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FÖRORD 

Föreliggande rapport utgörs av rådata från en enkät till musiklärare i 
svenska kommunala musik- och kulturskolor rörande grundläggande 
normer och värderingar i och omkring musikläraryrket. Jag har således 
ingen ambition att värdera eller analysera utfallet, utan nöjer mig – tillsvi-
dare – med att statistiken ändå är fyllig och berättar både sådant som i sig 
självt talar sitt tydliga språk såväl som sådant som triggar fantasin till nya 
frågor. Särskilt intressant blir resultatet när det jämförs med motsvarande 
undersökningar av grundskolans musiklärare och kulturskolornas kultur-
lärare och chefer, ett arbete som redan är initierat. 
 Musikläraryrket befinner sig i omvandling. Min förhoppning är att de 
resultat jag här och inom en relativt snar framtid presenterar ska vara an-
vändbara för dem som planerar och arbetar med skol- och lärarutbild-
ningsfrågor. Musiklärarna är ju den resurs som utgör grunden för skolans 
musikundervisning liksom för utbildning av nya lärare. 
 Jag tackar alla informanter som tagit sig tid att besvara våra omständ-
liga frågor, och även prof. Christer Bouij för värdefulla insatser. Jag är 
också tacksam mot Vetenskapsrådet som generöst bidragit till genomfö-
randet av undersökningen. 
 
 
 
  Örebro hösten 2010 
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INLEDNING 

BAKGRUND 

I föreliggande rapport presenteras det statistiska utfallet i en survey utförd 
2004. Undersökningen ingår dels som empiriskt material för studierna 
Musiklärartyper: En typologisk studie av musiklärare vid kommunal mu-
sikskola (Tivenius 2008a) och En enstämmig kanon: Kritiska diskussioner 
utifrån resultatet av doktorsavhandlingen Musiklärartyper (Tivenius 
2008b), dels som ett led i ett större projekt, lett av prof. Christer Bouij och 
Stephan Bladh, Grundläggande normer och värderingar i och omkring 
musikläraryrket – deras konstruktioner och konsekvenser.1 Enkäten är de-
signad för båda dessa syften, där projekten förväntas berika varandra. Till 
det större projektet anknyter även Helena Stenbäcks avhandlingsprojekt 
(Stenbäck, p.a.) som delvis bygger på empiri från en enkät riktad mot le-
darna för samma musik- och kulturskolor som denna rapport avser och 
som är utförd med en unison enkät. Detta gäller även s.k. kulturlärare2 vid 
kulturskolorna, vilka erbjuder flera aktiviteter än musikskolorna. Dessa 
båda enkäter, kulturlärarenkäten (Tivenius 2010) och musikledarenkäten, 
rapporteras var för sig. 

ENKÄTENS DESIGN 

Frågorna är utformade enligt de mönster och principer som presenteras av 
Bo Wärneryd m.fl. i att fråga (1993, passim).3 Utgångspunkten var att be-
lysa ett antal frågeområden: personuppgifter, tjänsten/tjänsterna, syn på 
undervisningen, praktiska respektive sociala arbetsförhållanden, utbild-
ningsrelaterade frågor samt framtiden. Tanken var också att jämföra mu-
siklärarnas situation med grundskolans musiklärare samt de kommunala 
musikskolornas kulturlärare. Vissa av enkätens frågor är i första hand 
formulerade i en explorativ anda utifrån forskningsfrågorna i ett avhand-

                                                
1  Inom detta projekt har tidigare rapporterats och avhandlats av Bladh: (1990), (1994), 

(1996), (1997) och (2002); av Bouij: ((1998a), (1998b) (1999), (2000a), (2000b), (2003), 
(2006) och (2007); av Bladh & Bouij (2002) och (2003); av Bouij & Stenbäck (2005); av 
Danielsson (2003) samt av Tivenius (2008a). 

2  Med ”kulturlärare” avses lärare i de ämnen utöver musik som förekommer vid kultursko-
lor, exempelvis drama eller dans. 

3  Dessa mönster och principer stämmer i stort sett överens även med Trost 1994.  
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lingsprojekt (Tivenius 2008a). En pilotundersökning med samtliga frågor 
genomfördes med tio informanter från ett arbetslag vid en kulturskola. 
Olle Tivenius var närvarande för att kontrollera hur frågorna uppfattades 
och om de var entydiga. Frågorna fick sina slutgiltiga formuleringar efter 
flera omgångars prövning av olika personer som själva sysslat med enkät-
undersökningar.  

URVAL 

Undersökningen avser att gälla samtliga svenska kommunala musik- och 
kulturskolor. Under våren 2004 skickades sammanlagt 299 enkätpaket ut 
till ett antal musik- och kulturskolor, de skolor som våren 2004 fanns i 
SMoK:s adressregister, plus stadsdelsskolor med kulturämnen i Stockholm 
och Göteborg.4 
 Vissa kommuner saknar helt musikskoleverksamhet, och vissa mindre 
köper sin verksamhet från andra skolor i angränsande större kommun.5  
 Urvalet av informanter gick till så att ett enkätpaket tillsändes chefen 
för varje musik- och kulturskola. Chefen, eller musikledaren,6 ombads att 
enligt bestämda kriterier fördela de fyra enkäterna bland personalen.7 Des-
sa kriterier var att fördela enkätkuverten ”så representativt som det går, 
d.v.s. så att olika instrumentgrupper, genrer, åldrar, kön och grader av ut-
bildning blir representerade”. Musikledaren ombads också beakta att ”en-
käterna fördelas med viss diskretion”. 
 I Stockholm har vi skickat enkäten till 15 kulturskoledistrikt, och i Gö-
teborg, där de olika stadsdelsnämnderna driver sina egna musik- eller kul-
turskolor, har vi distribuerat till 1 musikskola och 12 kulturskolor. 
 De allra minsta skolorna har färre än fyra pedagoger, och på något håll 
ville inte musikledaren, av olika eller icke specificerade skäl, dela ut enkä-
ten till sin personal.  

                                                
4  Enligt statistik från SMoK fanns år 2004 282 musik- eller kulturskolor (8 kommuner sak-

nade musik-/kulturskola). I dessa siffror räknas Stockholm och Göteborg som 2 kultursko-
lor. I Stockholm har enkäten distribuerats till 15 stadsdelsskolor och i Göteborg till 14. 
Åtta kommuner delar i praktiken musik-/kulturskola med någon annan kommun.  

5  Se nedan i avsnittet SVARSFREKVENS på sidan 4. 
6  Diverse olika benämningar förekommer. Hädanefter används musikledare i texten. 
7  Se Bilaga 1 på sidan I. 
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 Populationen utgörs av c:a 5 000 yrkesaktiva musiklärare vid svenska 
kommunala musikskolor.8 Enkäten fördelades till 1 166 av dessa, vilka 
utgör 23 % av populationen. 

PROCEDUR FÖR DISTRIBUTION AV ENKÄTER  

Varje enkätpaket innehöll två stycken numrerade A- och två stycken B-
enkätskuvert, en lista9 att fylla i informanternas enkätnummer, namn, 
adress, telefon och e-postadress samt en instruktion10 för hur urvalet och 
hanteringen skulle ske.11 Musikledarna hade dessutom en egen delvis 
annorlunda utformad enkät att besvara och använde samma svarskuvert 
för sin enkät och listan för A- och B-enkäterna. Enkätkuverten till 
musiklärarna innehöll svarskuvert, instruktion12 och numrerad A-13 eller B-
enkät14.  

PROCEDUR FÖR INSAMLING AV ENKÄTER 

De besvarade enkäterna återsändes i frankerade och adresserade kuvert. 
Påminnelser utgick, dels per telefon i de fall vi inte fått någon respons alls 
från en skola, dels per e-post till informanter som inte svarat inom cirka en 
vecka efter det svara-senast-datum vi angett. Efter sommaruppehållet ut-
gick ett helt nytt enkätkuvert till informanter som inte svarat. 

DATABEHANDLING 

Alla svar registrerades i statistikprogrammet SPSS. Till de svar på enkätens 
frågor som togs direkt ur enkäterna fogades uppgifter om kommuntyp,15 

                                                
8  Enligt SMoK, som sammanställt uppgifter från de olika fackförbund som organiserar mu-

siklärare (Krafft 2007). 
9  Bilaga 2 på sidan III. 
10  Bilaga 1 på sidan I. 
11  På kulturskolorna undersöktes dessutom, på motsvarande vis, två kulturpedagoger, d.v.s. 

lärare i något av den aktuella kulturskolans övriga ämnen, exempelvis drama, dans eller 
bild. 

12 Bilaga 3 på sidan V. 
13  Bilaga 4 på sidan XIII. 
14  Bilaga 5 på sidan XXI. 
15  Kommuntyperna är definierade av Sveriges Kommuner och Landsting enligt följande: 
 1. Storstäder (3 kommuner) 

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 
2.  Förortskommuner (38 kommuner) 
Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. 
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länstillhörighet m.m. Svaren på de öppna frågorna kodades och lades in 
som variabler där detta var möjligt.  
 På de frågor där svaren utgörs av i vilken grad informanten instämmer 
i ett påstående markerat som 1 för ”instämmer helt” och 5 för ”instämmer 
inte alls” på likertskalan och informanten försökt nyansera sig genom att 
markera mellan graderna bedömdes det vara antingen 2 eller 4. 

SVARSFREKVENS 

Av 587 distribuerade A-enkäter har 417 besvarats, vilket innebär en svars-
frekvens på 71 %. Av 579 distribuerade B-enkäter har 417 besvarats, vil-
ket innebär en svarsfrekvens på 72 %. 

BORTFALLSANALYS  

Bortfallet är 28,5 %. Informanter som dröjde med sina enkätsvar påmin-
des en och i vissa fall två gånger. flera av dessa informanter bad om ursäkt 
och anförde skäl som glömska eller pressande förhållanden. Någon sade 
sig ha bedömt dröjsmålet som så långt att det antogs att svaret inte längre 
skulle vara intressant för oss. Dessa informanters enkätsvar skiljer sig inte 
i något avseende från dem som varit snabbare. Det kan antas att flertalet 
av de informanter som inte alls svarade har samma problem som de som 
dröjde, men i ännu högre grad varit glömska eller pressade eller antagit 
inaktualitet. Därmed kan samplet betraktas som representativt. 

                                                                                                                                                   
3.  Större städer (27 kommuner) 
Kommun med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 
4. Pendlingskommuner (41 kommuner) 
Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. 
5. Glesbygdskommuner (39 kommuner) 
Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

 6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 
varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92) 
7. Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 
8. Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. 
9. Övriga kommuner, mindre än 12 5000 inv. (31 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 
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RESULTAT 

REDOVISNING 

Enkätfrågornas nummer 

Enkätfrågornas numrering i denna rapport utgår från enkättyp och frå-
gans nummer i enkätformulären. (Se bilagorna 1 och 2). Ett frågenummer 
som börjar med siffra anger att frågan är gemensam för A- och B-enkäter-
na, medan frågor som är specifika för endera enkäten anges som respekti-
ve A# och B#. Frågor som förkommer i båda enkäterna men som har skilj-
aktiga nummer anges som A#-B#. I rubriken anges också om frågan korre-
sponderar mot någon fråga i enkäterna till kulturlärare och musik-
ledare/rektor/chef. I förekommande fall anges detta inom parentes med k 
eller r följt av frågans nummer i respektive enkät (exempelvis (k32)). Detta 
med hänvisning till de rapporter som publiceras för dessa båda motsva-
rande enkäter. Bokstaven g står för att frågan korresponderar med en 
motsvarande fråga i rapporten Tivenius & Bouij 2010b.16  

Tabeller 

I huvudsak redovisas varje enkätfråga för sig, med enkel statistik som re-
dovisar frekvens eller fördelning. I de fall där olika grupper bland infor-
manterna är signifikant skiljaktiga redovisas detta. Dessa grupper är kön 
(kvinnor och män), åldersgrupp (20-39, 40-49 och 50-66 ), kommuntyp 
(storstäder, förortskommuner, större städer, pendlingskommuner, gles-
bygdskommuner, varuproducerande kommuner, övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare, övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare 
och övriga kommuner med färre än 25 000 invånare), politiskt styre (väns-
ter, borgerligt och blocköverskridande), ämnesgrupp (brass, träblås, diver-
se popinstrument, sång, stråk, piano/keyboard, blockflöjt, gitarr, slagverk, 
rytmik och musik i grundskola eller gymnasium/kompanjon), skoltyp (mu-
sikskola och kulturskola) samt examensgrupp (ettämneslärare efter 
OMUS-reformen, instrumentallärare (IE, RE, spelmanspedagog), ettäm-
neslärare efter OMUS-reformen, klasslärare (GG), instrumentalpedagog 

                                                
16  Arbete med en studie, baserad på föreliggande rapport och Tivenius & Bouij 2010b, där 

musiklärare på musik-/kulturskola respektive grundskola jämförs med varandra, pågår och 
kommer att publiceras inom kort. 
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utanför Musikhögskolan (SMI), äldre utbildningar före OMUS-reformen 
(musiker/musikpedagog, musikpedagog, musikdirektör, militärmusiker, 
musikinstuktör, Borgarskolan), utländska utbildningar, tvåämneslärare 
(tvåämnes, Sämus), kyrkomusiker (högre organistexamen, kyrkokantor) 
och saknar examen). Gruppen examen är om underlag saknas ersatt av 
grupperingen har/saknar examen. Jag har valt att publicera tabeller med 
alla signifikanta skillnader mellan grupper, även där resultaten kan förefal-
la svåra att förklara. Sådana resultat går förmodligen tillbaka på struktu-
rella förhållanden som inte ligger inom ramen för denna undersökning. 
Men de skulle kunna utgöra grund för framtida forskning. Saknas någon 
tabell innebär det alltså att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

Tabellernas design 

Tabellerna är designade att vara lättbegripliga och samtidigt tillhandahålla 
all intressant information. ”Procent” – i vissa tabeller ”%” – står för pro-
cent av hela samplet. I vissa tabeller förekommer ”Procent giltiga” vilket 
innebär procent av de informanter som besvarat frågan. ”Giltiga” är de 
informanter som besvarat frågan/bemött påståendet och ”Saknas” är övri-
ga. 

Musikskola och kulturskola 

I texterna som följer i redovisningen används termen musikskola för både 
musikskola och kulturskola – för språkets skull. Där enkätens påståenden 
är citerade, är termen musik-/kulturskola för ordningens skull exakt åter-
given. 
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ENKÄTSVAR 

Fråga 1a: Ålder (k1a) (r1a) (g1a) 

Informanterna angav sitt födelseår från vilket deras ålder uträknades enligt 
formeln 2004-födelseåret=ålder. 
Giltiga 832 
Saknas 2 
Medel 44,4 
Median 45 
Spridning 46 
Minimum 20 
Maximum 66 
Tabell 1. Informanternas ålder i medeltal, median och spridning. 
Den yngsta informanten är 20 år och den äldsta är 66. Musiklärarnas ge-
nomsnittliga ålder är 44,4 år. Medianvärdet är 45 år. 
 

Ålder Antal Procent  
20-23 5 0,6 
24-27 29 3,5 
28-31 84 10,1 
32-35 67 8,0 
36-39 85 10,2 
40-43 111 13,3 
44-47 115 13,8 
48-51 117 14,0 
52-55 84 10,1 
56-59 68 8,2 
60-64 52 6,2 
> 65 15 1,8 

Giltiga 832 99,8 
Saknas 2 0,2 
Totalt 834 100,0 
Tabell 2. Informanternas fördelning på olika åldersgrupper. 

22,2 % av informanterna är yngre än 36 år. 51,4 % är 36-51 och 26,4 % 
är äldre än 52 år. 
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Fråga 1b: Kön (k1) (r1) (g1b) 

Informanterna angav sitt kön. 

 
 

 
 

Tabell 3. Informanternas fördelning på kön. 
Fördelningen mellan könen är jämn, med en knapp övervikt av män. 

Fråga 2: Examen (k2) (g2) 

Informanterna angav sin/sina musiklärarexamen/-examina, alternativt an-
nan examen/utbildning som grund för musiklärararbetet samt årtal för ex-
amen. 
Ålder på examen 

Giltiga 558 
Saknas 75 
Medel 1987 
Median 1987 
Minimum 1964 
Maximum 2004 
Tabell 4. Informanternas examensår. 
Den äldsta examen är från 1964 och den yngsta från 2004, samma år som 
undersökningen genomfördes. I genomsnitt är examen 17 år gammal. 

Kön Antal Procent 
Kvinna 395 47,4 
Man 439 52,6 
Totalt 834 100,0 
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Musiklärarexamen  

Examen Antal Procent  Födelseår, medel 
IE 208 24,9 1966 
SMI 142 17,0 1957 
GG 75 9,0 1966 
Musikpedagog 64 7,7 1951 
Musiker/musikpedagog 27 3,2 1960 
Utländsk utbildning 21 2,5 1957 
Musikinstruktör 18 2,2 1949 
Borgarskolan 12 1,4 1945 
Kyrkokantor 10 1,2 1948 
Musikdirektör 10 1,2 1950 
Tvåämnes 9 1,1 1964 
Militärmusiker 9 1,1 1946 
Sämus 8 1,0 1953 
Rytmik/ensemble 8 1,0 1957 
Högre organist 6 0,7 1950 
Spelmanspedagog 6 0,7 1959 
Saknar examen 201 24,1 1959 
Totalt 834 100 1960 
Tabell 5. Informanternas innehav av musiklärarexamen samt medeltal av 
födelseår. 
75,7 % av informanterna har någon slags musikexamen medan 24,1 % 
saknar. Den vanligaste examen är IE som ungefär var fjärde musiklärare 
innehar. 

Den kommunala musik- och kulturskolan saknar behörighetsbestämmel-
ser. Det är därför inte helt oproblematiskt att bestämma vem som har en 
lärarexamen och vem som saknar. Vi har dock strävat efter att här beskri-
va vad som allmänt brukar anses som behörighetsgivande. 
 De examina som förekommer är från olika utbildningssystem. En vat-
tendelare är den s.k. OMUS-reformen. Den byggde på en statlig utredning, 
den s.k. OMUS-reformen, som grundligt hade utredd samhällets behov av 
Sveriges högre musikutbildning. Den förnyade bl.a. musiklärarutbildning-
en för att passa till alla former av musikundervisning som fanns i samhäl-
let men också utifrån det förändrade musiklandskap som hade uppstått. 
De lärarutbildningar som har etablerats under 2000-talet har inte alls 
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byggt på ett sådan grundligt utredningsarbete inom musikområdet. De nya 
utbildningarna som OMUS grundlagt startade hösten 1978. En viktig del 
av reformen var att upphöja konservatorierna samt musiklärarutbildning-
arna i Ingesund, Piteå och Örebro till musikhögskolor. Det kom att betyda 
mycket för den fortfatta utvecklingen. 
 De äldsta utbildningarna som finns representerade i vår undersökning 
är militärmusiker och högre organistexamen.  Militärmusikerna fick efter 
examen på vad som då hette Kungliga Musikaliska Akademiens konserva-
torium17, som ursprungligen var den enda institutionen för högre musik-
utbildning med examensrättigheter, som så småningom kunde delegeras 
till musikkonservatorierna i Göteborg och Malmö. När militärmusikerna 
nådde kaptens grad fick de också titeln musikdirektör. Titeln musikdirek-
tör ansågs dock så eftertraktansvärd att även andra kategorier av musik-
pedagoger önskade bra den. Det började med organister vid domkyrkorna. 
Dessa tjänster innefattade ofta att leda ensembler av olika slag, speciellt 
körverksamheten har varit omfattande och av hög kvalitet. Under förut-
sättning organister kombinerade sin utbildning med musiklärarexamen 
fick de av Kungl. Maj. (d.v.s. regeringen) tillåtelse att bära titeln musikdi-
rektör. Detta väckte ont blod hos dem med enbart musiklärarutbildning 
som någon gång under 1940-talet också vände sig till Kungl. Maj. Och 
fick därmed fick de också rättighet att kalla sig musikdirektörer. Musikdi-
rektör är med andra ingen enhetlig examensbeteckning, men den användes 
allt oftare fram till OMUS-reformen, då den försvann ur officiella doku-
ment, även om den fortfarande kan användas av vissa musiklärare. 
De kyrkomusiker som inte hade den högre organistexamen hade – och har 
fortfarande – kantorsexamen. Den kombinerades ofta längre tillbaka med 
en folkskollärarexamen, detta kallades vanligen skolkantor. Ett samband 
som med tiden helt har upplösts. Den lägre kantorsexamen kombineras 
idag ofta med en pedagogisk utbildning, oftast på en folkhögskola, man 
får då en s.k. kyrkokantorsexamen, som brukar anses som behörighetsgi-
vande till kommunal musik- och kulturskola. 
 Musikpedagog var en treårig musiklärarexamen som gavs på de tre 
konservatorierna. Relativt vanligt var det dock att man sökte in på solist-

                                                
17  År 1941 bytte musikkonservatoriet i Stockholm namn till musikhögskola och 1971 musik-

konservatorierna i Göteborg och Malmö. 
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utbildningen och gick ett antal terminer på den senare sökte över till peda-
goglinjen för att få en utbildning som gjorde att man kunde arbeta som 
lärare; därav beteckningen musiker/musikpedagog. 
 Under 50- och 60-talen började musikundervisningen, främst genom 
den expanderande kommunala musikskolan efterfråga både fler och an-
norlunda musiklärarutbildningar. Musikinstruktörer utbildades vid folk-
högskolorna i Ingesund och Framnäs från mitten av 1950-talet. Behovet 
hade bl.a. med musikskolornas utbyggnad men det fanns även ett tryck på 
nya instrumentallärare från den expanderande verksamheten i musikaliska 
studiecirklar. Örebro musikpedagogiska institut tillkom 1961. Deras lära-
re benämndes musikpedagoger. 
 Musikpedagogiska institutet vid Borgarskolan. Utbildningen bedrev 
sedan 1955 2- och 3-åriga musikpedagogiska utbildningar. Stockholms 
Borgarskola upphörde 1971 men musiklinjens examinationer fortsatte 
t.o.m. vårterminen 1974 eftersom redan inskrivna elever hade rätt att full-
följa sin utbildning. 
 Stockholm Musikpedagogiska Institut, SMI, grundades 1960 för att 
fortbilda outbildade pedagoger och amatörer samt för att ge musikpeda-
gogiken ett mer samtidsanpassat innehåll och att vidga intresset för sång. 
Verksamheten riktade sig främst till lärare inom bildningsförbund och mu-
sikskolor som behövde utveckla sig, vilket innebar att tyngdpunkten lades 
på pedagogiska och metodiska frågor. Med tiden blev denna utbildning 
specialiserad på kommunal musikskola. 
 Redan under OMUS-utredningens arbete startade SÄMUS-
utbildningen. Det var en försöksutbildning direkt underställd OMUS och 
lydde således inte under något bestämt läroäte eller någon bestämd fakul-
tet. Efter reformen kom den att ingå i musikhögskolornas utbud under be-
nämningen tvåämneslärarutbildning (därav hopslagningen av SÄMUS och 
tvåämneslärare i tabell 6). En bärande tanke med SÄMUS var att införa de 
nya musikgenrer som den högre musikutbildningen hittills inte gett plats, 
genom att låta dessa olika genrer mötas hoppades man skapa ett nytt mu-
sikpedagogiskt sätt att tänka (se vidare Olsson 1993). Dessa utbildningar 
vad enbart designade för klassundervisning. 
 Redan innan OMUS-utredningen hunnit implementeras i sin helhet, 
startade på initiativ av Ole Hjort en s.k. ”pilotkurs” i svensk folkmusik 



 16 

vid Musikhögskolan i Stockholm (Ahlbäck 2008). Av detta blev så små-
ningom den s.k. spelmanspedagogen. 
 I och med OMUS-reformens ikraftträdande höstterminen 1978 inrät-
tades GG- och IE-utbildningarna. Innehållet byggde delvis på erfarenheter 
vunna i försöksutbildningen SÄMUS. GG står för Grundskola och Gym-
nasium och gav behörighet att undervisa i musik inom förskola, grundsko-
la och gymnasieskola. IE står för Instrumental och Ensemble och utbildade 
lärare för musikundervisning inom kommunal musikskola och annan fri-
villig musikverksamhet. 
 1978 blev också Dalcroze-seminariet som funnits sedan 1933, en del av 
den nya musiklärarlinjen och organiserades som en variant av IE-
utbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm. Musikkonservatoriet i 
Malmö hade gett rytmiklärarutbildning sedan 1961. Sedan 1978 finns 
rytmiklärarutbildningen som en del av IE-utbildningen vid musikhögsko-
lorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ibland används beteckningen 
RE-lärare. Senare har musikhögskolorna i Ingesund och Piteå också infört 
utbildning för rytmiklärare. 
 IE- och GG-utbildningarna upphörde i och med den genomgripande 
lärarutbildningsreformen som genomfördes från och med höstterminen 
2001. De sista klasserna gick ut vårterminen 2004. Studenter hade rätt att 
ta ut denna examen t.o.m. vårterminen 2008. Något grövre grupperade 
fördelar sig musiklärarnas examina enligt:  

Examenskategori Antal Procent  
Ettämneslärare efter OMUS-reformen, instrumentallära-
re (IE, RE, spelmanspedagog) 222 26,6 

Ettämneslärare efter OMUS-reformen, klasslärare (GG) 75 9,0 
Instrumentalpedagog utanför Musikhögskolan (SMI) 142 17,0 
Äldre utbildningar före OMUS-reformen 
(musiker/musikpedagog, musikpedagog, musikdirektör, 
militärmusiker, musikinstuktör, Borgarskolan) 

140 16,8 

Utländska utbildningar  21 2,5 
Tvåämneslärare (tvåämnes, Sämus) 17 2,0 
Kyrkomusiker (högre organistexamen, kyrkokantor) 16 1,9 
Saknar examen 201 24,1 
Totalt 834 100 
Tabell 6. Informanternas innehav av musiklärarexamen i grupper. 
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Den största gruppen av examina är ettämneslärare efter OMUS-reformen. 

Av de 633 musiklärare som har examen har 78 ytterligare en examen. 

Annan examen vid sidan av musiklärarexamen 

Typ av utbildning Examensbenämning Antal 
Utländsk musikerutbildning 13 
Musikerutbildning 4 
GG 3 
SMI 3 
ML:s femte år 3 
Högre organistexamen 2 
Utländsk musiklärarutbildning 2 
Spelmanspedagog 1 
Tvåämneslärare 1 
Körpedagog 1 
Musikledarutbildning 1 

 
 
 
 
 
Högre musikutbildningar 

Utländsk jazzutbildning 1 
Konstnärlig magisterexamen 2 
Magister i musikpedagogik 1 

 
Andra akademiska 
musikutbildningar Fil.kand.musiketnologi 1 

Folkskollärarexamen 3 
Mellanstadielärare 1 

 
Andra 
lärarutbildningar Förskollärare 1 

Fil.kand 5 
Fil.mag. 1 
Kulturvetarexamen 140 p. 1 
Diverse kurser 1 

 
 
Andra akademiska 
utbildningar 
 Med.kand. 1 

Kantor 12 
Kyrkokantor 6 
Fridhems slagverkslinje 1 
SÖ:s musikkurser 1 

 
 
Folkhögskolenivå 
motsvarande 
 Cirkelledare 1 

Stresspedagog 1 
Underskötarexamen 1 
Ingenjör 1 

 
Andra utbildningar 
 

Utländsk fotografutbildning 1 
Totalt  78 

Tabell 7. Andra examina vid sidan av musiklärarexamen. 
Alla angivna examina associerar inte omedelbart till musikläraryrket. 
Några har dock viss beröring.
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Relevant utbildning utan examen 
Typ av utbildning Utbildningens benmämning Antal 

Ofullständig musiklärarutbildning  24 
Musiker, solist, diplom 10 
Utländsk musikerutbildning 7 
Musiker, individuell studiegång 1 
Musiker, afroamerikansk tradition 1 
Kammarmusikutbildning, fil. kand. 1 
Pianotekniker 1 

 
 
 
Högre musik-
utbildning utan 
lärarutbildning 

Musikterapiutbildning 1 
SÖ/UHÄ:s kompetenskurs 15 Påbyggnad för out-

bildade musiklärare Musikhögskolekurs för outbildade lärare  4 
SMLU/SMU  5 
Förskollärarexamen 3 

 
Annan 
lärarutbildning 1-7-lärare 1 
Akademisk utbildn. Musikvetenskap 3 

Musiklinje vid folkhögskola 40 
Kantor 9 
Musikhandledarutbildning  2 
Suzukipedagog  4 
Kulturama instrumentalutbildning 1 
Musiklinje vid Folkuniversitetet 1 

 
 
 
Folkhögskolenivå, 
motsvarande 

Cirkelledare 1 
Musikgymnasium 7  

Gymnasienivå Kommunal musikskola 4 
Informell musikerskolning 22 
Diverse kurser, lärararbete 10 
Autodidakt 8 
Privatlektioner 7 

 
 
 
Yrkeslivserfarenheter 

Erfarenhet från yrkeslivet 6 
Övriga utbildningar Ej specifierad utbildning 2 
Totalt  201 
Tabell 8. Utbildningar och övrigt som informanter utan examen stöder sitt 
musiklärararbete på. 
De vanligaste utbildningarna som informanter utan examen stöder sitt 
musiklärararbete på är musiklinje vid folkhögskola och ofullständig mu-
siklärarutbildning. 
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Av dessa angav 65 informanter en ytterligare utbildning. 

Relevant ytterligare utbildning utan examen 
Typ av utbildning Utbildningens benämning Antal 

Ljudtekniner  2 
Musiker, solist, diplom 1 
Kompositionsstudier 1 
Utländsk musikerutbildning 1 

 
Högre musik-
utbildning utan 
lärarutbildning 

Pianotekniker 1 
Barnskötare/motsvarande 4 
Fritidspedagog 3 
Ofullständig musiklärarutbildning 2 
Dramapedagog 1 
Förskollärare 1 
Lågstadielärare 1 
Ämneslärare 1 
Suzukipedagog 1 

 
 
 
 
Annan 
lärarutbildning 

1-7-lärare 1 
Påbyggnad för out-
bildade musiklärare 

 

SÖ/UHÄ:s kompetenskurs 2 

Musikvetenskap 1 
Konstnärlig magisterutbildning 1 
Pedagogikstudier 1 
Specialpedagogik 1 
Fil. kand i beteendevetenskap 1 

 
 
 
Akademiska studier 

Hum.-sam. ämnen 1 
Musiklinje vid folkhögskola 5 
Kantor 4 
Musikledarutbildning  2 
Cirkelledare 2 
Musikgymnasium 1 

 
 
Folkhögskolenivå, 
motsvarande 

Improvisationsmusiker 1 
Ingenjör 6 
Apotekstekniker 1 
Finmekanisk utbildning 1 
Reklam- och marknadskonsult 1 
Sjuksköterska 1 

 
 
 
Övriga utbildningar 

Tekniker 1 
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Yrkeslivserfarenheter Diverse kurser, lärararbete 2 
Övriga musikstudier Privatlektioner 8 
Totalt  65 
Tabell 9. Utbildningar och övrigt som informanter utan examen stöder sitt 
musiklärararbete på i andra hand. 

De vanligaste utbildningarna som informanter utan examen stöder sitt 
musiklärararbete på är musiklinje vid folkhögskola och ofullständig mu-
siklärarutbildning. 

