplan för lektionerna, och vad läraren tänkt att man som elev ska lära sig under 

terminen. Jag tror att det kunde vara bra om eleven och läraren pratade om vad eleven skulle vilja 

uppnå efter en termins slut och varför eleven vill lära sig spela.” 

 

                                                 
34 Vissa av respondenterna skrev att de ville lära sig ett specifikt instrument, till exempel gitarr, men jag har lagt ihop 
alla med liknande svar i en kategori.  
35 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala Musikskolan, s. 6. 
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I uppdraget står också att eleverna ska ha ”goda möjligheter till inflytande och delaktighet”, vilket 

i princip är kärnan i att ha en individuell studieplan. 36 I enkäten gavs eleverna påståendet Jag får 

vara med och bestämma vad jag ska göra på lektionerna, för att ta reda på om de känner att de har den 

delaktighet som de ska ha. På detta svarade 82 % av respondenterna att det antingen stämmer 

helt och hållet eller ganska bra. Av de 18 % som svarat annorlunda går majoriteten på MU, 93 %.  

 

Ytterligare en dimension av svaren får man när man jämför dessa påståenden. I diagrammet 

nedan kan man se att av dem som anser sig ha en individuell studieplan tycker cirka 95 % att det 

stämmer helt och hållet eller ganska bra att de får vara med och bestämma vad de ska göra på 

lektionerna. Av dem som anger att de inte alls har en individuell studieplan tycker ändå cirka 45 

% att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Även av dem som inte vet om de har en 

studieplan tycker cirka 78 % också att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

                                                 
36 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala Musikskolan, s. 3. 
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Intressant för uppsatsens syfte är att se huruvida ålder eller antal terminer på musikskolan spelar 

in i om eleven får vara med och bestämma över sina lektioner. När det gäller åldern så visar 

enkäten att cirka 27 % av 11–13-åringarna tycker att det stämmer helt att det får vara med och 

bestämma vad de ska göra på lektionerna, jämfört med 49 % av 14–16-åringarna och 71 % av 

dem över 17 år. När det istället gäller antal terminer som respondenterna gått på musikskolan så 

syns det i enkätresultatet att av de som gått 5 terminer eller mer tycker cirka 50 % att det stämmer 

helt att de får vara med och bestämma och av de som gått mindre än 5 terminer tycker bara cirka 

30 % att det stämmer helt att de får vara med och bestämma.   

Påståendet jag får vara med och bestämma vad jag ska göra på lektionerna är ganska stort och svårt att ta 

på, eftersom det innehåller så mycket. Till exempel kan eleverna få vara med och bestämma över 

vilka musikstilar de ska spela men inte exakt vilka låtar. För att få ett lite mer konkret svar över 

hur mycket eleverna får bestämma gavs eleverna ett direkt påstående, jag vill spela mer med andra på 

musikskolan. Om det på musikskolorna råder ett ultimat tillstånd för eleverna borde det varit 311 

stycken som svarat det stämmer inte alls att jag vill spela mer med andra på musikskolan, eftersom de som 

vill spela mer med andra redan fått sin önskan uppfylld. Dock är detta inte realistiskt och kanske 

inte ens möjligt att uppfylla, men det är ändå intressant att se resultatet eftersom en bild då 

framkommer av hur mycket eleverna får bestämma. I diagrammet nedanför syns det att enkätens 

respondenter inte är överens. 43 % av respondenterna vill spela mer med andra medan 40 % inte 

vill det. Övriga 17 % svarade att de inte vet om de vill spela mer med andra. I de övriga 
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kommentarerna på slutet av enkäten kommenterade några elever att de gärna vill spela mer med 

andra.  

