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Abstract/Sammanfattning 

Musikskolan – fritidsintresse eller utbildning? 

En jämförelse mellan musikskolor i Sverige och Finland ur lärar- och elevperspektiv 

Författare: Ylva Öhman 

 

Detta examensarbete undersöker hur lärare och elever upplever sin tid på kulturskolan 

respektive musikinstitutet i Sverige och Finland. Syftet bakom studien är att se hur lärare och 

elever i respektive länder ser på sin undervisning, med de skillnader som finns i strukturen. I 

såväl finländska som svenska musikskolor är primärmålet inte att eleverna ska söka vidare till 

högskolor och målen som sätts upp för eleverna bestäms i väldigt hög grad av läraren. En 

intressant skillnad som framkom var att kravnivån upplevs som större bland eleverna i Finland 

men i Sverige bland lärarna. Det finns även stora skillnader i användningen av resurser. De 

områden som är i fokus i denna studie är synen på den klassiska traditionen, målet med 

undervisningen och kravnivån på undervisningen. Genom att intervjua både lärare och tidigare 

elever från båda länder har jag fått fram ett resultat som visar på att uppfattningarna ofta är 

ganska lika trots de strukturella olikheterna i musikskolorna länderna emellan. 

 

Nyckelord: Kulturskola, Musikinstitut, Sverige, Finland, klassisk musik, gruppundervisning  

 

Engelsk titel: The Municipal Music School – hobby or education? A comparison between the 

educational systems in Sweden and Finland from the perspective of pupils and teachers 

Author: Ylva Öhman 

 

This thesis is investigating how teachers and students experience their time at music schools in 

Sweden and Finland. The purpose of this study is to see how teachers and students in both 

countries see their education, with their structural differences. The main aims of both Finnish 

and Swedish music schools is not to get the students to apply to higher music education. The 

goals for the students are very much influenced by their teacher. An interesting difference that 

appeared was that the level of demand is experienced as higher amongst students in Finland but 

higher amongst teachers in Sweden. There are also big differences in the usage of resources. 

The areas of focus in this study are the view of the classical music tradition, the goal with 

education and the level of demand in education. Through interviewing both teachers and 

previous students from both lands, I have received results which show that the general opinion 

in many ways is the same although the structure in the music school is different in the countries.   

 

Keywords: Communal music school, Music school, Sweden, Finland, classical music, group tuition 
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1 Inledning 

Jag är uppvuxen i Finland, där jag började i musikinstitutet vid sex års ålder. Jag hade 

undervisning i musikteori, flöjtspel (ca 45-60min/vecka), kör och orkester, vilket tog 

upp en stor del av kvällarna i veckan. När jag kom till Sverige för två år sedan och 

skapade mig en bild av det svenska systemet, föreföll skillnaderna jämfört med det 

finska systemet närmast absurda. En musikskola med 20 minuters flöjtlektioner och 

inga nivåprov? Jag har haft svårt att förstå hur dessa olika skolor kan leda till samma 

högskoleutbildningar och vill därför sätta mig in i de olika systemen mer djupgående. 

 

I både Sverige och Finland är musikskolan väldigt viktig för att elever ska komma i 

kontakt med klassisk musik, då populärmusiken har så stor plats i samhället. Banan som 

leder mot högskolestudier i musik inom den klassiska genren börjar ofta i musikskolan. 

I Finland är det främst ett tydligt strukturerat system i musikinstitutet som ansvarar för 

det, men det finns andra vägar att gå efter några år där, till exempel konservatoriet 

(yrkesskola) eller folkhögskola. I Sverige däremot är det vanligare att man på 

kulturskolan ska fånga upp ett intresse och leda det vidare till estetiska linjen på 

gymnasiet och/eller folkhögskola. Nu är det ju naturligtvis inte så att alla elever tänker 

söka sig vidare till högskolor och det är inte heller stadgat att kulturskolor och 

musikinstitut finns till för att förbereda eleverna inför detta. Men där finns en klar nivå, 

en klar antagningsgräns, som är närvarande i Finland från första början men kommer in 

i ett senare skede i Sverige. Vilka värderingar är det som styr och på vilken nivå fattas 

besluten i båda länderna? Detta är några tankar som fått mig att välja detta ämne för 

mitt examensarbete. Jag vill undersöka detta ur både ett lärar- och elevperspektiv, då jag 

tror att de kan uppfatta saken väldigt olika. Eleverna känner inte till något annat än den 

struktur de är i och lärarna tror jag har många tankar och åsikter om de system de 

undervisar i.  

 

Då jag i fortsättningen beskriver den kommunala svenska musik- och kulturskolan, 

kommer jag att använda mig av ”kulturskola”, medan den finska kommer att gå under 

benämningen ”musikinstitut”. Då jag beskriver båda samtidigt kommer de att gå under 

samlingsnamnet ”musikskola”, eftersom du finner den termen både i Sverige och i 

Finland.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Vägen till att bli yrkesmusiker inom klassisk musik har ofta sin start i musikskolan. Det 

är svårt att komma i kontakt med klassisk musik på andra vägar, då populärkulturen 

dominerar mycket av marknaden. Musikskolan har på så vis en väldigt viktig roll som 

traditionsbärare och utbildare av klassiska musiker, både i Sverige och Finland. Men 

musikskolans struktur och mål skiljer sig i de olika länderna. Båda länderna står inför en 

revidering av sitt gamla system och är därför intressanta att jämföra. Genom att göra 

intervjuer med lärare och tidigare elever på musikskolan vill jag ta reda på hur de ser på 

sin tid på musikskolan och hur de upplevt sin undervisning. Själva syftet är inte att gå in 

på detalj om hur undervisningen är formad, utan att ta reda på hur undervisningen i 

klassiska instrument ser ut och vad man tänker sig att målet är med den i de olika 

länderna.     

 

Syftet kan delas in i följande frågor: 

 

1. Hur ser elever och lärare på att undervisning i ett klassiskt instrument sker enligt 

den klassiska traditionen? 

2a. Vem bestämmer målet med undervisningen? 

2b. På vilket sätt förbereder musikskolan eleven för fortsatta studier?  

3. Hur upplever eleverna och lärarna kravnivån på undervisningen?  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel är litteraturgenomgången uppdelad landsvis. För att få en större förståelse 

för hur musikskolan kommit att se ut så som den gör idag finns här en historisk 

överblick som följs av hur den ser ut idag och hur det kan komma att se ut i framtiden. 

Det sista avsnittet är en sammanfattning och behandlar tidigare forskning gjord om 

musikinstitut och kulturskolor. 

 

3.1 Kulturskolan i Sverige 

Det här avsnittet är uppdelat i tre underrubriker: igår, idag och imorgon. Igår redogörs 

för hur kulturskolan bildats och hur den sett ut genom historiens gång fram till idag. 

Idag beskriver hur kulturskolan ser ut idag. Imorgon är en sammanfattning över 

kulturskoleutredningen som beskriver vad man har som underlag för att jobba vidare 

från där vi är idag.  

 

3.1.1 Igår 

Kulturskolan uppstod på 1940-talet som ett komplement till musikundervisningen i 

skolorna (NE, 2016). Innan kulturskolan hade etablerats och blivit allmän på 1960-talet, 

kunde man få musikundervisning i läroverken, i studieförbund, inom folkrörelser, i 

kyrkan, inom militärmusiken, i bruksmusikkårerna eller genom privat undervisning 

(Holmberg, 2010). Det var dock enbart ett fåtal ungdomar som hade råd och möjlighet 

att delta i den undervisningen. Därav förstår man grunden till utvecklandet av 

kulturskolan, så som Kulturskolerådet (2016a) beskriver det: ”Det allmänna målet med 

en kommunal musikskola var att ge möjlighet att utveckla ett instrument- eller 

sångkunnande hos alla ungdomar oberoende av ekonomisk, kulturell eller social 

bakgrund” (www.kulturskoleradet.se/sv). Kulturskolorna växte i popularitet sedan dess 

och har bidragit till en ökad kvalitet och bredd inom det professionella musiklivet (NE, 

2016).  

 

Debatten har gått het ända sedan 1960-talet ifall kulturskolan ska vara öppen för alla 

eller om det ska gallras bland eleverna. Genom historien är det inte ovanligt att gallring 

har skett, ofta med några tester för att ta reda på musikalitet eller intresse (Holmberg, 
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2010) Idag sker det gallring hos vissa kulturskolor, ofta på grund av platserna helt 

enkelt inte räcker till. Enligt Agrell och Ziegerer i en artikel i Sydsvenskan (2015, 17 

december) stod 1492 barn i kö till Malmö kulturskola, vilket ger en liten inblick i hur 

situationen kan se ut. Enligt Holmberg (2010) sitter kulturskolan ihop som en del av ett 

större musikutbildningsfält, bland all musikundervisning från grundskolan, estetiska 

programmet i gymnasiet, folkhögskolor och högskolor. Holmberg (2010) påstår att det 

finns ett direkt samband med hur undervisningen i kulturskolan påverkar intagningen 

till högskolan. Det estetiska programmet i gymnasiet finns som en möjlighet för de som 

vill fördjupa sitt musikaliska kunnande, vilket följer en läroplan med nationella mål 

(Skolverket, 2011). En elev har möjlighet att gå både på kulturskola och på den 

estetiska linjen parallellt, om den så önskar.  

 

Under 1980-talet breddades den svenska kulturskolan och kom att innefatta även andra 

konstformer, så som teater, dans, drama (Kulturskolerådet, 2016a) Det är i det skedet 

termen ”kulturskola” kom in i bilden. Under 1990-talet debatterades en eventuell 

nedläggning av kulturskolan, vilket resulterade i många avgiftshöjningar hos 

kulturskolor. Då startade debatten om alla barns lika rätt till musikalisk utbildning 

(Holmberg, 2010).  

 

Bild 1 En illustration över hur vägen från kulturskolan kan fortsätta. 
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3.1.2 Idag 

I hela landet finns 283 kulturskolor i landets 290 kommuner (Kulturskolerådet, 2016b) 

med ca 400 000 barn allt som allt (SOU 2016:69). Kulturskolan styrs av kommunala 

beslut och resurser (Kulturskolerådet, 2016a), vilket gör att kulturskolan ser väldigt 

olika ut runtom i landet. Enligt Förordningen om statsbidrag till kommuner som 

bedriver musik- och kulturskoleverksamhet (SFS 2015:998) ges statsbidrag till 

kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet i den mån det finns 

resurser. Målet med statsbidraget är att sänka elevavgifterna, göra verksamheten mer 

jämlik och förbättra möjligheterna för elevdeltagande. Kommuner med 

kulturskoleverksamhet kan ansöka om statsbidrag ifall de vill göra kvalitetshöjande 

åtgärder och hålla eller eftersträva en låg elevavgift. Förordningen trädde i kraft den 1 

januari 2016 och gäller tills den sista december 2017 (SFS 2015:998). 