Fråga 3: Vidareutbildning utöver normal kompetensutveckling (k3) (g3) 

Informanterna angav vidareutbildning utöver normal kompetensutveckling 
sedan yrkesutövandets början. Flera informanter har angivit flera olika 
kurser, vilka här presenteras under rubrikerna Akademiska kurser i andra 

hand och Akademiska kurser i tredje hand. 

Akademiska kurser i första hand 
Kurs Antal Procent  

Suzuki 26 3,1 
Musikvetenskap 22 2,6 
Dirigent, ensembleledning 21 2,5 
Musikalisk påbyggnad 17 2,0 
Körpedagog/-metodik, barnkör  15 1,8 
Musikpedagogisk påbyggnad 15 1,8 
Data/synt/MIDI/data/IT 12 1,4 
Hum.-/sam.ämnen 11 1,3 
Musikpedagogik, C/D, Nordplus 11 1,3 
Barn med särskilda behov, specialped., särskola 10 1,2 
Handledare 9 1,1 
Klassrumsinriktad fortbildning 9 1,1 
Afro, jazz/jazzimprovisation 8 1,0 
Pedagogik, pedagogik C/D 7 0,8 
Språk, lingvistik, språklärare, litt.vet. 7 0,8 
Arrangering, komposition, instrumentation 7 0,8 
Musikteori 5 0,6 
Medeltida/tidig musik 4 0,5 
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Ensemble-/orkesterspel 4 0,5 
Ergonomi 4 0,5 
Sång 4 0,5 
Utlandet 3 0,4 
Ledarkurs 3 0,4 
Juridik, ekonomi 3 0,4 
Dans 3 0,4 
Musik med barn, FU, kompanjon 3 0,4 
Intrumentreparation, pianostämmning 3 0,4 
Matematik, astronomi 3 0,4 
Musikoteket 2 0,2 
UHÄ/SÖ pedagogkurs 2 0,2 
Musikpsykologi 2 0,2 
Ljudteknik, PA, musikakustik 2 0,2 
Ekologi 2 0,2 
Dramapedagog 2 0,2 
Gehörsspel 2 0,2 
Rytmik, barnrytmik 2 0,2 
Övriga akademiska kurser 13 1,5 
Totalt 278 33,3 
Tabell 10. Akademiska kurser som informanter genomgått. 

De vanligaste kurserna är inom Suzukimetodik, musikvetenskap och diri-
gering. Poängtalen varierar upp till 180p18 (vilket ej framgår av tabellen) 
och har i flera fall inte angivits. I tabellen kan ingå ickeakademiska kurser. 

                                                
18  ”p” står här för den äldre beräkningen av akademiska poäng. För att motsvara högskole-

poäng hp, skall p multipliceras med 1,5. Exempelvis 20p motsvarar alltså 30hp. 
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Akademiska kurser i andra hand 
Kurs Antal Procent  

Musikpedagogisk påbyggnad 5 0,6 
Bruksspel 3 0,4 
Musikvetenskap 2 0,2 
Hum.-/sam.ämnen 2 0,2 
Dirigent, ensembleledning 2 0,2 
Ensemble-/orkesterspel 2 0,2 
Musikdrama/drama/röst, rörelse, drama 2 0,2 
Ljudteknik, PA, musikakustik 2 0,2 
Rytmik, barnrytmik 2 0,2 
Folkmusik 2 0,2 
Övriga akademiska kurser (en informant) 13 1,6 
Totalt 37 4,4 
Tabell 11. Akademiska kurser som informanterna genomgått. 

De vanligaste kurserna är inom Suzukimetodik, musikvetenskap och diri-
gering. Poängtalen varierar mellan 1p och 85p (vilket ej framgår av tabel-
len) och har i flera fall inte angivits. I tabellen kan ingå ickeakademiska 
kurser. 
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Akademiska kurser i tredje hand  
Kurs Antal Procent  

Musikpedagogisk påbyggnad 19 2,3 
Musikterapi, FMT 11 1,3 
Dirigent, ensembleledning 9 1,1 
Data/synt/MIDI/data/IT 7 0,8 
Rytmik, barnrytmik 7 0,8 
Folkmusik 7 0,8 
Musikvetenskap 6 0,7 
Musikalisk påbyggnad 6 0,7 
Pedagogik, pedagogik C/D 6 0,7 
Musikdrama/drama/röst, rörelse, drama 6 0,7 
Musik med barn, FU, kompanjon 6 0,7 
Arrangering, komposition, instrumentation 6 0,7 
Hum.-/sam.ämnen 5 0,6 
Språk, lingvistik, språklärare, litt.vet. 4 0,5 
Handledare 3 0,4 
Ljudteknik, PA, musikakustik 3 0,4 
Sång-/barnsångsmetodik, röst 3 0,4 
Suzuki 2 0,2 
Barn med särskilda behov, specialped., särskola 2 0,2 
Ensemble-/orkesterspel 2 0,2 
Ergonomi 2 0,2 
Stråkklass, etc. 2 0,2 
Psykologi 2 0,2 
Övriga  15 1,8 
Totalt 141 16,9 
Tabell 12. Akademiska kurser som informanterna genomgått. 

De vanligaste kurserna är musikpedagogisk påbyggnad, musikterapi och 
dirigering. Poängtalen varierar mellan 2p och 40p (vilket ej framgår av ta-
bellen). I tabellen ingår icke-akademiska kurser.19 

 

                                                
19  Anledningen till att tabell 10 har fler informanter än tabell 9 – vilket den inte borde ha – är 

att informanter i varierande grad inte gjort åtskillnad på akademiska kurser och annan ut-
bildning. Skrivutrymmet i enkäten har inte räckt till för de mest förkovrade, utan uppgifter 
har lämnats vid sidan av, med tolkningsproblem som följd. 
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Annan utbildning 
Utbildning Antal Procent  

Diverse kurser 52 6,2 
Suzuki 20 2,4 
Data/synt/MIDI/data/IT 16 1,9 
Dirigent, ensembleledning 10 1,2 
Privatstudier 7 0,8 
Musikalisk påbyggnad 4 0,5 
Musikdrama/drama/röst, rörelse, drama 4 0,5 
Hälsa/friskvård 4 0,5 
UHÄ/SÖ pedagogkurs 3 0,4 
Kantor 3 0,4 
Hum.-/sam.ämnen 2 0,2 
Körpedagog/-metodik, barnkör  2 0,2 
Handledare 2 0,2 
Sång-/barnsångsmetodik, röst 2 0,2 
Musik med barn, FU, kompanjon 2 0,2 
Intrumentreparation, pianostämmning 2 0,2 
Klassrumsmetodik 2 0,2 
Filmmusik, film och foto 2 0,2 
Övrig annan utbildning20 13 1,6 
Totalt 152 18,2 
Tabell 13. Annan utbildning som informanter genomgått. 

De vanligaste kurserna är Suzukimetodik och musikdata. Sex informanter 
har angett akademiska poäng mellan 5-140p (vilket ej framgår av tabel-
len). 
 
Utrymmet i enkäten har inte räckt till, varför det finns en ytterligare tabell 
för informanter som anfört ytterligare Annan utbildning.  

 
 
 

                                                
20  Dessa är inte specificerade då de inte representerar populationen. Exempel är hemvärnbefäl.  
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Ytterligare annan utbildning  
Utbildning Antal Procent  

Suzuki, nivå 2 18 2,2 
Data 16 1,9 
Privatlektioner 8 1,0 
Dirigentkurs 7 0,8 
Självstudier 6 0,7 
UHÄ-kurs 3 0,4 
Dirigentkurs t.o.m. nivå 3 3 0,4 
Kantor 3 0,4 
Pianostämmare/Instrumenttekniker 3 0,4 
Kör/sång 2 0,2 
Ensemblespel 2 0,2 
Kompanjonlärare 2 0,2 
Handledarutbildning 2 0,2 
Klassisk sång Kulturama 2 0,2 
Diplomerad massör 2 0,2 
Hemvärnets dirigentutbildning 2 0,2 
Musik i klassen 2 0,2 
Påbyggnad i huvudämne 2 0,2 
Video och foto 2 0,2 
Konstnärlig grundutbildning 2 0,2 
Diverse kurser 51 6,1 
Övrig annan utbildning 21 2,5 
Totalt 161 19,3 
Tabell 14. Annan utbildning som informanter genomgått. 

De vanligaste specificerade kurserna är, Suzukimetodik och musikdata.  
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Fråga 4: Viktiga musikaliska och pedagogiska impulser (k4) 

Informanterna angav varifrån de under barn- och ungdomen fått sina vik-
tigaste impulser för sitt musiklärararbete. 

Källa till impuls Antal Procent  
Kommunal musikskola 571 68,5 
Hemmet 388 46,5 
Orkesterförening eller musiksällskap 302 36,2 
Musiklärarutbildning 291 34,9 
Folkhögskola 262 31,4 
Grundskola/gymnasium 233 27,9 
Garageband eller liknande 182 21,8 
Svenska kyrkan 131 16,1 
Frikyrka 127 15,2 
Studiecirkel 74 8,9 
Folkrörelse 36 4,3 
Musikklass 36 4,3 
Ungdomsgård 29 3,5 
Annan lärarutbildning 18 2,2 
Tabell 15. Viktiga impulser från barn- och ungdomen för informanternas 
musiklärararbete. 
För de flesta musiklärare, 68,5 %, är kommunal musikskola källan för de 
viktigaste impulserna från barn- och ungdomstiden. Därefter kommer 
hemmet, 46,5 %. Betydligt färre är de musiklärare som påverkats av Ung-
domsgård eller annan lärarutbildning.  
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 Övriga uppgivna impulser 

Källa till impuls Antal Procent 
Privatlärare, lärare 21 2,5 
Spelmanssammanhang 18 2,2 
Körliv 14 1,7 
Dansband, jazzorkester eller storband 12 1,4 
Musikkår, orkester 10 1,2 
Yrkesmusikalisk verksamhet 9 1,1 
Kompisar och kollegor 8 1,0 
Musikerutbildning 8 1,0 
Media, radio, TV, fonogram 7 0,8 
Läger, kurser 6 0,7 
Arbete som musiker/konstutövare 4 0,5 
Egna idéer 4 0,5 
Intresse 4 0,5 
Utländsk skola (ej musikskola) 3 0,4 
Dansande 2 0,2 
Waldorfskola 2 0,2 
Underhållningsverksamhet 1 0,1 
Kantor 1 0,1 
Lärandets resultat 1 0,1 
1960-talets rika flöde 1 0,1 
Opera 1 0,1 
Objektselev 1 0,1 
Suzukipedagogutbildning 1 0,1 
Fångvaktare 1 0,1 
Kyrka i utlandet 1 0,1 
Realskola 1 0,1 
Praktik på musikskola 1 0,1 
Totalt 144 17,3 
Tabell 16. Viktiga impulser från barn- och ungdomen för informanternas 
musiklärararbete utöver enkätens förslag. 
Utöver enkätens förslag är lärare en viktig källa till impuls från barn- och 
ungdomstiden.  



 28 

Fråga 5: Yrkesverksam tid (k5) (r2-r3) (g4) 
Informanterna angav hur många år de arbetat som musiklärare och hur 
länge inom musik-/kulturskola. 

År inom yrket 

Giltiga 818 
Medel 17,8 
Median 18 
Minimum 0 
Maximum 47 
Tabell 17. Informanternas yrkesaktiva tid. 

Den informant som arbetat kortast tid som musiklärare har arbetat mind-
re än ett år och den som arbetat längst tid har arbetat i 47 år. Den genom-
snittliga tiden inom musikläraryrket är 17,8 år. 

År inom kommunal musikskola 

Giltiga 818 
Medel 16,6 
Median 17 
Minimum 0 
Maximum 43 
Tabell 18. Informanternas yrkesaktiva tid inom kommunal musikskola. 

Den informant som arbetat kortast tid som musiklärare inom kommunal 
musikskola har arbetat mindre än ett år och den som arbetat längst tid 
inom kommunal musikskola har arbetat i 43 år. Den genomsnittliga yr-
kesverksamma tiden för musiklärare vid kommunal musikskola är 16,6 år. 
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Fråga 6a: Omfattning (k6a) (g 5a) 

Informanterna angav omfattningen av sitt lärararbete inom musik-/kultur-
skolan i procent av heltidstjänst och fördelningen på skolor/arbetsplatser. 

Omfattning 

Den informant som arbetar mest tjänstgör 204 % av heltid, d.v.s. mer än 
2 heltidstjänster, vilket är anmärkningsvärt. Den med lägst tjänstgöring 
har 1 % av heltid, vilket motsvarar mindre än en undervisningstimme i 
veckan. Dessa extremer undantagna ger följande tabell: 

Giltiga 827 
Medel 86,5 
Minimum 6 
Maximum 140 
Tabell 19. Omfattning av informanternas tjänstgöring inom musikskolan. 

Informanternas tjänstgöringsgrad ligger mellan 6 och 140 % av heltid. 
Genomsnittet är 86,5 %.  
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Antal arbetsplatser 

Giltiga 818 
Medel 3,8 
Median 3 
Minimum 1 
Maximum 14 
Tabell 20. Antal skolor eller arbetsplatser som informanternas använder. 

Som mest använder informanterna 14 olika skolor eller arbetsplatser. Me-
del ligger på 3,75 arbetsplatser. 
 
Antal arbetsplatser 

Arbets-
platser Antal 

Procent 
giltiga 

1 161 20,4 
2 156 19,8 
3 120 15,2 
4 87 11,0 
5 91 11,5 
6 50 1,1 
7 54 6,3 
8 30 3,8 
9 14 1,8 
10 16 2,0 
11 3 0,4 
12 2 0,3 
13 1 0,1 
14 3 0,4 
Giltiga 788 100,0 
Tabell 21. Antal skolor eller arbetsplatser som informanterna använder. 

3,2 % av musiklärarna använder 10 eller fler olika skolor eller arbetsplat-
ser. Fler än hälften klarar sig på tre eller färre olika skolor eller arbetsplat-
ser.  
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Fråga 6b: Undervisning inom andra skolformer (k6b) 

Informanterna angav om de undervisar i andra skolformer inom ramen för 
sin musiklärartjänst. 

Skolform Antal Procent  
Grundskola 65 7,8 
Estetiskt program, musik; musikgymnasium 29 3,5 
I klass 28 3,4 
Särskola 16 1,9 
Grundkurs 13 1,6 
Komanjonlärare 12 1,4 
Gymnasium 12 1,4 
Grundskola eller gymnasium, ospec. 12 1,4 
Specialpedagog musik 3 0,4 
Drama/teater/kulturprojekt i grundskolan  3 0,4 
Kulturklass, baslag 2 0,2 
Musikklass för montessori 2 0,2 
Musikklasser grundskola 2 0,2 
Vuxenskolan 2 0,2 
Individuellt val, gymnasium 2 0,2 
Gymnasium, annat ämne 2 0,2 
Administrativ tjänst 1 0,1 
Musikhögskola 1 0,1 
Konsertverksamhet 1 0,1 
Gruppspel i hemmet 1 0,1 
Projekt i grundskola 1 0,1 
Totalt 210 25,2 
Tabell 22. Andra skolformer som informanterna arbetar med inom sin 
tjänst. 
25,2 % av informanterna arbetar inom någon annan skolform utanför 
musikskolan, fast inom ramen för sin tjänst vid musikskolan. Den vanli-
gaste skolformen att arbeta i utanför musikskolan är grundskola. ”I klass” 
innebär förmodligen att läraren arbetar med typisk musikskoleverksamhet, 
fast i en hel klass, medan ”Grundskola” syftar på musikämnet i grundsko-
lan. ”Grundkurs är musikskolans egen förberedelsekurs inför ämneskurs-
undervisning 



 32 

Några informanter har angivit ytterligare andra skolformer: 
Skolform Antal Procent  

Grundskola 6 0,7 
Estetiskt program, musik 3 0,4 
Särskola 3 0,4 
Grundkurs 3 0,4 
Gymnasium 1 0,1 
Kulturklass, baslag 1 0,1 
Individuellt val, gymnasium 1 0,1 
Folkhögskola 1 0,1 
Elevens val, grundskola 1 0,1 
Totalt 20 2,4 
Tabell 23. Ytterligare andra skolformer som vissa informanter i tabell 32 
arbetar med inom sin tjänst. 
2,4 % av informanterna arbetar inom två skolformer utanför musiksko-
lan, fast inom ramen för tjänsten vid musikskolan. Den vanligaste skol-
formen att arbeta i – som en andra verksamhet – utanför musikskolan är 
grundskola.  

Fråga 6c: Grad av undervisning inom andra skolformer (k6c) 

Informanterna angav omfattningen av undervisning inom andra skolformer. 

Giltiga 192 
Medel 23,6 
Minimum 1 
Maximum 90 
Tabell 24. Grad av tjänstgöring inom andra skolformer. 

Som mest ägnar informanterna 90 % av sin tjänst vid musikskolan åt un-
dervisning inom andra skolformer och som minst 1 %, d.v.s. mindre än en 
veckotimme. Medel för dem som arbetar inom andra skolformer ligger på 
23,65 veckotimmar. 
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Fråga 6d: Antal elever (k6d) (g5b) 

Informanterna angav hur många elever de undervisar i ämneskurs. 

Antal ämneskurslärare 777 
Medel 46,4 
Median 45 
Minimum 0 
Maximum 400 
Tabell 25. Antal elever i ämneskurs per lärare. 

Den informant som har flest elever inom ämneskursen anger 400 elever. 
Den som har minst har ingen elev i ämneskurs. Informanterna verkar ha 
räknat olika avseende antal elever medverkande i kör eller orkester. 151 
lärare i piano/keyboard – som ofta inte har någon ensembleundervisning 
och som har en genomsnittlig tjänstgöringsgrad på 87,2 % – anger i ge-
nomsnitt undervisning av 48,3 elever i ämneskurs. 

Fråga 6e: Antal ensembler (k6e) 

Informanterna angav hur många ensembler de leder samt hur många ele-
ver som ingår i dessa ensembler. 

Antal ensembler 

Antal ensemblelärare 683 
Medel 2,9 
Median 2 
Minimum 1 
Maximum 40 
Tabell 26. Antal ensembler som informanterna leder per vecka; lärare med 
minst en ensemble. 
Antalet ensembler som musiklärarna leder varierar upp till 40 st. per 
vecka. Om man endast räknar de informanter som har åtminstone en en-
semble blir genomsnittet 2,94 ensembler per lärare. Det vanligaste är två 
ensembler. 
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Antal ensembleelever 

Antal ensemblelärare 674 
Medel 37,0 
Minimum 2 
Maximum 320 
Tabell 27. Antal elever som lärarna undervisar i ensemble leder per vecka. 
Endast lärare som leder någon ensemble. 
Antalet elever som lärarna möter i ensembler varje vecka varierar från 2 
till 320. I genomsnitt träffar ensemblelärarna 37 ensembleelever i veckan. 

Fråga 6f: Kommentarer (k6f) (g5c) 

Informanterna kommenterade övriga frågor inom frågeområde 6. Tabellen 
är en sammanställning av öppna svar som är kategoriserade. De är dock 
inte ordnade efter huruvida de är positiva, negativa eller neutrala. 

Önskemål Antal Procent  
Önskar mer ensemble 47 7,0 
Önskar färre elever/lägre kvot 40 5,8 
Nöjd, trivs bra, lagom 27 4,0 
Önskar färre ensembler/grupper 11 1,6 
Önskar mindre ensembler (storleken) 9 1,3 
Önskar heltid/större tjänst 8 1,2 
Önskar mer tid för plan. och notskr./vila/större valfrihet 7 1,0 
Önskar fler instrumentalelever 6 0,8 
Önskar färre arbetsplatser 5 0,7 
Önskar mindre klassundervisning/grundkurs 5 0,7 
Önskar mer projekt 4 0,6 
Ej biinstrument, färre instrument/ämnen 3 0,4 
Önskar mindre av allt 3 0,4 
Önskar mer eget spel i tjänsten 3 0,4 
Gymnasiepaket+musikklassare ingår 2 0,3 
Önskar större ensembler 2 0,3 
Önskar högre kvot/fler elever 2 0,3 
För stora klasser 2 0,3 
Kul med ensemble 1 0,1 
Önskar mer arbete tillsammans med kollegor 1 0,1 
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Önskar medarbetare i ensemble 1 0,1 
Förälder-barn-grupp 1 0,1 
Föredrar grupp 1 0,1 
Undervisar dagtid 1 0,1 
Ämneskurs på instrument 1 0,1 
Önskar mer suzukiundervisning 1 0,1 
Vill gå ner i tjänst 1 0,1 
Önskar tid att starta ensemble 1 0,1 
Önskar vuxenverksamhet 1 0,1 
Önskar mer musik, mindre särskola 1 0,1 
Önskar mer undervisning, mindre adm./planering 1 0,1 
Önskar färre konserter 1 0,1 
Önskar arbeta dagtid 1 0,1 
Totalt 203 30,2 
Tabell 28. Önskemål och synpunkter i samband med tjänsteinnehållet. 
framförda av informanterna. 
203 informanter framförde önskemål och synpunkter angående disposi-
tionen av deras tjänster. Det vanligaste önskemålet är ”mer ensemble” 
följt av ”färre elever/lägre kvot”. 4 % av lärarna meddelar att de är nöjda 
med dispositionen av sina tjänster. 
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Fråga 7a: Ämne (k7a) 

Informanterna angav vilka ämnen de undervisar i. De flesta informanter 
har angett flera ämnen. Dessa är huvudsakligen grupperade i instrument-
familjer. 

Antal ämnen 

 Första 
ämne 

Andra 
ämne 

Tredje 
ämne 

Fjärde 
ämne 

Femte 
ämne 

Sjätte 
ämne 

Giltiga 822 748 580 328 143 60 
Saknas 12 86 254 506 691 774 
Tabell 29. Antal olika ämnen som musiklärarna undervisar i. 

9,0 % av musiklärarna undervisar endast i ett ämne. De flesta undervisar i 
2-6 ämnen. I genomsnitt undervisar lärarna i 4,86 ämnen. 

Första ämne i grupper av ämnesfamiljer 

 
Ämne Antal 

Procent 
giltiga 

Träblås 157 19,1 
Stråk 154 18,7 
Piano/keyboard inkl. dragspel/accordeon 154 18,7 
Gitarr 101 12,3 
Brass 89 10,8 
Sång 51 6,2 
Slagverk 43 5,2 
Diverse popinstrument 25 3,0 
Blockflöjt 24 2,9 
Musik i grundskola/gymnasium, kompanjon 18 2,2 
Rytmik 6 0,7 
Totalt 822 100,0 
Tabell 30. Ämnesgrupper som musiklärarna undervisar i. 

Den vanligaste ämnesgruppen som musiklärare undervisar i är träblås. 
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Andra ämne  

 
Ämne Antal 

Procent 
giltiga 

Piano/keyboard exkl. dragspel/accordeon 87 11,6 
Blockflöjt 75 10,0 
Blåsorkester 57 7,6 
Diverse popinstrument 50 6,7 
Gitarr 44 5,9 
Träblås 42 5,6 
Kör 31 4,1 
Stråkorkester/kammarorkester 30 4,0 
Stråkensemble, stråkgrupp 25 3,3 
Sång 23 3,1 
Ospec. ork, skolork., Kajsa Varg, ungdomsork. 23 3,1 
Ospec. ensemble 23 3,1 
Elbas 22 2,9 
Stråk 20 2,7 
Rockgrupp/afroensemble 18 2,4 
Brass 13 1,7 
Slagverksensemble 13 1,7 
Kompanjon, klassmusik, grundkurs 12 1,6 
Träblåsensemble 12 1,6 
Slagverk 10 1,3 
FU, musiklek, förälder-barngrupp, rytmik 10 1,3 
Folkmusikinstrument, folkmusikgrupp, spelmanslag 9 1,2 
Brassensemble 7 0,9 
Musikdata 7 0,9 
Accordeon/dragspel 7 0,9 
Spel i klass 6 0,8 
Teori, gehör 6 0,8 
Suzukigrupp 6 0,8 
kammarmusik 6 0,8 
Symfoniorkester 5 0,7 
Gitarrorkester 5 0,7 
Förberedande stråkgrupp 5 0,7 
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Sångensemble 4 0,5 
Blåsensemble 4 0,5 
Keyboardstudio 4 0,5 
Blockflöjtsensemble 3 0,4 
Musikverkstad 3 0,4 
Storband 3 0,4 
Jazz/improvisation 3 0,4 
Gitarrgrupp 2 0,3 
Suzukipiano 1 0,1 
Musikterapi 1 0,1 
Särskola 1 0,1 
Projekt 1 0,1 
Estetisk verksamhet, gymnasium 1 0,1 
Jägarexamen 1 0,1 
Dragspelsorkester 1 0,1 
Musik med funktionshindrade 1 0,1 
Sångackompanjemang 1 0,1 
Teater, drama 1 0,1 
Elevens val 1 0,1 
Ocarina 1 0,1 
Musikalgrupp 1 0,1 
Totalt 748 100,0 
Tabell 31. Musiklärarnas andra-ämne. 

Musiklärarnas vanligaste andra-ämnen är piano/keyboard, blockflöjt och 
blåsorkester.  
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Tredje, fjärde, femte och sjätte ämne 
Ämne Antal 

Blåsorkester 93 
Rockgrupp/afroensemble 70 
Blockflöjt 58 
Ospec. orkester, skolork, Kajsa Varg, ungdomsork. 55 
Kör 54 
Kompanjon, klassmusik, grundkurs 52 
Ospec. ensemble 46 
Stråkensemble, stråkgrupp 42 
Gitarr 39 
Stråkorkester/kammarorkester 37 
Träblåsensemble 34 
Teori, gehör 33 
Spel i klass 26 
FU, musiklek, förälder-barngrupp, rytmik 25 
Träblås 25 
Storband 24 
Gitarrorkester 23 
Sång 21 
Elbas 17 
Brass 14 
Folkmusikinstrument, folkmusikgrupp, spelmanslag 14 
Gitarrgrupp 14 
Kammarmusik 14 
Piano/keyboard exkl. dragspel/accordeon 14 
Brassensemble 13 
Särskola 13 
Slagverk 13 
Blåsensemble 12 
Keyboardstudio 12 
Diverse popinstrument 11 
Musikdata 11 
Accordeon/dragspel 10 
Projekt 10 
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Suzukigrupp 10 
Jazz/improvisation 9 
Stråk 9 
Blockflöjtsensemble 8 
Sångensemble 8 
Slagverksensemble 7 
Musikverkstad 6 
Blås+stråkensemble 5 
Estetisk verksamhet, gymnasium 5 
Baslag 4 
Inspelnings-/PAteknik 4 
Symfoniorkester 4 
Teater, drama 3 
Ensembleledning, dirigering 2 
Förberedande stråkgrupp 2 
Låtskrivarverkstad, komposition 2 
Munspel 2 
Musikdrama 2 
Musikterapi 2 
Spädbarnsrytmik, babysång 2 
Ukelele 2 
Barockensemble 1 
Elevens val 1 
Fame factory 1 
Film och video 1 
Foto 1 
Melodika 1 
Musikalgrupp 1 
Sångackomajemang 1 
Trä+brass 1 
Tabell 32. Musiklärarnas ämnen i tredje, fjärde, femte och sjätte hand. 

Musiklärarnas vanligaste ämnen i tredje, fjärde, femte och sjätte hand  är 
blåsorkester, rockgrupp/afroensemble, och blockflöjt. 21 

                                                
21  Kategoriseringen av ämnen kunde naturligtvis gjorts annorlunda. Musikskolornas utbud är 

omfattande. Förmodligen beror det vida utbudet delvis på enskilda lärares kompetens. 
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Fråga 7b: Andra uppgifter (k9b) (g6b) 

Informanterna angav vilka eventuella andra uppdrag de har inom sin an-
ställning i musikskolan. 

Antal uppdrag 

 Första 
uppdrag 

Andra 
uppdrag 

Giltiga 315 65 
Saknas 519 769 
Tabell 33. Antal olika uppdrag utöver undervisning som musiklärarna har. 

37,8 % av musiklärarna har något uppdrag utöver undervisning. 7,8 % 
har mer än ett uppdrag. 
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Första uppdrag 

 
Typ av uppdrag Antal 

Procent 
giltiga 

Arbetsplatsombud 37 11,7 
Skyddsombud 37 11,7 
Fackligt uppdrag 37 11,7 
Ämneslagledare 26 8,3 
It-ansvar 17 5,4 
Producent 15 4,8 
Ledningsgrupp 13 4,1 
Ackompanjemang 13 4,1 
Deltar i musikkår 11 3,5 
Kontorssysslor 11 3,5 
Pa-ansvar 10 3,2 
Fackstyrelse 10 3,2 
Biträdande musikledare 9 2,9 
Arbetsgruppansvarig 6 1,9 
Arbetsledare 6 1,9 
Arbetsmiljöansvar+bibliotek 6 1,9 
Arrangering 5 1,6 
Instrumentförvaltning 5 1,6 
Pedagogisk samordnare 4 1,3 
Musikledare 3 1,0 
Flera olika uppgifter 3 1,0 
Samordnare/projektledare 3 1,0 
Dirigent i lokal musikkår 3 1,0 
Ekonomiansvar i arbetslag 2 0,6 
Kontaktlärare 2 0,6 
Föräldraförening 2 0,6 
Övriga uppdrag (en informant) 19 6,0 
Totalt 315 100,0 
Tabell 34. Musiklärarnas första-uppdrag utöver undervisning. 

Musiklärarnas vanligaste uppdrag i första hand utöver undervisning är 
fackliga uppdrag. 
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Andra uppdrag 
 

Typ av uppdrag Antal 
Procent 
giltiga 

Skyddsombud 14 21,5 
Ämneslagledare 5 7,7 
Ledningsgrupp 4 6,2 
It-ansvar 4 6,2 
Producent 3 4,6 
Arbetsledare 3 4,6 
Instrumentförvaltning 3 4,6 
Kontorssysslor 3 4,6 
Pedagogisk samordnare 3 4,6 
Arbetsgruppansvarig 2 3,1 
Pa-ansvar 2 3,1 
Administration 2 3,1 
Övriga uppdrag  17 1,5 
Totalt 65 100,0 
Tabell 35. Musiklärarnas andra-uppdrag utöver undervisning. 

De vanligaste andra-uppdragen utöver undervisning är fackliga och arbets-
ledande uppdrag. 

Fråga 8: Upplevd rotlöshet (k8) 

Informanterna bemötte påståendet ”Jag rusar mellan olika skolor/arbets-
platser och hinner inte känna mig hemma någonstans.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 36 104 162 217 303 822 12 
% 4,3 12,5 19,4 26,0 36,3 98,6 1,4 

Medel   3,79     

Tabell 36. Fördelning av upplevd rotlöshet. 

4,3 % av informanterna känner sig helt rotlösa och 17,1 % i någon mån. 
36,3 % är helt nöjda med antalet arbetsplatser. 
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Fråga 9: Arbetslokaler (k9) (g9a) 

Informanterna angav hur de bedömer sina arbetslokaler. 

