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Sammanfattning   
Studiens syfte var att undersöka vad lärare och rektorer har för uppfattning om de övriga 

estetiska ämnenas betydelse i de kulturskolor de arbetar i. Frågeställningarna var: Vilken 

uppfattning om de övriga estetiska ämnenas betydelse i den egna verksamheten ger 

kulturskolans lärare och rektorer uttryck för? Blir alla ämnen behandlade likvärdigt i 

kulturskolorna internt och externt om man ser till affischering, annonsering och webbsidor 

som de själva står för? Vilken uppfattning finns om framtiden för de övriga estetiska ämnena i 

kulturskolan? Studien genomfördes med enkäter till sex kulturskolors rektorer och lärare.  

 

Sammanfattningsvis ser man att rektorer och lärare i musik på kulturskolorna anser att alla 

ämnen inom deras skola får lika mycket tid, platsutrymme vid festivaler etc. och i externt och 

internt utrymme vid till exempel annonsering och affischering. Lärare inom de övriga 

estetiska ämnena delar inte denna uppfattning i samma höga grad. Det finns en oro och 

osäkerhet inom lärarkåren om vilka ämnen som kan få neddragningar vid besparingar och på 

hur man ska förhålla sig till nya ämnen och genrer. Denna osäkerhet kan bero på att 

populärkulturen och marknadsestetiken styr så att ”traditionell” kultur inte får samma 

framträdande plats som förut. Men också på att det inte finns nationella styrdokument för 

Sveriges kulturskolor.  
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Inledning 

 

Mitt val av ämne i studien grundar sig på en artikel från Sveriges Musik- och Kulturskoleråds 

(SMoK) tidning KulturSmockan, där KMHs (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) rektor 

Johannes Johansson svarar på en fråga i en artikel.  

 

         Hur ser du på den kommunala musikskolans uppdrag? – Vi ska vara stolta över våra      

         traditioner på det här området, kommunala musikskolan har betytt oerhört mycket     

         för Sveriges musikliv. Men jag ser med vissa bekymmer på att musikskolorna    

         förvandlas till kulturskolor (Ågren, 2007:1,23). 

 

Han fortsätter med att förklara att han inte är kritisk till att uppdraget blir breddat med fler 

ämnen, men att man då måste få mer resurser. Hans uttalande gjorde att jag ville ta reda på 

hur de lärare och rektorer som befinner sig i verksamheten idag ser på att musikskolorna har 

utökats med fler ämnen och nu är musik- och kulturskolor/kulturskolor. Är det så att de övriga 

estetiska ämnenas intåg i musikskolan ses med negativa eller positiva ögon av dem som 

arbetar i verksamheten? Jag blev nyfiken och faktiskt en smula upprörd då jag fortsatte att 

läsa andra artiklar i KulturSmockan, som bl. a. berörde inställningen till olika ämnen i fråga 

om neddragningar (Ågren, 2008:4,5). Jag tittade också på hur många artiklar som var skrivna 

enbart om de övriga estetiska ämnena utöver musik i KulturSmockan och kom fram till att det 

var ett skrämmande litet antal. Endast 10 artiklar i 28st. nr. Detta var de 28 nummer som var 

sparade på den kulturskola jag arbetar på. (KulturSmockan, 28 st. nr under 2003:4 – 2010:4). 

Då jag själv arbetar på en kulturskola sedan drygt fem år tillbaka är frågan av speciellt 

intresse för mig.  

 

Mitt inledande antagande när jag började studien var att kulturskolornas lärare och rektorer 

inte ansåg att de övriga estetiska ämnena var en belastning för deras skola, utan att alla ämnen 

var lika mycket värda. Då de flesta kulturskolor inledningsvis har varit musikskolor kan 

mycket gammalt ”sitta i väggarna”, och bara genom att fortfarande kalla sig musik- och 

kulturskola som vissa skolor gör istället för kulturskola kan göra att tyngdpunkten fortfarande 

läggs på musiken. Jag kommer i min studie att benämna skolorna kulturskolor när de 

innehåller både musikämnen och tre av de övriga estetiska ämnena som jag beskriver under 

definitioner och förklaringar. 
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Det fanns väldigt lite, för att säga nästan ingen, litteratur i ämnet och väldigt få rapporter som 

behandlar mina frågor.  Jag har tagit del av den litteratur jag har hittat som har behandlat 

andra ämnen inom musik- och kulturskolan i stort men bara kommit in på mitt ämne ibland. 

Att det var ett ämne som det inte fanns så mycket skrivet om gjorde det extra spännande att 

undersöka vidare. 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att belysa vad lärare och rektorer har för uppfattning om de övriga 

estetiska ämnenas betydelse i de kulturskolor de arbetar i. För att genomföra studien har jag 

följande frågeställningar:                                            

 

 Vilken uppfattning om de övriga estetiska ämnenas betydelse i den egna 

verksamheten ger kulturskolans lärare och rektorer uttryck för? 

 

 Blir ämnen behandlade likvärdigt i kulturskolorna internt och externt om man ser till 

affischering, annonsering och webbsidor som de själva står för? 

 

 

 Vilken uppfattning finns om framtiden för de övriga estetiska ämnena i kulturskolan? 
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Definitioner och förklaringar 

 

Musik- och kulturskola/Kulturskola: 

NE:s (Nationalencyklopedin) beskrivning av kulturskola/kommunal musikskola ser ut så här: 

          Kommunal musikskola, frivillig musikundervisning i kommunal regi, såväl     

          individuell undervisning på olika instrument som ensemblespel och sång.  

          Verksamheten har utvecklats sedan starten på 1940-talet. Eleverna rekryteras ofta   

          till stadsorkestrar, körer m.m. Kulturskolor som omfattar även dans, teater och bild  

          har i flera kommuner ersatt musikskolorna  (Nationalencyklopedin). 

 

SMoKs beskrivning av musik- och kulturskola  

Sveriges musik- och kulturskolors verksamhet riktar sig i första hand till barn och ungdomar 

oavsett kulturella, geografiska, ekonomiska, fysiska eller mentala förutsättningar.  Skolorna 

ska vara öppna för alla och ha en bred basverksamhet men också en yrkesförberedande 

verksamhet. Denna verksamhet är frivillig och erbjuder eleverna undervisning och 

upplevelser inom olika kulturella områden. Samarbete mellan andra skolformer kan 

förekomma.  Skolorna erbjuder en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer och 

vårdar och utvecklar kulturarvet likaväl som att stödja nya uttrycksformer.  Lärarna på musik- 

och kulturskolorna har högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom respektive 

konstform. Skolorna finansieras genom offentliga medel. Men  avgifter, sponsring och andra 

intäkter kan delfinansiera skolorna  (KulturSmockan, 2004:4,3). 

 

KulturSmockan  

KulturSmockan är SMoKs egen medlemstidning för deras anslutna musik- och 

kulturskolor/kulturskolor. Den kommer ut med 6 nummer per år. 