Terminsavgifterna ligger på ett spann mellan 0–1710 kr, den vanligaste förekommande 

avgiften är 644 kr (Kulturskolerådet, 2016b). Det är svårt att säga hur undervisningen 

ser ut i kulturskolorna, då alla kan välja olika sätt. Men ett faktum är att 

gruppundervisning blir vanligare hela tiden (Lidman & Johansson, 2005) och att 

undervisningstiden för instrument eller sång i regel utgår från 20 minuter per elev. Det 

finns ingen statistik att tillgå om lektionslängden, men det framkommer då man 

undersöker olika kulturskolors hemsidor att 20 minuter är ett mått som finns med som 

utgångspunkt. Utöver detta erbjuder de flesta kulturskolorna orkester, kör, ensemblespel 

eller dylikt för eleverna. Det råder en debatt om detta i Sverige, där man bland annat 

diskuterar om kvaliteten på undervisningen sjunker eller om gruppundervisningen alltid 

gynnar eleverna. Svenska Dagbladet beskriver i en artikel hur enskild undervisning 

slopas i Stockholms kulturskola och det lyfts fram att det inte är på grund av 

ekonomiska skäl, men samtidigt beskriver man att skolan tar in fler elever än tidigare 

utan att anställa fler lärare (Wennersten, 2011, 29 augusti). Lidman & Johansson (2005) 

påvisade i sin undersökning att det främst låg ekonomiska och ideologiska motiv bakom 

att undervisa i grupp och att de lärare som deltog själva hellre skulle undervisa enskilt 

bara det fanns resurser till det. I Sverige finns dock ett annat alternativ än att enbart gå i 

kulturskola, vilket är att söka till det estetiska programmet på gymnasiet. Det är en 

högskole-förberedande utbildning inom de konstnärliga, humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områdena, med en nationell läroplan (Skolverket, 2011).  
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Kulturskolerådet (2016c), som är ”en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening 

där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet” 

(www.kulturskoleradet.se/sv/om-oss), har tagit fasta på några gemensamma mål för alla 

svenska kulturskolor: 

– Ge kunskaper i musik och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan 

utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell- 

eller amatör 

– Bidra till lokal tillväxt och utveckling 

– Stärka det lokala kulturlivet 

– Bidra till obligatoriska skolans utveckling genom att stärka estetiska 

lärprocesser (www.kulturskoleradet.se/sv/om-smok/historik) 

 

 

 

3.1.3 Imorgon 

Regeringen beslutade den 30 april 2015 att tillsätta en utredning, den så kallade 

kulturskoleutredningen, vars uppgift var att ta fram en nationell strategi för 

kulturskolan. Den 31.10.2016 utkom kulturskoleutredningens betänkande SOU 

2016:69, som beskriver både musikskolans framväxt samt dess värdegrund genom åren. 

Själva betänkandet är titulerat En inkluderande kulturskola på egen grund, där man 

framhåller att den kommunala verksamheten bör präglas av ett demokratiskt 

förhållningssätt utifrån barns och ungas perspektiv. Själva utgångspunkten för 

kulturskoleutredningen är att kulturskolans legitimitet bygger på barns och ungas 

intresse för konst och kultur och att se och förstå varje enskild elevs kulturella 

sammanhang så att kulturskolan erbjuder det som eleverna uppskattar. Själva synen på 

demokrati har varit för snäv och man vill istället för att se till att eleverna ska kunna 

delta i samhällets kulturliv i framtiden, ge dem möjlighet att redan under tiden på 

kulturskolan kunna påverka verksamheten genom att praktisera demokrati. 

 

Att kulturskolan saknar nationella styrdokument är något man fortsättningsvis vill värna 

om och använda som en resurs för att kunna styra undervisningen enligt varje enskild 

elevs egna intresse och mål. Man ser det som att utvecklingen av kulturskolan hämmas 

ifall man skulle införa en formaliserad skolform. Även om man skulle nå alla barn och 

unga lättare genom att kombinera kulturskolan med grundskolan, anser man att riskerna 

är större än fördelarna. Både genom ekonomiska aspekter som genom ett försvagande 

av det personliga intresset och frivilligheten som kulturskolan bygger på. 

Kulturskoleutredningen menar att det är en missuppfattning att tro att rekryteringen av 
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elever skulle öka genom att göra kulturskolan till en formaliserad men frivillig del av 

grundskolan. ”Centrala faktorer som påverkar barns och ungas intresse för och 

möjligheter att delta i kulturskolan är framför allt dess synlighet, föräldrastöd, 

platsantal, utbud, tillgänglighet, avgiftsnivå och undervisningsformer” (SOU 2016:69, s. 

172). Dessa skäl skulle inte lösas av en sammanföring med grundskolan. Samtidigt 

menar utredningen att man behöver strukturera upp kulturskolan genom bland annat att 

införa nationella mål och stödstrukturer på regional och nationell nivå. Det bidrar till 

den lagreglerade kommunala musikskolan man vill ha. För att uppnå detta föreslås det 

att inrätta ett kulturskolecentrum på nationell nivå, med” ansvar för nationell 

uppföljning, att främja erfarenhetsutbyte och samverkan, att främja kulturskolerelaterad 

kunskap med grundforskning och beprövad erfarenhet och att fördela statsbidrag” (SOU 

2016:69, s. 13).  

 

I betänkandet (SOU 2016:69) lyfts det kulturella sammanhanget och sociala samspelet 

fram som viktiga grunder för en inkluderande kulturskola på egen grund och man vill 

kunna skapa en mötesplats för detta. I betänkandet beskrivs musikskolan som 

traditionellt ”vuxenstyrd”, det vill säga att man har skapat undervisning med fokus på 

själva ämnet istället för att styras mer av det sociala sammanhanget som är i fokus då 

barn och unga interagerar utan vuxna. Kulturskoleutredningen beskriver också vikten av 

att uppdatera bildningsidealen i kulturskolan, så att de håller ton med samtidens 

bildningsideal. De menar att kulturskolan ännu delvis är fast i ett föråldrat synsätt där 

man ville slå fast konstnärliga ideal istället för att ”forma pedagogiken utifrån 

en utmanande och föränderlig bildningssyn” (s. 173).  

 

Kulturskoleutredningen tar även upp i sitt betänkande (SOU 2016:69) länken från 

kulturskola till professionell orkestermusiker. Musikhögskolornas oro över att 

förkunskaperna för sökande sjunker och att orkestrar rekryterar musiker utomlands, 

beskriver kulturskoleutredningen som befogad. I kulturskoleutredningen låter man 

förstå ett behov av att utveckla vägar att motivera eleverna och utveckla en mer 

strukturerad modell av orkesterlivet på lokal nivå som eleverna kan ta del av, som i sin 

tur kan sporra dem att söka vidare. Att kulturskolan ska hålla hög kvalitet på sitt utbud 

och undervisning, ses som en av grundpelarna i en inkluderande kulturskola. Genom att 

ha utbildade pedagoger och öppna upp för en ny kulturskolepedagogisk utbildning, 

samarbeta med kulturlivet på lokal-, regional- och statlig nivå, verksamhetsmål på 
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politisk nivå, är några arbetssätt de lyfter fram för att hålla en hög nivå. Att bedriva 

forskning lyfts också fram som ett sätt att utveckla kulturskolan. 

 

 Detta är en liten sammanfattning av vad kulturskoleutredningens betänkande (SOU 

2016:69) behandlar och visar var framtiden för kulturskolan kommer att börja från. För 

den som vill läsa mer utförligt om detta, finns kulturskoleutredningen SOU 2016:69 

tillgänglig på regeringskansliets hemsida, www.regeringen.se. 

 

3.2 Musikinstituten i Finland 

Detta avsnitt är indelat i tre underrubriker: Igår, Idag och Imorgon. Igår berättar om hur 

musikinstituten i Finland har fått sin början. Där beskrivs också en kort historik av 

Sibelius-Akademin, då den skolan stått som grund för alla musikinstitut. I Idag beskrivs 

den grundläggande konstundervisningens två lärokurser samt vad de nationella 

styrdokumenten säger. Imorgon behandlar hur framtiden kan komma att se ut.  

 

3.2.1. Igår 

I Finland skedde musikutbildning, utöver folkskolans (grundskolans) och läroverkens 

obligatoriska musiklektioner, genom att kyrko- och stadsmusikanter och de militära 

musikkårerna antog lärgossar fram till slutet på 1800-talet. År 1882 grundades 

Helsingfors musikinstitut (nuvarande Sibelius-Akademin) av Martin Wegelius, som 

ville ta in på andra länders försprång inom musikundervisning. Han undervisade, skrev 

och utgav eget läromaterial samt anställde lärare från andra länder för att utveckla och 

organisera grundutbildningen för blivande musiker i Finland. Kursexamenssystemet 

som än idag ligger som grund i musikinstituten, kom till Finland redan då (Dahlström, 

2009). 

 

Förutom Helsingfors musikinstitut var det först på 1920-talet som de första 

folkkonservatorierna bildades som alternativ till privatundervisning (Dahlström, 2009). 

Helsingfors musikinstitut bytte namn till Helsingfors konservatorium år 1924 och till 

Sibelius-Akademin år 1939. På 1960-talet blev Sibelius-Akademin enbart 

yrkesutbildande och utvecklades så småningom till Finlands enda musikuniversitet, då 

skolan tidigare erbjudit alternativ till privatundervisning (Dahlström, 2009; Pajamo, 

2007). Under 1960- och 1970-talet växte musikutbildningen i hela landet och många 

http://www.regeringen.se/
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musikinstitut bildades, som alla applicerade Sibelius-Akademins kurssystem för 

musikutbildning på grund- och institutnivå (Dahlström, 2009). År 1969 stiftades en lag 

som garanterade finansiering för musikinstituten och bidrog till regional likställdhet 

(L1969/734; Dahlström, 2009).  

 

3.2.2. Idag 

I Finland finns en lagtext som reglerar den grundläggande konstundervisningen (L 

1998/633) som där beskrivs som 

…målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika 

områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som 

samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning 

och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga (1§) 

 

Enligt samma lag (L 1998/633) är det bestämt att kommuner kan ordna konstutbildning, 

men även samkommuner1, registrerade sammanslutningar, stiftelser eller statliga 

läroanstalter beroende på vederbörande ministeriers beslut. Enligt 5§ (L 1998/633) 

beslutar ämbetsverket Utbildningsstyrelsen om målen och det centrala innehållet och 

har skrivit grunderna för läroplanen. Grunderna för läroplanen innefattar en allmän och 

fördjupad lärokurs (F 1998/813). Innan denna lag trädde i kraft fanns enbart en lärokurs, 

som motsvarar den fördjupade lärokursen. Det är upptill vart och ett lärosäte att utforma 

en läroplan utefter grunderna för läroplanen (FMF, 2007a). I Finland finns 90 stycken 

musikinstitut och över 60 000 elever (Tolppanen & Tuomainen, 2012). 

 

Enligt Utbildningsstyrelsen (2002, 2005) är syftet med de båda lärokurserna att bevara 

och utveckla den nationella musikkulturen samt att ge eleven förutsättningar till ett 

livslångt intresse och främja kreativitet och sociala färdigheter. Den allmänna 

lärokursens mål utgår och formas efter elevens personliga mål. En viktig tyngdpunkt är 

att eleven studerar och lär sig tillsammans med andra (Utbildningsstyrelsen, 2005). I 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, allmän 

lärokurs 2005 (Utbildningsstyrelsen, 2005) formuleras syftet så här: ”Studiernas 

viktigaste syfte är att ge eleven tillfälle att skapa och njuta av konst, att vara intresserad 

av konst och att vilja, kunna och våga ge konsten en personlig tolkning” (s. 8). 