 
Typ av lokal Antal 

Procent 
giltiga 

Ändamålsenliga lokaler 272 33,0 
Delvis ändamålsenliga lokaler 516 62,5 
Saknar ändamålsenliga lokaler 37 4,5 
Totalt 825 100,0 
Tabell 37. Informanternas bedömning av sina arbetslokaler. 
En tredjedel av musiklärarna har ändamålsenliga lokaler. Övriga saknar 
sådana, helt eller delvis. 

Fråga 10: Anställningsform (k10) (g7) 

Informanterna angav vilken anställningsform de har på musikskolan. 

 
Anställningsform Antal 

Procent 
giltiga 

Tillsvidare 754 91,6 
Vikariat 55 6,7 
Projekt 1 0,1 
Timmar 7 0,9 
Vikariat och timmar 6 0,7 
Giltiga 823 100,0 
Saknas 11  
Totalt 834  
Tabell 38. Musiklärarnas anställningsformer. 

91,6 % av musiklärarna vid kommunal musikskola har tillsvidareanställ-
ning. 

Fråga 11a: Musikundervisning utanför musikskolan (k11a) (g8a) 

Informanterna angav vilken musikundervisning de bedriver utanför musik-
skolan samt omfattningen av denna. 
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Antal musikpedagogiska uppdrag utanför musikskolan 

 Undervisning utanför  
musikskolan 
i första hand 

Undervisning utanför  
musikskolan 
i andra hand 

Giltiga 162 6 
Saknas 672 828 
Tabell 39. Antal musikpedagogiska verksamheter utanför musikskolan. 
19,4 % av musiklärarna vid kommunal musikskola bedriver annan mu-
sikundervisning utanför anställningen vid musikskolan. 0,7% bedriver mer 
än en musikpedagogisk verksamhet utanför tjänsten.22 

Musikundervisning utanför tjänst i första hand 

 
Typ av musikundervisning Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Privatundervisning 42 25,9 5,0 
Körledare 18 11,1 2,2 
Gg-musik (klassundervisning i musik) 18 11,1 2,2 
Annan kulturskola 13 8,0 1,6 
Orkester-/blåsorkesterledare 12 7,4 1,4 
Musiklärare på folkhögskola 11 6,8 1,3 
Estetiskt gymansium, musik; musikgymnasium 9 5,6 1,1 
Musikhögskola, metodik på MH 8 4,9 1,0 
Studiecirkel 6 3,7 0,7 
Folkmusikkurser 3 1,9 0,4 
Lägerverksamhet 2 1,2 0,2 
Dragspelklubb 2 1,2 0,2 
Musikundervisning inom handikappomsorg 2 1,2 0,2 
Stämledare i amatörorkestser 2 1,2 0,2 
Ensemblelärare 2 1,2 0,2 
Övriga 12 7,4 1,4 
Totalt 162 100,0 19,4 
Tabell 40. Musikpedagogisk verksamhet utanför tjänst vid musikskolan i 
första hand. 

                                                
22  Då dessa inte är representativa  för populationen redovisas de inte. (Ingen beskrivning re-

presenteras av mer än en informant.) 
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25,9 % av de musiklärare vid kommunal musik-/kulturskola som bedriver 
musikundervisning utanför anställningen vid musikskolan gör detta i form 
av privat musikundervisning. Dessa representerar 5,0 % av populationen. 

Omfattning av musikundervisning utanför tjänst i första hand 

 
Tjänstgöringsgrad Antal 

Procent 
giltiga Procent  

1-10 % av hel tjänst 56 46,3 6,7 
11-20 % av hel tjänst 22 18,2 2,6 
21-30 % av hel tjänst 12 9,9 1,4 
31-40 % av hel tjänst 12 9,9 1,4 
41-50 % av hel tjänst 14 11,6 1,7 
51-60 % av hel tjänst 3 2,6 0,4 
75 % av hel tjänst 1 0,8 0,1 
100 % av hel tjänst 1 0,8 0,1 
Giltiga 121 100,0 14,5 
Saknas 713  85,5 
Totalt 834  100,0 

Tabell 41. Omfattning av musikpedagogisk verksamhet utanför tjänst vid 
musikskolan. 
46,3 % av de musiklärare som bedriver musikundervisning utanför musik-
skolan gör detta med upp till 10 % av heltidstjänst. Denna uppgift kan 
vara missvisande då det är få informanter som överhuvudtaget besvarat 
frågan; 14,5 % (tabell 40) jämfört med 19,4 % (tabell 39) som uppgivit 
någon musikpedagogisk aktivitet utanför musikskolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Fråga 11b: Annat arbete (k11b) (g8b) 

Informanterna angav vilket eventuellt annat lönebaserat arbete de har 
utanför undervisningsområdet. 

Antal annat arbete utom musikundervisning utanför tjänst i första hand 

 Annat arbete utanför 
musikskolan 
i första hand 

Annat arbete utanför 
musikskolan 
i andra hand 

Giltiga 339 50 
Saknas 495 784 
Tabell 42. Antal annat arbete utom musikundervisning utanför musiksko-
lan. 
40,6 % av musiklärarna vid kommunal musikskola bedriver annat arbete 
utom musikundervisning utanför anställningen vid musikskolan. 6,0 % 
har mer än ett annat arbete utom musikundervisning utanför tjänsten. 
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Annat arbete utom musikundervisning utanför tjänst i första hand 
Typ av arbete Antal Procent  

Strögig 195 23,4 
Sångsolist 28 3,4 
Dansmusiker 27 3,2 
Kyrkomusiker 26 3,1 
Rockbandsmusiker 11 1,3 
Datakonsult 4 0,5 
Kammarmusiker 3 0,4 
Ackompanjatör 3 0,4 
Affärsbiträde 3 0,4 
Körledare 3 0,4 
Dirigent 2 0,2 
Kyrkvaktmästare 2 0,2 
Bildkonstnär 2 0,2 
Läromedelsförfattare 2 0,2 
Pianotekniker 2 0,2 
Övriga med musikanknytning 11 1,3 
Övriga utan musikanknytning 16 1,9 
Totalt 339 40,6 
Tabell 43. Annat arbete utom musikundervisning utanför musikskolan. 

Det vanligaste arbetet utan musikpedagogisk anknytning utanför tjänsten 
är strögig, vilket 23,4 % av musiklärarna utför. Endast 3,2 % av usiklä-
rarna arbetar med verksamhet utan musikanknytning. 
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Fråga 11c: Grad av annat arbete (k11c) (g8c) 

Informanterna angav graden av föregående (se m11b). 

 
Tjänstgöringsgrad Antal 

Procent 
giltiga Procent  

<10 % av hel tjänst 120 53,3 14,4 
11-20 % av hel tjänst 42 18,7 5,0 
21-30 % av hel tjänst 26 11,6 3,1 
31-40 % av hel tjänst 5 2,2 0,6 
41-50 % av hel tjänst 24 10,7 2,9 
51-60 % av hel tjänst 6 2,7 0,7 
80 % av hel tjänst 1 0,4 0,1 
100 % av hel tjänst 1 0,4 0,1 
Giltiga 225 100,0 27,0 
Saknas 609  73,0 
Totalt 834  100,0 

Tabell 44. Omfattning av arbete utom musikpedagogisk verksamhet utan-
för tjänst vid musikskolan. 

14,4 % av musiklärarna har angett att de arbetar upp till 10 % av heltid 
med annat än musikundervisning. 26 % har angett upp till 50 %.  
 Denna uppgift kan vara missvisande då det är få informanter som 
överhuvudtaget besvarat frågan; 27,0 % (tabell 43) jämfört med 40,6 % 
(tabell 42) som uppgivit att de bedriver arbete med annat än musikunder-
visning utanför musikskolan. 
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Fråga 11d: Inkomst av annat arbete (k11d) (g8d) 

Informanterna angav andelen av lönen som kommer från föregående (se 
11a, 11b och 11c). 

 
Andel av lön Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Upp till 10 % av lönen 130 59,6 15,6 
11-20 % av lönen 34 15,6 4,1 
21-30 % av lönen 19 8,7 2,3 
31-40 % av lönen 13 6,0 1,6 
41-50 % av lönen 16 10,7 2,9 
51-60 % av lönen 5 2,3 0,6 
80 % av lönen 1 0,4 0,1 
Giltiga 218 100,0 26,1 
Saknas 616  73,9 
Totalt 834  100,0 

Tabell 45. Andel av inkomst som kommer från annat arbete utom musik-
undervisning utanför musikskolan. 
15,6 % av musiklärarna har angett att upp till 10 % av deras inkomst 
kommer från annat än musikundervisning. 26,5 % har angett upp till 50 %.  
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Fråga 11e: Eventuella studier (k11e) (g8e) 

Informanterna angav eventuella pågående studier samt omfattningen av 
dessa. 

 
Typ av studier Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Pedagogisk påbyggnad 7 20,0 0,8 
Piano 3 8,6 0,4 
Suzukimetodik 2 5,7 0,2 
Musikterapi, 5p+ens.spel, 5p 3 5,7 0,2 
Vanliga skolämnen 2 5,7 0,2 
Övriga studier med anknytning till musik 11 31,4 1,3 
Övriga studier utan anknytning till musik 7 20,0 0,8 
Giltiga 35 100,0 4,2 
Saknas 799  95,8 
Totalt 834  100 
Tabell 46. Informanters studier parallella med arbetet. 

4,2 % av musiklärarna studerar parallellt med arbetet. Det vanligaste är 
pedagogisk påbyggnad. 0,8 % studerar ämnen som inte anknyter till yrket. 

Fråga 12: Arbetslag (k12) (g17a) 

Informanterna angav om de ingår i något arbetslag och i så fall om detta 
verkar inom ämnesområdet eller är gränsöverskridande. 

 
Typ av arbetslag Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Inom ämnet 317 39,7 38,0 
Gränsöverskridande 234 29,3 28,1 
Inget arbetslag 136 17,0 16,3 
Flera arbetslag 111 13,9 13,3 
Giltiga 798 100,0 95,7 
Saknas 36  4,3 
Totalt 834  100,0 
Tabell 47. Musiklärarnas deltagande i arbetslag. 

Det vanligaste är ämnesvisa arbetslag. 13,9 % av musiklärarna deltar i fle-
ra arbetslag. 
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Fråga B13a: Röstpåfrestningar (k13a) (g10a) 

Informanterna angav i vilken grad de upplever påfrestningar på sin röst. 
Värdet ”1” motsvarar ”stor påfrestning och”5” motsvarar” ingen påfrest-
ning. 

 
Antal 

Procent 
giltiga Procent 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

1 20 4,9 4,8 11 9 
2 50 12,2 12,0 31 19 
3 84 20,4 20,1 42 42 
4 117 28,5 28,1 68 49 
5 140 34,1 33,6 91 49 

Giltiga 411 100,0 98,6 229 182 
Saknas 6  1,4   
Totalt 417  100,0   
Tabell 48. Musiklärarnas upplevda röstpåfrestning. 
4,9 % av musiklärarna upplever stor röstpåfrestning. 34,1 % upplever 
ingen röstpåfrestning. Upplevelsen av röstpåfrestning är mera påtaglig hos 
kvinnor än hos män. Medelvärdet är 3,75 och median 4, vilket indikerar 
en måttlig upplevd röstpåfrestning totalt sett. 

Skillnader i röstpåfrestningar mellan kvinnor och män 
Skillnader i upplevd röstpåfrestning mellan män och kvinnor är signifi-
kanta på nivån 0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 182 3,52 1,225 
Män 229 3,92 1,226 
Giltiga 411 3,74 0,793 
Tabell 49. Mäns och kvinnors upplevda röstpåfrestning. 

Kvinnor besväras i högre grad än män av påfrestningar på rösten. 
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Skillnader i röstpåfrestningar mellan lärare med olika examen  
Skillnader i upplevd röstpåfrestning mellan lärare med olika examen är 
signifikanta på nivån 0,05.23 

Examen Antal Medel Standardavvikelse24 
Tvåämneslärare 7 2,86 1,215 
Utländska utbildningar 13 3,15 1,625 
GG 33 3,58 1,146 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 110 3,64 1,202 
SMI 70 3,66 1,153 
Kyrkomusiker 11 3,73 1,348 
Saknar examen 93 3,87 1,154 
Äldre utbildningar före OMUS 74 4,11 1,054 
Giltiga 411 33,75 1,187 
Tabell 50. Musiklärarnas upplevda röstpåfrestning fördelat på lärare med 
olika examen. 
Allra störst röstpåfrestning upplever de musiklärare som har examen som 
tvåämneslärarelärare. Minst röstpåfrestning upplever lärare med äldre ex-
amen före OMUS-reformen. 

                                                
23  Signifikans avspeglar slumpens möjlighet att påverka resultatet av en statistisk beräkning. 

Den anges i nivåerna 0,001, 0,01, och 0,05 och innebär att slumpens möjlighet motsvarar 
upp till 1‰, 1% respektive 5%. 

24 Standardavvikelse är förvisso ett abstrakt och svårfångat begrepp. Det avspeglar spridning-
en inom en grupp. Ju närmare värdet 1, desto tätare är gruppen samlad kring medelvärdet.             
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Skillnader i röstpåfrestningar mellan ämnesgrupper  
Skillnader i upplevd röstpåfrestning mellan ämnesgrupper är signifikanta 
på nivån 0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 2,08 1,505 
Diverse popinstrument 10 3,20 1,317 
Sång 20 3,40 1,142 
Träblås 71 3,72 1,044 
Brass 38 3,76 1,101 
Stråk 78 3,76 1,175 
Gitarr 64 3,88 1,091 
Piano/keyboard 78 3,88 1,195 
Blockflöjt 10 4,00 1,054 
Slagverk 24 4,33 1,129 
Giltiga 405 3,75 1,185 
Tabell 51. Musiklärarnas upplevda röstpåfrestning fördelat på olika äm-
nesgrupper. 
Allra störst röstpåfrestning upplever de musiklärare som har musik på 
grundskola, gymnasium eller som kompanjonlärare. Minst röstpåfrestning 
upplever lärare i slagverk. 
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Fråga B13b: Hörselpåfrestningar (k13b) (g10b) 

Informanterna angav i vilken grad de upplever påfrestningar på sin hörsel. 
Värdet ”1” motsvarar ”stor påfrestning och”5” motsvarar” ingen påfrest-
ning. 

 
Antal 

Procent 
giltiga Procent  

1 85 20,6 20,4 
2 137 33,2 32,9 
3 95 23,0 22,8 
4 53 12,8 12,7 
5 43 10,4 10,3 

Giltiga 413 100,0 99,0 
Saknas 4  1,0 
Totalt 417  100,0 
Tabell 52. Musiklärarnas upplevda hörselpåfrestning. 
20,6 % av musiklärarna upplever stor hörselpåfrestning. Endast 10,4 % 
upplever ingen hörselpåfrestning. Medelvärdet är 2,59 och median 2, vil-
ket visar att hörselproblemen är betydande. 

Skillnader i hörselpåfrestningar mellan ämnesgrupper  
Skillnader i upplevd hörselpåfrestning mellan ämnesgrupper är signifikanta 
på nivån 0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Slagverk 24 1,92 0,929 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 2,08 0,336 
Träblås 71 2,23 1,098 
Brass 38 2,39 1,175 
Stråk 81 2,56 1,255 
Blockflöjt 10 2,70 1,160 
Diverse popinstrument 10 2,70 1,337 
Piano/keyboard 78 2,91 1,350 
Gitarr 64 2,92 1,195 
Sång 19 3,21 1,134 
Giltiga 406 2,59 1,237 
Tabell 53. Musiklärarnas upplevda hörselpåfrestning fördelat på olika äm-
nesgrupper. 
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Allra störst hörselpåfrestning upplever de musiklärare som undervisar i 
slagverk. Minst upplever lärare i sång. Samtliga lärargrupper utom sång 
upplever stor eller ganska stor hörselpåfrestning. 

Fråga B14: Orsak till röst- resp. hörselpåfrestningar (k14) (g11) 

Informanterna angav vad de tror är orsak till de eventuella röst- och/eller 
hörselpåfrestningarna. 

Röst och hörselpåfrestningar p.g.a. brister i lokaler 
Påfrestning Antal Procent  

Röst 9 2,2 
Hörsel 164 39,3 
Röst och hörsel 69 16,5 
Giltiga 242 58,0 
Saknas 175 42,0 
Totalt 417 100,0 
Tabell 54. Musiklärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. bris-
ter i lokaler. 
39,3 % av musiklärarna ser brister i lokaler som en orsak till hörselpå-
frestningar.  

Röst och hörselpåfrestningar p.g.a. problem med arbetstidens förläggning 
Påfrestning Antal Procent  

Röst 9 2,2 
Hörsel 12 2,9 
Röst och hörsel 7 1,7 
Giltiga 28 6,7 
Saknas 389 93,3 
Totalt 417 100,0 
Tabell 55. Musiklärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. pro-
blem med arbetstidens förläggning. 
2,9 % av musiklärarna ser arbetstidens förläggning som en orsak till hör-
selpåfrestningar.  
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Röst och hörselpåfrestningar p.g.a. brister i utbildningen 
Påfrestning Antal Procent  

Röst 25 6,0 
Hörsel 5 1,2 
Röst och hörsel 2 0,5 
Giltiga 32 7,7 
Saknas 385 92,3 
Totalt 417 100,0 
Tabell 56. Musiklärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. bris-
ter i utbildningen. 
6,0 % av de musiklärarna ser brister i utbildningen som en orsak till röst-
påfrestningar.25  

Röst och hörselpåfrestningar p.g.a. elevernas högljuddhet 
Påfrestning Antal Procent 

Röst 32 7,7 
Hörsel 74 17,7 
Röst och hörsel 106 25,4 
Giltiga 212 50,8 
Saknas 205 49,2 
Totalt 417 100,0 
Tabell 57. Musiklärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. ele-
vernas högljuddhet. 

25,4 % av musiklärarna ser elevernas högljuddhet som en orsak till både 
röst- och hörselpåfrestningar och 17,7 % ser detta som orsak till hörsel-
problem. 

Sammantaget verkar brister i lokaler och elevernas högljuddhet vara de 
största källorna till röst- och hörselpåfrestningar. 
 
 
 
 

                                                
25  Alla musiklärare har dock inte utbildning. 
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Fråga B15: Grundskolans obligatoriska musikundervisning som frivillig (g12) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Den nu ob-
ligatoriska musikundervisningen i grundskolan borde göras frivillig.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 17 20 33 39 304 413 4 
% 4,1 4,8 7,9 9,4 72,9 99,0 1,0 

Medel   4,43     

Tabell 58. Fördelning av åsikt om musikämnets frivillighet. 

72,9 % av musiklärarna anser bestämt att grundskolans musikämne även 
fortsättningsvis ska vara obligatoriskt. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Tvåämneslärare 7 3,57 1,397 
Utländska utbildningar 13 3,85 1,573 
Kyrkomusiker 12 3,92 1,443 
GG 33 4,18 1,334 
Saknar examen 97 4,18 1,238 
SMI 69 4,48 1,052 
Äldre utbildningar före OMUS 74 4,62 0,839 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 109 4,63 0,835 
Giltiga 414 4,43 1,093 
Tabell 59 Åsikt om musikämnets frivillighet uppdelat på lärare med olika 
examen. 
Den grupp som mest instämmer i påståendet ”Den nu obligatoriska mu-
sikundervisningen i grundskolan borde göras frivillig.” är de med tvåäm-
neslärarexamen. De som instämmer minst är de med examen som ettäm-
neslärarexamen efter OMUS-reformen tillsammans med gruppen äldre ut-
bildningar före OMUS-reformen, dvs de  som i första hand kan knytas till 
en konservatorietradition – grovt generaliserat. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Diverse popinstrument 10 3,40 1,713 
Slagverk 24 3,92 1,381 
Brass 38 4,24 1,304 
Gitarr 64 4,38 1,175 
Stråk 81 4,48 1,085 
Sång 19 4,48 0,501 
Piano/keyboard 78 4,50 1,016 
Träblås 69 4,58 0,881 
Blockflöjt 10 4,60 0,843 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 4,92 0,289 
Giltiga 405 4,44 1,093 
Tabell 60. Åsikt om musikämnets frivillighet uppdelat på olika ämnes-
grupper. 
Allra minst övertygade om att den obligatoriska skolans musikämne ska 
fortsätta att vara ett obligatoriskt ämne är slagverkslärare, följda av lärare 
i diverse popinstrument. De som är mest bestämda på motsatsen är musik-
lärare på grundskola, gymnasium eller kompanjonlärare. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 229 4,28 1,196 
Kvinnor 185 4,62 0,919 
Giltiga 414 4,43 1,093 
Tabell 61. Mäns och kvinnors åsikt om musikämnets frivillighet. 

Män anser i högre grad än kvinnor att den nu obligatoriska musikunder-
visningen i grundskolan borde göras frivillig. 
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Fråga B16: Status hos grundskolans obligatoriska musikundervisning  

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I grundsko-
lan borde musikämnet vara lika viktigt som andra obligatoriska ämnen. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 336 39 24 8 6 413 4 
% 80,6 9,4 5,8 1,9 1,4 99,0 1,0 

Medel   1,33     

Tabell 62. Fördelning av åsikt om statusen hos grundskolans obligatoriska 
musikundervisning. 

80,6 % av musiklärarna anser bestämt att grundskolans musikämne borde 
vara lika viktigt som andra obligatoriska ämnen. 

Skillnader i instämmande mellan kvinnor och män 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 185 1,21 0,593 
Män 228 1,42 0,914 
Giltiga 413 1,33 0,793 
Tabell 63. Mäns och kvinnors åsikt om musikämnets status i grundskolan 
uppdelat på. 
Kvinnor anser i högre grad än män att musikämnet i grundskolan borde 
vara lika viktigt som andra obligatoriska ämnen. 
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Fråga A13: Olika musiklärares respektive status  

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag upple-
ver att musiklärare i musik-/kulturskolan har hög status i jämförelse med 
musiklärare i grundskolan.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 17 51 142 111 90 411 6 
% 4,1 12,2 34,1 26,6 21,6 98,6 1,4 

Medel   3,50     

Tabell 64. Fördelning av upplevelsen av kommunala musiklärares status i 
jämförelse med grundskolans musiklärare. 

16,3 % av musiklärarna upplever i någon grad att de har hög status i jäm-
förelse med musiklärare i grundskolan medan 48,2 % upplever att de inte 
har det.  

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
40-49 153 3,39 1,071 
20-39 131 3,45 1,090 
50-66 126 3,70 1,091 
Giltiga 410 3,50 1,091 
Tabell 65. Upplevelse av kommunala musiklärares status i jämförelse med 
grundskolans musiklärare uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 40-49 år är de som mest upplever att de har hög 
status i jämförelse med musiklärare i grundskolan och lärare 50-66 upple-
ver det minst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 57 3,21 1,065 
Större städer 43 3,35 1,152 
Pendlingskommuner 49 3,41 1,117 
Förortskommuner 48 3,46 1,129 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 3,50 1,033 
Varuproducerande kommuner 51 3,51 0,946 
Glesbygdskommuner 38 3,53 1,133 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 3,61 1,067 
Storstäder 35 4,11 1,051 
Giltiga 411 3,50 1,090 
Tabell 66. Lärares i olika kommuntyper upplevelse av kommunala musik-
lärares status i jämförelse med grundskolans musiklärare. 

Lärare i musikskolor i övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare 
upplever mest att de har hög status i jämförelse med musiklärare i grund-
skolan och lärare i storstäder upplever det minst. För de senare är detta 
påtagligt jämfört med övriga grupper. 



 63 

Fråga A14: Fördelning av resurser till musikundervisning  

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Om de re-
surser som idag går till grundskolans obligatoriska musikundervisning i 
stället gick till musik-/kulturskolan skulle de göra större nytta.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 59 84 126 62 77 408 9 
% 14,1 20,1 30,2 14,9 18,5 97,8 2,2 

Medel   3,03     

Tabell 67. Fördelning av åsikt om fördelning av resurser mellan kommunal 
musikskola och grundskolans musikundervisning. 

34,2 % av musiklärarna anser i någon grad att de resurser som idag går 
till grundskolans obligatoriska musikundervisning skulle göra större nytta  
om de i stället gick till musikskolan medan 33,4 % inte anser det. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 202 2,83 1,335 
Kvinnor 206 3,23 1,239 
Giltiga 408 3,03 1,302 
Tabell 68. Mäns och kvinnors åsikt om resursfördelning inom musikun-
dervisningen. 

Män anser i högre grad än kvinnor att om de resurser som idag går till 
grundskolans obligatoriska musikundervisning i stället gick till musiksko-
lan skulle de göra större nytta. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 123 2,75 1,258 
40-49 154 3,08 1,242 
20-39 130 3,25 1,371 
Giltiga 407 3,04 1,302 
Tabell 69. åsikt om fördelning av resurser mellan kommunal musikskola 
och grundskolans musikundervisning uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 år är de som mest anser att om de resurser 
som idag går till grundskolans obligatoriska musikundervisning i stället 
gick till musikskolan skulle de göra större nytta och lärare 20-39 anser det 
minst. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Kyrkomusiker 4 2,25 0,957 
Saknar examen 102 2,75 1,232 
Äldre utbildningar före OMUS 63 2,92 1,286 
SMI 71 3,00 1,159 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 109 3,13 1,388 
Tvåämneslärare 10 3,30 1,252 
Utländska utbildningar 8 3,38 1,188 
GG 41 3,68 1,350 
Giltiga 408 3,03 1,302 
Tabell 70. Åsikt om musikämnets frivillighet uppdelat på lärare med olika 
examen. 

Lärare med kyrkomusikerexamen är de som mest anser att om de resurser 
som idag går till grundskolans obligatoriska musikundervisning i stället 
gick till musikskolan skulle de göra större nytta och lärare med GG-
examen anser det minst. 
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Fråga A15-B17: Kännedom om ny musik (g13) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Som musik-
lärare i musik-/kulturskolan måste jag ha mycket god kännedom om ny 
musik som eleverna lyssnar på.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 261 317 195 51 7 831 3 
% 31,3 38,0 23,4 6,1 0,8 99,6 0,4 

Medel   2,07     

Tabell 71. Fördelning av åsikt om nödvändigheten av att känna till ny mu-
sik som eleverna lyssnar på. 

69,3 % av musiklärarna anser i någon grad att de måste ha kännedom om 
ny musik som eleverna lyssnar på medan 6,9 % inte anser det. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Saknar examen 201 1,88 0,909 
Utländska utbildningar 21 1,95 1,071 
SMI 141 2,00 0,811 
Tvåämneslärare 17 2,00 0,707 
GG 74 2,12 0,931 
Kyrkomusiker 16 2,19 0,680 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 221 2,19 0,976 
Äldre utbildningar före OMUS 140 2,24 0,957 
Giltiga 831 2,07 0,931 
Tabell 72. Åsikt om nödvändigheten av att känna till ny musik som ele-
verna lyssnar på uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare som saknar examen är de som mest anser att att de måste jag ha 
mycket god kännedom om ny musik som eleverna lyssnar på och lärare 
med äldre utbildningar före OMUS anser det minst. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Diverse popinstrument 25 1,52 0,714 
Sång 51 1,65 0,744 
Rytmik 6 1,67 0,516 
Slagverk 43 1,81 0,958 
Gitarr 101 1,93 0,919 
Piano/keyboard 154 2,02 0,911 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,06 0,873 
Brass 88 2,14 0,937 
Träblås 156 2,18 0,954 
Stråk 154 2,32 0,914 
Blockflöjt 24 2,33 1,129 
Giltiga 820 2,07 0,967 
Tabell 73. Åsikt om nödvändigheten av att känna till ny musik som ele-
verna lyssnar på uppdelad på olika ämnesgrupper. 
Lärare i diverse popinstrument är de som mest anser att de måste jag ha 
mycket god kännedom om ny musik som eleverna lyssnar på. Blockflöjts- 
och stråklärarna är de som anser detta i minst grad. 
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Fråga B18: Plankning av musik som arbete på fritid (g14) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att plan-
ka/arrangera ny musik för undervisningen, kräver att jag arbetar mycket 
på min fritid”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 137 104 91 59 23 414 3 
% 32,9 24,9 21,8 14,1 5,5 99,3 0,7 

Medel   2,34     

Tabell 74. Fördelning av åsikt om krav att ägna fritid åt att planka eller 
arrangera ny musik för undervisningen. 
57,8 % av musiklärarna känner i någon grad ett krav på att ägna fritid åt 
plankning eller arrangering. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Tvåämneslärare 7 1,57 0,976 
SMI 74 2,03 1,084 
Utländska utbildningar 13 2,08 1,441 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 109 2,28 1,248 
Saknar examen 97 2,29 1,080 
GG 33 2,45 1,301 
Äldre utbildningar före OMUS 74 2,70 1,321 
Kyrkomusiker 12 3,25 1,288 
Giltiga 414 2,34 1,228 
Tabell 75. Känsla av krav på att ägna fritid åt att planka eller arrangera ny 
musik för undervisningen uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med examen som tvåämneslärare är de som i särklass mest upple-
ver ett krav att arbeta på fritiden med att planka/arrangera ny musik för 
undervisningen. Lärare med kyrkomusikerexamen känner av detta i sär-
klass minst. 
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Fråga A16-B19: Projekt som meningsfulla (k15) (g15) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det mest 
meningsfulla i mitt arbete i musik-/kulturskolan är då jag får genomföra 
större projekt”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 55 156 298 184 136 829 5 
% 6,6 18,7 35,7 33,1 16,3 99,4 0,6 

Medel   3,23     

Tabell 76. Fördelning av åsikt om det meningsfulla med projektarbete. 

25,3 % av musiklärarna känner i någon grad att projektarbete är menings-
fullt. 49,4 % känner i någon grad att det inte är särskilt meningsfullt. 

Fråga A17a-B20a: Arbete i lag som organisationsform (k16a) (g17b) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Arbete i 
arbetslag/lärarlag är den bästa organisationsformen jag har erfarenhet av 
när det gäller musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 136 173 269 127 69 774 60 
% 16,3 20,7 32,3 15,2 8,3 92,8 7,2 

Medel   2,77     

Tabell 77. Fördelning av erfarenhet av arbete i arbetslag/lärarlag som or-
ganisationsform. 
37,0 % av musiklärarna har i någon grad erfarenheten att arbete i arbets-
lag/lärarlag är den bästa organisationsformen när det gäller musikskolan. 
23,5 % saknar denna erfarenhet. Flera informanter har valt att inte bemö-
ta påståendet, vilken kan förmodas bero på att dessa saknar erfarenhet av 
arbetslag eller lärarlag. Jämför tabell 47. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 360 2,63 1,170 
Män 414 2,89 1,180 
Giltiga 774 2,77 1,181 
Tabell 78. Mäns och kvinnors erfarenhet av arbete i arbetslag/lärarlag som 
organisationsform. 
Kvinnor anser i högre grad än män att arbete i arbetslag/lärarlag är den 
bästa organisationsformen de har erfarenhet av när det gäller musiksko-
lan. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,001. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 100 2,50 1,235 
Glesbygdskommuner 67 2,51 1,173 
Storstäder 70 2,60 1,147 
Pendlingskommuner 92 2,64 1,201 
Varuproducerande kommuner 95 2,68 1,065 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 102 2,87 1,069 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 66 2,94 1,149 
Större städer 90 2,96 1,332 
Förortskommuner 92 3,16 1,112 
Giltiga 774 2,77 1,181 
Tabell 79. Lärares i olika kommuntyper erfarenhet av arbete i arbets-
lag/lärarlag som organisationsform. 