 

Estetik 

I Nationalencyklopedin skriver man på detta sätt om estetik: 

          estetik, läran om varseblivning och sinneskunskap, term som används i många,   

          delvis besläktade, betydelser inom t.ex. filosofi, konst och litteratur. Med estetik   

          avses främst studiet av det sköna och dess former och alternativ (kontraster) inom   

          olika konstarter och i naturen. Här ingår även studiet av de estetiska objektens och  

          de estetiska värderingarnas natur och av problem, begrepp och förutsättningar vid  

          tal om konst och konstupplevelser i vid mening. Estetik som vetenskap    

          sammanfaller därför delvis med de olika konstvetenskaperna, delvis med t.ex.    

          psykologi och sociologi och har även mycket gemensamt med den filosofiska    

          etiken (värdeteorin). Det förekommer också en empirisk estetik, som undersöker  
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          exempelvis estetiska preferenser och skönhetsupplevelser, samt faktorer som  

           påverkar dessa (Nationalencyklopedin, 2011). 

Aulin-Gråhamn m.fl. formulerar sig om begreppet estetik på följande sätt: 

          Ordet estetiks ursprung kommer från det grekiska ordet aisthesis och syftade på      

          ”människans ”sinnliga och känslomässiga förhållande till världen [---] i  

          motsättning till den matematisk-logiska kunskapen med dess rent abstrakta  

          tänkande”. På 1700-talet fick ordet en ny användning, ”det sköna i konsten”. Det  

          kom att bli en snävare betydelse än man hade haft förut (Aulin-Gråhamn, m.fl.,   

         2004,100). 

Marknadsestetik 

Persson menar i Skolan och den radikala estetiken att marknadsestetiken handlar om 

upplevelseindustrin och den har ofta kapitalstarka aktörer och handlar utifrån vinstintressen. 

(Inom kulturskolornas område kan det vara musikprogram på Tv som t.ex. Idol och 

Talangjakt). Det blir elevernas populärkultur som ofta styr deras val av aktiviteter.  Hela vår 

vardag genomsyras av kultur som vi matas med, medvetet eller omedvetet. Kultur finns 

överallt och är idag en mångmiljonindustri (Aulin-Gråhamn, 2004, 125ff). 

Musik 

Med musik menar jag musikorienterade ämnen som instrument-, sång-, kör-, rytmik-, 

ensembler och orkestrar. 

 

Övriga estetiska ämnen 

I denna studie menas med övriga estetiska ämnen dans-, teater/drama-, film-, och bild och 

form.  

 

Intern annonsering, affischering och webbsidor 

Med intern annonsering, affischering och webbsidor menas att det förekommer t.ex. konserter 

med uppspelning för elever där endast andra elever, deras föräldrar och lärare på kulturkolan 

är åhörare. Det annonseras och affischeras då internt på skolan, skickas hem annonsblad till 

elever/föräldrar eller läggs ut internt på webbsidor till elever och föräldrar. 
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Litteraturgenomgång 

 

Det finns väldigt lite skrivet och forskat om Sveriges musik- och kulturskolor. Det var därför 

inte så lätt att hitta material till studien. Det som var skrivet var bl. a. om avgifterna inom 

musik- och kulturskolorna och om elevernas möjligheter till att välja innehåll på sin 

undervisning. Vid sökningar på nätet och i litteratur används ofta ordet kulturskola då man 

menar kultur i grundskolan. Det material som jag har arbetat med har därför till stor del blivit 

artiklar i SMoKs egen tidskrift KulturSmockan, några artiklar från SMoKs webbsida, en 

doktorsavhandling av Kristina Holmberg Musik- och kulturskolan i senmoderniteten; reservat 

eller marknad? (2010) och en bok Liv och lust, Örebro, kulturskolan och den skapande 

mångfalden (2001).  

 

En presentation av Sveriges musik- och kulturskolors bakgrund 

 

Musikskolorna startade på 1940-talet i några få kommuner i Sverige som kommunalt utbud 

för att barn och ungdomar skulle få spela instrument. I de flesta fall drevs de av folkrörelser 

som militärmusiken, kyrkan och studieförbunden. På 1960-talet växte de kommunala 

musikskolorna kraftigt men de var då inte tillgängliga för alla som ville, utan man delade in 

undervisningen i två spår. Ett spår var för talangfulla barn och ungdomar och det andra spåret 

skulle ta emot de som ville bli yrkesmusiker (Holmberg, 2010, 11f). Det var alltså stor 

begränsning för eleverna att få delta. Samtidigt som musikskolorna växte sig allt större i 

Sverige stärktes folkbildningstanken. De egna livsvillkoren och förhållandet i samhället skulle 

kunna ändras genom utbildning. Det blev då en möjlighet för alla att ta del av musik- och 

sångundervisning oberoende av ekonomi, kulturell eller social bakgrund.  Alla skulle få vara 

med. I slutet på 1980-talet breddades utbudet inom musikskolorna med flera ämnen och 

musikskolan blev en musik- och kulturskola. Idag har musik- och kulturskolorna i Sverige 

utvecklats åt olika håll på grund av att de styrs av lokala kommunala beslut och till största 

delen med kommunala medel. Statliga regelverk och ett nationellt styrdokument saknas för 

den kommunala musikskolan/kulturskolan (Holmberg 2010).  
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År 2009 fanns det 278 kommuner med musik- och/eller kulturskolor i landets 290 kommuner. 

Av dessa 278 skolor har 153 tagit med minst tre estetiska ämnen i sin verksamhet och blivit 

till kulturskolor (SMoK 2010). Dessa skolor har olika namn som musikskola, musik- och 

kulturskola, kulturskola och konstskola och har väldigt olika ämnesinnehåll. Det finns de 

skolor som har enbart musik- instrument och sång. Dessutom finns de som har varierande 

ämnen inom musik-, instrument, sång, övriga estetiska ämnen och nu i vår samtid börjar det 

komma in ännu nyare ämnen som musikal, cirkus och trähantverk. 

 

Musik- och kulturskolorna har olika former för sin undervisning. Det förekommer enskild 

undervisning, undervisning i grupp, ensembler, undervisning ute på skolor, både under och 

efter skoltid och i lokaler som tillhör kulturskolorna. Detta varierar mycket från skola till 

skola. Bakgrunden till SMoKs bildande var att det inte fanns något gemensamt forum och 

man behövde samarbete och gemenskap med andra skolor både regionalt och nationellt. 

SMoK är Sveriges Musik- och Kulturskoleråd som bildades 1997 (KulturSmockan, 2004:4,3) 

(SMoK 2010; Örebro kulturskola, 2001,31f; Holmberg, 2010,11ff, 194).  

 

Genom att ta med de artiklar jag har gjort från SMoKs tidning KulturSmockan vill jag belysa 

diskussionerna som finns inom SMoK. Liv och lust från Örebros kulturskola tar jag med då de 

beskriver hur de arbetar med sin musik- och kulturskola för att även i framtiden vara attraktiv 

för sina elever. I Holmbergs doktorsavhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten; 

reservat eller marknad kommer det fram hur några ämneslärare resonerar om synen på olika 

ämnen som är relevant för min studie. 