 

Av resultaten från de två första påståendena, jag har en individuell studieplan och jag får vara med och 

bestämma vad jag ska göra på lektionerna, märks det att även om majoriteten av respondenterna inte 

ännu har en individuell studieplan är det många som tycker att de får vara med och bestämma om 

vad de ska göra på lektionerna. Förvånande är dock att 30 % av respondenterna inte vet om de 

har en studieplan eller inte, något som tyder på att de inte har någon eftersom själva kärnan i en 

individuell studieplan är att man är medveten om den. Detta visar på att förutom att alla elever 

inte ännu har fått en individuell studieplan så är en stor del inte medvetna om att detta är ett 

pågående arbete på musikskolan. Ett faktum som är positivt för musikskolorna och som visar på 

att de lyckas med sina mål om inflytande och delaktighet är att fyra femtedelar av eleverna anser 

att de får vara med och bestämma om vad de ska göra på lektionerna. Resultatet jämfördes med 

hur gamla respondenterna är och hur många terminer de gått på musikskolan. Det visade att för 

att få vara med och bestämma på lektionen så spelar ålder in mer än om man har gått många 

terminer på musikskolan. Då spelar dock det faktum in att många av de äldre har gått många 

terminer, det är färre som börjar i de högre åldrarna.  

Påståendet jag vill spela mer med andra på musikskolan gav ett minst sagt splittrat resultat (fig. 5). 

Detta kan visa på att det är väldigt olika huruvida man får bestämma eller inte, men det kan även 

betyda att skolorna behöver arbeta mer med hur de lägger upp sin gruppundervisning och om det 

finns tillgängligt för alla.   

3.3 Lust att lära 

Påståendet aktiviteterna på min musikskola gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer kan förefalla ganska 

självklart, eftersom de flesta av eleverna går på musikskolan just för att lära sig något. Om eleven 
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då inte känner att den vill lära sig mer skulle det naturliga följden bli att den slutar. Av 

respondenterna tycker 72 % att det stämmer helt eller ganska bra att de blir så nyfikna att de vill 

lära sig mer.  

 

Ett faktum som också påverkar huruvida eleven har lust att lära sig mer är om läraren förväntar 

sig att den kan lära sig. Om eleven inte får den responsen från läraren kan det lätt bli så att den 

fastnar i ett skede av utvecklingen av sitt instrument och tröttnar. 91 % av eleverna instämmer i 

att lärarna förväntar sig saker av dem.  

 

Motsatsen till att läraren förväntar sig att eleven kan lära sig är att läraren istället ställer för höga 

krav på eleven och lägger undervisningen på en nivå över elevens förmåga. Eleverna fick 

påståendet jag tycker att mina lektioner är för svåra, och 91 % av respondenterna tycker att det inte 

stämmer alls eller ganska dåligt att lektionerna är för svåra.  
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Resultatet av påståendena i denna kategori ger egentligen inga större underlag för diskussion, med 

undantag för det faktum att 28 % av respondenterna antingen inte tycker att aktiviteterna på 

musikskolan gör de nyfikna på att lära sig mer eller inte vet (fig. 6). Lite mer än en fjärdedel av 

respondenterna anser att de inte blir inspirerade till att lära sig mer, vilket är en lite för stor 

summa för att musikskolorna borde kunna känna sig helt nöjda. Men faktum är att många av 

eleverna är omyndiga och tycker kanske inte att det inte är deras fria val att gå på skolan, därför 

blir de inte inspirerade till att lära sig mer.  

3.4 Kommunikation 

En viktig faktor för att eleverna ska känna att de har inflytande och är delaktiga i undervisningen 

är att kommunikationen mellan lärare och elev fungerar bra. 94 % av respondenterna svarade att 

det stämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet min lärare lyssnar på mig.  

 

Det är även viktigt att eleven känner att kommunikationen är god på musikskolan i stort, och att 

läraren inte bara är lyhörd för en själv utan även för andra elever. Om eleven inte känner att 

läraren respekterar andra elevers åsikter kanske den har svårt att själv visa vad den vill med 
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undervisningen. 93 % av respondenterna håller med om att deras lärare tar hänsyn till andra 

elevers åsikter. 