Lärokursen omfattar 500 timmar och bygger på studiehelheter2. I Grunderna för 

                                                 
1 En samarbetsform mellan kommuner, i Sverige motsvarande kommunalförbund 
2 En studiehelhet är en samling av kurser inom en viss kategori, t.ex. grundkurser eller fördjupade kurser 
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läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, allmän lärokurs 2005 

(Utbildningsstyrelsen, 2005) beskrivs studiehelheterna närmare, som till exempel kan 

innebära att musicera tillsammans, musikteori, tvärkonstnärlighet. Det anordnas i regel 

inte inträdesprov utan eleverna antas enligt ordningsföljd av anmälan. Denna lärokurs är 

öppen för alla åldrar och man använder sig enbart av formativ bedömning. (FMF, 

2007a).  Efter avslutad utbildning, med 10 fullgjorda studiehelheter, erhåller man ett 

avgångsbetyg från den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs 

(Utbildningsstyrelsen, 2005). 

 

Den fördjupade lärokursen syftar till att ge eleven ”förutsättningar för ett gott 

förhållande till musiken, för ett livslångt musikintresse samt för yrkesstudier i musik” 

(Utbildningsstyrelsen, 2002, s. 7). Dessa studier är indelade i tre olika nivåer; 

musikfostran på småbarnsstadiet, grundnivå och institutnivå (Utbildningsstyrelsen, 

2002). I allmänhet riktar sig grundnivån till elever i skolåldern medan institutnivån 

riktar sig till elever som erhållit avgångsbetyg från grundnivån och är då ungefär i 

gymnasieålder. Det är i allmänhet musikinstituten som erbjuder utbildningen, men till 

exempel konservatorier eller Sibelius-Akademins ungdomsutbildning finns som 

alternativ. Antagningen sker i allmänhet genom inträdesprov (FMF, 2007b).  

 

Grundnivån och institutnivån omfattar tillsammans 1300 timmar, varav de båda är 

uppdelade i instrument/sång och sammusicering (ca 390 timmar) och musikens grunder 

(ca 260 timmar). Instrument- och sångundervisningen sker idag som enskild 

undervisning med upp till 60 minuter per elev, som har utvecklats från grupp-

undervisning och 12 minuter per elev (Aro & Salmenhaara, u.å). Målen och det centrala 

innehållet beskrivs utförligt i Fördjupad lärokurs i musik i grunderna för läroplanen för 

den grundläggande konstundervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2002).  

 

Bedömningen i den fördjupade lärokursen utgår från en mångsidig, kontinuerlig 

bedömning samt slutprov (nivåprov) i instrument/sång och musikens grunder, med 

betygsskalan 1–5 (Utbildningsstyrelsen, 2002). Finlands Musikläroinrättningars 

Förbund (FMF, 2005) har utvecklat bedömningsgrunder och innehåll i nivåprov för 

varje instrument, där man poängterar att nivåproven ska ”uppmuntra eleven att söka sin 

musikaliska identitet” (s. 2) och att ha ett gott förhållande till musiken. Som exempel 

tittar vi på bedömningsgrunderna i flöjtspel, där alla nivåer innehåller momenten skalor, 
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prima-vista3 spel, finländsk musik, nutida musik, etyder, ensemblespel, stycken med 

ackompanjemang och solostycken. En katalog för förslag på nivåanpassad repertoar 

finns att tillgå på FMF:s hemsida (FMF, 2005). Vid bedömning av de olika nivåerna 

finns listat vilka moment inom tekniska, tolkningsmässiga och konstnärliga områden 

som kommer att bedömas. Dessutom finns det allmänna målsättningar som inkluderar 

bland annat att eleven är redo att ha musiken som hobby hela livet eller ha förmåga att 

spela utantill och på gehör.  

 

Det finns fyra stycken nivåprov totalt, tre på grundnivå och ett på institutnivå. Innehållet 

varierar beroende på nivå, men alla innehåller momenten skalor, etyder, prima vista och 

av något/några verk från repertoarlistan (FMF, 2005). Avgångsbetygen från grundnivån 

och institutnivån är officiella dokument (Utbildningsstyrelsen, 2002). Terminsavgiften i 

de olika läroverken varierar mellan ca 100–500€ (FMF, 2007c).  

 

  

                                                 
3 Kommer från italienskans a prima vista, som betyder ”vid första anblicken”, vilket i musikaliskt 

sammanhang menar att spela från noter du inte sett förut. I Sverige är förkortningen ”a vista” vanlig. 

Bild 2 En illustration över musikinstitutets fördjupade lärokurs och vad det kan leda till. 

Källa: Musikinstitutet Legato (2017)  
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3.2.3 Imorgon 

Skolsystemet i Finland står under förändring, både gällande grundskolan och 

musikinstituten. Grundskolan fick en ny, väldigt omvälvande läroplansgrund i 

december 2014 som delvis tagits i bruk i augusti 2016, medan resten kommer att 

tillämpas under de närmaste åren (Utbildningsstyrelsen, 2016a). ”De nya grunderna 

lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll. 

Kommunikations-förmåga och gruppsamverkan samt strävan till en hållbar livsstil 

betonas. För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla 

mångsidig kompetens” (www.oph.fi/lp2016). Det i sig vilar på fyra stycken 

grundpelare: pedagogisk förnyelse, skapa en mer sammanhängande helhet, att förändra 

skolans verksamhetskultur och att använda läroplanen som arbetsredskap. Med 

pedagogisk förnyelse menar man att, istället för att, som man tidigare gjort, titta på vad 

eleverna lär sig så är nu frågorna hur och var i centrum. För att förbereda eleverna för 

att klara sig i dagens mångfacetterade samhälle, behöver man jobba mer ämnes-

överskridande och lägga mer vikt vid mångsidig kompetens. Man lägger alltså vikt vid 

att eleverna ska kunna koppla samman de olika ämnena i skolan på ett bättre sätt. 

Ändringar i verksamhetskulturen vilar också på att gå från vad till hur. Genom att sätta 

större fokus på processer, samarbete, pedagogiska diskussioner och reflektioner vill 

man uppnå detta. Att använda läroplanen som redskap betyder att istället för att förnya 

den med ungefär 10 års mellanrum som man tidigare gjort, ska man uppdatera och 

utveckla den i takt med förändringar som sker i samhället (Utbildningsstyrelsen, 2016a). 

 

Musikinstituten står inför något liknande, i april 2016 anordnades ett seminarium av 

Utbildningsstyrelsen angående revideringen av läroplansgrunderna för den 

grundläggande konstundervisningen. Processen är alltså redan igång och målet är att de 

nya läroplansgrunderna ska färdigställas år 2017 för att tas i bruk i form av nya 

läroplaner hos musikinstituten år 2018 (Utbildningsstyrelsen, 2016b). 

 

 

3.3 Överblick över musikskolan i Sverige och Finland 

I det här avsnittet tar jag upp den tidigare forskning jag funnit om musikskolor i Sverige 

och Finland. Jag har delat upp stycket i tre underrubriker. Det första avsnittet behandlar 

synen på klassisk musik. Det andra tar upp styrkor och svagheter i respektive länder. 
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Till sist följer en sammanfattning över avsnitt 3.1 och 3.2. Eftersom jag i de 

ovannämnda avsnitten hänvisar till de källor jag använt, har jag valt att inte upprepa 

dem i sammanfattningen. 

 

3.3.1 Klassiskt och pop i musikskolan 

I både Finland och Sverige fungerar musikskolan som traditionsbärare för den klassiska 

musiken. I Holmbergs avhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat 

eller marknad? (2010) kommer det fram värderingsskillnader inom den klassiska 

traditionen (västerländsk konstmusik) och populärmusik. Lärare på kulturskolan 

värderar kulturskolans tradition mycket högre än, som Holmberg formulerat det; 

”ungdomarnas garageband” och de menar att populärmusiken inte är kultur jämfört med 

den klassiska traditionen. Man försvarar det påståendet med att förminska popmusiken, 

genom att definiera konstmusiken som något av mer kvalitet och lyfta fram det 

historiska arvet. Att den västerländska konstmusiken har en högre ställning än 

popmusik menar man i en artikel i Musiikkikasvatus (Lehtonen & Juvonen, 2009) att 

beror på att den klassiska musiken alltid funnits som referensram för andra musikstilar 

som dykt upp under åren. Dess status eller kulturella värde har aldrig ifrågasatts. Enligt 

Holmberg finns det en rädsla hos lärare på kulturskolan att om kulturskolan inte finns, 

tar populärmusiken över. Hon lyfter också fram medias roll i att förebilda för 

ungdomarna och att ungdomarna helt enkelt inte känner till klassisk musik och klassiska 

instrument och då hellre väljer att spela till exempel elgitarr.  

 

I avhandlingen lyfts även det pedagogiska dilemmat fram om att låta elevernas intresse 

för populärmusik vara en stor del i undervisningen eller att bilda dem inom den 

klassiska genren. Populärmusikintresset försvaras med motivation och om de inte 

lyssnar på elevernas preferenser, finns det en risk att de slutar spela. Ett exempel som 

lyfts fram är en elev som vill spela en poplåt på ett klassiskt instrument, men läraren 

anser att det stycket inte är utvecklande nog och på så vis ju inte håller en önskvärd 

kvalité för undervisningens progression. Det finns alltså en uttänkt, accepterad repertoar 

för vart och ett instrument, som då anses hålla en högre kvalité än populärmusiken 

(Holmberg, 2010). Det råder en debatt i Sverige om just detta, att kulturskolan inte 

lockar tillräckligt med elever inom den klassiska sektorn. Man menar också att nivån på 

sökanden till musikhögskolor generellt har sjunkit och så även antalet sökanden på vissa 
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instrument. En orsak till detta fenomen beskrivs som brist på förebilder (Runevad 

Kjellmer, 2014, 20 mars). 

 

3.3.2 Styrkor och svagheter i kulturskolan respektive musikinstitutet 

I Hautamäki-Hänninens slutarbete Kulttuuria kaikille?4 (2006) finns jämförelser mellan 

det svenska och finska musikskolesystemen. I Finland är man ofta stolt över sitt system 

och sin höga nivå på utbildningen, men den negativa aspekten är den stora 

tyngdpunkten på yrkesinriktning samt att man inte kan anta så många elever. Frågan är 

om det är lönt att ha en sådan hög nivå på undervisningen för alla, då de flesta eleverna 

varken i Sverige eller Finland kommer att fortsätta med musik på yrkesnivå. I Lindroos 

& Finniläs avhandlingsarbete Musikskola i Förändring (2000) lyftes det fram av elever 

på det undersökta musikinstitutet att flera upplevde musikundervisningen som för 

krävande eller att den tog upp för mycket tid. Det understryker Hautamäki-Hänninens 

fråga om att inte ha så hög nivå på all utbildning, samt visar på att det inte finns så stor 

flexibilitet på musikinstituteten. I Sverige vill man däremot dela med sig av musiken 

med alla och har ett mer demokratiskt synsätt, där kulturskolans styrka, enligt 

Hautamäki-Hänninen (2006), är den stora friheten, både gällande det stora utbudet och 

sin mångsidighet. Den negativa sidan är istället sämre kvalité på undervisningen vilken 

hänförs till bristen av enskild undervisning och undervisningstid. I Sverige har man mer 

gruppundervisning än i Finland, men i sig är gruppundervisning inte lika med sämre 

kvalité. Den pedagogiska utmaningen är att bibehålla kvalitén på undervisningen i 

gruppundervisningen (Hautamäki-Hänninen, 2006).  