 

 

Musik- och kulturskolan i senmoderniteten; reservat eller marknad. 

Denna doktorsavhandling av Holmberg (Holmberg 2010) behandlar lärarnas bild av musik- 

och kulturskolan och utifrån den görs en analys av verksamheten. Men till största delen tittar 

Holmberg (Holmberg 2010) på musik-, instrument- och sång i samspel med grundskolan, och 

tar inte med de övriga estetiska ämnena inom musik- och kulturskolorna så mycket. Det som 

jag finner intressant är att Holmberg studerat de förändringar som har skett under de senaste 

tio till femton åren. Inom musik- och kulturskolan har det kommit in andra ämnen i 

verksamheten som dans, bild, drama och media och författaren beskriver hur musik- och 

kulturskolorna har ombildats från musikskolor till kulturskolor. De orsaker Holmberg ser till 

detta kan vara politiska beslut som att målgruppen ska breddas och att kulturskolan ska nå ut 
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till allt fler elever. Anpassning till förändrade förhållanden i samhället kan handla om att man 

fokuserar allt mer på den enskilda individen eller att marknaden styr. Det kan även handla om 

stramare budget som gör att man behöver ämnen som kan ta större grupper. Den enskilda 

undervisningen som man får i t. ex. instrumentalundervisning blir dyr i förhållande till att man 

har grupper om 6 – 10 elever i t. ex. bild- och form och ännu fler i dansgrupperna.  

 

Vid en av intervjuerna som Holmberg genomförde menade en lärare 

 

            Det som hävdas är att vi faktiskt för vidare en tradition också, vad gäller      

            musikdelen. Ordet faktiskt används för att skapa en högre faktastatus kring     

            uppfattningen att kulturskolan har en traditionsbärande uppgift, i alla fall när det  

            gäller musikundervisningen. Användningen av ordet också kan hänvisa till att  

            musikundervisningen har funktioner som inte de övriga kulturämnena har    

            (Holmberg, 2010,128). 

 

 

Holmberg skriver också att elever och lärare i musik- och kulturskolan är friare nu än 

någonsin och att detta gör osäkerheten stor och att det leder till att man letar nya 

förhållningssätt i sin undervisning. Tidigare var undervisningen mer styrd och ofta knuten till 

musikgenrer och till ett musikideal som man ville sprida.  

 

Från 1960-talet till 1990-talet blir det en förskjutning av innehållet på landets musik- och 

kulturskolor genom att det som har uppfattats som en skola för alla numera uppfattas som att 

marknadsidéerna styr. I sina slutsatser tar hon upp problematiken att lärarna är utbildade för 

att vårda och föra vidare ett kulturarv, medan eleverna inspireras av och vill ha undervisning 

utifrån marknadsestetiken. Kulturskolorna lyssnar allt mer på vad som är populärt i samhället 

och vad eleverna efterfrågar för ämnen. Kristina Holmberg belyser i avhandlingen hur lite 

forskning det finns om kulturskolorna.  Holmberg tar också upp att Sveriges musik- och 

kulturskolor inte har något uttalat syfte på nationell nivå. Det finns inga nationella 

styrdokument (Holmberg, 2010,203ff).     
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Liv och lust, Örebro, kulturskolan och den skapande mångfalden 

Det beskrivs i denna bok hur lärarna och rektorerna diskuterar hur man ska utveckla nya 

ämnen, nyttan av de äldre ämnena och hur man ska anpassa sig till dagens samhälle. 

Författarna tar upp att omvärlden förändras och att kulturskolan måste förhålla sig till den 

även i fortsättningen. Vad är det ungdomarna behöver lära sig nu och i framtiden? Är det 

samma kunskaper som när musik- och kulturskolan startade? Även den kommunala 

verksamheten förändras och hur kommer detta att påverka kulturskolan? Personalen var med 

och diskuterade kulturskolans riktning framåt och hur de skulle kunna vara med i en ständig 

utveckling (Örebro kulturskola, 2001,234) 

 

 

Artiklar i KulturSmockan 

 

Kungliga Musikhögskolans rektor i Stockholm Johannes Johansson gör ett uttalande i 

KulturSmockan om att han ser det som ett bekymmer att Sveriges musik- och kulturskolor får 

in andra ämnen än musik. Han anser att man ska vara stolt över traditioner på det här området 

(musikskolan). Att få in andra ämnen på musik- och kulturskolorna blir då på bekostnad av 

kvaliteten för musiken.  Han beskriver att han inte har något emot att andra estetiska ämnen 

ingår i musik- och kulturskolorna om skolorna bara får rätt resurser (Ågren, 2007:1,2).  

                                                                                                                                

Tommy Kjellgren, före detta enhetschef i Skärholmen/Högdalen, beskriver sina synpunkter på 

rapporten Uppgradering av Kulturskolan 2008 i Ågrens artikel Kulturskolan styrs av rädslor 

om en nedåtgående spiral där lärare får lämna sina jobb. Och det är i de ämnena som inte är så 

etablerade än som bild- och form och dans som man skär ner vilket innebär att ämnena 

försvinner (Ågren, 2008:2,5) Det är hur, varför och vilka ämnen som tas bort under 

neddragningar som jag finner intressant.  

 

Ett uttalande 

           Vi är duktiga på att leva upp till att vi är en kulturskola så att det inte enbart är   

           musiken som styr, det är viktigt att också arbeta bra med alla andra kulturämnen,  

           menar…(Andersson, 2004:1,13). 
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Citatet vill visa på att man är en kulturskola med flera ämnen och att det inte ”enbart” är 

musiken som styr. Vad man kallar sig kan vara viktigt för hur man behandlar de ämnen som 

finns på skolan.  

 

I en artikel i KulturSmockan där Håkan Sand kommenterar Kristina Holmbergs 

doktorsavhandling Musik- och kulturskola i senmoderniteten; reservat eller marknad  anser 

han att hela avhandlingen andas musikskola och att det skulle ha behövts ett större urval och 

flera lärargrupper ur de övriga estetiska ämnena i intervjuerna, då det blir ett ensidigt urval 

med så många musiklärare. Sandh tar i artikeln också upp Holmbergs påpekande om att 

kulturskolorna inte har tydliga nationella styrdokument och vad det kan innebära. Han anser 

att det är bra att frågan lyfts till en diskussion, helst på nationell nivå (Sandh 2010:4,14f). 
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Metodval och tillvägagångssätt 

 

Metod, tillvägagångssätt och bearbetning 

Inför mitt examensarbete har jag läst bl. a. Johansson och Svedner, Examensarbetet i 

lärarutbildningen (2001), Trost, Enkätboken (2001) och Eljertsson, Enkäten i praktiken 

(1996) som jag alla har haft stor nytta av för att läsa hur man genomför ett examensarbete. 