 

En god kommunikation mellan lärare och elev kräver inte bara att läraren lyssnar på eleven utan 

också att eleven får respons på det den säger. Eleverna fick svara på påståendet läraren hjälper mig 

om jag behöver det och 96 % svarade att det stämmer helt eller ganska bra.  

 

Respondenternas svar på påståendena i denna kategori är inte överraskande, eftersom majoriteten 

av eleverna tycker att kommunikationen på deras musikskola fungerar bra. Detta är dock en 

förutsättning för att de på skolorna ska kunna fortsätta med arbetet kring inflytande och 

delaktighet.   

3.5 Utveckling 

En av grundtankarna med att ha en individuell studieplan är eleven ska kunna få en uppfattning 

om vilket målet är med undervisningen och vad den ska göra för att nå det målet. Själva målet 

behöver inte vara speciellt eller invecklat, men det behöver finnas någonting att sträva efter. För 

att systemet med individuella studieplaner ska fungera behöver musikskolan genom lärarna satsa 
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på uppföljning och utvärdering. Om eleven ska kunna vara delaktig i sin undervisning behöver 

hon också veta hur det går i strävan efter målet.  

Eleverna fick svara på påståendet jag får veta hur det går för mig i musikskolan, och då svarade 34 % 

att det stämmer helt att de får veta hur det går för dem i musikskolan. I kommentarerna på slutet 

av enkäten var det några elever som påpekade att de skulle vilja ha mer uppföljning, ”[m]in lärare 

skulle behöva prata mer och förklara mer och säga om jag spelar bra eller dåligt”. 

 

En viktig del i undervisningen är att eleven inte bara behöver veta hur det går just nu, utan även 

vad de behöver göra för att utvecklas vidare. Detta är tätt förknippat med att ha en individuell 

studieplan, eftersom då ska eleven och läraren gjort en planering för undervisningen. Genom den 

planeringen vet eleven vad som kommer härnäst och kan på så sätt ta ansvar för sin utveckling. 

Här svarade cirka hälften av respondenterna att det stämmer ganska bra att de vet vad de behöver 

göra för att utvecklas vidare.  
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Musikskolan som fenomen uppstod eftersom städerna behövde nya instrumentalister i stadens 

musikliv, till exempel allmänna orkestrar. Då var det underförstått att aktiviteterna på 

musikskolan bidrar till att eleverna börjar spela musik i andra sammanhang. Det är inte något 

primärt mål idag, men det står ändå i uppdragsbeskrivningen från kommunen till musikskolan att 

”verksamheten ska inspirera eleven till fortsatt och fördjupat musicerande”.37 Därför är det ändå 

intressant att se vilken grad eleverna håller med om detta. Enkäten innehöll påståendet 

aktiviteterna på musikskolan gör att jag väljer att spela musik i andra sammanhang. På det svarade två 

tredjedelar av respondenterna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Dock svarade 17 % 

att det stämmer ganska dåligt eller inte alls, alltså att de inte väljer att spela musik i andra 

sammanhang. Hela 18 % svarade att de inte vet.  

 

 

Oavsett om man väljer att spela musik i andra sammanhang så är musikskolans verksamhet en 

sorts utbildning, alltså något man ska ha med sig i livet. Eleverna fick svara på påståendet jag tror 

att jag kommer att ha nytta av det jag lär mig på musikskolan. 92 % av respondenterna tycker att det 

stämmer helt och hållet eller ganska bra.   

                                                 
37 Lundström, Uppdrag 2008-2010: Kommunala Musikskolan, s. 2.  
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Resultatet på påståendena i denna kategori kan tolkas olika utifrån hur man väljer att prioritera 

dem. De första två påståendena, jag får veta hur det går för mig i musikskolan och jag vet vad jag behöver 

göra för att utvecklas vidare, är viktiga för det pågående arbetet med individuella studieplaner. 