Lärare i musik-/kulturskolor i övriga kommuner med 12 500-25 000 invå-
nare och i glesbygdskommuner anser mest att arbete i arbetslag/lärarlag är 
den bästa organisationsformen de har erfarenhet av när det gäller musiksko-
lan. Förortskommunernas musiklärare anser det minst. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 17 2,35 0,996 
Rytmik 5 2,40 1,140 
Sång 46 2,54 1,260 
Brass 86 2,55 1,124 
Träblås 144 2,60 1,142 
Stråk 143 2,77 1,167 
Piano/keyboard 142 2,81 1,197 
Blockflöjt 22 2,91 1,192 
Diverse popinstrument 23 2,96 1,147 
Gitarr 95 3,01 1,225 
Slagverk 41 3,34 1,175 
Giltiga 764 2,77 1,185 
Tabell 80. Erfarenhet arbete i arbetslag/lärarlag som organisationsform 
uppdelad på olika ämnesgrupper. 
Lärare i musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon samt lärare i 
rytmik är de som mest anser att arbete i arbetslag/lärarlag är den bästa or-
ganisationsformen de har erfarenhet av när det gäller musikskolan. Lärare i 
slagverk anser detta minst. 
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Fråga A18a-B21a: Möjlighet att påverka undervisningens innehåll (k17a) 
(g18a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag upple-
ver att jag har stora möjligheter att påverka innehållet i min undervis-
ning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 619 188 20 4 1 832 2 
% 74,2 22,5 2,4 0,5 0,1 99,8 0,2 

Medel   1,29     

Tabell 81. Fördelning av upplevelse att kunna påverka undervisningens 
innehåll. 
74,2 % av musiklärarna upplever sig ha stora möjligheter att påverka in-
nehållet i sin undervisning. 0,6 % saknar denna upplevelse helt eller delvis. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Tvåämneslärare 17 1,12 0,332 
SMI 141 1,22 0,479 
GG 74 1,23 0,511 
Äldre utbildningar före OMUS 140 1,26 0,470 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 1,28 0,490 
Utländska utbildningar 21 1,38 0,805 
Saknar examen 201 1,39 0,670 
Kyrkomusiker 16 1,56 0,512 
Giltiga 832 1,29 0,547 
Tabell 82. Upplevelse att kunna påverka undervisningens innehåll uppde-
lat på lärare med olika examen. 
Lärare med examen som tvåämneslärare är de som mest upplever sig ha 
stora möjligheter att påverka innehållet i sin undervisning. Lärare med 
kyrkomusikerexamen känner av detta minst. 
 



 72 

Fråga A18b-B21b: Möjlighet att påverka schema och tjänstens innehåll 
(k17b) (g18b) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag upple-
ver att jag har stora möjligheter att påverka schemaläggning och innehåll i 
min tjänst”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 339 284 135 61 13 832 2 
% 40,6 34,1 16,2 7,3 1,6 99,8 0,2 

Medel   1,95     

Tabell 83. Fördelning av upplevelse att kunna påverka schemaläggning och 
tjänstens innehåll. 
74,7 % av musiklärarna upplever sig ha vissa möjligheter att påverka 
schemaläggning och innehåll i sin tjänst. 8,9 % saknar denna upplevelse 
helt eller delvis. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 437 1,83 0,907 
Kvinnor 395 2,08 1,081 
Giltiga 832 1,95 1,001 
Tabell 84. Mäns och kvinnors upplevelse att kunna påverka schemalägg-
ning och tjänstens innehåll. 
Män upplever i högre grad än kvinnor att de har stora möjligheter att på-
verka schemaläggning och innehåll i sin tjänst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
40-49 289 1,87 0,965 
50-66 271 1,91 1,001 
20-39 270 2,07 1,032 
Giltiga 830 1,95 1,002 
Tabell 85. Upplevelse av att kunna påverka schemaläggning och tjänstens 
innehåll uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 40-49 år är de som mest anser att de har stora möj-
ligheter att påverka schemaläggning och innehåll i sin tjänst och lärare 20-
39 anser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Varuproducerande kommuner 101 1,78 0,934 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 104 1,83 0,970 
Pendlingskommuner 99 1,87 0,877 
Glesbygdskommuner 74 1,89 1,001 
Större städer 94 1,95 0,955 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 113 1,96 1,068 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 77 1,96 0,966 
Förortskommuner 99 2,02 1,020 
Storstäder 71 2,39 1,165 
Giltiga 832 1,95 1,001 
Tabell 86. Upplevelse att kunna påverka schemaläggning och tjänstens in-
nehåll uppdelat på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i musikskolor i varuproducerande kommuner är de som i högst 
grad upplever att de har stora möjligheter att påverka schemaläggning och 
innehåll i sin tjänst. Storstädernas lärare upplever detta i – i särklass – 
lägst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Tvåämneslärare 17 1,65 0,862 
Saknar examen 201 1,85 0,904 
SMI 142 1,87 0,909 
GG 74 1,89 0,904 
Äldre utbildningar före OMUS 140 1,89 1,004 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 2,13 1,112 
Kyrkomusiker 16 2,13 1,204 
Utländska utbildningar 20 2,25 1,118 
Giltiga 832 1,95 1,001 
Tabell 87. Upplevelse att kunna påverka schemaläggning och tjänstens in-
nehåll uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med examen som tvåämneslärare är de som mest upplever sig ha 
stora möjligheter att påverka schemaläggning och innehåll i sin tjänst. Lä-
rare med utländska utbildningar upplever detta minst. 

Fråga A19b-B22b: En i gänget (k18a) (g19a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig som en i gänget bland kollegorna på musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 595 149 63 17 8 832 2 
% 71,3 17,9 7,6 2,0 1,0 99,8 0,2 

Medel   1,43     

Tabell 88. Fördelning av känslan av att vara ”en i gänget”. 

3,0 % av musiklärarna känner sig stå utanför gemenskapen på musiksko-
lan. 



 75 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 6 1,00 0,000 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,28 0,575 
Gitarr 101 1,30 0,575 
Träblås 157 1,31 0,657 
Brass 89 1,35 0,659 
Sång 50 1,40 0,833 
Diverse popinstrument 25 1,44 0,870 
Stråk 154 1,51 0,802 
Piano/keyboard 154 1,51 0,895 
Slagverk 43 1,56 1,076 
Blockflöjt 24 1,88 1,116 
Giltiga 821 1,42 0,787 
Tabell 89. Känslan av att vara en i gänget uppdelad på olika ämnesgrup-
per. 
Lärare i rytmik är de som i särklass har störst känsla av att vara en i gäng-
et. Den ämnesgrupp som har lägst känsla är blockflöjtslärare. 

Fråga B23: Musikaliskt engagemang (g20)  

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Mitt musi-
kaliska engagemang utanför skolan är helt avgörande för att jag skall orka 
med mitt musiklärararbete i musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 84 83 111 59 76 413 4 
% 20,1 19,9 26,6 14,1 18,2 99,0 1,0 

Medel   2,90     

Tabell 90. Fördelning av vikten av musikaliskt engagemang. 

För 40,0 % av musiklärarna är ett musikaliskt engagemang utanför mu-
sikskolan mer eller mindre avgörande för att orka med musiklärararbetet. 
38,3 % är mindre beroende av sådant engagemang. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 231 2,72 1,333 
Kvinnor 182 3,14 1,394 
Giltiga 413 2,90 1,374 
Tabell 91. Mäns och kvinnors behov av eget musikaliskt engagemang. 

Män upplever i högre grad än kvinnor att deras musikaliska engagemang 
utanför skolan är helt avgörande för att de skall orka med sitt musik-
lärararbete i musikskolan. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 134 2,63 1,358 
40-49 134 2,99 1,435 
50-66 144 3,08 1,301 
Giltiga 412 2,90 1,375 
Tabell 92. Behov av eget musikaliskt engagemang uppdelat i olika ålders-
grupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 år är de som mest känner att deras musika-
liska engagemang utanför skolan är helt avgörande för att de skall orka 
med sitt musiklärararbete i musikskolan och lärare 50-66 känner det 
minst. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,01. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Annan 146 2,69 1,306 
Vänster 141 2,84 1,385 
Borgerlig 126 3,21 1,395 
Giltiga 413 32,90 1,374 
Tabell 93. Behov av eget musikaliskt engagemang uppdelat på lärare i 
kommuner med olika politiskt styre. 
Musiklärare i kommuner med annan politisk majoritet än borgerlig eller 
vänster är de som mest känner att deras musikaliska engagemang utanför 
skolan är helt avgörande för att de skall orka med sitt musiklärararbete i 
musikskolan. För lärare i kommuner med borgerlig majoritet är detta be-
hov minst påtagligt. 

Fråga A20a-B24a: Uppfyllda förväntningar (k20a) (g23a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Min nuva-
rande arbetssituation är betydligt bättre än de förväntningar jag hade un-
der utbildningstiden”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 86 139 357 121 64 767 67 
% 10,3 16,7 42,8 14,5 7,7 92,0 8,0 

Medel   2,92     

Tabell 94. Fördelning av uppfyllandet av studietidens förväntningar på yr-
ket. 
27,0 % av musiklärarna tycker att deras nuvarande arbetssituation är 
bättre än de förväntningar de hade under utbildningstiden. 22,2 % tycker 
inte det.26 

                                                
26  Det stora antalet uteblivna svar torde bero på de informanter som saknar utbildning där de 

skulle ha kunnat skapa de efterfrågade förväntningarna. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 215 2,80 1,039 
Lärare med examen 552 2,97 1,060 
Giltiga 767 2,92 1,056 
Tabell 95. Uppfyllelse av studietidens förväntningar på yrket uppdelad på 
lärare med examen och utan. 
Lärare utan examen upplever, i högre grad än lärare med, att deras nuva-
rande arbetssituation är betydligt bättre än de förväntningar de hade un-
der utbildningstiden.27 

Fråga A20c-B24c: Önskad utbildning för dem som saknar (k20c) (g23c) 

Informanter som saknar lärarutbildning och som planerar för sådan angav 
vilken lärarutbildning det i så fall skulle vara.28 

Utbildning Antal Procent 
SMI 21 10,4 
IE 12 6,0 
Musiklärare eller -ledare 3 1,5 
Musikterapi 2 1,0 
Klassmusik 2 1,0 
Afropedagog 2 1,0 
Övriga utbildningar med musikanknytning. 12 6,0 
Övriga utbildningar utan musikanknytning. 4 2,0 
Giltiga 68 33,8 
Saknas  133 66,2  
Totalt (201 informanter saknar examen enligt tabell 5) 201 100,0 

Tabell 96. Planerade utbildningar hos outbildade musiklärare. 
36,8 % av musiklärare utan examen planerar att utbilda sig. Den vanligas-
te planerade utbildningen hos outbildade musiklärare är SMI. 

                                                
27  Resultat måste förstås i belysning av att kategorin Lärare utan examen förmodligen refere-

rar till något annat än för Lärare med examen. 
28  En informant har här angett att han eller hon ” Vill ej vara (formellt) utbildad”. 
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Fråga A21a-B25a: Musikaliska kvalifikationer (k21a) (g24a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig tillräckligt musikaliskt kvalificerad för mitt arbete som musiklärare i 
musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 439 252 75 26 4 796 38 
% 52,6 30,2 9,0 3,1 0,5 95,4 4,6 

Medel   1,62     

Tabell 97. Fördelning av att känna sig tillräckligt musikaliskt kvalificerad. 

52,6% av musiklärarna känner sig vara tillräckligt musikaliskt kvalifice-
rade för sitt arbete som musiklärare och ytterligare 29,7 % med någon 
tvekan. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Äldre utbildningar före OMUS 132 1,36 0,669 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 211 1,44 0,697 
Utländska utbildningar 19 1,53 0,905 
Tvåämneslärare 16 1,56 0,629 
Kyrkomusiker 16 1,62 0,806 
GG 70 1,71 0,854 
SMI 134 1,80 0,856 
Saknar examen 198 1,86 0,929 
Giltiga 796 1,62 0,825 
Tabell 98. Känsla av att att vara tillräckligt musikaliskt kvalificerad uppde-
lat på lärare med olika examen. 
Lärare med examen före OMUS-reformen är de som mest känner sig vara 
tillräckligt musikaliskt kvalificerade för sitt arbete som musiklärare. Lärare 
utan examen känner detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 419 1,57 0,825 
Kvinnor 377 1,68 0,821 
Giltiga 796 1,62 0,825 
Tabell 99. Mäns och kvinnors känsla av att vara tillräckligt musikaliskt 
kvalificerad. 
Män känner sig, i högre grad än kvinnor, vara tillräckligt musikaliskt kva-
lificerade för sitt arbete som musiklärare i musik-/kulturskolan. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare från olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Storstäder 67 1,40 0,605 
Förortskommuner 94 1,47 0,772 
Pendlingskommuner 94 1,53 0,758 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 103 1,62 0,756 
Större städer 89 1,63 0,831 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 109 1,64 0,701 
Varuproducerande kommuner 98 1,66 0,849 
Glesbygdskommuner 69 1,84 1,024 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 73 1,85 1,063 
Giltiga 796 1,62 0,825 
Tabell 100. Känsla av att vara tillräckligt musikaliskt kvalificerad uppdelat 
på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i storstäder har störst känsla av att vara tillräckligt musikaliskt 
kvalificerade. Lägst känsla har lärare i övriga kommuner med färre än 
12 500 invånare och i glesbygdskommuner.  
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Brass 85 1,41 0,695 
Sång 49 1,49 0,649 
Rytmik 6 1,50 0,701 
Träblås 151 1,50 0,701 
Gitarr 96 1,58 0,777 
Stråk 146 1,64 0,869 
Piano/keyboard 148 1,70 0,861 
Slagverk 41 1,78 1,084 
Diverse popinstrument 23 1,87 0,815 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 16 1,94 0,929 
Blockflöjt 24 2,04 0,955 
Giltiga 785 1,62 0,819 
Tabell 101. Känsla av att vara tillräckligt musikaliskt kvalificerad uppde-
lad på olika ämnesgrupper. 
Brasslärare har störst känsla av att vara tillräckligt musikaliskt kvalifice–
rade för sitt arbete som musiklärare i musikskolan. Den ämnesgrupp som 
har lägst känsla är blockflöjtslärare. 
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Fråga A22: Trivsel med arbetet (k26) (g25) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag trivs 
mycket bra med mitt musiklärararbete i musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 218 142 41 11 5 412 5 
% 52,3 34,1 9,8 2,6 1,2 98,8 1,2 

Medel   1,66     

Tabell 102. Fördelning av att trivas med sitt arbete på musikskolan. 

52,3% av musiklärarna trivs mycket bra med sitt musiklärararbete och 
ytterligare 34,1 % med någon tvekan. 3,8 % trivs mindre bra. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 209 1,54 0,843 
Män 208 1,79 0,840 
Giltiga 417 1,66 0,851 
Tabell 103. Mäns och kvinnors trivsel med sitt arbete på musikskolan. 

Kvinnor trivs bättre än män med sitt arbete i sitt arbete som musiklärare. 
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Fråga A23: Relevant utbildning (k27) (g26) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har en 
utbildning som helt motsvarar de krav arbetsledningen ställer på mig”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 190 128 53 30 11 412 5 
% 45,6 30,7 12,7 7,2 2,6 98,8 1,2 

Medel   1,89     

Tabell 104. Fördelning av relevant utbildning. 

54,4% av musiklärarna uppger sig ha åtminstone någon brist i sin utbildning. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Kyrkomusiker 4 1,50 1,000 
Utländska utbildningar 8 1,63 0,744 
GG 41 1,68 0,756 
SMI 71 1,70 0,818 
Äldre utbildningar före OMUS 65 1,72 0,944 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 113 1,75 0,950 
Tvåämneslärare 10 1,80 0,789 
Saknar examen 100 2,43 1,343 
Giltiga 412 1,89 1,055 
Tabell 105. Åsikt om utbildningens relevans uppdelat på lärare med olika 
examen. 
Lärare med kyrkomusikerexamen är de som har störst känsla av att ha en 
relevant utbildning för sitt arbete som musiklärare. Bortsett från lärare 
som saknar examen och som känner detta i särklass minst – vilket är lo-
giskt – är tvåämneslärare de lärare med examen som känner detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Pendlingskommuner 50 1,64 0,851 
Förortskommuner 47 1,66 0,788 
Större städer 44 1,70 1,025 
Storstäder 36 1,86 1,125 
Varuproducerande kommuner 52 1,87 0,971 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 1,96 1,037 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 2,02 1,213 
Glesbygdskommuner 37 2,08 1,211 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 37 2,35 1,160 
Giltiga 412 1,89 1,055 
Tabell 106. Åsikt om utbildningens relevans uppdelat på lärare i olika 
kommuntyper. 

Lärare i storstäder har störst känsla av att ha en relevant utbildning. I sär-
klass lägst känsla har lärare i övriga kommuner med färre än 12 500 invå-
nare.  
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 3 1,00 0,000 
Gitarr 37 1,73 0,838 
Brass 51 1,78 0,986 
Sång 73 1,78 0,724 
Stråk 73 1,78 0,975 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 6 1,83 1,169 
Piano/keyboard 74 1,89 1,015 
Träblås 83 1,95 1,058 
Blockflöjt 24 2,04 0,955 
Diverse popinstrument 15 2,60 1,242 
Slagverk 18 2,72 1,602 
Giltiga 405 1,88 1,043 
Tabell 107. Åsikt om utbildningens relevans uppdelad på olika ämnes-
grupper. 
Rytmiklärare har i särklass störst känsla av att utbildning som helt mot-
svarar de krav arbetsledningen ställer. Motsatsen gäller lärare i diverse 
popinstrument och i ännu högre grad slagverkslärare. 
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Fråga A24: Arbete som går ut över fritiden (g27) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Mitt arbete 
i musik-/kulturskolan gör att jag inte orkar lyssna på musik eller musicera 
så mycket som jag skulle vilja på min fritid”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 76 113 74 64 88 415 2 
% 18,2 27,1 17,7 15,3 21,1 99,5 0,5 

Medel   2,94     

Tabell 108. Fördelning av inskränkt engagemang för det egna musiceran-
det p.g.a. arbetsbelastning. 
45,3 % av musiklärarna upplever i någon grad att arbetsbördan är så stor 
att de inte orkar lyssna på musik eller musicera så mycket som de skulle 
vilja på sin fritid. 36,4 % upplever sig ha kvar lusten till musik, åtminsto-
ne delvis. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 208 2,77 1,374 
Män 207 3,11 1,442 
Giltiga 415 2,94 1,417 
Tabell 109. Mäns och kvinnors inskränkta engagemang för det egna musi-
cerandet p.g.a. arbetsbelastning. 
Kvinnor känner, i högre grad än män, att deras arbete i musikskolan gör 
att de inte orkar lyssna på musik eller musicera så mycket som de skulle 
vilja på sin fritid. 
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Fråga A25: Värdering av kontinuitet (k28) (g33) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det mest 
meningsfulla i mitt arbete i musik-/kulturskolan är då jag helt kan kon-
centrera mig på de regelbundet återkommande lektionerna”. 
 
 In- 

stämmer  
helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 42 87 158 82 41 410 7 
% 10,1 20,9 37,9 19,7 9,8 98,3 1,7 

Medel   2,98     

Tabell 110. Fördelning av upplevd meningsfullhet i det kontinuerliga elev-
arbetet. 
10,1 % av musiklärarna anser att det mest meningsfulla i deras arbete i 
musikskolan är då de helt kan koncentrera sig på de regelbundet åter-
kommande lektionerna. Nästa lika många tycker sig behöva annan input 
för sitt lärarengagemang. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 127 2,72 1,154 
20-39 129 3,08 1,065 
40-49 153 3,12 1,070 
Giltiga 409 2,98 1,107 
Tabell 111. Upplevd meningsfullhet i det kontinuerliga elevarbetet uppde-
lat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 år är de som mest anser att det mest me-
ningsfulla i deras arbete i musikskolan är då de helt kan koncentrera sig på 
de regelbundet återkommande lektionerna och lärare 40-49 anser det 
minst. 
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Fråga B26: Känsla av uppskattning (k22) (g30) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig fullt uppskattad i förhållande till min arbetsinsats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 170 148 71 18 8 415 0 
% 40,8 35,5 17 4,3 1,9 99,5 0,5 

Medel   1,91     

Tabell 112. Fördelning av känsla av uppskattning. 

76,3 % av musiklärarna känner sig uppskattade i förhållande till sin ar-
betsinsats. 6,2 % gör det inte. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Kyrkomusiker 12 1,25 0,452 
Saknar examen 95 1,65 0,796 
Tvåämneslärare 7 1,71 0,488 
Utländska utbildningar 13 1,85 0,801 
Äldre utbildningar före OMUS 75 1,89 0,938 
SMI 70 1,96 0,924 
GG 33 2,03 0,984 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 110 2,15 1,119 
Giltiga 415 1,91 0,960 
Tabell 113. Känsla av uppskattning uppdelat på lärare med olika examen. 

Lärare med kyrkomusikerexamen är de som har störst känsla av upp-
skattning i förhållande till sin arbetsinsats. Ettämneslärare efter OMUS 
utom GG är de lärare som känner detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 143 1,74 0,853 
40-49 134 1,95 0,912 
20-39 137 2,04 1,087 
Giltiga 414 1,91 0,961 
Tabell 114. Känsla av uppskattning uppdelat i olika åldersgrupper. 

Lärare i åldersgruppen 50-66 år är de som mest känner sig uppskattade i 
förhållande till sin arbetsinsats och lärare 20-39 känner det minst. 

Fråga B27: Elevers prestationer (k23) (g34) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att få visa 
upp elevernas musikaliska prestationer är det mest meningsfulla i mitt mu-
siklärararbete”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 54 91 137 84 50 416 1 
% 12,9 21,8 32,9 20,1 12,0 99,8 0,2 

Medel   2,96     

Tabell 115. Fördelning av det meningsfulla i att visa upp elevernas presta-
tioner. 
För 34,7 % av musiklärarna är det viktigt att kunna visa upp elevernas 
musikaliska prestationer. För 32,1 % är det mindre viktigt. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 231 2,83 1,169 
Kvinnor 185 3,13 1,204 
Giltiga 416 2,96 1,193 
Tabell 116. Mäns och kvinnors känsla av meningsfullhet i att visa upp ele-
vernas prestationer . 
Män känner, i högre grad än kvinnor, att det mest meningsfulla i deras 
musiklärararbete är att få visa upp elevernas musikaliska prestationer. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 143 2,65 1,188 
40-49 134 3,07 1,174 
20-39 138 3,19 1,156 
Giltiga 415 2,97 1,193 
Tabell 117. Känsla av meningsfullhet i att visa upp elevernas prestationer 
uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 år är de som mest känner att det mest me-
ningsfulla i deras musiklärararbete är att få visa upp elevernas musikaliska 
prestationer och lärare 20-39 känner det minst. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 13 2,69 1,377 
SMI 70 2,74 1,059 
Äldre utbildningar före OMUS 75 2,80 1,185 
Saknar examen 96 2,85 1,240 
GG 33 3,06 1,144 
Tvåämneslärare 7 3,14 1,464 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 110 3,24 1,141 
Kyrkomusiker 12 3,58 1,443 
Giltiga 416 2,96 1,193 
Tabell 118. Känsla av meningsfullhet i att visa upp elevernas prestationer 
uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med utländska utbildningar är de som mest känner att det mest 
meningsfulla i deras musiklärararbete är att få visa upp elevernas musika-
liska prestationer och lärare med kyrkomusikerexamen känner det minst. 

Fråga B28: Värdering av lön (k24) (g41) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Min lön 
som musiklärare i musik-/kulturskolan är rimlig i förhållande till min ar-
betsinsats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 24 76 113 89 113 415 2 
% 5,8 18,2 27,1 21,3 27,1 99,5 0,5 

Medel   3,71     

Tabell 119. Fördelning av uppfattningen om lönesättningens rimlighet. 

24,0 % av musiklärarna anser att deras lön är rimlig medan 58,4 % inte 
anser det. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 138 3,58 1,189 
50-66 143 3,62 1,304 
40-49 134 3,94 1,149 
Giltiga 415 33,71 1,225 
Tabell 120. Uppfattning om lönesättningens rimlighet uppdelat i olika ål-
dersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 år är de som mest anser att deras lön är rim-
lig och lärare 40-39 anser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 39 3,08 1,384 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 3,50 1,307 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 3,67 1,294 
Varuproducerande kommuner 48 3,77 1,171 
Pendlingskommuner 49 3,80 1,154 
Glesbygdskommuner 36 3,81 1,117 
Förortskommuner 51 3,82 1,090 
Större städer 50 3,82 1,190 
Storstäder 35 4,17 1,098 
Giltiga 416 3,71 1,224 
Tabell 121. Uppfattning om lönesättningens rimlighet uppdelat på lärare i 
olika kommuntyper. 

Lärare i övriga kommuner med färre än 12 500 invånare har i särklass 
störst känsla av att rimlig lön. Storstädernas musiklärare har i särklass 
minst av denna känsla.  
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Saknar examen 96 3,24 1,344 
Utländska utbildningar 13 3,38 1,044 
Tvåämneslärare 7 3,43 1,512 
GG 33 3,70 1,132 
Kyrkomusiker 12 3,75 1,288 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 110 3,82 1,175 
Äldre utbildningar före OMUS 75 3,85 1,193 
SMI 70 4,11 1,015 
Giltiga 416 3,71 1,224 
Tabell 122. Uppfattning om lönesättningens rimlighet uppdelat på lärare 
med olika examen. 
Lärare utan examen är de som mest anser att deras lön är rimlig och lärare 
med examen från SMI anser det i särklass 29minst. Av frågan framgår dock 
inte om informanterna ser lönen som orimligt låg eller orimligt hög. 

                                                
29  Av frågan framgår dock inte om informanterna ser lönen som orimligt låg eller orimligt 

hög. Måhända är det inte alltför djärvt att anta att de ändå ser lönen som orimligt låg. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Blockflöjt 10 3,20 1,229 
Piano/keyboard 79 3,34 1,310 
Diverse popinstrument 10 3,40 1,075 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 3,50 1,314 
Slagverk 23 3,61 1,270 
Gitarr 64 3,73 1,185 
Stråk 81 3,73 1,162 
Sång 20 3,90 1,334 
Träblås 71 3,97 1,242 
Brass 38 4,03 1,026 
Rytmik 3 5,00 0,000 
Giltiga 411 3,71 1,229 
Tabell 123. Uppfattning om lönesättningens rimlighet uppdelad på olika 
ämnesgrupper. 
Blockflöjtslärare är den grupp som i högst grad anser att deras lön är rim-
lig. Rytmiklärare har i särklass störst känsla av motsatsen. 

Fråga B29: Åsikt om musikexporten (g42) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Musik-/ 
kulturskolan gynnas av talet om ’det svenska musikundret’ (den svenska 
musikexporten”. 
 In- 

stämmer  
helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 41 88 140 85 54 408 9 
% 9,8 21,1 33,6 20,4 12,9 97,8 2,2 

Medel   3,06     

Tabell 124. Fördelning av uppfattningen om musikexporten. 

30,9 % av musiklärarna anser i någon grad att musikskolan gynnas av ta-
let om ”det svenska musikundret”. 33,3 % anser det vara av mindre bety-
delse. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Kyrkomusiker 11 2,45 1,036 
Tvåämneslärare 7 2,57 1,718 
Saknar examen 93 2,72 1,097 
Utländska utbildningar 13 3,08 1,188 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 108 3,12 1,158 
GG 33 3,21 1,269 
Äldre utbildningar före OMUS 74 3,22 1,101 
SMI 69 3,30 1,142 
Giltiga 408 3,06 1,164 
Tabell 125. Uppfattning om musikexporten uppdelat på lärare med olika 
examen. 
Lärare med kyrkomusikerexamen är de som mest anser att musikskolan 
gynnas av talet om ”det svenska musikundret”. Lärare med examen från 
SMI är de som anser det minst. 

Fråga B30: För- och efterarbete på arbetsplatsen (g45) 
Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har 
goda möjligheter att utföra för- och efterarbete på min arbetsplats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 120 94 64 72 67 417 0 
% 28,8 22,5 15,3 17,3 16,1 100,0 0,0 

Medel   2,69     

Tabell 126. Fördelning av villkor för för- och efterarbete. 

51,3 % av musiklärarna anser att de kan utföra för- och efterarbete på 
min arbetsplats. 33,4 % har sämre förutsättningar för detta. 
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Fråga A26-B31: Saknar tid till reflektion (k33) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Mitt arbete 
är så fyllt av arbetsuppgifter och åligganden att det inte finns utrymme att 
ens reflektera över det dagliga undervisandet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 41 147 211 247 184 830 4 
% 4,9 17,6 25,3 29,6 22,1 99,5 0,5 

Medel   3,33     

Tabell 127. Fördelning av upplevd nedtyngdhet p.g.a. arbetsbelastning. 

18,9 % av musiklärarna upplever i någon grad att arbetsbördan är så stor 
att de inte har utrymme att ens reflektera över det dagliga undervisandet. 
58,0 % upplever sig ha detta utrymme, åtminstone delvis. 

Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 492 3,39 1,174 
Musikskola 266 3,59 1,123 
Giltiga 758 3,46 1,160 
Tabell 128. Upplevd nedtyngdhet p.g.a. arbetsbelastning uppdelat på mu-
siklärare vid musik- respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att arbetsbördan är så stor att de inte har utrymme att ens 
reflektera över det dagliga undervisandet. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 262 3,32 1,134 
40-49 279 3,42 1,181 
50-66 261 3,62 1,156 
Giltiga 802 3,45 1,163 
Tabell 129. Känsla av meningsfullhet i att visa upp elevernas prestationer 
uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 år är de som mest anser att arbetsbördan är 
så stor att de inte har utrymme att ens reflektera över det dagliga undervi-
sandet och lärare 50-66 anser det minst. 

Fråga A27: Arbete som flyter ihop med fritid (k29) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det känns 
som jag arbetar jämt och har svårt att koppla bort jobbet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 61 93 83 104 75 416 1 
% 14,6 22,3 19,9 24,9 18,0 99,8 0,2 

Medel   3,09     

Tabell 130. Fördelning av svårighet att koppla bort arbetet på fritiden. 

36,9 % av musiklärarna upplever i någon grad svårigheter att separera ar-
betstid från fritid. För 42,9 % verkar detta inte vara något stort problem. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Blockflöjt 14 2,36 1,336 
Sång 31 2,81 1,276 
Stråk 72 2,90 1,302 
Brass 51 2,92 1,354 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 6 3,00 1,414 
Diverse popinstrument 15 3,07 1,100 
Slagverk 19 3,11 1,329 
Gitarr 37 3,14 1,273 
Piano/keyboard 75 3,20 1,375 
Träblås 86 3,47 1,281 
Rytmik 3 4,67 0,577 
Giltiga 409 3,10 1,324 
Tabell 131. Svårighet att koppla bort arbetet på fritiden uppdelad på olika 
ämnesgrupper. 
Blockflöjtslärare är den grupp som har svårast att koppla bort arbetet från 
fritiden. Rytmiklärare har lättast i detta avseende. 