 

Jag har använt mig av SMoKs webbsida för att leta upp avhandlingar, rapporter och artiklar, 

googlat och slagit på uppsatser.se, artikelsök, Eric mm. för att få fram böcker och artiklar på 

sökorden. Jag har även letat efter artiklar i 28 nummer av KulturSmockan från nr.4 september 

2003 till och med nr. 4 september 2010. 

 

Mitt metodval för studien föll på enkäter. Syftet med den metoden var att få in ett ordentligt 

underlag att arbeta med. Det visade sig vara en felbedömning. När jag sedan letade material 

insåg jag hur litet som hade skrivits i ämnet och om musik- och kulturskolor över huvud taget. 

Den bristen kan också göra en studie intressant. 

 

Urval 

De kulturskolor som blev utvalda att svara på enkäten skulle uppfylla fyra kriterier:  

 Att de hade minst tre av de övriga estetiska ämnena (film, drama/teater, dans och bild- 

och form).  

 Att de hade e-postadresser till personalen på sina webbsidor.  

 Att urvalet skulle representera Sverige rent geografiskt, från norr till söder, väst till öst 

och någon i mitten. 

 Att de fanns med som medlemmar i SMoK.  

 

Enkäten skickades ut till 213 personer på kulturskolor i Trelleborg, Halmstad, Gotland, 

Karlstad, Gävle och Sundsvall per e-post med ett tillhörande missivbrev. Den skulle besvaras 

inom två veckor. Ett påminnelsebrev (också som e-post) skickades ut efter en vecka.  Det kom 

in sammanlagt 36 svar.  
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Utvalda att svara på enkäten var lärare i något av musik eller de övriga estetiska ämnena, och 

rektorer på de sex kulturskolorna. (Missivbrev bifogas som bilaga 1, enkäten som bilaga 2 och 

påminnelsebrevet som bilaga 3). Svaren bearbetades och sammanställdes fråga för fråga samt 

behandlade kommentarer till varje fråga. Resultaten redovisas i absoluta tal i tabellform. 

Slutligen behandlades synpunkterna på de sista kommentarerna i enkäten. För att uppfylla de 

forskningsetiska kraven ska informationskravet, samtyckeskravet, och konfidentialitetskravet 

vara uppfyllt.  I missivbrevet till deltagarna skrevs det att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. De lärarna och rektorer som kontaktades informerades också om att enkäten 

var frivillig, hur deras svar behandlades och att de kunde ta kontakt med mig om och när de 

ville. Allt i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Vid sammanställningen valde jag att 

dela in svaren i fyra kategorier: Rektorer, lärare i musik, lärare i de övriga estetiska ämnena 

och grupp fyra. Grupp fyra är tre enkätsvar där det inte fanns ifyllt någon ämnes eller 

rektorstillhörighet (yrkestillhörighet).  

 

Svårigheter med att få svar 

Det var mycket svårare än jag hade föreställt mig att få in svar. När påminnelsen skickades ut 

efter en vecka fick jag klart för mig att två av kulturskolornas första utskick inte hade kommit 

fram. Men de fick den då i form av en påminnelse där det ingick det missivbrev som fanns vid 

1:a utskicket. Svaren blev endast 36 st. Sammanlagt blev det 17 % som svarade.  

 

 

Bortfallsanalys 

Det blev ett stort externt bortfall och det kan ha många olika förklaringar. Jag tror att det 

faktum att två kulturskolors enkäter inte kom fram i tid kan ha haft stor betydelse. Samt att 

många är trötta på enkäter och inte ger sig tid att tänka efter, fylla i och skicka tillbaka dem. 

Några påpekade att ordvalet ”de ämnena” var svårt att förstå och ville antingen ha mer 

förklaring (vilket gavs) eller valde att inte fylla i p.g.a. av det. Det var ett misstag att 

formulera sig på det viset. Jag anser i efterhand att det hade varit lättare att förstå om jag hade 

valt en formulering som ”alla ämnen” och utgått från frågor om alla ämnen på de kulturskolor 

deltagarna i enkäten arbetade på. Det fanns också personer som skrev att de hade problem att 

skicka tillbaka enkäten. Detta är svårt att förstå då jag testade så att det skulle fungera 

åtskilliga gånger innan utskicket gjordes. Kan det kanske ha berott på om man arbetade vid en 
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Pc eller Mac? Utfallet gör att resultatet inte kommer att ge ett så välgrundat svar på mina 

frågor i studien som önskat. Men jag har analyserat de svar som har kommit in tillsammans 

med kommentarer som har varit många och bra som ytterligare information. Det interna 

bortfallet i vissa frågor var inte så stort. Det interna bortfallet kan ses i resultaten i tabellerna. 
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Resultat 

Sammanställning av svar 

I rektorsgruppen fanns 4 svar. I gruppen lärare i musik fanns 21 svar. I gruppen lärare i övriga 

estetiska ämnen fanns 8 svar, och i grupp fyra fanns 3 svar. 

 

Rektorer, musiklärare och de lärare som inte angett yrkestillhörighet anser (Tabell 1) i hög 

grad att de får lika mycket tilldelning av tid till undervisning utifrån elevunderlaget på sin 

kulturskola. Medan drygt 28 % av de övriga estetiska lärare som har svarat inte anser att 

fördelningen av tid är utifrån elevunderlaget på skolan.  

 

Tabell 1.  Fördelning av tid utifrån elevunderlag. Fråga 1 a. Anser du att de ämnena 

inom er musik- och kulturskola får lika mycket tilldelning av tid till undervisning 

utifrån elevunderlag? 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett 

yrkestillhörighet: 

Grupp 4 

Ja 4 18 5 3 

Nej  2 2  

Inte svarat  1 1  

 

Rektorerna: Inga kommentarer har getts. 

Musiklärare: Lärarna kommenterar att ämnen som bild, piano och gitarr har långa köer men 

inte tilldelas mer timmar för lärare för att beta av köerna och att man på vissa skolor 

prioriterar ämnen utifrån ensembleidén ( de ämnen/instrument man behöver för att kunna ha 

en ensemble).  

Övriga estetiska lärare: Några lärare skriver att det är bildämnet som inte får lika mycket 

tilldelning av tid till undervisning utifrån elevunderlag. 

Grupp 4: Inga kommentarer har getts.               
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Rektorer, musiklärarna och de lärare som inte angett yrkestillhörighet anser att alla ämnen på 

deras kulturskola får samma tid till planering inför gemensamma uppdrag (Tabell 2). Medan 

drygt 28 %  av de övriga estetiska lärare som svarat inte anser att tid till planering inför 

gemensamma aktiviteter inte är detsamma för alla ämnen. Kommentarer kommer från både 

musiklärare och från de övriga estetiska lärarna att det är de övriga estetiska ämnena som inte 

får samma tid till planering inför gemensamma aktiviteter. 

 

Tabell 2. Fördelning av tid inför planering av gemensamma aktiviteter inom 

kulturskolorna. Fråga 1b. Anser du att ämnena inom er musik- och kulturskola får lika 

mycket tid inför planering av gemensamma aktiviteter som t ex konserter, öppet hus, 

festivaler?  