Resultatet var ganska splittrat, vilket visar att skolorna behöver arbeta mer med informationen 

mellan lärare och elev. Nästa påstående, aktiviteterna på musikskolan gör att jag väljer att spela musik i 

andra sammanhang, har ett resultat som spelar roll om musikskolan prioriterar det som ett mål. Av 

enkätens respondenter ansåg 35 % att verksamheten inte gör att de väljer att spela musik i andra 

sammanhang, det är en alltför stor siffra om musikskolan vill att det ska vara en effekt av 

verksamheten.  Av resultatet på det sista påståendet i kategorin, jag tror att jag kommer att ha nytta av 

det jag lär mig på musikskolan, där 92 % höll med om det, syns det dock att musikskolans 

verksamhet har en bieffekt även om eleverna inte musicerar i andra sammanhang.  

3.6 Trygghet/Lika behandling 

Denna kategori av påståenden hörde till kommunens standard vid enkäter till barn och ungdom. 

De flesta påståendena riktar sig till elever som medverkar i ensemble eller orkester, alltså 

interagerar med andra elever i verksamheten. Majoriteten av eleverna har enbart enskild 

undervisning och har inte underlag att svara på dessa påståenden. Detta har märkts både i 

enkätens resultat och i de avslutande kommentarerna syns det att många av respondenterna inte 

förstår hur de ska kunna svara.  

Det första påståendet var jag känner mig trygg på musikskolan och 95 % har svarat att det stämmer 

helt eller ganska bra. Ytterligare två påståenden handlade om tryggheten på musikskolan, på min 

musikskola kan elever göra elaka saker mot andra elever utan att de vuxna reagerar och på min musikskola 

kan lärare göra elaka saker mot andra elever utan att de vuxna reagerar. På dessa svarade cirka hälften av 

respondenterna att det inte stämmer alls och andra hälften svarar att de inte vet.  
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Två påståenden rör klimatet kring lika värde på musikskolan, det märks att alla är lika mycket värda 

på min musikskola och på min musikskola märks det att pojkar och flickor är lika mycket värda. På det 

första påståendet höll 60 % av respondenterna med om att det stämde helt att det märks att alla 

är lika mycket värda. Cirka hälften av respondenterna tyckte att det stämmer helt att det märks att 

pojkar och flickor är lika mycket värda, medan 37 % ansåg att de inte visste.  

4 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att ge en bild av elevernas syn på den kommunala musikskolan och 

jämföra det med de mål som finns för musikskolan idag. I och med att varje kommunal 

musikskola i teorin är fristående från varandra behöver man för att lyckas med detta undersöka 

varje kommun för sig. Uppsatsens frågeställning var därför, hur väl uppfylls målen om 

delaktighet och inflytande över undervisningen på musikskolorna i Uppsala enligt eleverna? För 

att denna frågeställning ska kunna besvaras behövs dock en viss förförståelse för vad 

musikskolans mål är idag och framför allt anledningen till varför det är målet. Hur målbilden är 

formulerad presenteras både i uppsatsens inledning och i bakgrunden, men kärnan i målet är att 

eleverna på musikskolorna i Uppsala ska känna inflytande och delaktighet. Varför är då detta ett 

viktigt mål? 

Eleverna fick frågan varför de börjat på musikskola, och enbart enkätens respondenter hade 

minst tio olika anledningar varför. Om eleverna skulle ha intervjuats och fått följdfrågor istället 

för att fylla i rutor på en enkät hade den siffran troligtvis varit mycket högre. I enkäten fanns det 

ett begränsat antal alternativ på frågan och i en intervju hade de kunnat berätta sin anledning fritt. 

Eftersom eleverna har olika anledningar till att gå på musikskolan krävs det att skolan kan 

anpassa sig efter deras olika önskemål. Rektorn på MU, Bo Frick, menar att eleverna hos dem 

redan har den möjligheten, då undervisningen anpassas mellan lärare och elev.38 Problemet som 

kvarstår är att inflytande och delaktighet är två vida begrepp med stora tolkningsmöjligheter. 