 

3.3.3 Sammanfattning över det svenska och finska systemet 

Finland och Sverige har väldigt olika sätt att strukturera upp musikskoleverksamheten. 

Den största skillnaden är att man i Sverige har en kommunalt styrd kulturskola, medan 

det finska musikinstitutets undervisning är lagstadgad. I Finland finns det två olika 

lärokurser, en allmän och en fördjupad. Den allmänna omfattar 500 timmar och är 

öppen för alla åldrar samt fokuserar på elevens personliga mål. Den fördjupade kursen 

omfattar 1300 timmar och är mer inriktad på att ge eleverna förutsättningar för ett 

koncentrerat och uthålligt arbete samt förutsättningar för yrkesstudier. Den fördjupade 

lärokursen är uppdelad i tre nivåer; musikfostran på småbarnsstadiet, grundnivå och 

                                                 
4 Betyder ”Kultur för alla?” 
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institutnivå, varav grundnivån också uppdelad i tre nivåer. Eftersom kulturskolan i 

Sverige är kommunalt styrd, varierar undervisningen väldigt mycket i landet. Det man 

kan säga generellt om kulturskolan, är att man värdesätter i en högre grad att hålla 

terminsavgifterna låga och göra kulturskolan tillgänglig för alla gentemot vad man gör i 

Finland. Där är terminsavgifterna mycket högre, mellan 1000 – 5000 kr gentemot 

Sveriges 0 – 1710 kr. Finland har också mycket färre elever och färre musikinstitut än 

vad man har i Sverige, 60 000 elever mot Sveriges 400 000. Eftersom befolknings-

mängden i länderna är olika, i Sverige ca 9,5 miljoner och i Finland ca 5,5 miljoner 

(The World Bank Group, 2016), behöver man räkna om siffrorna i procent så att man 

kan jämföra dem. Då ser vi att ca 1% av Finlands befolkning går i musikinstitut medan 

ca 4% av Sveriges befolkning går i kulturskola.  

 

Musikskolorna i Sverige och Finland blev vanliga på 1960 – och 1970 – talet och den 

grundläggande motivationen är i stort sett den samma; att kunna erbjuda en bra 

musikundervisning för folket. Den enda skillnaden är egentligen att man i Finland hade 

en förebild, Helsingfors Musikinstitut (nuvarande Sibelius-Akademin), som alla 

musikinstitut utgick ifrån. I Sverige fanns ingen sådan förebild, utan alla kulturskolorna 

bestämde själva hur de ville organisera sin undervisning.  

 

Vad gäller utvecklandet av musikskolan, så är det mycket som händer i de båda 

länderna. Båda står inför en stor revidering av det system man haft. I Sverige har 

kulturskoleutredningen utkommit, som beskriver hur man vill utveckla och strukturera 

kulturskolan i framtiden. I Finland är nya läroplansgrunder på kommande, som 

antagligen kommer att efterlikna den nya läroplanen för grundskolan som bygger mer 

på det individuella lärandet än tidigare.  
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4 Metod 

I metodkapitlet beskrivs skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, vilken 

metod jag valt för att genomföra studien, hur jag gjort det och varför. 

 

4.1 Val av metod 

Som metod i detta examensarbete användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Med kvalitativ forskning avser man att försöka förstå världen ur en eller flera personers 

synvinkel. Man vill gå in på djupet och tolka deras erfarenheter för att kunna se en 

mening utifrån det (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvantitativ metod betyder däremot att 

man kan mäta något i mängder, eller som Trost (2005) uttrycker det ”om man använder 

sig av siffror så rör det sig om kvantitet” (s. 8). Valet att använda kvalitativ metod 

framom kvantitativ, baserades delvis på att svaren på forskningsfrågorna var svåra att få 

konkreta och mätningsbara och delvis på att jag ville se saken från ett mer djupgående 

och beskrivande perspektiv. Eftersom alla musikskolor mer eller mindre får besluta 

själv hur deras undervisning och upplägg ska se ut, anser jag att svaren ligger i olika 

individers upplevelser snarare än i bedömningar som kan göras utifrån en kvantitativ 

datainsamling. 

 

Intervjufrågorna, som finns bifogade, går lite utanför forskningsfrågorna med avsikten 

att öppna upp för lite längre samtal och man kan komma in på frågeställningsområdet ur 

flera vinklar. Jag valde att använda mig av det som Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver som en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Det betyder att intervjun utgår 

ifrån en intervjuguide med teman och förslag på frågor, där tanken är att få en så 

personlig beskrivning av temat som möjligt. Det öppnar också upp för tilläggsfrågor 

och att man har möjlighet att gå in på djupet av beskrivningar som informanten ger. Så 

intervjufrågorna (se bilaga) fungerade mer som en grund för hur man kan öppna upp för 

samtal kring mina tre forskningsfrågor.  

 

Johanson och Svedner (2010) anser att det finns risker med kvalitativa intervjuer, bland 

annat genom att intervjuaren kan ställa ledande frågor eller försöka locka informanten 

att svara på ett visst sätt. Jag är medveten om att jag hade vissa förväntningar och 

antaganden för resultatet då jag själv känner till båda sidor men har en bakgrund inom 
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det finska systemet. Jag ville vara försiktig att leda dem in på mina antaganden och se 

saken ur ett opartiskt perspektiv. Därför funderade jag ut mina intervjufrågor noga och 

tänkte igenom olika följdfrågor för att undvika att de skulle vara värdeladdade.  

 

4.2 Urval 

Förutom den geografiska begränsningen satte jag upp några till ramar för att både 

avgränsa informationsmängden och göra arbetet så bra som möjligt. Det första var att 

enbart söka informanter som pratar svenska i respektive länder. Detta grundade jag på 

att jag själv som intervjuare är mer bekväm på mitt modersmål svenska samt att 

informanterna också då blir mer bekväma. Dessutom minskar det risken för 

översättningsfel och missförstånd. För det andra valde jag att titta enbart på tvärflöjts-

undervisning. Detta beror på tre saker: 1) tvärflöjten är ett klassiskt instrument 2) att jag 

personligen har störst ämneskunskap om det instrumentet 3) att det är enklare att 

jämföra undervisningen inom samma instrument. Även om själva undersökningen inte 

går in på djupet av själva innehållet på lektionerna, är det lättare för informanten att veta 

att jag är väl insatt i den delen så att de inte känner att de måste förklara i onödan och 

hänga upp sig på oväsentliga detaljer som inte i sig är relevanta för undersökningen.  

 

Efter dessa begränsningar valde jag att intervjua både lärare och tidigare elever från 

respektive länder. Lärare var ett självklart val, medan jag samtidigt också ville ha ett 

elevperspektiv på det hela. Jag funderade länge på åldern på eleverna och beslöt mig till 

sist för att intervjua elever som redan avslutat sina studier vid musikskolan, eller 

studerat under en lång tid. De har då gjort hela sin utbildning och kan tänka tillbaka på 

och reflektera över hur det var. Det kan annars vara svårt att överblicka hela din 

utbildning om du är mitt inne i den. Det finns ju klart en risk med att man inte kommer 

ihåg precis hur man upplevde saker och ting då man gick i musikskolan, men samtidigt 

är jag inte ute efter sådana detaljer utan mer ett helhetsintryck.  

 

Mängden informanter krävde också ett noga övervägande. Att enbart intervjua en lärare 

och elev från respektive land, kändes som för få för att få ett rättvist resultat. Därför 

beslöt jag mig för att dubbla siffran och då samtidigt plocka informanter från olika 

musikskolor i olika delar av länderna.  
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4.3 Genomförande  

Själva intervjuerna skedde antingen som ett möte eller via Skype. Alla beslut om var 

och när baserades på vilket som var mest bekvämt för informanten i fråga. Jag såg till 

att vi hade någonstans att prata ostört. Till exempel om vi bestämde att ses på i en skola 

ville jag inte styra upp det för mycket genom att boka salar eller så, utan jag ville ha 

känslan av att vi träffades för att dricka en kopp kaffe och prata lite. Jag hade med min 

laptop där jag hade frågorna, men såg till att den inte var i vägen utan den stod lite på 

sidan om utan att vara i fokus. Det kan lätt bidra till en mer uppstyrd känsla av 

intervjun. 

 

Jag bestämde att jag i början av intervjuerna ska presentera mig och mitt examensarbete 

väldigt kort, samt berätta för informanterna att de kommer att vara anonyma. Jag 

bestämde mig för att spela in intervjuerna, vilket jag baserade på att kunna fokusera på 

själva samtalet istället för att anteckna. Jag valde att istället anteckna lite efter 

intervjuerna, då jag hade intervjun färskt i minnet. Dessa anteckningar bestod av en kort 

sammanfattning samt upplevelser, känslor eller andra aspekter som bandupptagningen 

inte fångat upp. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Trost (2005) beskriver arbetet med bearbetning i fyra steg:  

1. lyssna på inspelningen  

2. skriva ner minnesanteckningar 

3. sammanfatta intervjun 

4. strukturera upp den utifrån centrala teman som dykt upp 

Jag gjorde bearbetningen enligt den modellen och strukturerade upp den kring mina tre 

forskningsfrågor. Jag sammanfattade intervjuerna två och två, enligt de fyra grupper på 

två jag hade; svenska elever, finska elever, svenska lärare, finska lärare. I resultatdelen 

beslöt jag att hålla alla fyra grupper skilda för sig, för att ha en tydlig struktur och se 

resultatet så tydligt som möjligt.  
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4.5 Etiska överväganden 

Jag valde att hålla informanterna anonyma och att inte ange vilket kön de tillhör i detta 

examensarbete, då jag inte såg någon fördel för studien att veta vem som står bakom ett 

påstående. Att hålla anonymiteten visade sig i vissa fall vara svårare med tanke på mitt 

urval, men i de fallen var informanterna medvetna om det och ställde upp i alla fall. 

Vetenskapsrådet har tagit fasta på fyra begrepp angående etiska principer för forskning. 

Dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 

2011). Jag har gjort mitt bästa att följa dessa principer i mitt arbete. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av den empiriska undersökningen. Jag har delat in 

resultatet i mellanrubriker efter tre tydliga teman utgående från forskningsfrågorna: den 

klassiska traditionen, mål och krav. Utöver det är informanterna uppdelade landsvis och 

enligt lärare och elever. Informanterna betecknas härefter enligt FE för Finland Elev, FL 

för Finland Lärare, SE för Sverige Elev och SL för Sverige Lärare. Intervjufrågorna 

finns bifogade i slutet av dokumentet. 

 

5.1 Den klassiska traditionen 

I detta avsnitt berättar lärarna och eleverna på hur de ser på att undervisningen i det 

klassiska instrumentet tvärflöjt sker enligt den klassiska traditionen.  