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett 

yrkestillhörighet:  

Grupp 4 

Ja  4 21 5 3 

Nej   2  

Inte svarat   1  

 

Rektorer: Inga kommentarer har getts. 

Musiklärare: Organisering av ämnesöverskridande projekt är en bristvara anser musiklärarna 

och drama, dans och bild har mer planeringstid eftersom de har fler grupper än 

instrumentallärarna.                                                                  

Övriga estetiska lärare: Lärarna anser att dans och bild skulle behöva mer planeringstid då 

det tar lång tid att planera en dansshow med koreografi, kostymer, musikmix och att prova 

nya material, göra i ordning verkstan, prova nya tekniker osv.  

Grupp 4: Inga kommentarer har getts. 
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Rektorer, övriga estetiska lärare och de lärare som inte angett yrkestillhörighet är här överens 

om att fördelning av tid och plats är jämt fördelat för alla ämnen (Tabell 3). Medan 22 % av 

de musiklärarna som svarat inte anser att fördelning av tid och plats vid gemensamma 

aktiviteter har fördelats lika mellan alla ämnen. Här är det åsikter av alla lärare att det kan 

vara såväl musikorienterade ämnen som de övriga estetiska ämnena som inte får samma 

utrymme i tid och plats vid gemensamma aktiviteter. 

 

Tabell 3.  Fördelning av tid och plats (lokalmässigt) vid gemensamma aktiviteter. Fråga 

1 c. Anser du att de ämnena inom er musik- och kulturskola får lika mycket tid och 

plats (lokalmässigt) i de aktiviteter som nämns i frågan ovan? 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett 

yrkestillhörighet 

Ja 4 14 6 3 

Nej  4 1  

Inte svarat  3 1  

 

Rektorer: Inga kommentarer har getts.                                                                                

Musiklärare: Lärarna kommenterar att fördelningen kan bero på hur lärarna för respektive 

ämne ”lobbar” för sin sak. Eller att större delen av kollegiet är musiklärare och då får musik 

mer utrymme i gemensamma aktiviteter t ex festivaler är alla med. Drama, dans och bild får 

inte samma fördelning kanske p.g.a. att det finns väldigt få bra lokaler för dansundervisning, 

teaterscener och bildsalar. 

Övriga estetiska lärare: Lärarna menar att behovet inte är störst i de efterfrågande 

aktiviteterna utan i den vardagliga verksamheten. Bildämnet behöver enligt dem större plats i 

vardagen så att vissa lärare slipper åka runt ut till skolorna. 

Grupp 4: Inga kommentarer har getts. 
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Musiklärarna och de lärare som inte angett yrkestillhörighet anser att fördelningen av plats i 

annonser och affischer som kulturskolorna själva gör (Tabell 4) är lika fördelade mellan olika 

ämnen. 25 % av rektorerna och drygt 28 % av de övriga estetiska lärarna menar däremot att 

det inte är så lika fördelning inom detta område. Dessa två grupper skriver i sina kommentarer 

att de övriga estetiska ämnena kommer sist i affischer och inte får samma plats. Musiklärarna 

kommenterar det genom att musiken är en stor del av kulturskolorna och att deras ämne mer 

vill rikta sig utåt i samhället. 

 

Tabell 4. Fördelning av plats i annonsering och affischering. Fråga 1 d. Anser du att de 

ämnena inom er musik- och kulturskola får lika mycket plats i annonsering vid 

evenemang, förklarat ovan, som er skola själv går ut med? 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett 

yrkestillhörighet: 

Grupp 4 

Ja 3 19 5 3 

Nej 1 2 2  

Inte svarat   1  

 

Rektorer: Enligt rektorerna får inte bild, drama/teater och filmundervisning samma plats vid 

annonsering och affischering som gjorts av kulturskolan själv. 

Musiklärare: Lärarna menar att musikämnena är en stor del av kulturskolan och det märks 

bl. a. i annonsering. Att vissa ämnen inte får lika mycket plats vid t.ex. annonsering kan bero 

på om lärarna vill att ämnet ska riktas utåt eller inte. En lärare kommenterar "Ibland upplever 

jag att teaterdelen hamnar vid sidan av". 

Övriga estetiska lärare: Lärarna anser att de övriga estetiska ämnena nämns sist i affischer, 

reklam m.m.  och att det kanske inte finns annonseringsbehov i samma utsträckning?                                                                                                                                                                    

Grupp 4: Inga kommentarer har getts. 
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Övriga estetiska lärare anser att de synliggörs lika mycket som de andra ämnena på 

webbsidorna på sin kulturskola (Tabell 5). Medan 25 % av rektorerna, 15 % av musiklärarna 

och 33 % av lärare som inte angett yrkestillhörighet inte anser det. Utifrån kommentarerna 

menar de att det kan bero på hur utåtriktat ett visst ämne är, att ett ämne är så mycket större än 

andra eller att det kan bero på vem som är lärare i ämnet. 

 

Tabell 5. Fördelning av plats på webbsidor. Fråga 2. Anser du att de ämnena inom er 

musik- och kulturskola synliggörs lika mycket i externa medier som till exempel i 

utrymme på webbsidan? 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett 

yrkestillhörighet: 

Grupp 4 

Ja 3 17 7 2 

Nej 1 3  1 

Inte svarat  2 1  

 

Förklaring: En person har svarat både ja och nej av musiklärarna. 

Rektorer: Inga kommentarer har getts. 

Musiklärare: Musiklärarna anser att det kan bero på vem som sköter webbsidan och på hur 

aktiva lärarna själva är att få in material. Att det finns mer musik än övriga estetiska ämnena 

gör att det kan bli övervägande musikämnen på webbsidorna menar lärarna. 

Övriga estetiska lärare: Inga kommentarer har getts. 

Grupp 4: Ämnen som inte har så stor möjlighet till utåtriktad verksamhet får inte  lika stor 

plats i medierna anser lärarna. 
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Rektorerna anser att det lika väl kan vara musikämnen som övriga estetiska ämnen, med en 

viss övervikt på övriga estetiska ämnen, som får dra ner eller kommer att avvecklas. Bland 

musiklärarna menar övervägande del att det blir musikämnena som avvecklas eller får dra ner 

på undervisning. I gruppen övriga estetiska lärare väger det över åt att det är de övriga 

estetiska ämnena som avvecklas eller får dra ner på undervisningstid. Bland de lärarna som 

inte angett yrkestillhörighet är det lika mellan musik eller övriga estetiska ämnen som får 

avveckla eller dra ner på undervisningstid. I alla grupperna kommenteras det att avvecklas 

eller neddragning av timmar troligtvis kommer att bero på ett lågt antal sökande elever och 

mindre efterfrågan på ett visst ämne(Tabell 6). 