Fråga A28: Engagemang för yrkets problem (k30) (g37) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag bär allt-
för ofta med mig problem hem, på grund av mitt engagemang för andra”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 58 107 84 109 59 417 0 
% 13,9 25,7 20,1 26,1 14,1 100,0 0,0 

Medel   3,01     

Tabell 132. Fördelning av engagemang som följer med hem. 

39,6 % av musiklärarna upplever i någon grad att de alltför ofta bär med 
sig problem hem, på grund av deras engagemang för andra. För 40,2 % 
verkar detta inte vara något stort problem. 



 99 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 209 2,81 1,259 
Män 208 3,21 1,278 
Giltiga 417 3,01 1,282 
Tabell 133. Mäns och kvinnors känsla av meningsfullhet i att visa upp ele-
vernas prestationer . 
Kvinnor, i högre grad än män, bär alltför ofta med sig problem hem, på 
grund av deras engagemang för andra. 

Fråga A29: Problem med för många elever (k31) (g39) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Antalet ele-
ver jag har i musik-/kulturskolan är för stort för att jag ska orka engagera 
mig i alla så mycket som jag egentligen vill”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 74 79 96 91 77 417 0 
% 17,7 18,9 23,0 21,8 18,5 100,0 0,0 

Medel   3,04     

Tabell 134. Fördelning av uteblivet engagemang p.g.a. för många elever. 

36,6 % av musiklärarna upplever i någon grad att antalet elever de har i 
musikskolan är för stort för att de ska orka engagera sig i alla så mycket 
som de egentligen vill. 40,3 % har inget eller små problem med detta. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare från olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare från olika kommuntyper är signifi-
kanta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Förortskommuner 48 2,54 1,336 
Storstäder 36 2,61 1,315 
Större städer 44 2,77 1,344 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 2,79 1,344 
Varuproducerande kommuner 52 3,19 1,299 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 57 3,26 1,370 
Glesbygdskommuner 38 3,32 1,454 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 3,39 1,220 
Pendlingskommuner 51 3,45 1,301 
Giltiga 417 3,04 1,363 
Tabell 135. Uteblivet engagemang p.g.a. för många elever uppdelat på lä-
rare i olika kommuntyper. 

Lärare i förortskommuner är de som mest anser sig ha för många elever 
för att engagera sig så mycket som de egentligen vill. Pendlingskommuner-
nas lärare är de som anser detta i minst grad. 

Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,01. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Annan 142 2,77 1,330 
Vänster 147 3,12 1,404 
Borgerlig 128 3,26 1,312 
Giltiga 417 3,04 1,363 
Tabell 136. Uteblivet engagemang p.g.a. för många elever uppdelat på lä-
rare i kommuner med olika politiskt styre. 
Musiklärare i kommuner med borgerligt styre anser i minst grad att de har 
för många elever för att engagera sig så mycket som de egentligen vill. I 
kommuner med annat styre än vänster eller borgerligt anser lärarna detta i 
högst grad.  
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Fråga A30: Idédiskussion i kollegiet (k32) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Inom mitt 
kollegium på musik-/kulturskolan diskuterar vi ofta begrepp som demo-
krati, kultur, kunskap eller liknande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 24 76 113 89 113 415 0 
% 5,8 18,2 27,1 21,3 27,1 99,5 0,5 

Medel   3,46     

Tabell 137. Fördelning av uppfattningen om kollegiets diskussionsklimat. 

5,8 % av musiklärarna anser att de inom sitt kollegium ofta diskuterar be-
grepp som demokrati, kultur, kunskap eller liknande. 27,1 % diskuterar 
sådant sällan. 

Fråga A31-B32: Musiklärares kvalifikationer (k34) 

Informanterna angav vilka kvalifikationer de anser att en bra musiklärare 
ska ha. De flesta angav ett flertal olika. Upp till fyra kvalifikationer regi-
strerades.30 

Antal angivna kvalifikationer 

 Kvalifikationer 
i första hand 

Kvalifikationer 
i andra hand 

Kvalifikationer 
i tredje hand 

Kvalifikationer 
i fjärde hand 

Giltiga 680 616 497 295 
Saknas 154 218 337 539 
Tabell 138. Antal angivna kvalifikationer som musiklärare anser att en bra 
musiklärare ska ha. 
81,5% av musiklärarna har angett en kvalifikation. 35,4 har angett minst 
fyra kvalifikationer. 

Angivna kvalifikationer 
De olika angivna kvalifikationerna presenteras sammanslagna utan hänsyn 
till relevans.  
                                                
30  Av registreringsmässiga skäl begränsades antalet kvalifikationer till fyra. Utgångspunkten 

var att de olika kvalifikationerna angavs i relevansordning.  
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Kvalifikation Antal Procent 
Vara god instrumentalist/utövare 320 15,3 
Vara lyhörd inför barns behov 190 9,1 
Vara inspirerande 181 8,7 
Bra pedagog 157 7,5 
Vara engagerad, entusiastisk, intresserad 146 7,0 
Medmänsklighet, kamratlig 137 6,6 
Ha formell behörighet, kunskap 135 6,5 
Kunna bemöta barn o ungdom 97 4,6 
Följa utvecklingen, ha bredd 75 3,6 
Kunna anpassa till olika behov 70 3,4 
Vara flexibel 70 3,4 
Ha tålamod 67 3,2 
Empatisk 32 1,5 
Vara punktlig, ansvarsfull, ordningsam 31 1,5 
Vara målmedveten 23 1,1 
Tycka om sitt jobb 21 1,0 
Vara fantasifull 20 1,0 
Ha musikalisk kompetens 20 1,0 
Kreativ 19 0,9 
Kunna kommunicera 19 0,9 
Låta varje elev blomma 17 0,8 
Humor 13 0,6 
Vara erfaren, fortbildad 13 0,6 
Initiativrik 12 0,6 
God repertoarkännedom 11 0,5 
Musicera med barnen 9 0,4 
Vara allround, ha bra grunder 9 0,4 
Vara nyskapande 9 0,4 
Ha samarbetsförmåga 8 0,4 
Ha sund värdegrund 6 0,3 
Kunna ackompanjera 6 0,3 
Kunna ställa krav 6 0,3 
Brinna för musiken 6 0,3 
Själv vara aktiv musiker 5 0,2 
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Stark personlighet 4 0,2 
Rättvis 4 0,2 
Kunna lära ut hur man lär sig 4 0,2 
Reflexiv 4 0,2 
Kunna arrangera 4 0,2 
Ha djup 4 0,2 
Se helheten 3 0,1 
Ha ledaregenskaper 3 0,1 
Generös 3 0,1 
Ha bra självförtroende 2 0,1 
Kunna lära ut utan att själv kunna 2 0,1 
Kunna bygga upp elevens självförtroende 2 0,1 
Kunna synliggöra eleven 2 0,1 
Energisk 2 0,1 
Vara väl förberedd 2 0,1 
Vilja att konsultera kollegor 2 0,1 
Kunna se problem 2 0,1 
Ha scenvana 2 0,1 
Kunna presentera ny musik 2 0,1 
Vilja att bli någon 2 0,1 
Ärlighet 1 0,05 
Kunskap utöver elevens kunskap 1 0,05 
Vara gehörsbaserad 1 0,05 
Ta vara på elevernas kunnande 1 0,05 
Stresstålig 1 0,05 
Ha simultanförmåga 1 0,05 
Kunna få eleven att se upp till sin lärare 1 0,05 
Ej SMI! 1 0,05 
Ha distans 1 0,05 
Totalt angivna kvalifikationer (max 4/informant) 2 088 100,0 
Tabell 139. Kvalifikationer som musiklärare anser att musiklärare ska ha. 

Den mest angelägna kvalifikationen är att vara en god instrumenta-
list/utövare. Därefter kommer att vara lyhörd inför barns behov. Detta be-
lyses ytterligare av att många – fast inte lika många – anser att en bra lära-
re ska vara en ”bra pedagog”. 
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Frågeområde A32-B33: Musikundervisningens grundläggande funktioner i mu-
sikskolan (r24) (g48) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vilka är, enligt Din uppfattning, musikundervisningens 
grundläggande funktioner i musik-/kulturskolan?”. 

Fråga A32a-B33a: Elevernas personliga och sociala utveckling 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att bidra 
till elevernas personliga och sociala utveckling”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 474 267 76 13 2 832 2 
% 56,8 32,0 9,1 1,6 0,2 99,8 0,2 

Medel   1,56     

Tabell 140. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att bidra till elevernas personliga och sociala utveck-
ling. 
88,8 % av musiklärarna anser att elevernas personliga och sociala utveck-
ling är en viktig funktion i musikskolan.  

Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,01. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 508 1,51 0,692 
Musikskola 276 1,65 0,802 
Giltiga 784 1,56 0,735 
Tabell 141. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att bidra till elevernas personliga och sociala utveckling uppdelat på 
musiklärare vid musik- respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att en av musikundervisningens grundläggande funktioner i mu-
sikskolan är att bidra till elevernas personliga och sociala utveckling. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 395 1,46 0,702 
Män 437 1,65 0,768 
Giltiga 832 1,56 0,743 
Tabell 142. Mäns och kvinnors åsikt att en grundläggande funktion för 
musikundervisningen är att bidra till elevernas personliga och sociala 
utveckling. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att en av musikundervisningens 
grundläggande funktioner i musikskolan är att bidra till elevernas person-
liga och sociala utveckling. 

Fråga A32b-B33b: Avkoppling från vardagens vedermödor 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att ge av-
koppling från, och vara en motvikt till, vardagens vedermödor”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 242 260 194 94 40 830 4 
% 29,0 31,2 23,3 11,3 4,8 99,5 0,5 

Medel   2,31     

Tabell 143. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att ge avkoppling från, och vara en motvikt till, var-
dagens vedermödor. 
60,2 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att ge avkoppling från, och vara en motvikt till, vardagens vedermödor. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 268 2,11 1,091 
40-49 290 2,34 1,179 
20-39 270 2,47 1,133 
Giltiga 828 2,31 1,144 
Tabell 144. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att ge avkoppling från, och vara en motvikt till, vardagens vedermö-
dor uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är de som mest anser att en viktig funktion 
för musikskolan är att ge avkoppling från, och vara en motvikt till, varda-
gens vedermödor och lärare 20-39 anser det minst. 
 
Fråga A32c-B33c: Presentera okänd musik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att presen-
tera musik som är okänd för eleverna”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 150 274 276 101 28 829 5 
% 18,0 32,9 33,1 12,1 3,4 99,4 0,6 

Medel   2,50     

Tabell 145. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att presentera musik som är okänd för eleverna. 
50,9 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att presentera musik som är okänd för eleverna. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 393 2,38 0,998 
Män 436 2,60 1,046 
Giltiga 829 2,50 1,029 
Tabell 146. Mäns och kvinnors åsikt att en grundläggande funktion för 
musikundervisningen är att presentera musik som är okänd för eleverna. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att en viktig funktion för musiksko-
lan är att presentera musik som är okänd för eleverna. 

Fråga A32d-B33d: Musikalisk allmänbildning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att ge barn 
och ungdomar musikalisk allmänbildning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 418 295 90 25 3 831 3 
% 50,1 35,4 10,8 3,0 0,4 99,6 0,4 

Medel   1,68     

Tabell 147. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att ge barn och ungdomar en musikalisk allmänbild-
ning. 
85,5 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att ge barn och ungdomar musikalisk allmänbildning. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 1,48 0,814 
Kyrkomusiker 16 1,56 0,727 
SMI 142 1,56 0,690 
Äldre utbildningar före OMUS 139 1,58 0,798 
Saknar examen 200 1,66 0,805 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 1,78 0,855 
Tvåämneslärare 17 1,82 0,951 
GG 74 1,85 0,886 
Giltiga 831 1,68 0,812 
Tabell 148. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att ge barn och ungdomar en musikalisk allmänbildning uppdelat på 
lärare med olika examen. 
Lärare med utländsk utbildning är de som mest anser att en viktig funk-
tion för musikskolan är att ge barn och ungdomar musikalisk allmänbild-
ning. Lärare med tvåämneslärar- eller GG-examen, d.v.s. utbildade för 
klassundervisning, är de som anser detta minst. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 271 1,51 0,724 
40-49 289 1,75 0,863 
20-39 269 1,76 0,821 
Giltiga 829 11,68 0,813 
Tabell 149. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att ge barn och ungdomar en musikalisk allmänbildning uppdelat i 
olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 anser att en viktig funktion för musikskolan 
är att ge barn och ungdomar musikalisk allmänbildning i högre grad än 
övriga lärare. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 394 1,59 0,750 
Män 437 1,75 0,858 
Giltiga 831 1,68 0,812 
Tabell 150. Mäns och kvinnors åsikt att en grundläggande funktion för 
musikundervisningen att ge barn och ungdomar en musikalisk allmänbild-
ning. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att en viktig funktion för musiksko-
lan är att ge barn och ungdomar musikalisk allmänbildning. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,44 0,616 
Rytmik 6 1,50 0,837 
Sång 51 1,55 0,757 
Träblås 156 1,57 0,644 
Piano/keyboard 154 1,60 0,745 
Stråk 154 1,66 0,818 
Brass 88 1,66 0,846 
Blockflöjt 24 1,75 0,737 
Gitarr 101 1,81 0,880 
Slagverk 42 1,93 1,045 
Diverse popinstrument 25 2,24 1,234 
Giltiga 819 1,67 0,813 
Tabell 151. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en att ge barn och ungdomar en musikalisk allmänbildning uppdelad på 
olika ämnesgrupper. 
Musiklärare i grundskola, gymnasium eller kompanjon är den ämnesgrupp 
som mest anser att en viktig funktion för musikskolan är att ge barn och 
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ungdomar musikalisk allmänbildning. Diverse popinstrument är den grupp 
som anser det i minst grad. 

Fråga A32e-B33e: Kreativitet och skapande 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att öka 
möjligheterna till skapande och kreativitet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 599 206 25 1 1 832 2 
% 71,8 24,7 3,0 0,1 0,1 99,8 0,2 

Medel   1,33     

Tabell 152. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att ge barn och ungdomar ökade möjligheter till ska-
pande och kreativitet. 
96,5 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att öka möjligheterna till skapande och kreativitet. 

Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Annan 289 1,28 0,522 
Vänster 288 1,30 0,527 
Borgerlig 255 1,42 0,960 
Giltiga 832 1,33 0,690 
Tabell 153. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en att ge barn och ungdomar ökade möjligheter till skapande och kreativi-
tet uppdelad på musiklärare i kommuner med olika politiskt styre. 
Musiklärare i kommuner med annat politiskt styre än borgerligt eller väns-
ter är den grupp som mest anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att öka möjligheterna till skapande och kreativitet. Lärare i kommuner 
med borgerligt styre anser detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 393 1,26 0,511 
Män 439 1,38 0,813 
Giltiga 832 1,33 0,690 
Tabell 154. Mäns och kvinnors åsikt att en grundläggande funktion för 
musikundervisningen att ge barn och ungdomar ökade möjligheter till ska-
pande och kreativitet. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att en viktig funktion för musiksko-
lan är att öka möjligheterna till skapande och kreativitet. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,11 0,692 
Rytmik 6 1,17 0,408 
Stråk 153 1,25 0,480 
Piano/keyboard 153 1,29 0,584 
Gitarr 101 1,30 0,501 
Slagverk 43 1,30 0,513 
Sång 51 1,34 0,493 
Brass 89 1,42 0,560 
Diverse popinstrument 25 1,44 0,583 
Träblås 157 1,57 0,563 
Blockflöjt 24 1,92 2,620 
Giltiga 820 1,33 0,692 
Tabell 155. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en att ge barn och ungdomar ökade möjligheter till skapande och kreativi-
tet uppdelad på olika ämnesgrupper. 
Musiklärare i grundskola, gymnasium eller kompanjon är den ämnesgrupp 
som mest anser att en viktig funktion för musikskolan är att ge barn och 
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ungdomar ökade möjligheter till skapande och kreativitet. Blockflöjtslärar-
na är den grupp som i särklass anser det i minst grad. 

Fråga A32f-B33f: Vardagsmusik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att ge ele-
verna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras vardag”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 194 262 264 89 21 830 4 
% 23,3 31,4 31,7 10,7 2,5 99,5 0,5 

Medel   2,37     

Tabell 156. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik 
som finns i deras vardag. 
54,7 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras vardag. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,001. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 2,00 1,095 
Saknar examen 199 2,20 0,964 
SMI 141 2,21 0,917 
Tvåämneslärare 17 2,24 0,752 
GG 74 2,32 1,087 
Äldre utbildningar före OMUS 140 2,54 1,102 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 2,58 1,072 
Kyrkomusiker 16 2,63 1,025 
Giltiga 830 2,37 1,034 
Tabell 157. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras 
vardag uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med utländsk utbildning är de som mest anser att en viktig funk-
tion för musikskolan är att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik 
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som finns i deras vardag. Lärare med kyrkomusikerexamen är de som an-
ser detta minst. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Diverse popinstrument 25 1,84 0,746 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,00 1,029 
Gitarr 100 2,16 1,080 
Slagverk 43 2,26 0,978 
Träblås 155 2,28 0,965 
Brass 89 2,31 0,995 
Sång 50 2,36 0,985 
Piano/keyboard 154 2,46 1,030 
Stråk 154 2,61 1,116 
Blockflöjt 24 2,79 1,021 
Rytmik 6 3,00 0,894 
Giltiga 818 2,37 1,037 
Tabell 158. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i deras 
vardag uppdelad på olika ämnesgrupper. 
Lärare i diverse popinstrument är den ämnesgrupp som mest anser att en 
viktig funktion för musikskolan är att ge eleverna fördjupad kunskap om 
den musik som finns i deras vardag. Rytmiklärarna är den grupp som i 
särklass anser det i minst grad. 
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Fråga A32g-B33g: Utbilda musiker 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att utbilda 
skickliga instrumentalister/sångare”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 142 255 307 97 29 830 4 
% 17,0 30,6 36,8 11,6 3,5 99,5 0,5 

Medel   2,54     

Tabell 159. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att utbilda skickliga instrumentalister eller sångare. 
54,7 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att utbilda skickliga instrumentalister eller sångare. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Stråk 154 2,38 0,985 
Brass 89 2,40 0,950 
Gitarr 99 2,51 1,110 
Sång 50 2,52 0,814 
Piano/keyboard 154 2,53 1,017 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,56 0,922 
Träblås 156 2,58 1,047 
Slagverk 43 2,81 1,118 
Diverse popinstrument 25 2,84 0,987 
Rytmik 6 3,00 1,265 
Blockflöjt 24 3,12 0,850 
Giltiga 818 2,54 1,017 
Tabell 160. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att utbilda skickliga instrumentalister eller sångare. 
Stråklärare är den ämnesgrupp som mest anser att en viktig funktion för 
musikskolan är att utbilda skickliga instrumentalister eller sångare. Block-
flöjtslärarna är den grupp som anser det i minst grad. 
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Fråga A32h-B33h: Musikens historiska betydelse 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att visa på 
musikens historiska betydelse”. 
 In- 

stämmer  
helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 88 183 336 181 39 827 7 
% 10,6 21,9 40,3 21,7 4,7 99,2 0,8 

Medel   2,88     

Tabell 161. Fördelning av åsikten att en grundläggande funktion för mu-
sikundervisningen är att visa på musikens historiska betydelse. 
32,5 % av musiklärarna anser att en viktig funktion för musikskolan är 
att visa på musikens historiska betydelse. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 2,67 1,111 
Saknar examen 198 2,67 1,007 
Kyrkomusiker 16 2,81 0,834 
Äldre utbildningar före OMUS 138 2,83 1,064 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 223 2,96 1,043 
SMI 140 3,00 0,982 
GG 74 3,08 0,962 
Tvåämneslärare 17 3,12 0,781 
Giltiga 827 2,88 1,020 
Tabell 162. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att visa på musikens historiska betydelse uppdelat på lärare med oli-
ka examen. 
Lärare med utländsk utbildning är de som mest anser att en viktig funk-
tion för musikskolan är att visa på musikens historiska betydelse. Lärare 
med tvåämneslärar- eller GG-examen, d.v.s. utbildade för klassundervis-
ning, är de som anser detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 271 2,70 1,036 
20-39 268 2,96 1,020 
40-49 289 2,97 0,991 
Giltiga 825 2,88 1,022 
Tabell 163. Åsikten att en grundläggande funktion för musikundervisning-
en är att visa på musikens historiska betydelse uppdelat i olika åldersgrup-
per. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 anser att en viktig funktion för musikskolan  

Jämförelse inom frågeområdet A32-B33: Musikundervisningens grundläggande 

funktioner i musikskolan (r24) (g48) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Funktion Medel 
Att öka möjligheterna till skapande och kreativitet 1,33 
Att bidra till elevernas personliga och sociala utveckling 1,56 
Att ge barn och ungdomar musikalisk allmänbildning 1,68 
Att ge avkoppling från, och vara en motvikt till, vardagens  
vedermödor 2,31 

Att ge eleverna fördjupad kunskap om den musik som finns i  
deras vardag 2,37 

Att presentera musik som är okänd för eleverna 2,50 
Att utbilda skickliga instrumentalister/sångare 2,54 
Att visa på musikens historiska betydelse 2,88 
Tabell 164. Musikundervisningens viktigaste funktioner i musikskolan. 
Den funktion som musikundervisningen har i musikskolan som är vikti-
gast är enligt musiklärarna att öka elevernas möjligheter till skapande och 
kreativitet. Därefter kommer att bidra till elevernas personliga och sociala 
utveckling. 
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Frågeområde A33: Elevens förhållande till sitt musicerande  

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på elevens förhållande till sitt musiceran-
de?”. 

Fråga A33a: Elevernas självständighet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att eleven självständigt kan finna användningsområden för sitt musice-
rande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 223 128 53 8 1 413 4 
% 53,5 30,7 12,7 1,9 0,2 99,0 1,0 

Medel   1,63     

Tabell 165. Fördelning av åsikten att det är viktigt att eleven självständigt 
kan finna användningsområden för sitt musicerande. 

83,5 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att eleven 
självständigt kan finna användningsområden för sitt musicerande.  

Fråga A33b: Lära sig eller lära hur man lär sig 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vär-
defullare för eleverna att lära sig hur man lär sig spela hellre än att lära sig 
spela”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 81 87 116 57 61 402 15 
% 19,4 20,9 27,8 13,7 14,6 96,4 3,6 

Medel   2,83     

Tabell 166. Fördelning av åsikten att det är värdefullare för eleverna att 
lära sig hur man lär sig spela hellre än att lära sig spela. 

40,3 % av musiklärarna anser i någon grad att det är värdefullare för ele-
verna att lära sig hur man lär sig spela hellre än att lära sig spela. 28,3 % 
tar helt eller delvis avstånd från detta. 
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Fråga A33c: Elevernas prestationer 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att elevernas musikaliska prestationer tilltalar andra”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 16 48 120 120 107 411 6 
% 3,8 11,5 28,8 28,8 25,7 98,6 1,4 

Medel   3,62     

Tabell 167. Fördelning av åsikten att det är viktigt att elevernas musikalis-
ka prestationer tilltalar andra. 
15,3 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att elevernas 
musikaliska prestationer tilltalar andra. 54,5 % anser i någon grad att det 
är oviktigt. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 205 3,49 1,127 
Kvinnor 206 3,75 1,075 
Giltiga 411 3,62 1,108 
Tabell 168. Mäns och kvinnors åsikt att det är viktigt att elevernas musi-
kaliska prestationer tilltalar andra. 
Män anser, i högre grad än kvinnor, att det är viktigt att elevernas musika-
liska prestationer tilltalar andra. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 125 3,35 1,131 
40-49 154 3,70 1,144 
20-39 131 3,78 1,002 
Giltiga 410 3,62 1,109 
Tabell 169. Åsikten att det är viktigt att elevernas musikaliska prestationer 
tilltalar andra uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 anser att det är viktigt att elevernas musika-
liska prestationer tilltalar andra i högre grad än övriga lärare. 

Jämförelse inom frågeområdet A33: Elevens förhållande till sitt musicerande 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Elevers förhållningssätt Medel 
Det är viktigt att eleven självständigt kan finna användningsområ-
den för sitt musicerande 1,63 

Det är värdefullare för eleverna att lära sig hur man lär sig spela 
hellre än att lära sig spela 2,83 

Det är viktigt att elevernas musikaliska prestationer tilltalar andra 3,61 
Tabell 170. Olika förhållningssätt hos elever vid musik-/kulturskolan. 

Av enkätens olika förslag till sätt för elever att förhålla sig till sitt musice-
rande anser lärarna att det viktigaste är att att eleven självständigt kan 
finna användningsområden för sitt musicerande. Det är mindre viktigt att 
elevernas musikaliska prestationer tilltalar andra. 
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Frågeområde A34: Tillämpning av demokratibegreppet (k39) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på demokratibegreppet och dess tillämpning 
inom musik-/kulturskolan?”. 

Fråga A34a: Reellt elevinflytande 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Ett reellt 
elevinflytande är viktigt för att utveckla musikpedagogiken”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 83 148 125 42 9 407 10 
% 19,9 35,5 30,0 10,1 2,2 97,6 2,4 

Medel   2,38     

Tabell 171. Fördelning av åsikten att ett reellt elevinflytande är viktigt för 
att utveckla musikpedagogiken. 
55,4 % av musiklärarna anser i någon grad att ett reellt elevinflytande är 
viktigt för att utveckla musikpedagogiken.  

Fråga A34b: Alla barn har samma möjlighet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla barn har samma möj-
lighet att få undervisning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 314 62 31 4 5 416 1 
% 75,3 14,9 7,4 1,0 1,2 99,8 0,2 

Medel   1,38     

Tabell 172. Fördelning av åsikten att demokrati för musikskolans del bor-
de innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 
75,3 % av musiklärarna anser fullt ut att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning och 
90,2 % anser detta i någon grad. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 209 1,28 0,590 
Män 207 1,47 0,902 
Giltiga 416 1,38 0,766 
Tabell 173. Mäns och kvinnors åsikt att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 

Fråga A34c: Individanpassat bemötande 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla barn blir bemötta ut-
ifrån sin egen bakgrund, vilja och intresse”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 290 77 38 4 4 413 4 
% 69,5 18,5 9,1 1,0 1,0 99,0 1,0 

Medel   1,44     

Tabell 174. Fördelning av åsikten demokrati för musikskolans del borde 
innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja och in-
tresse. 
69,5 % av musiklärarna anser fullt ut att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja 
och intresse, och 88,2 % anser detta i någon grad. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 206 1,34 0,671 
Män 207 1,54 0,863 
Giltiga 413 1,44 0,778 
Tabell 175. Mäns och kvinnors åsikt att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja 
och intresse. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja 
och intresse. 

Fråga A34d: Tillvarata varje talang 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla elever får en under-
visning som tar tillvara deras individuella musikaliska talang”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 321 70 20 2 2 415 2 
% 77,0 16,8 4,8 0,5 0,5 99,5 0,5 

Medel   1,30     

Tabell 176. Fördelning av åsikten att demokrati för musikskolans del bor-
de innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras indi-
viduella musikaliska talang. 
77,0 % av musiklärarna anser fullt att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras 
individuella musikaliska talang. 93,8 % anser detta i någon grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 255 1,25 0,532 
Musikskola 136 1,38 0,761 
Giltiga 391 1,30 0,623 
Tabell 177. Åsikten att demokrati för musikskolans del borde innebära att 
alla elever får en undervisning som tar tillvara deras individuella musika-
liska talang uppdelat på musiklärare vid musik- respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att demokrati för musikskolans del borde innebära att alla ele-
ver får en undervisning som tar tillvara deras individuella musikaliska ta-
lang. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 207 1,18 0,475 
Män 208 1,42 0,731 
Giltiga 413 1,30 0,627 
Tabell 178. Mäns och kvinnors åsikt att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras 
individuella musikaliska talang. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att demokrati för musikskolans del 
borde innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras 
individuella musikaliska talang. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Sång 31 1,13 0,428 
Piano/keyboard 74 1,16 0,439 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 6 1,17 0,408 
Stråk 73 1,26 0,602 
Träblås 85 1,28 0,548 
Brass 51 1,35 0,744 
Gitarr 37 1,35 0,789 
Blockflöjt 14 1,36 0,633 
Slagverk 19 1,47 0,612 
Diverse popinstrument 15 1,73 0,961 
Rytmik 3 2,33 1,528 
Giltiga 408 1,29 0,628 
Tabell 179. Åsikten att demokrati för musikskolans del borde innebära att 
alla elever får en undervisning som tar tillvara deras individuella musika-
liska talang uppdelat i olika ämnesgrupper. 
Sånglärare är den ämnesgrupp som mest anser att demokrati för musik-
skolans del borde innebära att alla elever får en undervisning som tar till-
vara deras individuella musikaliska talang. Rytmiklärarna anser detta i 
minst grad. 
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Jämförelse inom frågeområdet A34: Tillämpning av demokratibegreppet (k39) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Demokratitillämpning Medel 
Demokrati borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla 
elever får en undervisning som tar tillvara deras individuella mu-
sikaliska talang 

1,30 

Demokrati borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla 
barn har samma möjlighet att få undervisning 1,38 

Demokrati borde för musik-/kulturskolans del innebära att alla 
barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja och intresse 1,44 

Ett reellt elevinflytande är viktigt för att utveckla musikpedagogi-
ken 2,38 

Tabell 180. Demokratisyn inom musikskolan. 

Den tillämpning av demokratibegreppet som passar musiklärarna bäst är 
att demokrati för musikskolans del borde innebära att alla elever får en 
undervisning som tar tillvara deras individuella musikaliska talang. Att ett 
reellt elevinflytande är viktigt för att utveckla musikpedagogiken känns 
mindre angeläget. 
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Frågeområde A35: Innebörden av kreativitetsbegreppet (k38) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vad innebär begreppet kreativitet för Dig som musikpe-
dagog?”. 

Fråga A35a: Tid för kreativitet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Som musik-
lärare har jag aldrig tid att befrämja elevernas kreativitet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 10 53 80 128 141 412 5 
% 2,4 12,7 19,2 30,7 33,8 98,8 1,2 

Medel   3,82     

Tabell 181. Fördelning av känslan av att aldrig ha tid att befrämja elever-
nas kreativitet. 
15,1 % av musiklärarna känner att de sällan har tid att befrämja elevernas 
kreativitet.  