 

5.1.1 Elever i Finland 

Informant FE1 och FE2 kände båda till klassisk musik innan de började spela flöjt, den 

ena mer medvetet än den andra. De började spela flöjt av olika skäl, men ingen av dem 

hade en tydlig koppling mellan tvärflöjt och klassisk musik. Båda beskrev det som att 

de bara ”spelade flöjt” i början och först senare märkte de att det var klassiskt. Som FE1 

beskrev det:  

Jag menar, jag tror inte att jag tänkte på det så mycket, på då vad det var för 

sorts stils musik vad det var jag spelade… Sen senare när jag blev äldre så 

då blev det mer klart kanske sådär för mig vad det var för genre jag spelade.  

 

Genren uppenbarade sig mer eller mindre utan att det på något vis var medvetet från 

första början. Båda informanterna uppgav att det blev mer och mer klassiskt allt 

eftersom och beskrev att de spelade annan genre ibland, men då för att enligt dem så 

ville läraren ”vidga deras vyer” eller ”ge mångsidighet”. Att de spelade klassisk flöjt 

och varför var något som inte uttalades över huvud taget. FE1 beskrev även att läraren 

fångade upp hennes intresse av annan genres musik och då föreslog detta emellan den 

klassiska repertoaren. 

 

5.1.2 Lärare i Finland 

FL1 tog upp att man kan välja vilken inriktning man vill gå på musikinstitutet, men att 

den naturliga inriktningen för flöjt är klassiskt. Det finns olika inriktningar i olika 
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musikinstitut, till exempel klassiskt, pop, jazz. Men det är väldigt få som erbjuder någon 

annan inriktning för tvärflöjt än klassiskt. Båda lärarna är utbildade inom den klassiska 

traditionen. FL2 underströk vikten av att presentera klassisk musik för eleverna, då de 

inte hör den i vardagen och menade vidare att det även är viktigt att berätta för eleverna 

att ett stycke faktiskt är skrivet för tvärflöjt. Båda lyfte fram att till exempel poplåtar 

inte i längden kan utveckla eleverna tekniskt lika mycket som klassisk musik. FL1 

uttryckte det också som att ”för småbarn finns inga musikgenrer, vi spelar ju allt 

möjligt från visor till poplåtar och så vidare. Där jag sen slussar in det där klassiska 

vart efter”. Båda ansåg att de använde sig av rätt mycket klassiskt på sina lektioner, ju 

mer desto längre eleverna kommit. FL1 berättade ”Om man tänker på tvärflöjten som 

instrument, så tekniskt sett behöver man en klassisk grund att stå på. Vare sig man vill 

spela pop och jazz eller vad man sen vill göra sen”. Det visar ju på att informanten 

menar att man måste ha en klassisk grund för att spela tvärflöjt, så att lära sig spela 

tvärflöjt inom en annan tradition, till exempel folkmusik, verkar inte vara ett alternativ 

för FL1. Vidare beskrev FL1 att ”Det är som all annan historia, vi behöver ha 

någonting att bygga på”, vilket betyder att FL1 ser tvärflöjten som ett klassiskt 

instrument som man ska utgå från att spela klassiskt på. Både FL1 och FL2 ansåg det 

som viktigt att föra vidare den klassiska traditionen. 

 

5.1.3 Elever i Sverige 

”Musik var musik”, ansåg SE1 då hen ville börja spela flöjt. Hen kände till många olika 

stilar inom musik, men hade inte kategoriserat dem i olika genrer. Kopplingen till 

klassiskt fanns inte där i början, men vägen för att börja spela flöjt fanns på kulturskolan 

där SE1 beskriver det som att hen ”indirekt” spelade mycket klassiskt. ”… När man 

började på kulturskolan så började man spela ur flöjtskolor […] Det grundar sig, tror 

jag, mer i en klassisk tradition”. Där lyfte SE1 fram att allting är notbaserat. SE1 

beskrev även att om hen spelade något ur en annan genre så har det klarnat nu i 

efterhand att det hen spelade var på ett klassiskt sätt. Tiden på kulturskolan beskrevs 

som att ”det var bäddat för en klassisk bana” och efter hand byggdes repertoaren upp av 

mer och mer klassisk musik ”det var den naturliga vägen att gå”. Först när SE1 var i 

gymnasiet var det tydligt uttalat att det var klassisk flöjt hen spelade. 
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SE2 däremot hade en lärare som var mer inriktad på världsmusik och de följde 

flöjtskolor som inte innehöll så mycket klassiskt. SE2 var inte så förtjust i det utan 

intresset för klassiskt växte och hen spelade mer och mer klassiskt på eget bevåg.  

 

Vägarna för SE1 och SE2 såg rätt olika ut, där SE2 medvetet ville spela mera klassiskt 

medan SE1 i det skedet knappt förstått att det var klassisk flöjt hen spelade. Allting är 

alltså förankrat i vad läraren valde att presentera för musik och vilken genre läraren var 

mest bekväm i. Det fanns aldrig riktigt något val att göra för varken SE1 eller SE2 i 

fråga om vad de själva ville spela för sorts musik. SE1 uttryckte en viss oro för att om 

hen inte själv skulle vuxit upp och haft ett folkmusiksammanhang med sig från början, 

så skulle hen kanske aldrig fått reda på att det fanns eftersom lärarna inte presenterade 

den sortens musik. 

 

5.1.4 Lärare i Sverige 

SL1 och SL2 berättade både att de har rätt mycket klassiskt i sin undervisning. SL1 

beskrev det som att klassisk musik är kopplad till flöjten och att ”den klassiska musiken 

finns ju alltid med, på nåt sätt”. SL2 härledde det till att hen själv är utbildad på 

klassiskt vis och att ju äldre de blir, desto mer klassiskt blir det. Även om de sysslar 

med annan musik så upplevde SL2 att hen saknar den kunskapen att till exempel lära 

dem improvisera eller så. SL1 tog upp bildningsperspektivet, att eleverna bör känna till 

vad som finns inom klassisk musik. Själva repertoaren är väldigt bred och beskrevs som 

en ”skatt” av SL1, som såg det som sitt uppdrag att presentera detta som eleverna inte 

visste fanns. SL2 förde också fram att det är viktigt att föra vidare den klassiska 

traditionen som gör att eleverna utvecklas på sitt instrument men också genom att de 

börjar lyssna på klassisk musik.  

 

5.2 Mål 

I mina forskningsfrågor söker jag svar på vem som bestämmer målet med under-

visningen och på vilket sätt musikskolan förbereder eleven för fortsatta studier. I 

intervjuerna lät jag informanterna resonera kring dessa teman. 
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5.2.1 Elever i Finland 

Så fort jag nämnde ordet ”mål” i intervjun dök genast ordet ”nivåprov” upp. De beskrev 

båda att målen med att spela tvärflöjt från första början var väldigt suddiga och otydliga, 

men att nivåproven blev mål efter hand.  

 

Alltså i början så ville jag väl… Alltså jag tyckte det var roligt och ville lära 

mig och liksom... Lära mig nya saker och utvecklas på det sättet. Men sen när 

man blev äldre så har det varit, man har gjort examen [nivåprov] så det har på 

det sättet varit helt bra delmål. (FE2)  

 

FE2 lyfte även fram andra delmål som att uppträda och lyssna på och spela med andra. 

Båda ansåg att de diskuterade målet med flöjtspelet med läraren, men i båda fallen hade 

de nivåproven som underlag. FE1 nämnde dock att då hennes motivation vid något 

skede var väldigt låg och hon funderade på att sluta, så hade de samtal med läraren om 

vad hen ville med sitt flöjtspel och vad som i så fall kommer att krävas av hen. Det 

resulterade i en plan som FE1 kände sig bekväm med att följa och sakta men säkert gick 

motivationen upp. Det visar på att det finns en viss flexibilitet i undervisningen, det är 

möjligt att variera studietakten och att påverka innehållet.   

 

Utöver nivåproven beskrev både FE1 och FE2 att det var väldigt lite fokus på framtiden. 

Båda kände till att det fanns en möjlighet att studera vidare eller jobba med musik och 

båda tog upp att nivåproven förberedde dem för detta. FE2 sade ”jag känner nog att 

mina lärare riktar mig att jag liksom ska ha den möjligheten”, i frågan om att studera 

vidare på högskolenivå. FE2 studerar något annat och går kvar på musikinstitutet, men 

hen känner att lärarna vill att hen ska fortsätta och tar upp de vanligaste inträdesprovs-

materialet för högskolor och riktar hens nivåprov och examen mot det.  

 

FE1 och FE2 lyfte båda fram att det egna intresset var det som styrde, viljan att lära sig 

mer. De övriga lektionerna de hade ansåg de som att de hjälpte till, även om de inte 

alltid såg sammanhangen just då. FE2 saknade speciellt ett sammanhang mellan 

teorilektionerna och det praktiska flöjtspelandet.  

 

5.2.2 Lärare i Finland 

Precis som hos eleverna kom nivåprov på tal så fort vi pratade om mål med 

undervisningen. Både FL1 och FL2 ansåg att nivåproven var en bra sak. Alla 
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musikinstitut skapar sina egna läroplaner utgående från Utbildningsstyrelsens ”grunder 

för läroplanen” och FL2 beskrev att hen själv fått vara med och påverkat läroplanen på 

sitt musikinstitut och hur och vad i nivåproven som döms. De upplevde båda att de hade 

rätt fria tyglar att forma undervisningen som de vill för elevernas bästa. Både FL1 och 

FL2 verkade använda nivåproven som underlag för att sätta mål för eleverna. FL1 

beskrev utifrån nivåprovssystemet att ”det är lättare att jobba med någonting som du 

har ett mål med, men att det där målet behöver… Det kan vara långsiktigt, att vi har 

kanske haft lite för strikt, att det ska uppnås väldigt snabbt”. Nivåproven är de mål både 

eleverna och lärarna jobbar kring. Tidigare varit lite för stort fokus på själva studie-

takten. FL1 lyfte fram att systemet är under förändring och att de antagligen går mot att 

fokusera på den individuella utvecklingen, precis som grundskolan precis har gått mot. I 

samband med detta uttryckte FL1 att ”…Vi är ju lite rädda här för att vi ska bli ett 

Sverige, helt krasst sagt”. FL1 uttryckte någon slags oro för vad förändringarna 

kommer att medföra och lyfter fram Sverige som exempel där hen anser att de satsat 

mer på kvantitet än kvalité. Hen förtydligade också att allting i svensk undervisning inte 

är dåligt, snarare att de i Finland har en lyx med långa lektionstider och så. Även FL2, 

som har erfarenhet av det svenska systemet, jämförde med det för att uttrycka att hen 

upplever det finska systemet som mycket bättre när det gäller struktur, utbud och 

lektionslängd. 