 

Tabell 6. Vilket ämne som eventuellt skulle behöva avvecklas eller få mindre 

undervisningstid vid neddragningar. Fråga 3. Om det skulle vara så att ett ämne skulle 

behöva avvecklas eller få mindre undervisningstid tror du då att det skulle bli något av 

de estetiska ämnena som film, drama/teater, dans eller bild- och form? Eller musik-, 

instrument- och sångämne? 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett någon 

yrkestillhörighet: 

Grupp 4 

Övriga 

estetiska 

ämnen - Ja 

3 5 4 1 

Övriga 

estetiska 

ämnen - Nej 

1 12 2 2 

Musikämnen 

- Ja 

2 13 2 1 

Musikämnen 

- Nej 

1 6 1 2 

Inte svarat  2 3  

 

Förklaring: Många har här kryssat i flera alternativ. 
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Rektorer: Enligt rektorerna så kan det vara ämnen som blåsinstrument, dragspel, film och 

drama/teater som är mindre efterfrågat och kan på grund av det eventuellt få mindre timmar 

eller komma att avvecklas.  

Musiklärare: Musiklärarna anser att det är de ämnen som har bristande elevunderlag eller 

lågt antal sökande som kan få neddragning av timmar eller kan komma att avvecklas. Vid 

större  neddragningar kan ett helt ämne avvecklas. Är det mindre neddragningar kan det bli 

det ämne där lärare slutar/går i pension eller timlärare och då menar lärarna att det blir 

musikundervisningen som drabbas. 

Övriga estetiska lärare: Lärarna anser att det är de ämnen som det är liten kö till eller som 

det finns få elever i som kan komma att få neddragningar eller som kan komma att avvecklas. 

Det kan också vara nya ämnen som inte har hunnit etablera sig så länge som t.ex. film, dans 

eller teater.  

Grupp 4: Lärarna som inte angett yrkestillhörighet menar att det drabbar de ämnen som har 

sviktande elevunderlag.                    
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I denna fråga (Tabell 7) är alla grupper i stort sett överens om att ett passande namn är 

kulturskola. Det finns några svar bland musiklärarna som anser att ett passande namn hade 

varit musik- och kulturskola. Inga kommentarer har getts i denna fråga. Men jag kopplar vissa 

kommentarer under tabell 8. Förslag på ämnesinnehåll som svar på mina kommentarer 

angående svar från tre musiklärare i fråga om passande namn. 

 

Tabell 7.  Förslag på passande namn. Fråga 4. Från början hette det musikskola som 

sedan blev till musik- och kulturskola. Några skolor har efter det bytt namn till 

kulturskola. Nu är det någon kulturskola som byter namn till kostskola. Vilket av 

nedanstående förslag tycker du är ett passande namn?(Musik- och kulturskola, 

Kulturskola, Konstskola). 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

angett någon 

yrkestillhörighet 

Musik- och 

kulturskola 

 3   

Kulturskola 4 19 6 3 

Konstskola  1 1  

Inte svarat   1  

 

Förklaring: En person har svarat på flera alternativ. 

Rektorer: Inga kommentarer har getts. 

Musiklärare: Inga kommentarer har getts. 

Övriga estetiska lärare: Inga kommentarer har getts. 

Grupp 4: Inga kommentarer har getts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Övervägande del av deltagarnas svar menar att det är en skola med blandade ämnen som är 

mest intressant (Tabell 8). I kommentarerna kan man läsa att ett brett utbud är att föredra och 

att det kan bli ett givande samarbete över ämnesgränserna. 

 

Tabell 8. Förslag på ämnesinnehåll. Fråga 5. Vad anser du som mest intressant av 

nedanstående? (En skola med enbart musik och instrument, En skola med enbart 

ämnen utan musik och instrument, En skola med blandade ämnen som drama, 

instrument, film, sång, dans, bild mm). 

 

 Rektorer Musiklärare Övriga 

estetiska 

lärare 

De som inte har 

gett någon 

yrkestillhörighet 

En skola med 

enbart musik 

och 

instrument 

 2   

En skola med 

enbart 

ämnen utan 

musik och 

instrument 

    

En skola med 

blandade 

ämnen som 

drama, 

instrument, 

film, sång, 

dans, bild 

mm. 

4 19 7 3 

Inte svarat   1  
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Rektorer: Inga kommentarer har getts. 

Musiklärare: I sina kommentarer anser vissa musiklärare att de vill ha kvar ett namn som 

musik- och kulturskola då det har varit musikskola från början och allmänheten ska inte 

behöva undra vart musiken tagit vägen. Några lärare tycker att musiken har hamnat i 

skymundan av de andra ämnena och befarar att om instrumentalmusiken dras ner blir inte 

skolan så intressant.  

Övriga estetiska lärare: De övriga estetiska lärarna ser positivt på ett samarbete över 

ämnesgränser.                                     

Grupp 4: En skola med ett brett utbud i kulturella ämnen är att föredra anser dessa lärare.      

          

 

     

Sammanställning av övriga kommentarer i svaren:  

Enkätdeltagarnas synpunkter och kommentarer skrivna sist i enkäten är: 

 

”En skola med ett brett utbud i kulturella ämnen är naturligtvis att föredra”. 

”På vår skola använder vi ”musikens språk” när vi samtalar med varandra på möten osv. 

Därigenom görs de andra ämnena mer osynliga än musikämnet.  

Det ägnas mycket gemensam tid åt att diskutera ”musikämnesfrågor” i tron att det berör alla”. 

”Det är kul med samarbete över alla gränser”. 

”Att samarbeta mellan ämnena är också väldigt givande. Vi behöver varandra!” ”Estetiska 

ämnen nämns sist i affischer, reklam m.m.”. 

”Vid inköp kommer de estetiska ämnena inte med i prioriteringen med instrument och sång”. 

 

Kommentarerna sist i svaren tillhör var och en de frågor som har tagits upp i enkäten. Enligt min 

mening har de lagts till för att förstärka sin åsikt i vissa frågor. 
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Sammanfattning av resultaten i svaren 

En kort sammanfattning av enkätresultaten visar att det tycks vara så att merparten tycker att 

det berikar deras skola att ha ämnen inom både musik och övriga  estetiska ämnen 

tillsammans. Man ser möjligheterna med att berika varandras ämnen. I frågan om 

tidfördelning vid elevunderlag, tid för planering inför gemensamma aktiviteter och plats vid 

annonsering och affischering finns det en knappt tredjedel av de övriga estetiska lärarna som 

tycker att de inte får samma utrymme som musikämnena. I rektorsgruppen ser man att när det 

gäller annonsering och affischering håller de med de övriga estetiska lärarna till en fjärdedel, 

medan detta inte syns i de andra två grupperna musiklärare och de lärare som inte angett 

yrkestillhörighet. I fördelningen av utrymme på skolornas egna webbsidor är det rektorerna 

som till en fjärdedel anser att det inte är en lika fördelning mellan musikämnena, gruppen som 

inte angett yrkestillhörighet till en dryg tredjedel och  musiklärarena till 15% som inte anser 

att de får samma fördelning på webbsidorna. De övriga estetiska ämnenas lärare menar att det 

finns ett jämlikt förhållande här. Det lokalmässiga utrymmet vid gemensamma aktiviteter 

säger sig en knapp fjärdedel av musiklärarena inte få i form av tid och plats. De andra tre 

grupperna menar att det finns en jämlik fördelning här.   