Trialogmetoden är en metod och ett verktyg framtaget speciellt för skolan för att kunna mäta 

inflytande och delaktighet.39 Den har som beskrivits tio steg, från inget inflytande till 

självbestämmande. Denna metod, tillsammans med andra liknande, hjälper till med att förstå 

begreppen inflytande och delaktighet, men ger inget svar på vilken nivå skolan bör ligga. I och 

med att målet för musikskolan är inflytande och delaktighet, betyder det att man ständigt ska 

sträva efter det högsta steget? Ska stegringen vara samma för alla elever, eller ska andra saker 

                                                 
38 Personlig kommunikation, Bo Frick, 2012-01-03. 
39 Trialog, Delaktighetstrappan för Skoldemokrati, (Besökt december 2011) http://www.trialog.se/images/trappan_s.pdf. 
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spela in, som ålder eller antal terminer på musikskolan? Om det är mellan lärare och elev besluten 

ligger, betyder det att det är upp till varje lärare att tolka själv? I och med att majoriteten av 

musikskolornas elever är omyndiga, behöver föräldrarnas åsikt finnas med i beslutet? Alla dessa 

frågor är viktiga att ta hänsyn till när det gäller elevernas inflytande och delaktighet.  

Förutom målet om inflytande och delaktighet har MU fått i uppdrag av Uppsala Kommun att 

varje elev ska ha en individuell studieplan. Rektorn för MU, Bo Frick, menar att detta är ett 

pågående arbete. Under det gångna året har skolan främst arbetat med att lärargrupperna för 

varje instrument har tagit fram en kursplan för det specifika instrumentet som sedan ska kunna 

ligga till grund för de individuella studieplanerna. Bo Frick påpekar dock att dessa kursplaner inte 

kommer att vara ett krav, utan finns snarare för de elever som inte vet exakt vad de vill göra med 

sitt instrument och sin undervisning.40 

Som svar på uppsatsens frågeställning, hur väl uppfylls målen om delaktighet och inflytande över 

undervisningen på musikskolorna i Uppsala enligt eleverna, visar enkätens resultat att till största 

del är eleverna överens med skolans mål. Majoriteten av respondenterna anser att de får vara med 

och bestämma över vad de ska göra på sina lektioner, även om de flesta ännu inte anser att de har 

en individuell studieplan. Detta bekräftar det nuvarande läget på skolan som presenteras av Bo 

Frick, att i nuläget har inte alla en individuell studieplan men det är ett pågående arbete.41 

Enkätens resultat visar även att det angående elevens utveckling så tycker ett flertal av eleverna 

att de inte vet hur de ligger till. Jag anser att skolan skulle behöva arbeta mer med information till 

eleverna och gärna fortsätta med liknande enkäter. Även om svarsfrekvensen var förhållandevis 

låg, så gav respondenterna stor respons och många skrev kommentarer. Överlag kändes det som 

att de uppskattade att anonymt kunna säga sin mening och komma med förslag. En fråga som jag 

skulle vilja ha med i en uppföljande enkät är att mer utforska begreppen inflytande och 

delaktighet och faktiskt fråga eleverna vad det betyder för dem. Men jag anser att musikskolans 

tillvägagångssätt som används idag fungerar och majoriteten av eleverna är nöjda med hur det är.  