 

I frågan om hur det ser på att ha en långsiktig plan med riktning mot högskolestudier, 

var de båda överens om att de inte är deras jobb. Både FL1 och FL2 lyfte fram att alla 

inte ska bli yrkesmusiker och att de är mera ute efter att ge dem musik för livet. För de 

få som vill söka vidare jobbar de med på ett annat sätt. ”Det trodde jag när jag var ung 

flöjtstuderande, att alla ska bli musiker. Och det är ganska ödeläggande, det märker 

man ganska snabbt också, den tanken får man begrava ganska hastigt för att man inte 

ser verkligheten” berättar FL1. Dessutom, menade FL1, finns det ett överutbud av 

musiker så att förbereda många elever i musikinstitutet för yrkesstudier eller jobb där 

det inte finns plats, är ingen bra idé. Enligt FL1 avråder de på hens musikinstitut elever 

att söka vidare utan uppmuntrar eleverna att musiken är en livslång hobby istället. ”Jag 

tycker inte att man kan ge ungdomar drömmar som inte går att genomföra”. 
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5.2.3 Elever i Sverige 

Både SE1 och SE2 berättade att de inte alls pratade om progression med flöjtläraren. De 

följde vad läraren sade men de diskuterade aldrig vad de själva ville med sitt spelande. 

“Jag hade aldrig någon klar bild, det har jag nog fortfarande inte”, berättade SE1 som 

fortsatt vidare till högskola. Hen beskrev att hen var omedveten om det fanns en röd 

tråd i undervisningen, men antog nu i efterhand att det fanns en. ”Jag visste inte vad 

deras plan var med mig”, berättade SE1 om sin tid på kulturskolan. SE2 beskrev något 

liknande, om att hens lärare kanske haft en röd tråd i undervisningen i början, men den 

var inte långsiktig. Dock upplevde SE2 att det fanns en tydligare progression inom 

orkestern. Hen spelade mycket i orkester och sökte för att gå i orkesterklass redan under 

högstadiet. Även om hen inte såg en tydlig helhetsbild så fanns alltid nästa steg om hur 

man kan gå vidare. Så SE2 använde sig av orkestern för att skapa mål, ”För i orkestern 

så fick jag mer och mer ansvar, blev stämledare liksom. Och då kände jag att jag 

verkligen ville prestera, och tog det på största allvar”. 

 

Jag fick reda på att man kunde gå estetgymnasium, det var jag väldigt klar på 

att jag ville. Då sa jag det till kulturskolan, men det var inte från deras håll. 

Men sen när jag väl sa det så anordnade dom mycket saker. (SE1) 

 

Det fanns alltså möjligheter för dem som visade och uttryckte ett större intresse. Det 

egna intresset drev både SE1 och SE2 vidare, även om vägarna såg lite olika ut.  

 

5.2.4 Lärare i Sverige 

SL2 berättade att hen vill bygga en grund för eleverna, så att de har något att stå på när 

de slutar på kulturskolan. De har ingen kursplan eller så, så det är upp till läraren själv 

att bestämma vad som spelas. Både SL1 och SL2 uttryckte att det skulle kunna vara bra 

med någon slags mer strukturerad kursplan eller spår, SL1 beskrev det som att för vissa 

skulle det gagna att ha ett system med nivåprov och sådant, men att man då skulle 

kunna låta eleverna välja vem som vill gå på det spåret. SL2 uttryckte det mer som att 

det är bra att ha en mer strukturerad kursplan i bottnen för att det underlättar 

planeringsmässigt, men att man sedan skulle kunna göra avsteg från den planen så som 

det passar en bäst. SL2 beskrev även att de haft något sådant system på hens arbetsplats, 

men att det inte fungerade då ingen följde det.  
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SL2 vill tillgodose elevernas önskemål, vilket de också gör genom att ta in lite stycken 

på elevernas initiativ som inte direkt hör till den progression SL2 tänkt från början. SL2 

beskrev det som att det finns ”nån slags röd tråd” i hens undervisning, men att det 

varierar beroende från elev till elev. En annan viktig aspekt SL2 lyfte fram var att hen 

poängterar för eleverna att musiken och notläsning är ett internationellt språk, vilket gör 

att världen öppnas upp för dem på ett annat sätt.  

 

SL1 uttryckte att det viktigaste i hens undervisning var att ”dom ska tycka om att spela. 

Det är nummer ett”. Att eleverna ska ha ett driv och lust att lära sig, sedan är det inte så 

viktigt hur och hur mycket man gör framsteg, för alla elever är olika, ”I det hela kanske 

man inte har kommit jättelångt, men det kan vara en fantastisk prestation”. SL1 

uttryckte att hen vill ge eleverna musiken som ”en livsnödvändighet”, så att eleverna 

kommer att vilja syssla med musik genom hela livet.  

 

Både SL1 och SL2 lyfte fram att alla elever ju inte blir eller ska bli musiker, men att för 

de som visar intresse kan man anpassa undervisningen lite extra eller ”det finns dom 

där man kan liksom ösa in mycket koks i brasan”. Att ha en dialog med eleverna ansåg 

SL1 vara viktigt, så att man kan forma undervisningen efter där dom är och ta reda på 

om lusten finns att gå vidare till nästa steg. SL1 ansåg att man måste skapa möjligheter 

för alla elever att de ska kunna söka vidare till gymnasium/högskola, eftersom man 

aldrig vet vem det är som kommer att ta det steget.  

 

 

5.3 Krav 

Detta kapitel behandlar krav som ställs på både elever och lärare kopplat till 

undervisningen. I intervjuerna kom det tydligt fram två teman: stress och hur man ser på 

undervisningen. Dessa två finns som underrubriker och därefter är de uppdelade enligt 

elever och lärare landsvis.  

 

5.3.1 Stress 

Ett ämne som dök upp lite mer indirekt var stress. I intervjuerna framkommer att krav 

och stress ofta är sammankopplat, ofta genom att lärare och elever känner press på sig. 

Det fanns väldigt olika syn på vad stress är och hur det upplevdes bland informanterna. 
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5.3.1.1 Elever i Finland 

FE1 beskrev att tiden på musikinstitutet stundvis var rätt tung då de hade så mycket 

utöver bara flöjtlektioner, ”…Det blev ganska mycket i något skede, kändes det som. Så 

kanske... Ibland kunde de kännas lite sådär att jag bara gör det för att jag måste”. FE2 

berättade om att hon hört om andra som varit väldigt pressade och sade ”Det har inte 

ändå varit sådär att jag har varit rädd att gå till lektionerna”. Detta vittnar om att det 

inte var främmande att känna en ganska stor press i musikinstitutet. Själv upplevde FE2 

inte att lärarna eller att nivåproven satte press, utan att hen satte press på sig själv. Hen 

uttryckte det som att ”mina lärare va ganska bra, på de sättet att dom satt sådär 

passlig5 press”. Så stressen lyftes fram som något positivt.  

 

5.3.1.2 Lärare i Finland 

FL1 och FL2 upplevde själva ingen press på sig, utan var nöjda med hur systemet är 

upplagt och upplevde att de hade tillräckligt med rum för att forma sin undervisning 

som de vill. Varken FL1 eller FL2 upplevde heller att eleverna skulle vara väldigt 

stressade, eller uppleva stor press, från musikinstitutet så som det är nu. FL1 berättade 

att de tidigare hade en striktare plan angående nivåproven, att de räknade med ca 2 år 

mellan varje nivåprov och att avgångsbetyget på grundnivån skulle ske samma år som 

de gick ut högstadiet. Även om det redan nu är färre krav tror FL1 att det är bra att 

ändra mot en mer individuell utvecklingsplan, ”det har varit för strikt, helt enkelt”. FL1 

trodde att det har bidragit till att elever har slutat, för att de inte orkat i längden. FL2 

tyckte att det inte är någon bra idé att efterlikna grundskolan som den sett ut, utan att 

eleverna har tillräckligt med stress där. Musikinstitutet ska inte vara något som pressar 

eleverna, utan som är roligt och givande. Båda lyfte fram att grundskolan är det viktiga, 

det är där som krutet ska läggas medan musikinstitutet inte får vara något som tar över 

det fokuset eller skapar extra stress.  

 

5.3.1.3 Elever i Sverige 

Varken SE1 eller SE2 upplevde någon som helst press från kulturskolan, snarare 

tvärtom. Båda två uttryckte att det i något skede upplevde att de ”var bäst” i sin grupp, 

                                                 
5 Ordet passlig är en finlandism som betyder lagom eller lämplig 
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och då inte tyckte att de behövde lära sig mer. De hade alltså blivit placerade i grupper 

där de kände att de inte kunde utvecklas mer. SE1 menade att  

Det värsta, det har säkert alla varit med om liksom i ens liv, när det blir för 

kravlöst eller när det blir på en alldeles för låg nivå. Då blir det nästan som 

man får dåligt självförtroende för att ’aha, det är den här analysen den här 

läraren har gjort av mig’ […] Och då blir man inte alls taggad utan då blir man 

bakåtsträvande istället.  

 

SE1 beskrev också en liknande händelse från tiden på kulturskolan. SE2 beskrev det 

som att kulturskolan ”inte sett till att jag förstod att jag kunde utvecklas mycket mer” 

och att de var ”lite snälla”. SE2 beskrev ändå att läraren tog tillvara på att hen var 

ambitiös men att läraren skulle ha kunnat ”pushat mer”. Det kom även fram att SE2 inte 

upplevde att hen utvecklades alls de sista åren med sin lärare, men att hen var kvar för 

att hen gillade läraren. 

 

5.3.1.4 Lärare i Sverige 

Både SL1 och SL2 upplevde att de har frihet att forma undervisningen som de vill ur ett 

pedagogiskt perspektiv. SL2 upplevde att det var brist på tid för att få in allting som 

man tänkt sig på lektionerna. SL2 beskrev det som att de pusslar väldigt mycket 

angående schemat, vilket visserligen är bra men samtidigt rätt stressigt. De har många 

elever som de sätter ihop i olika grupper och försöker få in individuella lektioner här 

och var med de elever de upplever behöver det. Detta tolkar jag som att SL2 sätts under 

en hel del press utifrån hur systemet är upplagt. Det finns stora ambitioner i 

kulturskolan, men det är mycket upp till var och en av lärarna att se till att det uppfylls. 

SL1 lyfte fram ett det är väldigt stora skillnader på vilken kulturskola du jobbar på, och 

att det blir besvärligt om du upplever att resurserna inte räcker till. Speciellt ansåg SL1 

att det blir problematiskt om man har för många eller för få elever och att det då skulle 

vara bra att hitta, som hen uttryckte det: ”ett gyllene snitt”, så att också de elever som 

kräver lite mer får det. Det tolkar jag som att de finns en ganska stor press på lärarna 

fastän den inte är uttalad, det förväntas mycket av lärarna fastän de har väldigt lite 

egentlig undervisningstid och inga egentliga krav eller nivåer att utgå från. 

 

5.3.2 Fritidsintresse vs Utbildning 

I min forskningsfråga hur kravnivån upplevs, ville jag ta reda på hur lärarna och 

eleverna upplever sin tid på musikskolan. Är musikundervisningen på musikskolorna 

något som de ser som en utbildning i stil med skola eller är det ett fritidsintresse? 
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Eftersom musikskoleverksamheten inte är klassad som en utbildning i någotdera landet, 

utan snarare är beskriven som frivillig musikundervisning, ville jag ta reda på hur 

eleverna och lärarna upplever det. Därav valet av termerna utbildning och fritidsintresse 

som motpoler. 