Fråga A35b: Kreativitet ger klingande resultat 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I min un-
dervisning innebär kreativitet att skapa ett klingande resultat av den not-
bild man spelar från”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 37 80 126 97 69 409 8 
% 8,9 19,2 30,2 23,3 16,5 98,1 1,9 

Medel   3,20     

Tabell 182. Fördelning av åsikten att kreativitet innebär att skapa ett klin-
gande resultat av den notbild man spelar från. 
För 28,1 % av musiklärarna innebär kreativitet att skapa ett klingande 
resultat av den notbild man spelar från. 39,8 % tar helt eller delvis av-
stånd från detta synsätt. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 127 1,24 0,495 
20-39 131 1,27 0,552 
40-49 156 1,38 0,765 
Giltiga 414 1,30 0,628 
Tabell 183. Åsikten att kreativitet innebär att skapa ett klingande resultat 
av den notbild man spelar från uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 anser att kreativitet är att skapa ett klingan-
de resultat av den notbild man spelar från i högre grad än övriga lärare. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Piano/keyboard 72 2,94 1,221 
Träblås 86 2,97 1,111 
Brass 50 3,08 1,209 
Blockflöjt 13 3,08 1,038 
Stråk 72 3,22 1,067 
Gitarr 36 3,36 1,397 
Sång 31 3,48 1,313 
Slagverk 18 3,67 1,188 
Diverse popinstrument 15 4,00 1,000 
Rytmik 3 4,00 1,000 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 6 4,31 0,816 
Giltiga 402 3,20 1,199 
Tabell 184. Åsikten att kreativitet innebär att skapa ett klingande resultat 
av den notbild man spelar från uppdelat i olika ämnesgrupper. 
Piano/keyboard är den ämnesgrupp som mest anser att kreativitet är att 
skapa ett klingande resultat av den notbild man spelar från. Lärare musik i 
grundskola, gymnasium eller kompanjon anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 309 3,12 1,209 
Lärare utan examen 100 3,44 1,131 
Giltiga 409 3,20 1,197 
Tabell 185. Åsikten att kreativitet innebär att skapa ett klingande resultat 
av den notbild man spelar från uppdelad på lärare med examen och utan. 
Lärare med examen anser, i högre grad än lärare utan, att kreativitet är att 
skapa ett klingande resultat av den notbild man spelar från. 

Fråga A35c: Kreativitet ger referens till livet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I min un-
dervisning innebär kreativitet att genom musicerande och lyssnande skapa 
kunskap om, och referens till, livet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 83 111 139 47 24 404 13 
% 19,9 26,6 33,3 11,3 5,8 96,9 3,1 

Medel   2,55     

Tabell 186. Fördelning av åsikten att kreativitet innebär att genom musice-
rande och lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet. 
För 46,5 % av musiklärarna innebär kreativitet i viss mån att genom mu-
sicerande och lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet. 17,1 % 
tar helt eller delvis avstånd från detta synsätt. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 243 2,47 1,103 
Musikskola 136 2,71 1,102 
Giltiga 379 2,56 1,107 
Tabell 187. Åsikten att kreativitet innebär att genom musicerande och 
lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet uppdelat på musiklä-
rare vid musik- respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att kreativitet innebär att genom musicerande och lyssnande 
skapa kunskap om, och referens till, livet. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 201 2,43 1,038 
Män 203 2,67 1,184 
Giltiga 404 2,55 1,118 
Tabell 188. Mäns och kvinnors åsikt att kreativitet innebär att genom mu-
sicerande och lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet uppdelat 
på musiklärare vid musik- respektive kulturskolor. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att kreativitet innebär att genom mu-
sicerande och lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet. 
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Fråga A35d: Kreativitet ger ny musik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I min un-
dervisning innebär kreativitet att eleverna skapar sin egen musik genom 
komposition eller improvisation”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
6delvis 
avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 71 122 119 70 29 411 7 
% 17,0 29,3 28,5 16,8 7,0 98,6 1,4 

Medel   2,67     

Tabell 189. Fördelning av åsikten att kreativitet innebär att eleverna ska-
par sin egen musik genom komposition eller improvisation. 
För 46,3 % av musiklärarna innebär kreativitet i viss mån att eleverna 
skapar sin egen musik genom komposition eller improvisation. 23,8 % tar 
helt eller delvis avstånd från detta synsätt. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Förortskommuner 46 2,17 1,200 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 2,32 1,093 
Glesbygdskommuner 38 2,37 1,172 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 2,75 1,125 
Pendlingskommuner 51 2,76 1,290 
Storstäder 35 2,83 1,060 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 2,89 1,158 
Större städer 43 2,91 1,065 
Varuproducerande kommuner 51 2,92 1,093 
Giltiga 411 2,67 1,155 
Tabell 190. Åsikten att kreativitet innebär att eleverna skapar sin egen mu-
sik genom komposition eller improvisation uppdelat på lärare i olika 
kommuntyper. 
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Lärare i förortskommuner är de som mest anser att kreativitet innebär att 
eleverna skapar sin egen musik genom komposition eller improvisation. 
Lärare i varuproducerande kommuner är de som anser detta i minst grad. 

Jämförelse inom frågeområdet A35: Innebörden av kreativitetsbegreppet (k38) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Kreativitetssyn Medel 
I min undervisning innebär kreativitet att genom musicerande och 
lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet 2,55 

I min undervisning innebär kreativitet att eleverna skapar sin egen 
musik genom komposition eller improvisation 2,67 

I min undervisning innebär kreativitet att skapa ett klingande 
resultat av den notbild man spelar från 3,20 

Som musiklärare har jag aldrig tid att befrämja elevernas  
kreativitet 3,82 

Tabell 191. Kreativitetssyn inom musik-/kulturskolan. 

Det vanligaste innehållet i musiklärarnas kreativitetsbegrepp – av enkätens 
förslag – är att kreativitet innebär att genom musicerande och lyssnande 
skapa kunskap om, och referens till, livet. 
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Frågeområde A36-B34: Argument för musikskolan (k35) (r23) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vilka är de viktigaste argumenten för att det skall finnas 
en kommunal musik- eller kulturskola i vårt land?”. 

Fråga A36a-B34a: Levande kulturarv 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Kulturarvet 
måste hållas levande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 363 232 174 40 19 828 6 
% 43,5 27,8 20,9 4,8 2,3 99,3 0,7 

Medel   1,94     

Tabell 192. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
kulturarvet måste hållas levande. 
71,3 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Kulturarvet måste hållas 
levande” är ett bra argument för musikskolan.  

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 392 1,82 0,940 
Män 436 2,04 1,082 
Giltiga 828 1,94 1,023 
Tabell 193. Mäns och kvinnors instämmande i argumentet att kulturarvet 
måste hållas levande. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att ”Kulturarvet måste hållas levan-
de” är ett bra argument för musikskolan. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 6 1,33 0,516 
Brass 89 1,74 0,873 
Träblås 155 1,79 0,931 
Piano/keyboard 154 1,81 1,002 
Stråk 153 1,82 0,967 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,83 0,985 
Sång 51 1,96 0,894 
Blockflöjt 23 2,04 1,147 
Gitarr 99 2,30 1,064 
Slagverk 43 2,40 1,237 
Diverse popinstrument 25 2,68 1,345 
Giltiga 816 1,93 1,022 
Tabell 194. Instämmande i argumentet att kulturarvet måste hållas levan-
de uppdelat i olika ämnesgrupper. 
Rytmik, följt av lärare musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon, 
är de ämnesgrupper som mest anser att ”Kulturarvet måste hållas levan-
de” är ett bra argument för musikskolan. Lärare i diverse popinstrument 
anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 268 1,70 0,956 
40-49 289 2,00 1,015 
20-39 269 2,09 1,052 
Giltiga 826 1,93 1,021 
Tabell 195. Instämmande i argumentet att kulturarvet måste hållas levan-
de uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är den grupp som mest anser att ”Kulturar-
vet måste hållas levande” är ett bra argument för musikskolan. 20-39 an-
ser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Äldre utbildningar före OMUS 139 1,73 0,977 
Utländska utbildningar 21 1,86 0,910 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 1,91 1,040 
SMI 140 1,91 0,933 
Saknar examen 200 1,97 1,072 
Kyrkomusiker 16 1,97 0,854 
Tvåämneslärare 17 2,06 1,144 
GG 73 2,37 1,021 
Giltiga 828 1,94 1,023 
Tabell 196. Instämmande i argumentet att kulturarvet måste hållas levan-
de uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med äldre utbildningar före OMUS-reformen är de som mest anser 
att ”Kulturarvet måste hållas levande” är ett bra argument för musiksko-
lan. Lärare med GG-examen är de som anser detta minst. 
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Fråga A36b-B34b: Den klassiska musiken 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn måste 
beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 151 187 286 137 66 827 7 
% 18,1 22,4 34,3 16,4 7,9 99,2 0,8 

Medel   2,73     

Tabell 197. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn måste beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken. 
40,5 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn måste beredas möj-
lighet att tillägna sig den klassiska musiken” är ett bra argument för mu-
sikskolan.  

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 267 2,50 1,152 
40-49 289 2,82 1,168 
20-39 269 2,87 1,166 
Giltiga 825 2,73 1,172 
Tabell 198. Instämmande i argumentet att barn måste beredas möjlighet 
att tillägna sig den klassiska musiken uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 anser mer att ”Barn måste beredas möjlighet 
att tillägna sig den klassiska musiken” är ett bra argument för musiksko-
lan än övriga grupper. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 392 2,52 1,098 
Män 435 2,92 1,203 
Giltiga 827 2,73 1,171 
Tabell 199. Mäns och kvinnors instämmande i argumentet att barn måste 
beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att ”Barn måste beredas möjlighet att 
tillägna sig den klassiska musiken” är ett bra argument för musikskolan. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Stråk 153 2,29 1,104 
Piano/keyboard 154 2,56 1,188 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,56 1,097 
Brass 89 2,64 1,079 
Träblås 155 2,74 1,039 
Sång 50 2,80 1,069 
Blockflöjt 23 3,00 1,348 
Gitarr 99 3,11 1,211 
Slagverk 43 3,35 1,089 
Rytmik 6 3,50 1,378 
Diverse popinstrument 25 3,60 1,225 
Giltiga 815 2,73 1,171 
Tabell 200. Instämmande i argumentet att barn måste beredas möjlighet 
att tillägna sig den klassiska musiken uppdelat i olika ämnesgrupper. 
Stråklärare är den ämnesgrupp som mest anser att ”Barn måste beredas 
möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken”. Lärare i diverse popin-
strument anser det minst. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 2,14 1,153 
Äldre utbildningar före OMUS 137 2,38 1,132 
Kyrkomusiker 16 2,50 1,211 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 2,73 1,154 
SMI 142 2,79 1,016 
Tvåämneslärare 17 2,82 1,551 
Saknar examen 199 2,84 1,178 
GG 73 3,23 1,242 
Giltiga 827 2,73 1,171 
Tabell 201. Instämmande i argumentet att barn måste beredas möjlighet 
att tillägna sig den klassiska musiken uppdelat på lärare med olika exa-
men. 
Lärare med utländska utbildningar är de som mest anser att ”Barn måste 
beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken”. Lärare med GG-
examen är de som anser detta minst. 

Fråga A36c-B34c: Alternativ till den kommersiella musiken 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn och 
ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 361 233 157 52 26 829 5 
% 43,3 27,9 18,8 6,2 3,1 99,4 0,6 

Medel   1,97     

Tabell 202. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkul-
turen. 

61,2 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn och ungdomar mås-
te få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen” är ett bra argu-
ment för musikskolan.  
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 391 1,80 0,964 
Män 438 2,13 1,147 
Giltiga 829 1,97 1,076 
Tabell 203. Mäns och kvinnors instämmande i argumentet att barn och 
ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att ”Barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen” är ett bra argument för 
musikskolan. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 1,62 0,921 
Äldre utbildningar före OMUS 139 1,75 0,986 
Tvåämneslärare 17 1,82 0,961 
Kyrkomusiker 16 1,94 1,181 
SMI 142 1,97 1,045 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 1,98 1,133 
Saknar examen 200 2,04 1,024 
GG 72 2,36 1,214 
Giltiga 829 1,97 1,076 
Tabell 204. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelat på lärare med oli-
ka examen. 
Lärare med utländska utbildningar är de som mest anser att ”Barn och 
ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen” är 
ett bra argument för musikskolan. Lärare med GG-examen är de som i 
särklass anser detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 270 1,76 0,950 
40-49 290 1,95 1,039 
20-39 267 2,22 1,188 
Giltiga 827 1,97 1,077 
Tabell 205. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelat i olika ålders-
grupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är den grupp som mest anser att ”Barn och 
ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen” är 
ett bra argument för musikskolan. 20-39 anser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,67 0,840 
Rytmik 6 1,67 0,816 
Stråk 153 1,68 0,893 
Brass 89 1,92 1,079 
Sång 50 1,92 1,079 
Piano/keyboard 154 1,93 0,984 
Träblås 157 1,93 0,988 
Blockflöjt 23 2,04 1,364 
Gitarr 99 2,30 1,241 
Slagverk 43 2,56 1,402 
Diverse popinstrument 25 2,56 1,158 
Giltiga 817 1,97 1,076 
Tabell 206. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelat i olika ämnes-
grupper. 



 140 

Lärare i musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon, i rytmik och i 
stråk är de ämnesgrupper som mest anser att ”Barn och ungdomar måste 
få ett alternativ till den kommersiella musikkulturen”. Lärare i diverse 
popinstrument och i slagverk anser det minst. 

Fråga A36d-B34d: Musik som uttrycksform 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn behö-
ver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 611 160 45 8 3 827 7 
% 73,3 19,2 5,4 1,0 0,4 99,2 0,8 

Medel   1,35     

Tabell 207. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på. 
92,5 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn behöver få hjälp att 
finna olika sätt att uttrycka sig själva på” är ett bra argument för musik-
skolan.  

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 390 1,22 0,503 
Män 437 1,46 0,758 
Giltiga 827 1,35 0,661 
Tabell 208. Mäns och kvinnors instämmande i argumentet att barn behö-
ver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att ”Barn behöver få hjälp att finna 
olika sätt att uttrycka sig själva på” är ett bra argument för musikskolan. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,17 0,514 
Rytmik 6 1,17 0,408 
Stråk 153 1,25 0,529 
Sång 51 1,25 0,523 
Blockflöjt 23 1,26 0,541 
Piano/keyboard 153 1,27 0,529 
Gitarr 98 1,35 0,761 
Brass 88 1,40 0,704 
Träblås 157 1,45 0,754 
Diverse popinstrument 25 1,52 0,823 
Slagverk 43 1,58 0,906 
Giltiga 815 1,34 0,663 
Tabell 209. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelat i olika ämnes-
grupper. 
Lärare i musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon samt lärare i 
rytmik är de ämnesgrupper som mest anser att ”Barn behöver få hjälp att 
finna olika sätt att uttrycka sig själva på”. Lärare i slagverk anser det 
minst. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 628 1,32 0,647 
Lärare utan examen 199 1,43 0,699 
Giltiga 827 1,35 0,661 
Tabell 210. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelad på lärare med ex-
amen och utan. 
Lärare med examen anser, i högre grad än lärare utan, att ”Barn behöver 
få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på”. 
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Fråga A36e-B34e: Det svenska musikundret 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det svenska 
musikundret (musikexporten) måste hållas levande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 102 111 308 161 142 824 10 
% 12,2 13,3 36,9 19,3 17,0 98,8 1,2 

Medel   3,16     

Tabell 211. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
det svenska musikundret måste hållas levande. 
25,5 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Det svenska musikundret 
måste hållas levande” är ett bra argument för musikskolan. 36,3 avvisar 
argumentet, helt eller delvis.31  

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,01. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 21 2,71 1,586 
Kyrkomusiker 14 2,79 0,975 
Saknar examen 198 2,94 1,201 
Äldre utbildningar före OMUS 138 3,12 1,285 
SMI 141 3,13 1,110 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 3,35 1,178 
GG 73 3,38 1,308 
Tvåämneslärare 17 3,53 1,179 
Giltiga 824 3,16 1,221 
Tabell 212. Instämmande i argumentet att det svenska musikundret måste 
hållas levande uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med utländska utbildningar är de som mest anser att ”Det svenska 
musikundret måste hållas levande” är ett bra argument för musikskolan. 
Lärare med tvåämnesexamen är de som anser detta minst. 
                                                
31  I Tivenius 2008a framkommer misstanken att olika definitioner av begreppet ”det svenska 

musikundret förekommer (på CD-ROM-skiva i mappen Diverse analyser, dokumentet Typ-

syntes, sidan 9). 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 265 2,94 1,233 
20-39 267 3,24 1,214 
40-49 290 3,29 1,196 
Giltiga 822 3,16 1,222 
Tabell 213. Instämmande i argumentet att det svenska musikundret måste 
hållas levande uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är den grupp som mest anser att ”Det svens-
ka musikundret måste hållas levande” är ett bra argument för musiksko-
lan. 40-49 anser det minst. 

Jämförelse inom frågeområdet A36-B34: Argument för musikskolan (k35) (r23) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Argument Medel 
Barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på 1,35 
Kulturarvet måste hålla levande 1,94 
Barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella 
musikkulturen 1,97 

Barn måste beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken 2,73 
Det svenska musikundret (musikexporten) måste hållas levande 3,16 
Tabell 214. Argument för musik-/kulturskolan. 

Av de i enkäten föreslagna argumenten anser musiklärarna det viktigaste 
vara att barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på. 
Argumentet att det svenska musikundret måste hållas levande anses mind-
re användbart. 
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Frågeområde B35: Musikskolans mål  

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vad har Du för inställning till musik-/kulturskolans 
mål?”. 

Fråga B35a: Floskelartade mål 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”De mål-
formuleringar som finns fungerar bara som floskler som kan betyda nästan 
vad som helst”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 33 75 143 92 63 406 11 
% 7,9 18,0 34,3 22,1 15,1 97,4 2,6 

Medel   3,19     

Tabell 215. Fördelning av åsikten att musikskolans mål är floskelartade. 
25,9 % av musiklärarna anser att musikskolans målformuleringar åtmin-
stone delvis fungerar som floskler som kan betyda nästan vad som helst. 
37,2 % anser att målen är någorlunda klara och entydiga. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 227 3,08 1,166 
Kvinnor 179 3,33 1,126 
Giltiga 406 3,19 1,155 
Tabell 216. Mäns och kvinnors åsikt att musikskolans mål är floskel-
artade. 
Män anser, i högre grad än kvinnor, att musikskolans målformuleringar 
mest fungerar som floskler som kan betyda nästan vad som helst. 
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Fråga B35b: Lojalitet mot målen 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag är be-
redd att vara lojal mot min musik-/kulturskolas mål, även om jag inte 
tycker att de är bra”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 42 87 122 96 63 410 7 
% 10,1 20,9 29,3 23,0 15,1 98,3 1,7 

Medel   3,12     

Tabell 217. Fördelning av informanternas lojalitet mot musikskolans mål. 

10,1 % av musiklärarna säger sig vara lojala mot musikskolans mål, även 
sådana de inte själva bejakar. 15,1 % saknar denna lojalitet helt. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 230 2,99 1,135 
Kvinnor 180 3,30 1,277 
Giltiga 410 3,12 1,208 
Tabell 218. Mäns och kvinnors lojalitet mot musikskolans mål. 
Män är, i högre grad än kvinnor, lojala mot musikskolans mål även såda-
na de inte bejakar. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 142 2,83 1,271 
40-49 131 3,18 1,173 
20-39 136 3,38 1,115 
Giltiga 409 3,12 1,209 
Tabell 219. Lojalitet mot musikskolans mål uppdelat i olika åldersgrupper. 

Lärare i åldersgruppen 50-66 är mest lojala mot musikskolans mål, även 
sådana de inte bejakar. 20-39 är minst lojala. 

Fråga B35c (r25a): Politiska riktlinjer 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att musiklärare på musik-/kulturskolan anpassar sin undervisning till 
politikernas riktlinjer”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 16 28 115 123 129 411 6 
% 3,8 6,7 27,6 29,5 30,9 98,6 1,4 

Medel   3,78     

Tabell 220. Fördelning av musiklärarnas vilja till anpassning av undervis-
ningen till politiska mål. 
60,4% av musiklärarna anser inte att det är särskilt viktigt att anpassa 
undervisningen till politiska mål. 3,8% anser att det är viktigt och 6,7 % 
anser att det har viss vikt. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,001. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 251 3,66 1,125 
Musikskola 137 4,04 0,996 
Giltiga 388 3,79 1,095 
Tabell 221. Lärarnas vilja till anpassning av undervisningen till politiska 
mål uppdelat på musiklärare vid musik- respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att det är viktigt att anpassa undervisningen till politiska mål. 

Fråga B35d: Besvärliga politiker (r25b) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är be-
svärligt med politiker som lägger sig i musik-/kulturskolans verksamhet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 102 73 123 59 48 45 12 
% 24,5 17,5 29,5 14,1 11,5 97,1 2,9 

Medel   2,70     

Tabell 222. Fördelning av i vilken grad informanterna besväras av politi-
ker som lägger sig i musikskolans verksamhet. 

42,0 % av musiklärarna besväras i någon grad av politiker som lägger sig i 
verksamheten. 25,6 besväras inte alls eller lite. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 141 2,52 1,361 
20-39 135 2,59 1,193 
40-49 128 2,99 1,337 
Giltiga 404 2,70 1,312 
Tabell 223. Besvärlighet med politiker som lägger sig i musikskolans verk-
samhet uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 besväras mest av politiker som lägger sig i 
verksamheten. 40-49 besväras minst. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 12 2,08 1,311 
Kyrkomusiker 12 2,17 1,267 
Saknar examen 93 2,39 1,269 
Äldre utbildningar före OMUS 74 2,76 1,422 
GG 32 2,84 1,483 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 107 2,85 1,272 
SMI 68 2,93 1,150 
Tvåämneslärare 7 3,00 1,291 
Giltiga 405 2,70 1,312 
Tabell 224. Besvärlighet med politiker som lägger sig i musikskolans verk-
samhet uppdelat på lärare med olika examen. 
Lärare med utländska utbildningar är de som besväras mest av politiker 
som lägger sig i verksamheten. Lärare med tvåämnesexamen är de som be-
sväras minst. 
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Fråga B35e: Tydliga gemensamma mål 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att alla musikpedagogerna på musik-/kulturskolan arbetar mot gemen-
samma mål, och att dessa mål är tydliga för alla”. 
 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 219 88 69 22 10 408 9 
% 52,5 21,1 16,5 5,3 2,4 97,8 2,2 

Medel   1,81     

Tabell 225. Fördelning av hur viktigt det är för informanterna att alla 
musikpedagogerna på musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att 
dessa mål är tydliga för alla. 
73,1 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att alla mu-
sikpedagogerna på musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att 
dessa mål är tydliga för alla. För 7,7 % är detta mindre viktigt. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 141 1,70 1,040 
40-49 130 1,71 0,992 
20-39 136 2,01 1,089 
Giltiga 407 1,81 1,049 
Tabell 226. Syn på hur viktigt det är att alla musikpedagogerna på musik-
skolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa mål är tydliga för alla 
uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgrupperna 50-66 och 40-49 tycker, i högre grad än 20-39, 
att det är viktigt att alla musikpedagogerna på musikskolan arbetar mot 
gemensamma mål, och att dessa mål är tydliga för alla. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 181 1,59 0,875 
Män 227 1,99 1,148 
Giltiga 408 1,81 1,054 
Tabell 227. Mäns och kvinnors syn på hur viktigt det är att alla musikpe-
dagogerna på musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa 
mål är tydliga för alla. 
Kvinnor tycker, i högre grad än män, att det är viktigt att alla musikpeda-
gogerna på musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa mål 
är tydliga för alla. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 3 1,00 0,000 
Sång 20 1,55 1,090 
Stråk 77 1,62 0,874 
Träblås 70 1,64 0,901 
Brass 37 1,76 0,955 
Blockflöjt 10 1,80 1,033 
Piano/keyboard 76 1,87 1,075 
Diverse popinstrument 10 1,90 1,524 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 1,92 0,669 
Gitarr 64 2,05 1,174 
Slagverk 24 2,54 1,382 
Giltiga 403 1,82 1,055 
Tabell 228. Syn på hur viktigt det är att alla musikpedagogerna på musik-
skolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa mål är tydliga för alla 
uppdelat i olika ämnesgrupper. 
Lärare i musik i rytmik är den ämnesgrupp som i särklass mest anser att 
det är viktigt att alla musikpedagogerna på musikskolan arbetar mot ge-
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mensamma mål, och att dessa mål är tydliga för alla. Lärare i slagverk an-
ser det i särklass minst. 

Jämförelse inom frågeområdet B35: Musikskolans mål 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Attityd Medel 
Det är viktigt att alla musikpedagogerna på musik-/kulturskolan 
arbetar mot gemensamma mål, och att dessa mål är tydliga för alla 1,81 

Det är besvärligt med politiker som lägger sig i musik-/kultur-
skolans verksamhet 2,70 

Jag är beredd att vara lojal mot min musik-/kulturskolas mål, 
även om jag inte tycker att de är bra 3,12 

De målformuleringar som finns fungerar bara som floskler som 
kan betyda nästan vad som helst 3,19 

Det är viktigt att musiklärare på musik-/kulturskolan anpassar sin 
undervisning till politikernas riktlinjer 3,78 

Tabell 229. Attityder gentemot musik-/kulturskolans mål. 

Musiklärarnas intresse för politisk styrning av verksamheten är något 
svalt, medan det är viktigt att ha gemensamma mål. 
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Frågeområde B36: Musikskolans framtid 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vad tror Du om framtiden för musik-/kulturskolan?”. 

Fråga B36a: Musikskolans kris (r25c) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Den svens-
ka musik-/kulturskolan är för tillfället i kris”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 84 133 109 64 24 414 3 
% 20,1 31,9 26,1 15,3 5,8 99,3 0,7 

Medel   2,54     

Tabell 230. Fördelning av känslan av att musikskolan är i en kris. 

51,0 % av musiklärarna känner i någon grad att musikskolan befinner sig 
i en kris. 21,1 % känner mindre eller inte alls av denna kris.  

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 138 2,36 0,988 
50-66 143 2,59 1,263 
40-49 132 2,70 1,152 
Giltiga 413 2,54 1,147 
Tabell 231. Känslan av att musikskolan är i en kris uppdelat i olika ålders-
grupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 är den grupp som mest anser att musiksko-
lan befinner sig i en kris. 40-49 anser det minst. 
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Fråga B36b: Musikens kris 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”De genrer 
som musik-/kulturskolan av tradition vårdar befinner sig för tillfället i 
kris”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 54 123 123 74 34 408 9 
% 12,9 29,5 29,5 17,7 8,2 97,8 2,2 

Medel   2,78     

Tabell 232. Fördelning av informanternas känsla av att de genrer som mu-
sikskolan av tradition vårdar befinner sig för tillfället i kris. 
42,4 % av musiklärarna anser i någon grad att de genrer som musikskolan 
av tradition vårdar befinner sin för tillfället i kris. 25,9 % känner inte, el-
ler bara i låg grad, av denna kris. 

Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Musikskola 137 2,61 1,165 
Kulturskola 249 2,91 1,087 
Giltiga 386 2,80 1,146 
Tabell 233. Lärarnas känsla av att de genrer som musikskolan av tradition 
vårdar befinner sig för tillfället i kris uppdelat på musiklärare vid musik- 
respektive kulturskolor. 
Musiklärare vid kulturskolor anser, i högre grad än musiklärare vid mu-
sikskolor, att de genrer som musikskolan av tradition vårdar befinner sin 
för tillfället i kris. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 89 2,55 1,128 
Lärare med examen 319 2,85 1,138 
Giltiga 408 2,78 1,141 
Tabell 234. Instämmande i argumentet att barn och ungdomar måste få ett 
alternativ till den kommersiella musikkulturen uppdelad på lärare med ex-
amen och utan. 
Lärare utan examen anser, i högre grad än lärare med, att de genrer som 
musikskolan av tradition vårdar befinner sin för tillfället i kris. 

Fråga B36c: Modeflugor 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Oavsett 
vilka kortsiktiga modeflugor som för tillfället rasar bland barn, så kommer 
musik- och kulturskolans verksamhet alltid att attrahera dem”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 80 126 125 65 13 409 8 
% 19,2 30,2 30,0 15,6 3,1 98,1 1,9 

Medel   2,52     

Tabell 235. Fördelning av informanternas tilltro till musikskolans traditio-
nella undervisning. 
49,4 % av musiklärarna tror i någon grad att musikskolans verksamhet 
alltid kommer att locka barn, oavsett vilka kortsiktiga modeflugor som för 
tillfället rasar. 18,7 % är mera skeptiska. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 3 1,67 1,155 
Brass 37 2,14 0,918 
Piano/keyboard 78 2,36 1,057 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 12 2,50 1,087 
Stråk 78 2,51 1,029 
Gitarr 64 2,52 1,141 
Träblås 69 2,61 1,101 
Sång 20 2,75 0,786 
Slagverk 23 2,96 1,147 
Blockflöjt 10 3,00 1,247 
Diverse popinstrument 10 3,10 1,101 
Giltiga 404 2,52 1,074 
Tabell 236. Tilltro till musikskolans traditionella undervisning uppdelat på 
olika ämnesgrupper. 
Lärare i musik i rytmik är den ämnesgrupp som i särklass mest anser att 
musikskolans verksamhet alltid kommer att locka barn, oavsett vilka kort-
siktiga modeflugor som för tillfället rasar. Lärare i diverse popinstrument 
anser det minst. 



 156 

Fråga B36d: Framtidens arbetsuppgifter (r25d) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Framtidens 
arbetsuppgifter på musik-/kulturskolan kommer att vara helt olika da-
gens”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 41 137 141 66 25 410 7 
% 9,8 32,9 33,8 15,8 6,0 98,3 1,7 

Medel   2,75     

Tabell 237. Fördelning av vad informanterna tror om framtida arbetsupp-
gifter. 
42,7 % av musiklärarna tror i någon grad att framtidens arbetsuppgifter 
på musikskolan kommer att vara helt olika dagens. 21,8 % tror detta i 
mindre grad. 

Fråga B36e: Musikskolan om tio år (r25e) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är yt-
terst tveksamt om det överhuvudtaget finns någon musik-/kulturskola i 
Sverige om tio år”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 14 43 92 95 166 410 7 
% 3,4 10,3 22,1 22,8 39,8 98,3 1,7 

Medel   3,87     

Tabell 238. Fördelning av vad informanterna tror om musikskolans exi-
stens om tio år. 
13,7 % av musiklärarna hyser någon grad av tvivel på att det överhuvud-
taget finns någon musikskola i Sverige om tio år. 39,8 % tar helt avstånd 
från denna tanke. 
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Jämförelse inom frågeområdet B36: Musikskolans framtid 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Framtidstro Medel 
Oavsett vilka kortsiktiga modeflugor som för tillfället rasar bland 
barn, så kommer musik- och kulturskolans verksamhet alltid att 
attrahera dem 

2,52 

Den svenska musik-/kulturskolan är för tillfället i kris 2,54 
Framtidens arbetsuppgifter på musik-/kulturskolan kommer att 
vara helt olika dagens 2,75 

De genrer som musik-/kulturskolan av tradition vårdar befinner 
sig för tillfället i kris 2,78 

Det är ytterst tveksamt om det överhuvudtaget finns någon 
musik-/kulturskola i Sverige om tio år 3,87 

Tabell 239. Musiklärares framtidstro om musikskolan. 
Musiklärarna förhåller sig avvaktande gentemot framtiden. 
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Frågeområde B37: Samarbete inom kollegiet (k36) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på samarbetet med kollegorna?”. 

Fråga B37a: Gemensam pedagogik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att vi som arbetar i musik-/kulturskolan har en tydlig gemensam peda-
gogisk inriktning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 115 147 85 44 24 415 2 
% 27,6 35,3 20,4 10,6 5,8 99,5 0,5 

Medel   2,31     

Tabell 240. Fördelning av hur viktigt informanterna anser det vara att de 
som arbetar i musikskolan har en tydlig gemensam pedagogisk inriktning. 
62,9 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att de som 
arbetar i musikskolan har en tydlig gemensam pedagogisk inriktning. 16,4 
% ser detta som mindre viktigt. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 185 2,09 1,055 
Män 230 2,50 1,200 
Giltiga 415 2,31 1,154 
Tabell 241. Mäns och kvinnors syn på hur viktigt det är att alla musikpe-
dagogerna på musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa 
mål är tydliga för alla. 