Uppsatsens syfte, att ge en bild av elevernas syn på den kommunala musikskolan och jämföra 

med de mål som finns för musikskolan idag och även att föra en diskussion kring om hur 

musikskolans mål kan komma att utvecklas i framtiden, uppfylls dock inte enbart genom att 

besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsens resultat är en viktig del av att nå syftet men det 

krävs vidare forskning för att helt kunna uppfylla det. Vidare forskning där denna undersökning 

jämförs med liknande undersökningar i andra kommuner, som tittar mer ingående på deras mål 

                                                 
40 Personlig kommunikation, Bo Frick, 2012-01-03. 
41 Personlig kommunikation, Bo Frick, 2012-01-03. 
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och elevernas uppfattning av målen. I och med att alla kommunala musikskolor är fristående i 

teorin, kopplade till den enskilda kommunen, har de utvecklats på olika sätt och i olika riktningar. 

Ett exempel är Stockholms Kulturskola som övergått till att enbart ha gruppundervisning i musik 

för att ge fler barn och ungdomar chansen att få en plats.42 I och med att lärarna då alltid har 

minst två elevers önskemål och utveckling att ta hänsyn till borde det försvåra för skolan att se till 

att eleven har inflytande och delaktighet.  

Individuella studieplaner och gruppundervisning är olika metoder att använda i undervisningen. 

För att förstå vikten av att ha en genomtänkt metod bör också motsatsen vara införstådd. Denna 

ytterlighet skulle vara att göra en allmän kursplan för alla elever, oavsett instrument, där eleven få 

gå igenom allt som kan tänkas viktigt inom musikundervisning. Claes Ericsson tog i sin 

avhandling fram olika begrepp för musikundervisning, och detta fenomen kallade han för guidad 

visning. Läraren ska då presentera alla olika musikformer för eleven, för att eleven sedan ska kunna 

göra ett medvetet val. Men om en elev skulle hinna gå igenom alla olika tekniker och genrer med 

sitt instrument så skulle hon behöva gå på musikskolan under hela sin uppväxt för att över huvud 

taget få en chans att utvecklas och få ett djup inom sitt utövande. För att undvika detta, skulle 

skolan i så fall bestämma några få genrer för alla elever att gå igenom, och i så fall vilka? Och om 

de som utformar undervisningen redan börjat tänka i dessa spår kommer de snart att komma 

fram till att målet med musikskolan blir att ge en allmän undervisning i musik, en funktion som 

grundskolans musikundervisning innehar. I kursplanen för musikämnet står det att:43 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

•  spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

•  skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

•  analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 

Eftersom denna funktion redan uppfylls finns det egentligen ingen anledning till varför 

musikskolan skulle ta den rollen. Om musikskolan ändå skulle komma fram till att det är en 

funktion som behövs, så presenterades ett förslag på allmän musikundervisning i musikskolan 

redan 1976 av Svenska Kommunförbundet. De menade dock att musikskolan skulle kunna 

erbjuda en grundkurs i musik, utöver instrumentalundervisning.44 Att musikskolan skulle fungera 

enbart som en allmän musikundervisning är en ytterlighet. Det talar dock för hur viktigt det är att 

                                                 
42 Wennersten, Lina, ”Musiklektioner bara i grupp”, Svenska Dagbladet 2011-08-29 (Besökt januari 2012) 
http://www.svd.se/kultur/musiklektioner-bara-i-grupp_6424988.svd. 
43 Hemsida för skolverket, Grundskolan: Kursplan – Musik (Besökt januari 2012) 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3072/kursplaner/grundskolan/musik. 
44 Den kommunala musikskolan. 
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musikskolorna tänker igenom en metod för undervisningen. Vilket betyder mest, att eleven har 

det högsta steget av inflytande och delaktighet eller att så många som möjligt kan få gå på 

musikskola? I och med den nuvarande formen av kommunala musikskolor är det upp till varje 

kommun att prioritera, vilket sen i sin tur påverkar kommunens invånare.  