 

5.3.2.1 Elever i Finland 

I frågan om hur de ser på sin tid på musikinstitutet så var svaren lite kluvna. FE1 

beskrev det som något mitt emellan fritidsintresse och utbildning, ”lite av båda” och 

”lite mot utbildning”. Hen motiverade sitt svar med att det var ett fritidsintresse i och 

med att det är frivilligt och roligt, medan upplägget med många olika lektioner så som 

orkester, teori, musikkunskap, gav en stor bredd och en stor bredd i hur man lär sig, som 

då lutar mer mot utbildning. FE2 resonerade så här:  

 

Det har varit en så stor del av mitt liv så det är inte som vilken fritidssyssla 

som helst som man byter, eller sådär. Så de känns nog som mer än fritid […] 

Och kanske annorlunda än utbildning, alltså utbildning men sen också som att 

det är en så stor del av ens liv, så som en livsstil på nåt sätt. 

 

5.3.2.2 Lärare i Finland 

FL1 och FL2 ansåg att det är ett fritidsintresse som de erbjuder på musikinstitutet. FL2 

beskrev det som att det inte är en utbildning, men att de får väldigt mycket och så 

mycket hen kan ge. Det är lite upp till eleverna själva att välja hur mycket de vill få ut 

av det. FL1 uttryckte det som att det ”för ytterst få kan vara en sluss in till yrkesstudier. 

Men i hela landet är det ju ungefär 2% av eleverna i musikinstituten som sen blir 

yrkesmusiker, så den siffran är så försvinnande liten”, däremot ser FL1 det som att hen 

har en uppgift att skola eleverna för att förstå kultur och för att se till att fylla 

konsertsalarna i framtiden. 

 

Det bör dock nämnas att både FL1 och FL2 pratade om sin undervisning som en 

utbildning då vi pratade om kvalité i undervisningen. Båda uttryckte det som att de 

upplever att eleverna får en bra utbildning av kvalité i musikinstitutet. 

 

5.3.2.3 Elever i Sverige 

I frågan om de såg sin tid på kulturskolan som ett fritidsintresse eller utbildning svarade 

både SE1 och SE2 utan tvekan fritidsintresse. Det var inget snack om saken. Även om 
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SE2 uttryckte att flöjtspelandet ”var hela min värld” och ”det var det jag gjorde” och 

till exempel att ha sin PRAO1 hos flöjtläraren var ett naturligt val, så såg hen inte det 

som något annat än ett fritidsintresse. 

 

5.3.2.4 Lärare i Sverige 

SL1 och SL2 beskrev båda två att de ser på sin undervisning med syftning både mot ett 

fritidsintresse och utbildning. SL2 motiverade utbildningsperspektivet utifrån att 

eleverna lär sig ett hantverk och att de tar med sig den kunskapen när de slutar 

kulturskolan. De får även en bredd genom att spela i orkester eller olika ensembler och 

på så sätt ”får lite olika bitar i sitt musicerande”. Dessutom får man ställa lite krav på 

eleverna, vilket många inte är vana vid i dagens samhälle där väldigt mycket är snabbt 

och lättillgängligt.  

 

SL1 ansåg att kulturskolan har ett dubbelt uppdrag. SL1 menade att kulturskolan måste 

finnas i närheten av barn och unga och kanske till en viss del i skolan, för att kunna 

erbjuda alla en möjlighet. SL1 vidareutvecklade det såhär:  

 

Om vi på allvar menar att vi ska ha en verksamhet som är tillgänglig för alla, 

så måste man liksom skapa den plattformen på nåt sätt. Men sen är det ju också 

en, en fritidssysselsättning så att säga, va. Men det kan ju vara en utbildning 

för det. 

 

Kulturskolan ska kunna nå alla men samtidigt ge dem en sorts utbildning ”Allt kulturellt 

utövande är också ett lärande”. SL1 ansåg att kulturskolan har ett demokratiskt 

uppdrag tillsammans med grundskolan.  

 

Därför att ge många, att ge alla möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt. 

Inte bara i det talade språket eller det skrivna [...] Alltså tolka de estetiska 

uttrycken också, va. Det tror jag att är en förutsättning för att man ska kunna 

nyttja sina demokratiska rättigheter. (SL1)  
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6 Diskussion  

Att jämföra Finland och Sverige i den här frågan har visat sig vara väldigt intressant. 

Även om länderna i sig är rätt lika ur många aspekter och har en gemensam historia, så 

skiljer sig musikskolorna väldigt mycket. Redan motivet bakom uppkomsten skiljer sig 

så till vida att Sverige, med kulturskolan, ville komplettera grundskoleundervisningen 

(NE, 2016) och bidra till ökad kompetens för den stora massan (Kulturskolerådet, 

2016a) medan man i Finland grundade det första musikinstitutet för att hinna ikapp 

övriga Europas försprång inom musiken (Dahlström, 2009). Den skillnaden avspeglas 

också på elevantalet i musikskolorna. I Sverige vill man verkligen nå ut till den stora 

massan där elevantalet ligger på ca 400 000 eller ca 4% av befolkningen, medan siffran 

i Finland ligger på 60 000 eller ca 1% av befolkningen (SOU 2016:69; Tolppanen & 

Tuomainen, 2012; The World Bank Group, 2016).   

Man kan dra slutsatsen att bakgrunden inte skiljer sig nämnvärt, båda ville ju förbättra 

musikundervisningen i landet. Men att Finland hade en förebild, Helsingfors 

musikinstitut (nuvarande Sibelius-Akademin), gjorde att alla andra musikinstitut som 

bildades efterhand tog efter den skolans kursexamenssystem och struktur (Pajamo, 

2007; Dahlström, 2009). Det i sin tur ledde till att alla musikinstitut såg mer eller 

mindre likadana ut, vilket underströks ytterligare genom lagstiftningen om den 

grundläggande konstundervisningen (L 1998/633). Till skillnad från utvecklingen av 

kulturskolorna i Sverige som skedde på kommunal nivå, vilket ger varje kulturskola ett 

stort mått av självstyre.  

 

Det intressanta med de olika ländernas musikskolesystem är ju att de i grund och botten 

undervisar eleverna i samma sak. Att Finland, med Sibelius-Akademin som förebild 

(Pajamo, 2007), lagar och förordningar (L 1998/633, F 1998/813) samt olika läroplaner 

(Utbildningsstyrelsen 2002, 2005) i grunden, ger eleverna samma sorts förutsättningar 

som i Sverige, där det är upp till varje enskild kulturskola att bestämma hur de vill gå 

till väga, är väldigt intressant att fundera kring. Åtminstone om man tänker sig 

musikskoleundervisningen fram tills högstadieåldern, varefter du i Sverige har 

möjligheten att gå estetgymnasium (Skolverket 2011) för att fortsätta din musikaliska 

utbildning. Det betyder att du i Sverige på ett vis måste bestämma dig i ett rätt tidigt 

skede om du vill satsa på musik, medan du i Finland har lite mer betänketid. Dock 

måste du välja lärokurs och de som väljer att gå den fördjupade lärokursen har mer krav 
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från början och tar upp mer av din tid (Lindroos & Finnilä, 2000). Hur kraven upplevs 

varierar ju en del, mina finska informanter verkade inte känna en alltför stor press på 

sig, men faktum är att det ställs en hel del krav på eleverna, med nivåproven som ett 

redskap. Min ena informant av eleverna i Finland uttryckte det som att hen inte varit 

rädd att gå till lektionerna, vilket underförstått vittnar om att det inte är en helt 

främmande tanke att känna press från musikinstitutet. Lärarna på musikskolorna verkar 

dock i båda länderna se på undervisningens långsiktiga mål på liknande sätt; målet är 

inte att alla ska söka vidare till högskola utan snarare att underbygga ett fritidsintresse. 

Dock kom det fram i intervjuerna att det finns resurser att sätta in på dem som verkligen 

vill vidare, men det verkar vara på lärarnas egna initiativ. Det är fint att det finns en 

ambition från lärarnas håll, men kanske det kunde vara något att gräva djupare i; på 

vems ansvar det egentligen ligger att ta fasta på dessa ambitiösa och yrkesinriktade 

elever och vad man kan erbjuda dem?  

 

Själva målet med undervisningen var ett spännande ämne. I många fall verkade lärarna 

sätta upp mål, medan eleverna anammade de målen. Yngre elever kanske inte alltid har 

klara mål med vad de vill, men samtidigt verkar det som att chansen till den 

diskussionen inte riktigt är öppen för alla. Detta knyter även an till frågan om att spela 

inom den klassiska traditionen, där synsättet visade sig vara gemensamt för både 

Sverige och Finland. De flesta av eleverna i båda länderna verkade inte uttryckligen 

veta att de spelade klassiskt förrän efter flera år, delvis för att ingen berättat det för dem 

men också delvis för att de inte själva reflekterat över det. Som SE1 beskrev var det inte 

förrän i gymnasiet det var uttalat att hen spelade klassiskt. Lärarna däremot var väl 

medvetna om hur de använde sig av klassiskt i sin undervisning och varför. Holmbergs 

(2010) avhandling visade också att lärarna vill försvara den klassiska traditionen och 

värna om att den förs vidare, på samma sätt som kommit fram i intervjuerna. Lärarna 

lyfte fram vikten av den gentemot populärmusiken och att eleverna inte utvecklas på 

instrumentet om de inte spelar klassiskt. Den klassiska repertoaren har helt klart en 

högre ställning, som både Holmberg (2010) och Lehtonen & Juvonen (2009) tog upp. 

Eleverna verkade också lägga märke till det, då flera av dem kom fram till att de inte 

ens visste att de spelade klassiskt förrän efter många år av spelande. Varför jag själv 

valde att ta upp den frågan var för att se om det någonsin fanns ett val för eleverna att 

spela något annat, vilket inte tycks ha varit fallet. 
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Att kvalitén på undervisningen sjunker i Sverige, anses delvis bero på avsaknaden av 

förebilder med klassiska musiker (Runevad Kjellmer, 2014, 20 mars). De lärare jag 

intervjuade föreslog också att en bidragande orsak kan vara att ungdomarna idag inte är 

vana vid att jobba med ett långsiktigt arbetssätt utan allting ska ske snabbt. Även om jag 

inte hittat den debatten i Finland upplever jag att det rör sig åt samma håll där. I både 

resultatet och litteraturen har det lyfts fram att Finland är stolt över sitt system 

(Hautamäki-Hänninen, 2006), men samtidigt ser vi ju att musikundervisningen är under 

reform precis som grundskolan (Utbildningsstyrelsen, 2016a). Det visar ju på att man i 

Finland också känner ett behov av att förnya systemet och vara mer flexibel än tidigare.  