 

 Man kan se en osäkerhet hos lärarna vid frågan om vilka som de tror kommer att drabbas om 

man skulle behöva avveckla något ämne eller dra ner undervisningstid. De flesta inom musik 

och de övriga estetiska ämnena tror att det blir deras egen ämnestillhörighet som kommer att 

bli föremål för neddragningar. Rektorerna ser till bristande elevunderlag och lågt antal 

sökande. Det finns kommentarer som gör gällande att det är längden på kön till ämnen, hur 

länge ett ämne har funnits och prioriteringar i form av bl. a. ensembleverksamhet som också 

kan styra vid avveckling och neddragningar.  

 

Om man ser till svaren i enkäten och läser kommentarerna så ser man att både rektorer och 

lärare anser att en kulturskola med många ämnen berikar skolan och att det ligger något 

positivt i att ha både musik och övriga estetiska ämnen. De flesta anser kulturskola vara det 

mest passande namnet för sin verksamhet. 
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Diskussion och slutsatser  

 

Då svaren på enkäten blev så få är inte resultatet av den helt tillförlitligt. Jag tror också att 

ordvalet ”de ämnena” missförstods i enkäten då de syftade på de estetiska ämnen som 

förklarats i missivbrevet. Det var ett misstag och bör eventuellt ändras i en liknande studie. 

 

Mitt inledande antagande var att de estetiska ämnena inte sågs som en belastning på 

kulturskolorna av rektorer och lärare. I enkätsvaren och kommentarerna (tabell 7 och 8) finner 

jag att merparten gärna ser kulturskolor med många ämnen och ett passande namn på dessa  

vore kulturskola. Rektorer och lärare ser en möjlighet att arbeta ämnesövergripande om det 

finns många olika ämnen och att det berikar skolan. Jag tolkar kulturskolornas framtid som 

ljus och att de som arbetar inom skolorna ser möjligheter och en positiv framtid för sina 

skolor. Men för att nå denna positiva framtid menar jag att skolorna måste ta ställning till hur 

man ska arbeta med bl.a. "traditionell" kultur, kulturellt arv, populärkultur och nya genrer. I 

Liv och lust (Nilsson 2001) tycker jag mig se att man ser positivt på flera ämnen i en 

kulturskola och här beskrivs hur de har gått tillväga för att få med sig alla skolans lärare. Ett 

annat bra exempel är artikeln Kulturskolan Åre(t) runt (Andersson 2004:1, 12f) som beskriver 

sitt arbete med bl. a. arbete över ämnesgränserna. Och precis som de flesta svarat i enkäten 

tror jag också att musik- och kulturskolor med minst tre övriga estetiska ämnen i sin 

verksamhet ska heta kulturskolor för att betona att det är skolor med olika ämnen inom 

kulturområdet. Då blir förutsättningarna inom skolan förhoppningsvis mer lika för alla de 

ämnen som finns under kulturskolan.  

 

Vid frågorna om fördelning av tid för elevunderlag, planeringstid för gemensamma aktiviteter 

och utrymme vid annonsering och affischering ( tabell 1, 2 och 4) finns det ett visst missnöje 

inom de övriga estetiska lärarna. Vid annonsering och affischering får de ett visst medhåll av 

rektorsgruppen. Kan deras missnöje eventuellt spåras till att det bl.a. är ett "musikspråk" som 

fortfarande används och/eller att den nuvarande kulturskolan från början har varit en musik- 

och kulturskola och att det är musikämnena som fortfarande dominerar? Om man ser till 

Holmbergs intervjuer i avhandlingen Musik- och kulturskolan i senmoderniteten; reservat 

eller marknad (Holmberg 2010) kan det vara så. 
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 Angående svaren på frågan om webbsidorna ( tabell 5) är förhållandet tvärtom. Här är det de 

övriga estetiska lärarna som inte ser ett ojämlikt förhållande medan de andra tre grupperna till 

viss del gör det. I kommentarerna kopplas det till vem som gör hemsidan och vilka ämnen 

som är mest utåtriktade. Jag anser att i kulturskolorna måste alla ämnen vara utåtriktade då de 

har frivilliga elever och till viss del måste delfinansiera sin verksamhet med avgifter. Jag har 

inte kunnat se någonting om externt och internt jämlikt förhållande vid till exempel 

annonsering, affischering eller webbsidor i  litteraturen jag tagit del av.   

 

Lokalmässig tid och platsförhållande ( tabell 3) vid gemensamma aktiviteter är det till viss del 

musiklärarna som inte anser att förhållandet är jämlikt. Jag kan i kommentarerna ana att de 

anser att det är hur väl man "lobbar" för sitt ämne lika väl som att det kan ha att med att det 

kan vara svårt att vara i vissa utrymme till att det finns fler ämnen inom t.ex. musik på deras 

skola. Här kan jag inte mer än att hålla med.   

 

Det finns en oro och osäkerhet som kommer fram i både litteraturen och i enkätsvaren( tabell 

6). I artikeln Kulturskolan styrs av rädslor (KulturSmockan 2008:4,5) är det rädslor för vad 

som händer vid neddragningar inom musik- och kulturskolan som synliggörs. Holmberg 

skriver i sin doktorsavhandling (Holmberg 2010) att det finns en oro och osäkerhet inom 

musik- och kulturskolans lärarkår, som kan bero på att man inom musik- och kulturskolorna 

är friare än någonsin just nu på grund av att marknaden styr väldigt mycket. Lärarna vet inte 

riktigt hur de ska förhålla sig till ”traditionell” undervisning när nya genrer och populärkultur 

kommer in i skolorna då marknadsestetiken styr.  Lärarna som svarat på enkäten tror att just 

deras ämne kommer att behöva minska i undervisningstid eller att deras ämne tas bort vid 

neddragningar. Detta kommer även fram i deras kommentarer som en oro. Hänger då denna 

oro ihop? Ja, jag tror att oron byggs på en osäkerhet om vad det är lärarna förväntas göra och 

hur de ska göra det. Vad kommer skolan att prioritera vid eventuella neddragningar?  Idag är 

det upp till många skolor att sätta upp lokala styrdokument utifrån vad de för tillfället styrande 

politikerna i kommunen beslutar att deras musik- och kulturskola ska prioritera för innehåll 

till viss del. Politikerna bestämmer oftast några större lokala mål för kulturskolan och utifrån 

det bestämmer kulturskolan själv sina styrdokument. 