I maj 2011 publicerades en artikel i Dagens Nyheter efter att Lärarförbundet utsett Sveriges bästa 

musik- och kulturskola.45 Artikeln pekade på de orättvisor som existerar mellan barnen i Bollnäs 

kommun, som har Sveriges bästa musik- och kulturskola, och barnen i Torsås kommun som inte 

har någon musik- och kulturskola.  Politikerna i Torsås menar att det inte finns ett behov i deras 

kommun, därför är det inte prioriterat. På det sättet ser det ut i alla kommuner, det är upp till 

politikerna att se till behovet hos kommunens invånare och att bestämma hur det eventuella 

behovet ska tillgodoses. Rektor Bo Frick menade att trots att deras musikskola fungerar relativt 

bra, som resultatet av enkäten visade, så märks det att det inte finns någon central organisation att 

förhålla sig till. Han berättade att de kommunicerar med andra musikskolor på flera plan, både i 

länet och på nationell nivå, och de kan lära sig mycket av andra musikskolors metoder. Men i och 

med att de i teorin är skilda från varandra kan de bara påverka varandra till en viss del. Besluten 

ligger fortfarande hos varje kommuns politiker. Det är detta som debatten kring den kommunala 

musikskolan handlar om. Så länge det inte finns någon central organisation kommer det att se 

olika ut från kommun till kommun och en viss orättvisa kommer att existera. Bo Frick föreslår att 

man stiftar en lag kring musikskolorna, liknande den som finns kring Sveriges bibliotek.46  ”Till 

främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 

kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Varje kommun 

skall ha folkbibliotek.”47  

Lärarförbundet utser Sveriges bästa musik- och kulturskola, men förutom det engagerar de sig 

också i att musik- och kulturskolan ska bli en egen skolform.48 Detta vill de av flera olika 

anledningar, främst för att på så sätt ge lärarna på musik- och kulturskolorna behörighet, men 

också för att skapa någon sorts central organisation. I dagsläget finns en motion inlämnad till 

riksdagen av socialdemokraterna om att man ska göra musik- och kulturskolan tillgänglig för alla 

                                                 
45 Barkman, Clas, ”Ingen rättvisa i kulturskolan” Dagens Nyheter 2011-05-04 (Besökt januari 2012) 
http://www.dn.se/kultur-noje/ingen-rattvisa-i-kulturskolan. 
För att utse Sveriges bästa musik- och kulturskola tittar de främst på statistik, antal elever, avgifter och köer.   
46 Personlig kommunikation, Bo Frick, 2012-01-03. 
47 SFS 1996:1596, Bibliotekslag, Kulturdepartementet, (Besökt januari 2011) 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM 
48 Hultenius, Petra, ”Skolformsfrågan allt viktigare för musik- och kulturskolan”, Lärarförbundet, 2011-11-30, (Besökt 
januari 2012), 
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/921FA4C2F3CE9A2EC12579560038C985?OpenDocument
&menuid=00326A1C 
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barn.49 Vad som blir effekten av denna motion kan ingen ännu veta, men att den över huvud 

taget är inlämnad till riksdagen visar att det är en aktuell fråga. Att den debatt som finns kring 

musikskolan också handlar om detta tyder på att någonting skulle behöva hända. Jag säger inte att 

en central, möjligtvis statlig, organisation vore den ultimata lösningen som skulle innebära att alla 

musikskolors eventuella problem försvinner. Däremot anser jag att frågan borde undersökas i 

mer än en kommun, så att samhället därigenom får mer kunskap i ämnet. Den kommunala 

musikskolan har en unik funktion i det svenska samhället. Med mer kunskap kan samhället sträva 

efter att se till att alla barn och ungdomar kan få en likvärdig musikundervisning, oavsett var i 

Sverige de bor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Oskarsson, Christina & Hellman, Jörgen, Motion 2011/12:Kr216 Musik och kulturskola för alla barn 2011 (Besökt 
januari 2012) http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Kr216 
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Bilaga 1: Enkätfrågor 
Vilken musikskola går du i? 
Kommunala Musikskolan 
Kulturskolan i Ekeby (Studiefrämjandet) 
Österledskyrkans Musikskola  
 