Kvinnor tycker, i högre grad än män, att det är viktigt att de som arbetar i 
musikskolan har en tydlig gemensam pedagogisk inriktning. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 142 2,01 1,072 
40-49 134 2,26 1,143 
20-39 138 2,67 1,161 
Giltiga 414 2,31 1,155 
Tabell 242. Musiklärares syn på vikten av att alla musikpedagogerna på 
musikskolan arbetar mot gemensamma mål, och att dessa mål är tydliga 
för alla uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är den grupp som mest anser att det är vik-
tigt att de som arbetar i musikskolan har en tydlig gemensam pedagogisk 
inriktning. 20-39 anser det minst. 

Fråga B37b: Diskussionsklimat 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På min mu-
sik-/kulturskola finns det sällan möjlighet att föra diskussioner med kolle-
gor om angelägna pedagogiska frågor”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 46 58 78 100 134 416 1 
% 11 13,9 18,7 24,0 32,1 99,8 0,2 

Medel   2,48     

Tabell 243. Fördelning av informanternas upplevelse av möjligheterna till 
pedagogiska diskussioner. 
24,9 % av musiklärarna upplever att sällan finns möjlighet till pedagogis-
ka diskussioner på musikskolan. 52,1 % upplever att det åtminstone finns 
vissa möjligheter. 
 
 
 



 160 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 138 3,37 1,290 
40-49 134 3,37 1,417 
50-66 141 3,83 1,290 
Giltiga 415 3,53 1,358 
Tabell 244. Musiklärares upplevelse av möjligheterna till pedagogiska dis-
kussioner uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgrupperna 20-39 och 40-49 är som mest upplever att det 
sällan finns möjlighet till pedagogiska diskussioner på musikskolan. 50-66 
upplever det i mindre grad. 

Fråga B37c: Nya idéer 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På min mu-
sik-/kulturskola är vi öppna för att pröva nya pedagogiska idéer, även om 
det innebär att ifrågasätta de gamla”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 102 151 102 42 14 411 6 
% 24,5 36,2 24,5 10,1 3,4 98,6 1,4 

Medel   2,31     

Tabell 245. Fördelning av informanternas upplevelse av att kollegiet på 
deras musikskola är öppna för nya pedagogiska idéer. 
60,7 % av musiklärarna upplever att kollegiet på deras musikskola är öp-
pet för att pröva nya pedagogiska idéer, även om det innebär att ifrågasät-
ta de gamla. 13,5 % upplever detta i låg eller ingen grad. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 139 2,13 0,977 
40-49 133 2,35 1,045 
20-39 138 2,45 1,134 
Giltiga 410 2,31 1,060 
Tabell 246. Musiklärares upplevelse av att kollegiet på deras musikskola är 
öppna för nya pedagogiska idéer uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgrupperna 50-66 är de som mest upplever att kollegiet på 
deras musikskola är öppet för att pröva nya pedagogiska idéer, även om 
det innebär att ifrågasätta de gamla. 20-39 upplever det i minst grad. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Varuproducerande kommuner 49 1,92 0,886 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 55 2,09 1,110 
Större städer 43 2,21 1,189 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 2,33 0,923 
Pendlingskommuner 49 2,53 0,719 
Storstäder 35 2,54 1,146 
Glesbygdskommuner 33 2,55 1,121 
Förortskommuner 51 2,67 1,146 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 2,89 1,158 
Giltiga 411 2,31 1,058 
Tabell 247. Musiklärares upplevelse av att kollegiet på deras musikskola är 
öppna för nya pedagogiska idéer uppdelat på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i varuproducerande kommuner är de som mest upplever att kolle-
giet på deras musikskola är öppet för att pröva nya pedagogiska idéer, 
även om det innebär att ifrågasätta de gamla. Lärare i övriga kommuner 
med färre än 12 500 invånare är de som anser detta i minst grad. 
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Fråga B37d: Nystart 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det bästa 
vore att lägga ned musik-/kulturskolan och börja om på nytt”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 6 10 17 35 344 412 5 
% 1,4 2,4 4,1 8,4 82,5 98,8 1,2 

Medel   4,70     

Tabell 248. Fördelning av informanternas instämmande i att ”Det bästa 
vore att lägga ned musikskolan och börja om på nytt”. 
3,8 % av musiklärarna anser i någon grad att det bästa vore att lägga ned 
musikskolan och börja om på nytt. 82,5 % tar helt avstånd från denna 
åsikt. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 229 4,59 0,912 
Kvinnor 183 4,85 0,553 
Giltiga 412 4,70 0,783 
Tabell 249. Mäns och kvinnors instämmande i att ”Det bästa vore att läg-
ga ned musikskolan och börja om på nytt”. 
Män tycker, i högre grad än kvinnor, att det bästa vore att lägga ned mu-
sikskolan och börja om på nytt. 
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Jämförelse inom frågeområdet B37: Samarbete inom kollegiet (k36) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Samarbetsaspekt Medel 
Det är viktigt att vi som arbetar i musik-/kulturskolan har en  
tydlig gemensam pedagogisk inriktning 2,31 

På min musik-/kulturskola är vi öppna för att pröva nya pedago-
giska idéer, även om det innebär att ifrågasätta de gamla 2,31 

På min musik-/kulturskola finns det sällan möjlighet att föra 
diskussioner med kollegor om angelägna pedagogiska frågor 2,48 

Det bästa vore att lägga ned musik-/kulturskolan och börja om 
på nytt 4,70 

Tabell 250. Olika samarbetsaspekter inom musikskolans kollegium. 
Musiklärarna hyser inget stort engagemang för att förändra samarbetskli-
matet. Det är ovanligt att vilja lägga ned musikskolan för att börja om på 
nytt. 

Frågeområde A37: Vad är musik? 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vad är musik för Dig som musikpedagog?”. 

Fråga A37a: Musik som process 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Musik är i 
första hand en process i hjärnan hos den som spelar eller lyssnar”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 87 91 113 46 59 396 21 
% 20,9 21,8 27,1 11,0 14,1 95,0 5,0 

Medel   2,74     

Tabell 251. Fördelning av informanternas syn på musik som en process i 
hjärnan hos den som spelar eller lyssnar. 
42,7 % av musiklärarna anser i någon grad att musik i första hand är en 
process i hjärnan hos den som spelar eller lyssnar. 25,1 % håller inte med 
om detta. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 196 2,60 1,359 
Män 200 2,90 1,280 
Giltiga 396 2,74 1,327 
Tabell 252. Mäns och kvinnors syn på musik som en process i hjärnan hos 
den som spelar eller lyssnar. 
Kvinnor ser, i högre grad än män, musik som en process i hjärnan hos den 
som spelar eller sjunger. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 118 2,52 1,279 
20-39 128 2,75 1,310 
40-49 149 2,92 1,363 
Giltiga 395 2,74 1,328 
Tabell 253. Musiklärares syn på musik som en process i hjärnan hos den 
som spelar eller lyssnar uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgrupperna 50-66 är de som mest musik som en process i 
hjärnan hos den som spelar eller sjunger. 40-49 ser det i minst grad. 
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Fråga A37b: Musik som produkt 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Musik är i 
första hand den klingande produkten av någons spel”. 
 In- 

stämmer  
helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 117 116 106 34 28 401 16 
% 28,1 27,8 25,4 8,2 6,7 96,2 3,8 

Medel   2,35     

Tabell 254. Fördelning av informanternas syn på musik som den klingande 
produkten av någons spel. 
55,9 % av musiklärarna anser i någon grad att musik i första hand är den 
klingande produkten av någons spel. 14,9 % håller inte med om detta. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Piano/keyboard 70 2,01 1,097 
Blockflöjt 13 2,08 1,188 
Träblås 85 2,18 0,953 
Brass 48 2,33 1,191 
Gitarr 36 2,39 1,128 
Stråk 69 2,52 1,357 
Diverse popinstrument 15 2,60 1,242 
Sång 30 2,73 1,437 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 6 2,83 0,753 
Slagverk 19 2,95 1,268 
Rytmik 3 3,00 1,000 
Giltiga 394 2,36 1,190 
Tabell 255. Musiklärares syn musik som den klingande produkten av nå-
gons spel fördelat på olika ämnesgrupper. 
Lärare i piano/keyboard är de som mest ser musik som den klingande pro-
dukten av någons spel. Rytmiklärarna ser det i minst grad. 
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Fråga A37c: Musik som partitur 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Musik är i 
första hand det som är nedtecknat i noter”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 2 8 71 97 221 399 18 
% 0,5 1,9 17 23,3 53,0 95,7 4,3 

Medel   4,32     

Tabell 256. Fördelning av informanternas syn på musik som det som är 
nedtecknat i noter. 
2,4 % av musiklärarna anser i någon grad att musik i första hand är det 
som är nedtecknat i noter. 73,6 % håller inte med om detta. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,01. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 124 4,15 1,012 
Lärare med examen 275 4,40 0,787 
Giltiga 399 4,32 0,870 
Tabell 257. Musiklärares syn på musik som det som är nedtecknat i noter 
uppdelad på lärare med examen och utan. 

Lärare utan examen ser, i högre grad än lärare med, musik som i första 
hand det som är nedtecknat i noter. 
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Jämförelse inom frågeområdet A37: Vad är musik? 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Musiksyn Medel 
Musik är i första hand den klingande produkten av någons spel 2,35 
Musik är i första hand en process i hjärnan hos den som spelar 
eller lyssnar 2,74 

Musik är i första hand det som är nedtecknat i noter 4,32 
Tabell 258. Musiklärares musiksyn. 

Musiklärarna ser – utifrån enkätens förslag – i första hand musik som den 
klingande produkten av någons spel. Det är ovanligt att betrakta musik 
som det som är nedtecknat i noter. 

Frågeområde 38: Musikpedagogiska grundtankar  

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vilka är dina musikpedagogiska grundtankar?”. 

Fråga 38a: Sången som grund 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”För mig 
som musiklärare är sången den självklara utgångspunkten för nybörjarun-
dervisning på instrument”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 163 199 196 138 130 826 8 
% 19,5 23,9 23,5 16,5 15,6 99,0 1,0 

Medel   2,85     

Tabell 259. Fördelning av informanternas instämmande i att sången är den 
självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 
43,4 % av musiklärarna anser att sången är en god utgångspunkt för ny-
börjarundervisning på instrument. 32,1 % anser det inte. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 391 2,35 1,254 
Män 435 3,29 1,266 
Giltiga 826 2,85 1,344 
Tabell 260. Mäns och kvinnors syn på sången som den självklara utgångs-
punkten för nybörjarundervisning på instrument. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att sången är den självklara utgångs-
punkten för nybörjarundervisning på instrument. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Sång 50 1,68 0,913 
Rytmik 6 1,68 0,970 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,00 0,970 
Stråk 153 2,35 1,290 
Blockflöjt 22 2,64 1,399 
Piano/keyboard 153 2,82 1,262 
Brass 89 2,82 1,221 
Träblås 157 3,06 1,279 
Gitarr 100 3,45 1,258 
Diverse popinstrument 25 3,72 1,021 
Slagverk 42 3,88 1,347 
Giltiga 815 2,84 1,346 
Tabell 261. Musiklärares syn på sången som den självklara utgångspunk-
ten för nybörjarundervisning på instrument fördelat på olika ämnesgrup-
per. 
Lärare i sång och lärare i rytmik är de som mest anser att sången är den 
självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. Slag-
verkslärarna anser det i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
40-49 289 2,69 1,314 
50-66 268 2,86 1,357 
20-39 267 2,99 1,347 
Giltiga 824 2,84 1,343 
Tabell 262. Musiklärares syn på sången som den självklara utgångspunk-
ten för nybörjarundervisning på instrument uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 40-49 är de som mest anser att sången är den 
självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 20-39 
anser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 112 2,47 1,355 
Förortskommuner 99 2,62 1,390 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 76 2,83 1,258 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 105 2,84 1,435 
Större städer 92 2,88 1,382 
Varuproducerande kommuner 99 2,99 1,199 
Pendlingskommuner 100 3,01 1,283 
Glesbygdskommuner 72 3,03 1,300 
Storstäder 71 3,13 1,372 
Giltiga 826 2,85 1,344 
Tabell 263. Musiklärares syn på sången som den självklara utgångspunk-
ten för nybörjarundervisning på instrument uppdelat på lärare i olika 
kommuntyper. 
Lärare i övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare är de som mest 
anser att sången är den självklara utgångspunkten för nybörjarundervis-
ning på instrument. Lärare i storstäder anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
SMI 141 2,67 1,257 
Äldre utbildningar före OMUS 139 2,72 1,341 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 2,75 1,372 
GG 72 2,81 1,370 
Tvåämneslärare 17 2,82 1,237 
Utländska utbildningar 21 2,86 1,526 
Saknar examen 198 3,15 1,328 
Kyrkomusiker 16 3,31 1,195 
Giltiga 826 2,85 1,344 
Tabell 264. Musiklärares syn på sången som den självklara utgångspunk-
ten för nybörjarundervisning på instrument uppdelat på lärare med olika 
examen. 
Lärare med med examen från SMI är de som mest anser att sången är den 
självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. Lärare 
med kyrkomusikerexamen är de som anser detta i minst grad. 

Fråga 38b: Rytmen som grund 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”För mig 
som musiklärare är rytmiken den självklara utgångspunkten för nybörjar-
undervisningen på instrument”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 180 270 94 94 40 821 13 
% 21,6 32,4 28,4 11,3 4,8 98,4 1,6 

Medel   2,47     

Tabell 265. Fördelning av informanternas instämmande i att rytmiken är 
den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 

54,0 % av musiklärarna anser att är rytmiken en god utgångspunkt för 
nybörjarundervisning på instrument. 16,1 % anser det inte. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 388 2,28 1,031 
Män 433 2,64 1,470 
Giltiga 821 2,47 1,294 
Tabell 266. Mäns och kvinnors syn på rytmiken som den självklara ut-
gångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 
Kvinnor anser, i betydligt högre grad än män, att rytmiken är den självkla-
ra utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 1,94 1,056 
Slagverk 42 1,95 1,188 
Rytmik 6 2,17 0,983 
Sång 48 2,19 1,104 
Stråk 151 2,28 1,034 
Blockflöjt 22 2,32 1,211 
Brass 89 2,39 1,029 
Piano/keyboard 152 2,47 1,061 
Träblås 157 2,55 1,047 
Diverse popinstrument 25 2,72 1,100 
Gitarr 100 3,11 2,256 
Giltiga 810 2,47 1,300 
Tabell 267. Musiklärares syn på rytmiken som den självklara utgångs-
punkten för nybörjarundervisning på instrument fördelat på olika ämnes-
grupper. 
Lärare i musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon och lärare i 
slagverk är de grupper som i särklass mest anser att rytmiken är den själv-
klara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. Gitarrlä-
rarna anser det i särklass i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Utländska utbildningar 20 2,25 1,164 
Saknar examen 196 2,38 1,086 
Kyrkomusiker 16 2,38 1,088 
Äldre utbildningar före OMUS 139 2,40 1,095 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 220 2,45 1,128 
SMI 141 2,49 1,106 
GG 72 2,58 1,058 
Tvåämneslärare 17 4,00 4,743 
Giltiga 821 2,47 1,294 
Tabell 268. Musiklärares syn på rytmiken som den självklara utgångs-
punkten för nybörjarundervisning på instrument uppdelat på lärare med 
olika examen. 
Lärare med med utländsk examen är de som mest anser att rytmiken är 
den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 
Lärare med tvåämnesexamen är de som i särklass anser detta i minst grad. 

Fråga 38c: Olika genrer 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är bra 
att musik-/kulturskolans elever spelar/sjunger musik från skilda genrer, 
t.ex. barockmusik och hip-hop”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 521 201 84 13 5 824 10 
% 62,5 24,1 10,1 1,6 0,6 98,8 0,2 

Medel   1,52     

Tabell 269. Fördelning av informanternas instämmande i att det är bra att 
musikskolans elever spelar eller sjunger musik från skilda genrer. 

86,6 % av musiklärarna anser i någon grad att det är bra att musik elever 
spelar/sjunger musik från skilda genrer. 3,2 % anser det inte. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,001. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 389 1,42 0,741 
Män 435 1,61 0,820 
Giltiga 824 1,52 0,789 
Tabell 270. Mäns och kvinnors åsikt om det är bra att musikskolans elever 
spelar eller sjunger musik från skilda genrer. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att det är bra att musikskolans elever 
spelar eller sjunger musik från skilda genrer. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Tvåämneslärare 17 1,24 0,562 
Utländska utbildningar 21 1,29 0,561 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 1,41 0,742 
SMI 140 1,49 0,773 
Äldre utbildningar före OMUS 140 1,53 0,724 
GG 73 1,59 0,955 
Saknar examen 196 1,67 0,846 
Kyrkomusiker 15 1,73 0,704 
Giltiga 824 1,52 0,789 
Tabell 271. Musiklärares åsikt om det är bra att musikskolans elever spe-
lar eller sjunger musik från skilda genrer uppdelat på lärare med olika ex-
amen. 
Lärare med med tvåämnesexamen är de som mest anser att rytmiken är 
den självklara utgångspunkten för nybörjarundervisning på instrument. 
Lärare med kyrkomusikerexamen är de som anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
40-49 288 1,45 0,786 
20-39 268 1,48 0,786 
50-66 266 1,64 0,800 
Giltiga 822 1,52 0,788 
Tabell 272. Musiklärares åsikt om det är bra att musikskolans elever spe-
lar eller sjunger musik från skilda genrer uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgrupperna 40-49 och 20-39 är de som mest anser att det är 
bra att musikskolans elever spelar eller sjunger musik från skilda genrer. 
50-66 anser det minst. 

Fråga 38d: Elevernas egen musik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att man på musik-/kulturskolan ägnar sig åt elevens/elevernas egen 
musik”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 209 279 247 70 18 823 11 
% 25,1 33,5 29,6 8,4 2,2 98,7 1,3 

Medel   2,28     

Tabell 273. Fördelning av informanternas instämmande i att det är viktigt 
att man på musikskolan ägnar sig åt elevernas egen musik. 
58,6 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att man på 
musikskolan ägnar sig åt elevernas egen musik. 10,6 % anser det inte. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Diverse popinstrument 25 1,96 0,978 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,00 0,840 
Rytmik 6 2,00 0,894 
Gitarr 100 2,00 0,912 
Blockflöjt 22 2,09 0,971 
Sång 51 2,20 1,077 
Slagverk 42 2,26 0,912 
Piano/keyboard 153 2,29 0,998 
Brass 89 2,33 1,064 
Träblås 156 2,33 1,064 
Stråk 149 2,50 1,018 
Giltiga 811 2,27 1,003 
Tabell 274. Musiklärares syn på huruvida det är viktigt att man på musik-
skolan ägnar sig åt elevernas egen musik fördelat på olika ämnesgrupper. 
Lärare i diverse popinstrument är den grupp som mest anser att det är vik-
tigt att man på musikskolan ägnar sig åt elevernas egen musik. Stråklärar-
na anser det i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
GG 73 1,92 0,862 
Utländska utbildningar 20 2,15 1,040 
Saknar examen 195 2,26 0,987 
SMI 142 2,27 0,952 
Tvåämneslärare 17 2,29 1,105 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 222 2,30 1,030 
Kyrkomusiker 16 2,38 0,957 
Äldre utbildningar före OMUS 138 2,51 1,069 
Giltiga 823 2,28 1,006 
Tabell 275. Musiklärares syn på huruvida det är viktigt att man på musik-
skolan ägnar sig åt elevernas egen musik uppdelat på lärare med olika ex-
amen. 
Lärare med med GG-examen är de som mest anser att det är viktigt att 
man på musikskolan ägnar sig åt elevernas egen musik. Lärare med äldre 
examen före OMUS-reformen är de som anser detta i minst grad. 

Fråga 38e: Musikpedagogisk filosofi 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt för mig som musiklärare att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som 
grund för mitt arbete”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 332 268 157 44 13 814 20 
% 39,8 32,1 18,8 5,3 1,6 97,6 2,4 

Medel   1,94     

Tabell 276. Fördelning av informanternas instämmande i att det är viktigt 
för dem som musiklärare att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som 
grund för sitt arbete. 
71,9 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt för dem som 
musiklärare att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund för sitt 
arbete. 6,9 ser det som mindre viktigt. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 264 1,79 0,938 
40-49 281 1,89 0,964 
20-39 267 2,15 1,001 
Giltiga 812 1,94 0,979 
Tabell 277. Musiklärares åsikt om det är viktigt för dem som musiklärare 
att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund för sitt arbete uppde-
lat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 50-66 är de som mest anser att det är viktigt för 
dem som musiklärare att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund 
för sitt arbete. 20-39 anser det minst. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Större städer 92 1,71 0,859 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 103 1,80 0,867 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 111 1,82 0,886 
Förortskommuner 97 1,90 1,085 
Storstäder 70 1,91 1,032 
Pendlingskommuner 100 1,99 0,948 
Glesbygdskommuner 70 2,03 0,978 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 74 2,14 0,911 
Varuproducerande kommuner 97 2,26 1,139 
Giltiga 814 1,94 0,979 
Tabell 278. Musiklärares åsikt om det är viktigt för dem som musiklärare 
att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund för sitt arbete uppde-
lat på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i större städer är de som mest anser att det är viktigt för dem som 
musiklärare att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund för sitt 
arbete. Lärare i varuproducerande kommuner anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen  
Skillnader i instämmande mellan lärare med olika examen är signifikanta 
på nivån 0,05. 

Examen Antal Medel Standardavvikelse 
Äldre utbildningar före OMUS 137 1,70 0,934 
Utländska utbildningar 20 1,75 0,967 
SMI 140 1,90 0,931 
Ettämneslärare efter OMUS utom GG 219 1,93 1,023 
GG 71 2,07 1,046 
Saknar examen 195 2,08 0,899 
Kyrkomusiker 15 2,13 1,246 
Tvåämneslärare 17 2,24 1,200 
Giltiga 814 1,94 0,979 
Tabell 279. Musiklärares åsikt om det är viktigt för dem som musiklärare 
att ha en tydlig musikpedagogisk filosofi som grund för sitt arbete uppde-
lat på lärare med olika examen. 
Lärare med med äldre examen före OMUS-reformen är de som mest anser 
att det är viktigt för dem som musiklärare att ha en tydlig musikpedago-
gisk filosofi som grund för sitt arbete. Lärare med tvåämnesexamen är de 
som anser detta i minst grad. 
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Fråga 38f: Spel på riktigt eller efter noter 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigare att eleverna kan känna att de musicerar på riktigt än att de kan spe-
la efter noter”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 335 236 165 52 30 818 16 
% 40,2 28,3 19,8 6,2 3,6 98,1 1,9 

Medel   2,03     

Tabell 280. Fördelning av informanternas instämmande i det är viktigare 
att eleverna kan känna att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter 
noter. 
68,5 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigare att eleverna 
kan känna att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter. 9,8 
% anser det inte, helt eller delvis. 

Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Borgerlig 251 1,90 1,029 
Annan 284 2,01 1,109 
Vänster 283 2,16 1,123 
Giltiga 818 2,03 1,094 
Tabell 281. Musiklärares åsikt om det är viktigare att eleverna kan känna 
att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter uppdelad på mu-
siklärare i kommuner med olika politiskt styre. 
Musiklärare i kommuner med borgerligt styre är den grupp som mest an-
ser att det är viktigare att eleverna kan känna att de musicerar på riktigt 
än att de kan spela efter noter. Lärare i vänsterstyrda kommuner anser 
detta minst. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 431 1,94 1,062 
Kvinnor 387 2,12 1,122 
Giltiga 818 2,02 1,094 
Tabell 282. Mäns och kvinnors åsikt om det är viktigare att eleverna kan 
känna att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter. 
Män anser, i högre grad än kvinnor, att det är viktigare att eleverna kan 
känna att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,001. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 111 1,74 1,051 
Förortskommuner 97 1,79 1,030 
Storstäder 70 1,91 1,032 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 76 1,97 1,019 
Pendlingskommuner 97 2,00 1,127 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 102 2,16 1,192 
Varuproducerande kommuner 100 2,23 1,072 
Glesbygdskommuner 72 2,25 1,135 
Större städer 93 2,26 1,052 
Giltiga 818 2,03 1,094 
Tabell 283. Musiklärares åsikt om det är viktigare att eleverna kan känna 
att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter uppdelat på lära-
re i olika kommuntyper. 

Lärare i övriga kommuner med fler än 12 500-25 000 invånare är de som 
mest anser att det är viktigare att eleverna kan känna att de musicerar på 
riktigt än att de kan spela efter noter. Lärare i större städer och i gles-
bygdskommuner anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Diverse popinstrument 25 1,68 0,802 
Gitarr 99 1,76 1,031 
Slagverk 43 1,79 0,914 
Rytmik 5 1,80 1,789 
Sång 51 1,82 0,932 
Stråk 149 1,87 0,995 
Blockflöjt 21 2,10 1,091 
Piano/keyboard 152 2,15 1,132 
Brass 87 2,26 1,243 
Träblås 156 2,26 1,124 
Musik i grundsk./gymn., kompanjon 18 2,28 1,179 
Giltiga 806 2,03 1,093 
Tabell 284. Musiklärares åsikt om det är viktigare att eleverna kan känna 
att de musicerar på riktigt än att de kan spela efter noter fördelat på olika 
ämnesgrupper. 
Lärare i diverse popinstrument är den grupp som mest anser att det är vik-
tigare att eleverna kan känna att de musicerar på riktigt än att de kan spe-
la efter noter. Musik i grundskola, gymnasium eller kompanjon anser det i 
minst grad. 

Fråga 38g: Lära på känsla 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att eleverna går på känslan när de lär sig spela”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 163 199 196 138 130 826 8 
% 19,5 23,9 23,5 16,5 15,6 99,0 1,0 

Medel   2,31     

Tabell 285. Fördelning av informanternas instämmande i att det är viktigt 
att eleverna går på känslan när de lär sig spela. 
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43,4 % av musiklärarna anser i någon grad att det är viktigt att eleverna 
går på känslan när de lär sig spela. 32,1 % tar helt eller delvis avstånd från 
detta. 

Jämförelse inom frågeområdet 38: Musikpedagogiska grundtankar 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Musikpedagogiska grundtankar Medel 
Det är bra att musik-/kulturskolans elever spelar/sjunger musik 
från skilda genrer, t.ex. barockmusik och hip-hop 1,52 

Det är viktigt för mig som musiklärare att ha en tydlig musikpeda-
gogisk filosofi som grund för mitt arbete 1,94 

Det är viktigare att eleverna kan känna att de musicerar på riktigt 
än att de kan spela efter noter 2,03 

Det är viktigt att man på musik-/kulturskolan ägnar sig åt ele-
vens/elevernas egen musik 2,28 

Det är viktigt att eleverna går på känslan när de lär sig spela 2,31 
För mig som musiklärare är rytmiken den självklara utgångspunk-
ten för nybörjarundervisningen på instrument 2,47 

För mig som musiklärare är sången den självklara utgångspunkten 
för nybörjarundervisning på instrument 2,85 

Tabell 286. Musiklärares musikpedagogiska grundtankar. 

Musiklärarna bejakar – utifrån enkätens förslag – spel i olika genrer. De 
anser i relativt hög grad att det är viktigt att ha en tydlig musikpedagogisk 
filosofi som grund för sitt arbete. Det är mindre populärt att ha rytmik el-
ler sång som utgångspunkt. 



 183 

Frågeområde A39: Arbetets villkor (k37) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på Ditt arbete som musikpedagog på mu-
sik-/kulturskolan?”. 

Fråga A39a: Kulturell nedrustning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Allmän kul-
turell nedrustning gör mig orolig för framtiden”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 271 71 44 17 11 414 3 
% 65,0 17,0 10,6 4,1 2,6 99,3 0,7 

Medel   1,61     

Tabell 287. Fördelning av informanternas oro inför framtiden. 

82,0 % av musiklärarna är i någon grad oroade inför framtiden p.g.a. kul-
turell nedrustning. 2,6 % är det inte alls. 

Fråga A39b: Förändrade villkor som utmaning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Föränd-
ringarna i samhället är en positiv utmaning som öppnar för nya musikpe-
dagogiska möjligheter”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 35 98 142 78 55 408 9 
% 8,4 23,5 34,1 18,7 13,2 97,8 2,2 

Medel   3,05     

Tabell 288. Fördelning av informanternas syn på förändringar i samhället. 

31,9 % av musiklärarna har svårt att se förändringarna i samhället som en 
positiv utmaning. Lika många kan i någon grad det se samhällets föränd-
ringar som en positiv utmaning. 
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Fråga A39c: Disparata krav 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Alla krav 
från olika håll får det att kännas som att hur jag än gör så blir det fel”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 11 36 89 108 169 413 4 
% 2,6 8,6 21,3 25,9 40,5 99,0 1,0 

Medel   3,94     

Tabell 289. Fördelning av informanternas upplevelse av disparata krav. 

9,2 % av musiklärarna upplever i någon grad att de disparata krav som 
ställs på dem är betungande. 40,5 % upplever inte alls detta. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Glesbygdskommuner 38 3,47 1,057 
Storstäder 36 3,67 1,242 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 3,74 1,057 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 3,89 1,219 
Varuproducerande kommuner 50 3,90 1,147 
Större städer 43 4,05 0,815 
Förortskommuner 47 4,06 1,071 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 57 4,21 1,031 
Pendlingskommuner 51 4,22 0,966 
Giltiga 413 3,94 1,101 
Tabell 290. Musiklärares upplevelse av disparata krav uppdelat på lärare i 
olika kommuntyper. 
Lärare i glesbygdskommuner är de som mest upplever att de disparata 
krav som ställs på dem är betungande. Lärare i pendlingskommuner upp-
lever detta i minst grad. 
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Fråga A39d: Gemensam riktning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På vår mu-
sik-/kulturskola drar vi alla åt samma håll”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 62 130 97 70 55 414 3 
% 14,9 31,2 23,3 16,8 13,2 99,3 0,7 

Medel   2,82     

Tabell 291. Fördelning av informanternas uppfattning om gemensam rikt-
ning. 
46,1 % av musiklärarna upplever i någon grad att alla på musikskolan 
drar åt samma håll. 20,0 % upplever det inte eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,001. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Varuproducerande kommuner 51 2,35 1,128 
Pendlingskommuner 51 2,41 1,252 
Förortskommuner 47 2,70 1,232 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 2,71 1,063 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 57 2,79 1,385 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 2,85 1,133 
Glesbygdskommuner 38 2,89 1,391 
Större städer 43 3,33 1,149 
Storstäder 36 3,67 1,095 
Giltiga 414 2,82 1,259 
Tabell 292. Musiklärares uppfattning om gemensam riktning uppdelat på 
lärare i olika kommuntyper. 