 

Vid de skolor där det inte finns lokala styrdokument är varje enskild lärare själv satt att tolka 

eller att ämneslag på skolorna gör egna styrdokument. Holmberg tar upp frågan vad nationella 

styrdokument kan göra för Sveriges musik- och  kulturskolor. Å ena sidan blir det ett klart 
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deklarerat innehåll till lärare, föräldrar och elever med en säkerhet i vad man ska utföra eller 

få kunskaper i. Å andra sidan ser hon farorna med att det skulle bli de elever som redan hittat 

till den traditionella och finkulturen istället för populärkulturen, och kulturskolorna skulle i 

och med det gå miste om många elever. Jag håller med Holmberg i hennes åsikter om 

svårigheterna i att det inte finns nationella styrdokument för Sveriges musik- och kulturskolor 

likaväl som farorna som kan bli om de skulle upprättas. I denna osäkerhet försöker 

musikämnena som har varit med länge hävda traditionen i sitt ämne.  I artikeln Kulturskolan 

Åre(t) runt (Andersson 2004:1, 12f) tycker jag att uttalandet om att det ”inte enbart är 

musiken som styr, det är viktigt att också arbeta bra med alla andra kulturämnen” (Andersson 

2004:1, 13) betonar att det är svårt att göra sig av med musikspråket och att det är det som 

styrt och på vissa skolor fortfarande styr. Detta tror jag kan göra så att lärare inom musik 

respektive de andra estetiska ämnena känner en oro för sin egen ämnestillhörighet.  

 

Det jag finner anmärkningsvärt är att tidsskriften KulturSmockan, som är SMoKs egen tidning 

för Sveriges musik- och kulturskolor, har så väldigt få inslag av artiklar med andra estetiska 

ämnen. Vad fylls då resten med? Musik. Det känns som att det är musiken som fortfarande är 

dominerande i denna tidskrift. Hur är det då med SMoK som ger ut tidskriften? De ska ju 

representera alla ämnen på musik- och kulturskolorna. Det tycks inte som att de har kommit 

dithän än, och att det är musiken som råder och ”sitter i väggarna” fortfarande. 

 

 

Ansats till vidare forskning 

Med tanke på att det råder brist på forskning inom det område jag studerat skulle ytterligare 

studier i ämnet kunna bredda frågor som rör Sveriges musik- och kulturskolor. Dels hade det 

varit spännande om någon hade gjort en liknande studie och förhoppningsvis fått fler svar. 

Dels tycker jag precis som Holmberg (Holmberg 2010, 206f) skriver att det i en framtida 

studie vore intressant att undersöka vad nationella styrdokuments vara eller icke vara inom 

musik- och kulturskolan skulle ge. 
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Bilaga 1 

  Halmstad 2010-11-14 

Hej! 

 

Mitt namn är Christin Markunger och jag läser bild på lärarutbildningen på distans och är från 

Halmstad. 

Jag gör en enkätundersökning om lärares och rektorers uppfattning om de estetiska ämnenas  

(t ex dans, drama/teater, film och bild- och form) betydelse på musik- och kulturskolor i mitt 

examensarbete på Umeå Universitet. Enkäterna skickas till 6 musik- och kulturskolor. De är 

utvalda genom SMoKs(Sveriges Musik- och Kulturskolor) lista över skolor som är 

medlemmar och har ämnen som musik-, instrument, sång och minst tre av de estetiska 

ämnena som jag har beskrivit här ovan.  Alla svar kommer att behandlas konfidentiell och 

det är helt frivilligt att delta. Jag ber er att ta fem minuter av er tid för att svara på frågorna 

då kvaliteten på studien är beroende av att så många som möjligt svarar. Så just du är väldigt 

viktig för mig! Svar önskas senast fredagen den 26/11. Det går bra att fylla i enkäten på nätet 

och returnera svaret till mig direkt. En påminnelse kommer att skickas ut i början på vecka 47. 

Jag skulle bli mycket tacksam för ett svar. 

Enkäten bifogas som en fil. 

När ni har fyllt i enkäten gå upp till Arkiv -> Skicka till -> E-postmottagare (som bifogad fil) 

-> fyll i på Till: christin.markunger@telia.com och Tryck på skicka. 

 

Tack på förhand för hjälpen! 

 

Christin Markunger 

Examensarbete vid Umeå Universitet/Lärarutbildningen. 

Ytterligare upplysningar: 

E-post: christin.markunger@telia.com  

Mobil: 0705-81 49 19, säkrast mellan 10.00 - 13.00. 

Handledare: Lektor Britt-Marie Styrke 

E-post: britt-marie.styrke@estet.umu.se  

Tfn:090-786 65 78, 070-393 32 75 
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Bilaga 2  

           Om nej vilket/vilka ämne får inte det? 

             Kommentar: 



 

  



 

 

Bilaga 3 

Halmstad 2010-11-20 

Detta är en påminnelse om enkäten du fick söndagen den 14/11. Jag skulle uppskatta om du 

tog 5-10 minuter för att fylla i enkäten och skicka tillbaks till mig. Om du redan har gjort det 

tackar jag för förtroendet och hoppas du kan bortse från denna påminnelse. 

Jag har förstått att några har haft svårt att skicka tillbaks enkäten. Kanske pga. av man 

använder Pc eller Mac? Det hade varit snällt om ni då bara skriver till mig i ett mejl eller i ett 

word-dokument svar som t.ex. 1a. Ja eller Nej och sedan egna kommentarer.  

Enkäten är bifogad som fil. 

Tack på förhand! 

Christin Markunger 

christin.markunger@telia.com 

Mobil: 0705-81 49 19 

  Halmstad 2010-11-14 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Christin Markunger och jag läser bild på lärarutbildningen på distans och är från 

Halmstad. 

Jag gör en enkätundersökning om lärares och rektorers uppfattning om de estetiska ämnenas  

(t ex dans, drama/teater, film och bild- och form) betydelse på musik- och kulturskolor i mitt 

examensarbete på Umeå Universitet. Enkäterna skickas till 6 musik- och kulturskolor. De är 

utvalda genom SMoKs(Sveriges Musik- och Kulturskolor) lista över skolor som är 

medlemmar och har ämnen som musik-, instrument, sång och minst tre av de estetiska 

ämnena som jag har beskrivit här ovan.  Alla svar kommer att behandlas konfidentiell och 

det är helt frivilligt att delta. Jag ber er att ta fem minuter av er tid för att svara på frågorna 

då kvaliteten på studien är beroende av att så många som möjligt svarar. Så just du är väldigt 

viktig för mig! Svar önskas senast fredagen den 26/11. Det går bra att fylla i enkäten på nätet 

och returnera svaret till mig direkt. En påminnelse kommer att skickas ut i början på vecka 47. 

Jag skulle bli mycket tacksam för ett svar. 

Enkäten bifogas som en fil. 

När ni har fyllt i enkäten gå upp till Arkiv -> Skicka till -> E-postmottagare (som bifogad fil) 

-> fyll i på Till: christin.markunger@telia.com och Tryck på skicka. 
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Tack på förhand för hjälpen! 

 

Christin Markunger 

Examensarbete vid Umeå Universitet/Lärarutbildningen. 

Ytterligare upplysningar: 

E-post: christin.markunger@telia.com  

Mobil: 0705-81 49 19, säkrast mellan 10.00 - 13.00. 

Handledare: Lektor Britt-Marie Styrke 

E-post: britt-marie.styrke@estet.umu.se  

Tfn: 090-786 65 78, 070-393 32 75 
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