 

Det som kommer fram som en stor skiljefaktor mellan länderna är skolornas 

ekonomiska förutsättningar, eller vad länderna väljer att sätta sina resurser på. Att 

kulturskolan styrs av lokala bestämmelser och resurser (Kulturskolerådet, 2016a) 

påverkar i högsta grad hur utformandet av undervisningen ser ut. Förordningen (SFS 

2015:998) om statsbidrag för att bland annat kunna hålla elevavgifterna nere så att alla 

ska ha lika rätt till undervisning på kulturskola antyder också en prioritering av en skola 

för alla, snarare än frågor om enskild undervisning eller längre lektionstider (Holmberg 

(2010). I Finland däremot finns en lag (L 1969/734; Dahlström, 2009) som garanterar 

finansiering för musikinstituten och på så vis bidrar till regional jämställdhet, men 

samtidigt är elevavgifterna rätt höga och alla har inte samma möjlighet att gå på 

musikinstitut. Jämförelsevis ligger terminsavgifterna i Finland på 1000–5000 kr (FMF, 

2007a, c), mot 0–1070 kr i Sverige (Kulturskolerådet, 2016b). Detta kan man också 

knyta an till köerna till kulturskolan (Agrell, Ziegerer, 2015 17 december), det finns inte 

alltid resurser att erbjuda alla en plats. Det samma gäller för Finland, där de använder 

sig av antagningsprov (FMF, 2007b; Hautamäki-Hänninen, 2006). Jag har inte funnit 

någon officiell statistik på lektionslängden eller hur många andra lektioner än 

huvudinstrument som kulturskolor erbjuder, så det är lite svårt att jämföra med Finland 

vars fördjupade lärokurs ligger på 1300 timmar. Dock verkar det ju som att 

lektionslängden i snitt verkar vara mindre än 60 minuter per elev i Sverige och att man 

inte erbjuder eleverna en timmes teoriundervisning i veckan utöver orkester- och 

körundervisning som man gör i Finland. På så vis kan man konstatera att man i Finland 

får mera undervisningstid och därmed verkar det som att man i Finland betalar mer, 

men också har mer undervisningstid än i Sverige. Även om man på många håll i Sverige 

inte uppger ekonomiska aspekter som grund för sitt upplägg, så som det uttrycktes i 
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Svenska Dagbladets artikel (Wennersten, 2011, 29 augusti), så är det ju ändå ekonomin 

som styr i slutändan: fler elever men samma antal lärare. Det syns tydligt i 

trendskillnaderna länderna emellan, Sverige går mot mer gruppundervisning och 

Finland håller fokus på enskild undervisning (Lidman & Johansson, 2005; Aro & 

Salmenhaara, u.å). Det säger ju sig självt att det är dyrare att erbjuda undervisning för 

en elev på 60 minuter jämtemot 12 minuter. Kostnadsfrågan är något man inte kommer 

ifrån hur man än svänger på saken, men man kan fundera över vad man vill lägga 

resurserna på.  

 

Resultaten jag fick från intervjuerna om informanterna ansåg sin tid på musikskolan 

vara en utbildning eller fritidsintresse, var mer lika än jag hade trott. Jag hade 

personligen förväntat mig att de från Finland skulle se musikskolan som en utbildning 

utöver ett fritidsintresse, medan de i Sverige skulle se det enbart som ett fritidsintresse. 

Det visade sig vara delvis rätt, eleverna ansåg det vara ungefär så, medan lärarna var av 

annan åsikt. Det finns ju en möjlighet att de i Finland har en snävare syn på vad 

utbildning är och att de fastnade på den tekniska definitionen. Jag hade en tanke om att 

kravnivåerna var högre i Finland på grund av att nivåproven skulle pressa eleverna, 

medan de i Sverige var så gott som kravlöst. Även om nivåproven är till för elevernas 

bästa och ett sätt att utveckla eleverna (FMF, 2005), så trodde jag att där kunde finnas 

ett kravmoment som kunde upplevas som stressande. Det kom dock fram i resultatet att 

det mesta beror på lärarna; hur mycket de pressar eleverna, vad de kräver av eleverna 

och vad eleverna och undervisningen kräver av dem. Av mina lärarinformanter i 

Sverige tolkade jag det som att det fanns en ganska stor outtalad press och höga 

förväntningar på dem, fastän de har väldigt lite egentlig undervisningstid och inga 

egentliga krav eller nivåer att utgå från. I Finland däremot verkade lärarna nöjda med 

sin situation, men de visade en viss oro för att det inte ska vara för strikt för eleverna.  

 

6.1 Undersökningens trovärdighet och giltighet 

Detta arbete beskriver hur situationen på olika kulturskolor och musikinstitut i Sverige 

och Finland kan se ut. Arbetet är inte till för att generalisera eller beskriva något hur alla 

upplever situationen, som Trost (2005) beskriver förutsätter den kvalitativa intervjun en 

låg grad av standardisering. Arbetet baseras på åtta stycken kvalitativa intervjuer, där 

jag upplever att resultatet inte skulle kunna sammanfattas i kvantitativa data. Precis som 
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Kvale & Brinkmann (2009) beskriver har intervjun i sig en förmåga att få fram mera 

beskrivningar ur informanterna än vad till exempel en enkät kan. Många frågor som 

kanske skulle kunnat besvaras med enkät tror jag inte skulle ha fått samma svar om de 

inte skett i en intervjusituation.  

 

Med tanke på den tiden jag hade utsatt att göra arbetet, upplever jag att åtta intervjuer 

var det bästa jag kunde göra. Skulle jag ha tagit mig an fler informanter skulle jag inte 

hunnit analysera svaren och färre informanter hade inte gett samma tillförlitlighet. Det 

skulle vara intressant att intervjua fler personer och också samla in kvantitativa data, 

men för detta arbete upplever jag att jag fått in den information jag var ute efter: 

erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna är utförda under tre veckors tid under 

likartade förhållanden och samma intervjumall, vilket jag anser stärka arbetets 

reliabilitet.  

 

Bakgrundsmaterialet jag använt har dykt upp i varje intervju jag haft, på många olika 

sätt. Även mina erfarenheter inom de olika systemen har kommit till nytta. 

Informanterna har litat på att jag vet vad jag pratar om och på så sätt har intervjuerna 

förlöpt smidigt. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

En av de stora slutsatserna i detta examensarbete är att det finns större likheter i 

undervisningen i musikskolor i Sverige och Finland än man kanske skulle ha trott. I 

såväl finländska som svenska musikskolor är primärmålet inte att eleverna ska söka 

vidare till högskolor, utan att ge eleverna musik för livet. Målen som sätts upp för 

eleverna bestäms i väldigt hög grad av läraren. Kravnivån verkade upplevas som lite 

större bland eleverna i Finland än i Sverige, men den intressanta skillnaden syntes mest 

hos lärarna. De finska lärarna upplevde ingen stress medan lärarna i Sverige verkade ha 

större krav på sig då de inte har någon läroplan eller nivåer att luta sig tillbaka på och 

väldigt lite egentlig undervisningstid per elev. Att lärarna värnar om den klassiska 

traditionen och vill lära ut den till sina elever var viktigt för alla lärare jag intervjuade. 

Det verkar inte finnas ett val för eleverna att välja någon annan genre på sitt instrument 

än det läraren erbjuder, ifall inte eleven själv uttryckligen ber om att få göra det och 

byta lärare. Men en stor faktor som spelar in är att lärarna måste introducera eleverna 

till klassisk musik då populärmusiken dominerar deras kunskapsområde då de börjar på 

musikskolan. Jag fann även stora skillnader i användningen av resurser mellan 

musikskolorna. För att kunna dra mer konkreta slutsatser föreslår jag mer forskning i 

ämnet, i de följande styckena följer några förslag på vidare forskning. 

 

I denna studie har jag enbart undersökt ett ganska litet område och det skulle vara 

intressant att utveckla det på ett djupare plan. Jag fann en del tidigare forskning som 

jämför musikskolor i Finland och Sverige, men det fältet är väldigt öppet för vidare 

forskning. Det kommer säkerligen att ske en del forskning i båda länderna, med tanke 

på att det sker mycket förändring inom musikskoleundervisningen just nu; 

kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) i Sverige och de nya läroplansgrunderna i 

Finland (Utbildningsstyrelsen 2016b). Det är mycket som är i rörelse i båda länderna, 

men det som jag ser som en möjlighet för vidare forskning är just att fortsättningsvis 

jämföra de båda länderna. Varför vill man ändra på systemen? Går utvecklingen i 

samma riktning i de båda länderna? Skulle ett samarbete vara aktuellt och vad skulle det 

tillföra? Kan man lära sig av varandra? Det är några frågor som skulle kunna stå som 

grund för vidare forskning.  
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Utifrån mina forskningsfrågors tre teman, kan man också gå in på djupet under varje 

rubrik. Att forska kring den klassiska traditionen och dess betydelse i dagens samhälle 

är högst aktuellt. Det går dessutom att forska kring det ur olika synvinklar, till exempel 

hur det politiska klimatet påverkar kulturutbudet. Ett annat intressant ämne kunde vara 

kvalitén på undervisningen. Vad är kvalité? Det sägs att nivån på sökande till högskolor 

i Sverige sjunker, varför då och vad borde göras åt det? Vilken sorts kunskap är viktig, 

det tekniska kunnandet (vad man lär sig) eller utvecklandet av sig själv (hur man lär 

sig)? Vems ansvar är det att ta fasta på de elever som vill vidare till yrkesstudier och var 

finns resurserna till det?  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor för lärare 

 

1. Hur mycket klassisk musik behandlar ni på lektionerna? Är det en viktig faktor? 

Varför? 

2. Är det viktigt för dig att föra vidare den klassiska musiktraditionen på tvärflöjt? 

Varför? 

3. Ställs det krav på hur snabbt eleven ska gå framåt eller motsvarande som 

påverkar din undervisning? 

4. Känner du att du ska förbereda eleverna för att kunna söka vidare till t.ex. 

högskola?  

5. Tycker du det skulle gagna/det gagnar eleverna att formulera undervisningen 

mer som ämnena i grundskolan? Med kursmål, prov o.s.v.  Varför/Varför inte? 

6. Ser du ditt ämne som en utbildning eller som ett fritidsintresse? 

7. Känner du att du har spelrum att forma din undervisning som du vill för elevens 

bästa? Hur? Varför? 

 

Följande frågor fanns med i intervjun, men de är inte upptagna i resultatdelen då de går 

utanför ämnet. Dock fyllde de en funktion i intervjusammanhanget för att öppna upp lite 

mer för informanten. 

  

8. Tycker du att eleverna får en bra utbildning av kvalitet i musikskolan?  

9. Vad betyder kvalitet i undervisning för dig? 

10.  Tycker du att du har möjligheter att skapa den kvaliteten för dina elever? 
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Intervjufrågor till tidigare elever 

 

1. Varför började du spela flöjt? 

2. Hade du hört eller haft intresse av klassisk musik innan du började spela flöjt?  

3. Behandlade ni mycket klassisk musik på dina lektioner? Vad tyckte du om det? 

4. Hade du klara mål med vad du ville med ditt spelande? Vem satte i så fall upp 

de målen?  

5. Diskuterade man progressionen av ditt flöjtspel med läraren? 

6. Kände du dig pressad av musikskolan? 

7. Kände du att det fanns en klar röd tråd i musikskoleundervisningen som 

förberedde dig för t.ex. eventuella fortsatta högskolestudier? 

8. Kände du att din tid på musikskolan var en utbildning eller ett fritidsintresse? 

Varför? 

 

Följande frågor fanns med i intervjun, men de är inte upptagna i resultatdelen då de går 

utanför ämnet. Dock fyllde de en funktion i intervjusammanhanget för att öppna upp lite 

mer för informanten. 

 

9. Upplevde du att de andra lektionerna utöver flöjtlektionerna hjälpte dig i ditt 

musicerande?  

10. Vad betyder kvalitet i undervisning för dig? Tycker du att du upplevt det i din 

undervisning på musikskolan? Hur? 