Lärare i varuproducerande kommuner är de som mest upplever att alla på 
musikskolan drar åt samma håll. Lärare i storstäder upplever detta i minst 
grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Musikskola 136 2,62 1,247 
Kulturskola 253 2,92 1,240 
Giltiga 389 2,82 1,249 
Tabell 293. Musiklärares uppfattning om gemensam riktning uppdelad på 
musiklärare vid musik- respektive kulturskolor 
Musiklärare vid musikskolor upplever, i högre grad än musiklärare vid 
kulturskolor, att alla på musikskolan drar åt samma håll. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 103 2,59 1,232 
Lärare med examen 311 2,90 1,261 
Giltiga 414 2,82 1,259 
Tabell 294. Musiklärares uppfattning om gemensam riktning uppdelad på 
lärare med examen och utan. 

Lärare utan examen upplever, i högre grad än lärare med, att alla på mu-
sikskolan drar åt samma håll. 
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Fråga A39e: Nya synsätt 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att försöka 
etablera nya pedagogiska synsätt på vår musik-/kulturskola medför risk 
för utbrändhet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 25 79 127 96 82 409 8 
% 6,0 18,9 30,5 23,0 19,1 98,1 1,9 

Medel   3,32     

Tabell 295. Fördelning av informanternas upplevelse av möjligheter för 
nytänkande. 
24,9 % av musiklärarna ser det som mer eller mindre hopplöst att försöka 
etablera nya pedagogiska synsätt på musikskolan. 42,1 ser inga stora pro-
blem med detta. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 206 3,19 1,100 
Kvinnor 203 3,45 1,231 
Giltiga 409 3,32 1,173 
Tabell 296. Mäns och kvinnors upplevelse av möjligheter för nytänkande. 

Män anser, i högre grad än kvinnor, att det är hopplöst att försöka etable-
ra nya pedagogiska synsätt på musikskolan. 
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Fråga A39f: Stöd av skolledning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På vår mu-
sik-/kulturskola har vi lärare ett gott stöd av musikledare/rektor”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 195 91 73 25 27 411 6 
% 46,8 21,8 17,5 6,0 6,5 98,6 1,4 

Medel   2,02     

Tabell 297. Fördelning av informanternas upplevelse av rektors stöd. 

68,5 % av musiklärarna känner att de har stöd av musikledaren. 12,5 % 
känner det inte, eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Varuproducerande kommuner 50 1,62 0,830 
Pendlingskommuner 50 1,76 1,080 
Större städer 43 1,95 0,999 
Förortskommuner 48 2,00 1,185 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 39 2,08 1,156 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 53 2,15 1,246 
Glesbygdskommuner 39 2,23 1,404 
Storstäder 36 2,67 1,493 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 57 2,79 1,385 
Giltiga 414 2,02 1,218 
Tabell 298. Musiklärares upplevelse av rektors stöd uppdelat på lärare i 
olika kommuntyper. 
Lärare i varuproducerande kommuner är de som mest känner att de har 
stöd av musikledaren. Lärare i övriga kommuner med 12 500-25 000 invå-
nare upplever detta i minst grad. 
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Jämförelse inom frågeområdet A39: Arbetets villkor (k37) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Påverkande faktor Medel 
Allmän kulturell nedrustning gör mig orolig för framtiden 1,61 
På vår musik-/kulturskola har vi lärare ett gott stöd av 
musikledare/rektor 2,02 

På vår musik-/kulturskola drar vi alla åt samma håll 2,82 
Förändringarna i samhället är en positiv utmaning som öppnar 
för nya musikpedagogiska möjligheter 3,05 

Att försöka etablera nya pedagogiska synsätt på vår 
musik-/kulturskola medför risk för utbrändhet 3,32 

Alla krav från olika håll får det att kännas som att hur jag än gör 
så blir det fel 3,94 

Tabell 299. Faktorer som påverkar musiklärarnas syn på sitt arbete. 

Relativt många musiklärare är oroade av allmän kulturell nedrustning. 
Färre upplever att disparata krav gör att det blir fel hur de än gör. 
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Frågeområde B39: Syn på musikalisk kompetens 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på Din kompetens som musikpedagog på 
musik-/kulturskolan?”. 

Fråga B39a: Spelskicklighet som pedagogisk nyckel 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Min egen 
sång-/spelskicklighet är en verksam pedagogisk nyckel”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 203 156 49 3 3 414 3 
% 48,7 37,4 11,8 0,7 0,7 99,3 0,7 

Medel   1,66     

Tabell 300. Fördelning av informanternas syn på vikten av egen musikalisk 
kompetens. 
86,1 % av musiklärarna anser i åtminstone någon grad deras egen sång- 
eller spelskicklighet vara en verksam pedagogisk nyckel. 1,4 % anser det 
inte eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
Skillnader i instämmande mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor 
är signifikanta på nivån 0,05. 

Skoltyp Antal Medel Standardavvikelse 
Kulturskola 252 1,60 0,693 
Musikskola 139 1,76 0,841 
Giltiga 391 1,65 0,752 
Tabell 301. Musiklärares syn på vikten av egen musikalisk kompetens 
uppdelad på musiklärare vid musik- respektive kulturskolor 
Musiklärare vid kulturskolor upplever, i högre grad än musiklärare vid 
musikskolor, att deras egen sång- eller spelskicklighet är en verksam peda-
gogisk nyckel. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,05. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Storstäder 35 1,43 0,655 
Större städer 50 1,50 0,614 
Förortskommuner 51 1,53 0,703 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 1,58 0,667 
Glesbygdskommuner 35 1,66 0,802 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 1,68 0,739 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 1,75 0,837 
Varuproducerande kommuner 48 1,90 0,778 
Pendlingskommuner 49 1,90 0,963 
Giltiga 414 1,66 0,769 
Tabell 302. Musiklärares syn på vikten av egen musikalisk kompetens 
uppdelat på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i storstäder är de som mest anser att deras egen sång- eller spel-
skicklighet är en verksam pedagogisk nyckel. Lärare i pendlingskommuner 
upplever detta i minst grad. 

Fråga B39b: Musikaliskt sammanhang utan spelskicklighet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Man behö-
ver inte alltid kunna ett instrument så väldigt bra för att skapa ett funge-
rande musikaliskt sammanhang”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 87 136 91 65 36 415 2 
% 20,9 32,6 21,8 15,6 8,6 99,5 0,5 

Medel   2,58     

Tabell 303. Fördelning av informanternas syn på instrumental färdighet 
som förutsättning för ett fungerande musikaliskt sammanhang. 

53,5 % av musiklärarna anser att man inte alltid behöver kunna ett in-
strument så väldigt bra för att skapa ett fungerande musikaliskt samman-
hang. 24,2 % håller inte obetingat med om detta. 
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Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 2,29 1,160 
Glesbygdskommuner 35 2,31 0,993 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 2,39 1,216 
Pendlingskommuner 49 2,41 1,019 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 2,46 1,275 
Storstäder 35 2,54 1,421 
Varuproducerande kommuner 49 2,65 1,267 
Större städer 50 2,98 1,237 
Förortskommuner 51 3,06 1,207 
Giltiga 415 2,58 1,225 
Tabell 304. Musiklärares syn på instrumental färdighet som förutsättning 
för ett fungerande musikaliskt sammanhang uppdelat på lärare i olika 
kommuntyper. 

Lärare i övriga kommuner med färre än 12 500 invånare är de som mest 
anser att man inte alltid behöver kunna ett instrument så väldigt bra för 
att skapa ett fungerande musikaliskt sammanhang. Lärare i förortskom-
muner upplever detta i minst grad. 
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Fråga B39c: Lärarens spelskicklighet som förutsättning för elevens utveckling 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Ämneskur-
sens lärare måste vara skickliga musiker, för att eleverna skall kunna ut-
vecklas på sina instrument”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 111 178 79 32 14 414 3 
% 26,6 42,7 18,9 7,7 3,4 99,3 0,7 

Medel   2,18     

Tabell 305. Fördelning av informanternas syn på instrumental färdighet 
som förutsättning för elevernas utveckling. 
69,3 % av musiklärarna anser i någon grad att ämneskursens lärare måste 
vara skickliga musiker för att eleverna skall kunna utvecklas på sina in-
strument. 11,1 % anser det inte eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan musiklärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifi-
kanta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Större städer 50 1,80 0,969 
Storstäder 35 1,91 0,818 
Förortskommuner 51 1,98 0,756 
Pendlingskommuner 49 2,16 1,067 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 52 2,17 0,901 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 56 2,32 1,046 
Varuproducerande kommuner 48 2,35 1,158 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 38 2,42 1,177 
Glesbygdskommuner 35 2,57 1,092 
Giltiga 414 2,18 1,021 
Tabell 306. Musiklärares syn på instrumental färdighet som förutsättning 
för elevernas utveckling uppdelat på lärare i olika kommuntyper. 

Lärare i större städer är de som mest anser att ämneskursens lärare måste 
vara skickliga musiker för att eleverna skall kunna utvecklas på sina in-
strument. Lärare i glesbygdskommuner upplever detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Annan 148 2,01 0,892 
Vänster 140 2,26 1,029 
Borgerlig 126 2,29 1,130 
Giltiga 414 2,18 1,021 
Tabell 307. Musiklärares syn på instrumental färdighet som förutsättning 
för elevernas utveckling uppdelad på musiklärare i kommuner med olika 
politiskt styre. 
Musiklärare i kommuner med annat politiskt styre än borgerligt eller väns-
ter anser i högre grad än andra att ämneskursens lärare måste vara skickli-
ga musiker för att eleverna skall kunna utvecklas på sina instrument. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 319 2,11 0,994 
Lärare utan examen 95 2,40 1,086 
Giltiga 414 2,18 1,021 
Tabell 308. Musiklärares syn på instrumental färdighet som förutsättning 
för elevernas utveckling uppdelad på lärare med examen och utan. 
Lärare med examen anser, i högre grad än lärare utan, att ämneskursens 
lärare måste vara skickliga musiker för att eleverna skall kunna utvecklas 
på sina instrument. 
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Jämförelse inom frågeområdet B39: Syn på musikalisk kompetens (k37) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Påverkande faktor Medel 
Min egen sång-/spelskicklighet är en verksam pedagogisk nyckel 1,66 
Ämneskursens lärare måste vara skickliga musiker, för att eleverna 
skall kunna utvecklas på sina instrument 2,18 

Man behöver inte alltid kunna ett instrument så väldigt bra för att 
skapa ett fungerande musikaliskt sammanhang 2,58 

Tabell 309. Faktorer som påverkar musiklärarnas syn musikalisk kompe-
tens. 
Relativt många musiklärare ser sin egen sång-/spelskicklighet som en verk-
sam pedagogisk nyckel. Färre upplever att man inte alltid behöver kunna 
ett instrument så väldigt bra för att skapa ett fungerande musikaliskt sam-
manhang. 
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Fråga A40: Läxor 

Informanterna angav vilka former av läxor de ger sina ämneskurselever 
utöver vanlig spelläxa ur instrumentskola. Informanterna kryssade för ing-
et, ett eller flera av fem förslag samt/eller ”Annat, nämligen:”. Några in-
formanter angav mer än ett eget alternativ.  

Typ av läxa Antal Procent 
Öva till inspelad musikbakgrund 303 72,7 
Lyssna på musik 247 59,2 
Inspelade band med instruktioner 48 11,5 
Läsa någon text om tonsättare/musik 47 11,3 
Musikteori 15 3,6 
Titta på videoinspelning av sig själv 12 2,9 
Komponera, göra egna låtar 10 2,4 
Lösblad 7 1,7 
Uppvärmningsövningar/teknikövningar 6 1,4 
Egenhändigt konstruerat material 6 1,4 
Planka 5 1,2 
Utantillåtar 6 1,4 
Bredvidmaterial 4 1,0 
Gehörsspel 5 1,2 
Samspel 4 1,0 
Videoinstruktioner 3 0,7 
Kunna ta ut låtar 3 0,7 
Berättelser till musik 3 0,7 
Egna inspelningar, lyssna på sig själv 3 0,7 
Ta reda på okända ord i sångtext 3 0,7 
fixa egna spelningar 3 0,7 
Gå på konsert 2 0,5 
Fritt val bland inspelat material 2 0,5 
Populära låtar 2 0,5 
Inspelning av aktuell läxa 2 0,5 
Övriga  14 3,4 
Tabell 310. Olika former av läxor utöver övning ur instrumentskola. 

Den vanligaste formen av läxa utöver övning är att spela till inspelad mu-
sikbakgrund. 
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Fråga A41: Speciella inslag i undervisningen 

Informanterna angav vilka speciella inslag i undervisningen de har som 
syftar till att befrämja elevernas kreativitet. Informanterna kryssade för 
inget, ett eller flera av fyra förslag samt/eller ”Annat, nämligen:”. Några 
informanter angav fler än ett eget alternativ.  

 
Typ av inslag Antal 

Procent 
giltiga 

Eleverna skriver egna låtar 235 56,4 
Elever får leda ensembler 51 12,2 
Dansa 48 11,5 
Improvisation/spela till en bild 40 9,6 
Måla till musik 36 8,6 
Gehörsspelsträning 15 3,7 
Rytmik/rörelser 8 1,9 
Komposition/improvisation 7 1,7 
Interna konserter/temakonserter 6 1,4 
Eleverna önskar låtar 5 1,2 
Musikdata 5 1,2 
Jazzimprovisation 4 1,0 
Uppmuntra till egna initiativ 4 1,0 
Arbete med inre bilder 4 1,0 
Gruppspel 4 1,0 
Lägerverksamhet 3 0,7 
Skriva texter 3 0,7 
Göra musiksagor 3 0,7 
Utantillspel 3 0,7 
Kritisera varandra 3 0,7 
Spela tillsammans med andra instrument 3 0,7 
Dramatisera 2 0,5 
Gå på konserter 2 0,5 
Orkesterspel 2 0,5 
Sjunga och klappa rytmer 2 0,5 
Snappar upp elevernas idéer 2 0,5 
Ge eleverna ansvar 2 0,5 
Inspelning 2 0,5 
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Arrangera låtar 2 0,5 
Uppgifter i samband med musiklyssning 2 0,5 
Övriga speciella inslag (en informant) 16 3,8 
Tabell 311. Olika former av speciella inslag i undervisningen, syftande till 
att befrämja elevernas kreativitet. 
Den vanligaste formen av speciella inslag är att eleverna skriver egna låtar. 

Fråga A42a-B40a: Prova på annat arbete (g46a) 

Informanterna angav vad annat än det de arbetar med just som de skulle 
vilja prova på. Informanterna kryssade för inget, ett eller flera av fyra för-
slag samt/eller ”Annat, nämligen:”. Några informanter angav mer än ett 
eget alternativ.  

Yrke/arbete Antal Procent 
Musikerarbete 221 26,5 
Skolledaruppdrag 78 9,4 
Undervisning i musikklasser 64 7,7 
Musikundervisning i grundskola 22 2,6 
Komponera 8 1,0 
Musikdata 8 1,0 
Musikterapi 7 0,8 
GG-arbete 6 0,7 
Undervisa på högre nivå 5 0,6 
Forska 4 0,5 
Olika projekt 4 0,5 
Utåtriktade frågor 4 0,5 
FU förberedande undervisning 3 0,4 
Florist 3 0,4 
Musiker 3 0,4 
Instrumenttekniker 2 0,2 
Konsthantverk 2 0,2 
Författare 2 0,2 
Konditor 2 0,2 
Jordbruk, skogsbruk 2 0,2 
Matematiklärare 2 0,2 
Studioteknik 2 0,2 
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Teori 2 0,2 
Ljudtekniker 2 0,2 
Musikledare/ledare 2 0,2 
Alternativ medicin 2 0,2 
Eget företag 2 0,2 
Förskollärare 2 0,2 
Musikteater 2 0,2 
Särskola 2 0,2 
Övr. andra önskade uppg. m. musikankn.(1 informant) 15 1,8 
Övr. andra önskade uppg. u. musikankn.(1 informant) 12 1,4 
Byta jobb! 39 4,7 
Ospecificerat x utan text 6 0,7 
Pension, sabbatsår 4 0,5 
Totalt 549 65,8 
Tabell 312. Olika verksamheter som informanterna skulle vilja prova på. 

65,8 % av musiklärarna vill i stället för, eller parallellt med, sina befintliga 
arbetsuppgifter prova på annat arbete, inom eller utom musikpedagogi-
ken. Den vanligaste verksamheten som önskat alternativ till den befintliga 
är arbete som musiker. 

Fråga A42b-B40b: Eventuell vidareutbildning (g46b) 

Informanterna angav vilken annan utbildning de funderar på att genomgå, 
dels som vidareutbildning inom musik, dels som annan utbildning.  

Eventuell vidareutbildning inom musik 
Vidareutbildning Antal Procent 

Musikterapi 23 2,8 
Lektioner i olika genrer och i improvisation 20 2,4 
Musikdata 19 2,3 
Dirigering 14 1,7 
Fördjupning inom ämnet 13 1,6 
Instrument 9 1,1 
Musikpedagogik 9 1,1 
Arrangering 7 0,8 
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Suzuki 7 0,8 
Studioteknik 6 0,7 
Forskning 5 0,6 
Kantor 5 0,6 
Suzuki högre 5 0,6 
Arrangering+komposition 4 0,5 
Barn med särskilda behov 4 0,5 
Folkmusik, folkmusik+arrangering 4 0,5 
Formell utbildning i metodik och pedagogik 4 0,5 
Rytmik 4 0,5 
Slagverk 4 0,5 
Sång 3 0,4 
Teori 2 0,2 
Dragspelsstämmare 2 0,2 
Brukspiano 2 0,2 
Gruppmetodik 2 0,2 
Musiker 2 0,2 
Afrosångsmetodik 2 0,2 
Komposition 2 0,2 
Rösten 2 0,2 
Storbandsmusik 2 0,2 
Ospecificerat 7 0,8 
Allt! 2 0,2 
Övriga vidareutbildningar (en informant) 17 1,7 
Totalt 212 25,4 
Tabell 313. Olika vidareutbildningar inom musik som musiklärare önskar. 
25,4 % av musiklärarna önskar vidareutbildning inom musik. Den vanli-
gaste önskade vidareutbildningen är musikterapi. 
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Eventuell vidareutbildning inom annat än musik 
Vidareutbildning Antal Procent 

Ledare 11 1,3 
Data/kommunikation IKT 10 1,2 
Skollärare 7 0,8 
Psykologi 6 0,7 
Specialpedagogik 4 0,5 
Bildkonstnär 3 0,4 
Instrumentmakare 3 0,4 
Tvåämneslärare 3 0,4 
Politiker 2 0,2 
Forskare 2 0,2 
Sjukgymnast 2 0,2 
Skrattinstruktör 2 0,2 
Danspedagog 2 0,2 
Stesskonsult 2 0,2 
Yogalärare 2 0,2 
Övriga utbildningar (en informant) 23 2,8 
Ospecifierat 8 1,0 
Beror på framtiden 5 0,6 
Totalt 98 11,8 
Tabell 314. Olika vidareutbildningar utom musik som musiklärare öns-
kar. 
11,5 % av musiklärarna önskar vidareutbildning inom något annat än 
musik. De vanligaste önskade vidareutbildningarna är ledarutbildning och 
inom data. 
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Fråga A43-B42: Faktorer för trohet mot yrket (k38) (g47) 

Informanterna angav vad de anser vara avgörande för att de ska fortsätta 
som musiklärare i musikskolan. Åtta förslag samt eventuella egna rang-
ordnades.  

Föreslagna faktorer som är avgörande för trohet mot yrket 

Faktor Antal Medel 
Praktiska förutsättningar 804 2,99 
Positiv löneutveckling 804 3,42 
Goda relationer till kollegor 804 3,85 
Mer tid till varje elev 801 4,73 
Eget musicerande i tjänsten 799 5,07 
Möjlighet till fortbildning inom musik 803 5,17 
God relation till skolledningen 803 5,17 
Möjlighet till arbete med större/gränsöverskridande projekt 802 5,98 
Tabell 315. Informanternas värdering av olika faktorer som är avgöraran-
de för att fortsätta som musiklärare i musikskolan. Låga medelvärden är 
högt värderat. 
Den mest avgörande faktorn för att musiklärarna ska fortsätta som musik-
lärare på musikskolan är praktiska förutsättningar. Därefter kommer posi-
tiv löneutveckling. Rangordningen utgörs av medelvärdet. Teoretiskt möj-
liga värden är 1-8, förutsatt att informanten inte värderar något eget för-
slag högre. 
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Informanters faktorer som är avgörande för trohet mot yrket 

Dessa faktorer föreslogs av informanterna själva som ”Annat:        ”, och 
värderades i jämförelse med de som enkäten föreslog. Ytterligare förslag 
från endast en informant förekom. 

Faktor Antal 
Trivsel 10 
Frihet 10 
Arbete på skoltid 7 
Heltid 5 
Bra elevunderlag 4 
Politisk acceptans 4 
Elevengagemang 4 
Möjlighet att fritidsmusicera 2 
Karriärmöjligheter 2 
Förändrad organisation 2 
Tabell 316. Olika faktorer som informanter föreslår som avgörande fakto-
rer för att fortsätta som musiklärare i musikskolan. 32 

Flera musiklärarna anser att trivsel är en viktig faktor för att fortsätta som 
musiklärare på musikskolan och denna värderas högt. En lika vanlig fak-
tor är frihet, men denna värderas lägre. 
 

                                                
32  Rangordning vid lika antal är gjord med ledning av informantens viktning. 
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EFTERORD 

Det ovan presenterade materialet är bara rådata hämtat direkt ur enkäten. 
Redan detta förefaller mig synnerligen intressant. Det kan nog vara myck-
et användbart vid exempelvis formulerandet av frågor att ställa inför 
strukturella reformer, eller som underlag för diskussioner inom eller kring 
musikskolors verksamhet eller om innehållet i musiklärarnas utbildning.   
 Materialet har dessutom – i form av SPSS-filer – en stor potential för 
fortsättningsforskning, exempelvis i syfte att jämföra kommunala musiklä-
rare med grundskolans musiklärare eller med kommunala kulturlärare.  
 Enkäten har redan gett empiri för en doktorsavhandling (Tivenius 
2008a) och vissa uppslag till fortsättningsforskning, men har potential nog 
för ett flertal undersökningar, eller för att besvara enklare frågor som till 
exempel att se vilka grupper av musiklärare som hyser speciella åsikter 
inom enkätens frågeområde. För oss som dagligen sysselsätter oss med frå-
gor kring musiklärare och hur de tänker väcker resultaten många frågor 
och tankar. Här finns varken utrymme för, eller ambition till, att värdera. 
Dock noterar vi att informanterna i är påfallande försiktiga när det gäller 
att ha åsikter eller att inta ståndpunkter när det gäller yrkets idémässiga 
delar, vilket indikerar att det finns mycket kvar att utforska inom fältet.  
 Även skillnader mellan de grupper som informanterna bildar är intres-
santa. Skillnader mellan könen känns inte direkt ”alarmerande”. När det 
gäller åsikter och attityder är det svårt att se något typiskt manligt eller 
kvinligt. När det gäller det sociala och engagemanget för barnen verkar 
det dock som att kvinnorna gör större uppoffringar och tar på sig en stör-
re börda. Det är påfallande små skillnader mellan åldersgrupper och exa-
mensgrupper, och jag hittar inget mönster i skillnaderna mellan lärare från 
olika kommuntyper. Inte heller framträder någon konsekvens vad gäller 
skillnaderna mellan lärare vid musik- respektive kulturskolor. När det 
gäller skillnaderna mellan lärare vid skolor i kommuner med olika poli-
tiskt styre känns de allra mest förbryllande. I min doktorsavhandling som 
bygger på analyser av denna survey konstaterar jag att den gruppering 
som innebär riktigt stora skillnader är ämnesgrupper. Slutsatsen av detta 
är att lärarnas egen musikaliska fostran på musikskolan sker i ämnesspe-
cifika traditioner (Tivenius 2008a, kap. 6). Där genomför jag också en 
klusteranalys som tillför ytterligare en gruppering, musiklärartyper, vilka 
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uppvisar ganska stora skillnader. Dessa är inte redovisade här eftersom de 
knappast kan kategoriseras som ”rådata”. De är dock tillgängliga i av-
handlingen. 
 Till sist vill jag återigen tacka alla som medverkat i och stöttat projek-
tet; inte minst alla engagerade informanter som generöst avsatt tid för att 
fylla i enkäten: Tack!  
 
 
 
  Örebro hösten 2010 
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 I 

BILAGOR  

Bilaga 1: Musikledarbrev 

 
Till kommunala musikledaren/motsvarande för _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Inom ramen för Vetenskapsrådets finansiering (utbildningsvetenskap) bedriver min forskargrupp ett 
forskningsprojekt, vars huvudsakliga syfte är att undersöka musiklärares ställning i arbetslivet ur skilda 
perspektiv. Projektet bygger på ett redan befintligt longitudinellt material, insamlat under åren 1987 – 
2003, där vi använt oss av såväl enkät- som intervjumetod. Projektet har också internationella förgre-
ningar till Kanada och Tyskland. För att uppnå vårt syfte krävs information, förutom av musiklärare, 
även av andra yrkeskategorier inom och utanför skolan. Detta är anledningen till varför vi nu vänder 
oss till Dig med en önskan om hjälp med att (1) fördela ett antal enkäter inom Ditt ansvarsområde, och 
(2) i egenskap av chef själv besvara och återsända en enkät. 
 
Projektet har bl.a. som sin bakgrund i att musiklärararbetet har förändrats under senare år. Exempel på 
det är att musikskolan på många orter har blivit kulturskola, samtidigt som de ekonomiska villkoren 
har blivit hårdare. Vi inom forskargruppen är samtidigt övertygade om att många problem som upplevs 
som lokala, i själva verket kan finnas på flera ställen i landet. Det är därför viktigt att vi får en svars-
procent som gör det möjligt för oss att dra hållbara slutsatser. 
 
I detta brev finns en numrerad enkät med frankerat svarskuvert avsedd för Dig i egenskap av arbets-
ledare. Dessutom finns 4 st. numrerade kuvert, vardera innehållande en enkät, ett följebrev och ett 
frankerat svarskuvert. Vi vill betona att samtliga enkäter är avsedda för lärare som arbetar på Din sko-
la/Dina skolor. Det är bra om enkäterna kan distribueras så representativt som går, d.v.s. så att olika 
instrumentgrupper, genrer, åldrar, kön och grader av utbildning blir representerade. 
 
Då vi inte vill att informanterna samtalar sinsemellan om enkätfrågorna önskar vi att enkäterna förde-
las med viss diskretion. För att vi fortsättningsvis t.ex. vid påminnelser skall kunna ha direktkontakt 
med informanterna, och inte minst för att förenkla för Dig och Din expedition, vill vi att Du i samband 
med fördelningen av enkäterna sänder oss en förteckning över de utvalda informanternas namn, 
adress, telefonnummer och e-postadress (förtryckt lista bifogas). Viktigt är förstås att namnet och 
enkäternas identitetsnummer blir rätt förtecknade. Listan är också mycket viktig i vår bortfallsanalys. 
Skicka lämpligen tillbaka listan tillsammans med Din enkät i svarskuvertet. 
 
Vi vill understryka att ingen identifiering av enskild person är möjlig, varken i kommande publika-
tioner eller på annat sätt. Detta gäller även enskilda skolor, kommuner etc. I databasen kommer över-
huvudtaget inga personuppgifter att finnas. Enkäternas identitetsnummer är enbart tillskapade av ad-
ministrativa skäl. 
 
Planerna är att vi också skall vända oss till kommunala skolpolitiker, kulturpolitiker på riks-
/regionplanet, personal och studenter vid lärarhögskolor och musikhögskolor liksom personal och 
elever vid musikfolkhögskolor samt estetiska programmet (musik) vid gymnasiet. 
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På grund av projektets tidsbegränsning önskar vi få såväl Din som övrigas enkäter ifyllda och åter-
sända i bifogade svarskuvert senast den 3 februari 2003. 
 
Om Du har några frågor med anledning av ovanstående vänligen kontakta projektledaren – universi-
tetslektor Christer Bouij – vid Örebro universitet (se nedan). 
 
 
Med hopp om att vår begäran om bistånd med våra enkäter inte skall bereda Dig alltför mycket extra-
arbete, och med stort tack för Din medverkan tecknar vi, med vänlig hälsning! 
 
För projektgruppen 
 
 
 
Christer Bouij  
 
Fil. Dr. Universitetslektor  
Musikhögskolan i Örebro  
Tel. 019-303849  
E-post: christer.bouij@musik.oru.se 
 
 
Stephan Bladh 
Fil. Dr. Universiteslektor 
Musikhögskolan i Malmö 
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Bilaga 2: Informantlista 

 

Enkäter har fördelats enligt följande: 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn:_____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
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Bilaga 3: Enkät A till musiklärare  
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Bilaga 4: Enkät B till musiklärare 
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Bilaga 5: Instruktion till informant vid musikskola 

 

Musiklärare i musik- och kulturskolan 
 
Musiklärararbetet har förändrats under senare år. Exempel på det är att musikskolan på många orter har blivit 
kulturskola, samtidigt som de ekonomiska villkoren har blivit hårdare. Vi bedriver inom ramen för ett av Ve-
tenskapsrådet finansierat forskningsprojekt ett delprojekt för att lyfta fram musikläraren och musikundervis-
ningen i musik- och kulturskolan. Vårt projekt är länkat till tidigare musiklärarforskning med internationella 
förgreningar till Kanada och Tyskland. 
 
Med anledning av detta har vi bett Din musikledare/arbetsledare att fördela ett antal enkäter till lärare inom sin 
skola. Du har därför fått denna enkät, där vi ber Dig besvara ett antal frågor om Ditt arbete som musiklärare i 
musik-/kulturskolan. Vi vet att många musiklärare känner oro inför alla nedskärningar. För att få konkret kun-
skap om situationen för musikundervisningen och musiklärare i musik-/kulturskolan krävs mer forskning, inte 
minst för att myndigheter och politiker skall få underlag för förbättringar. Dina svar kommer som Du förstår att 
vara omistliga. 
 
Av Din arbetsledare kommer vi att få en förteckning över vilka som fått enkäter. Numret på enkäten är enbart 
avsett för att projektets sekreterare skall kunna veta vilka som besvarat enkäterna. 
 
Det är viktigt att Du känner Dig fri att berätta om Din arbetssituation. Vi inom forskargruppen är övertygade 
om att många problem som upplevs som lokala, i själva verket kan finnas på flera ställen i landet. Vi vill därför 
understryka att ingen identifiering av enskild person kommer att vara möjlig i kommande publikationer, eller 
på annat sätt. Detta gäller även enskilda skolor, kommuner etc. Din enkät kommer enbart att läsas av forskar-
gruppen. I databasen kommer överhuvudtaget inga personuppgifter att finnas. 
 
På grund av projektets tidsbegränsning måste vi be Dig att återsända enkäten i det bifogade svarskuvertet se-
nast den 3 februari 2003. 
 
Om Du har några frågor med anledning av ovanstående, vänligen kontakta projektledaren – universitetslektor 
Christer Bouij – vid Örebro universitet (se nedan). 
 
 
Vi hoppas att detta inte skall bereda Dig alltför mycket extraarbete och tackar på förhand för Din medverkan! 
 
För projektgruppen 
 
 
Christer Bouij 
 
Fil. Dr. Universitetslektor 
Musikhögskolan i Örebro 
Tel. 019-303849 
E-post: christer.bouij@musik.oru.se 
 
 
Stephan Bladh 
Fil. Dr. Universitetslektor 
Musikhögskolan i Malmö 

 