I vilket område i Uppsala bor du? 
Om du bor på flera ställen, välj det område där du bor oftast. 
Berthåga; Björklinge; Centrala staden (City); Eriksberg; Flogsta; Fålhagen; Gamla Uppsala; Gottsunda; 
Gränby; Husbyborg; Järlåsa; Knutby; Kungsängen; Kvarngärdet; Kåbo; Luthagen; Löten; 
Lövstalöt/Bälinge; Norby; Nåntuna-Vilan; Rickomberga; Sala backe; Skyttorp; Stenhagen; Storvreta; 
Sunnersta; Svartbäcken; Sävja-Bergsbrunna; Tuna backar; Ulleråker; Ultuna; Valsätra; Vattholma; 
Vårdsätra; Vänge; Årsta; Annan plats i Uppsala kommun; Jag bor i annan kommun 
 
Är du flicka eller pojke? 
Flicka  
Pojke  
 
Hur gammal är du? 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; annan 
 
Var är du född? 
I Sverige  
Utomlands 
 
Är någon av dina föräldrar född utomlands? 
Ja  
Nej 
 
Vad gör din pappa? 
Arbetar  
Är sjukskriven/sjukpensionär 
Arbetslös; Studerar 
Är barnledig/hemmaman  
Annat/Vet inte 
 
Vad gör din mamma? 
Arbetar 
Är sjukskriven/sjukpensionär 
Arbetslös; Studerar 
Är barnledig/hemmafru 
Annat/Vet inte 
 
Vad är den hösta utbildning någon av dina föräldrar har? 
Grundskola 
Gymnasieutbildning 
Högskola/universitet 
Vet inte 
 
Spelar någon av dina föräldrar ett instrument? 
 Ja 
Nej 
Vet inte 
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Vilket är ditt huvudinstrument 
Bleckblås  
Träblås 
Stråk 
Gitarr 
Piano  
Övrig sträng  
Slagverk 
Sång/Kör  
Annat  
 
Får du undervisning i fler än ett ämne/instrument 
Ja  
Nej  
 
Hur många terminer har du gått på musikskolan?  
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; fler än 8  
 
Varför valde du att börja på musikskola?  
Mina föräldrar ville det  
Mina kompisar går på musikskola  
Jag spelade redan och ville bli bättre/lära mig mer  
Jag ville lära mig mer inom en speciell musikstil 
Jag vill bli professionell musiker 
Jag vill ha en rolig fritidsaktivitet  
För att få kompisar 
Jag känner läraren  
Jag hade inget annat att göra  
Mina syskon går/gick på musikskola 
Annat…………………… 
 
Är det instrument som du spelar ditt förstahandsval 
Ja 
Nej 
Vet inte 
 
Svarsalternativ: 
Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 
Vet inte 
 
Jag får vara med och bestämma vad jag ska göra på lektionerna 

Min lärare tar hänsyn till elevernas åsikter 

Jag har individuell studieplan  

Min lärare lyssnar på mig 

Jag får veta hur det går för mig i musikskolan 

Jag känner mig trygg på musikskolan 
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Det märks att alla är lika mycket värda på min musikskola 

På min musikskola kan elever göra elaka saker mot andra elever utan att de vuxna reagerar 

På min musikskola kan lärarna göra elaka saker mot andra elever utan att de vuxna reagerar 

På min musikskola märks det att pojkar och flickor är lika mycket värda  

Aktiviteterna på musikskolan gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer 

Min lärare förväntar sig att jag kan lära mig nya saker 

Läraren hjälper mig om jag behöver det 

Jag tycker att mina lektioner är för svåra 

Jag tror jag kommer att ha nytta av det jag lär mig på musikskolan 

Jag vill spela mer tillsammans med andra på musikskolan 

Aktiviteterna på musikskolan gör att jag väljer att spela musik i andra sammanhang 

Jag vet vad jag ska göra för att utvecklas vidare 

 


