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Sammanfattning 
  

Finns det någonting att vinna på att lämna skolan ett par år mellan gymnasiet och det att en 
högskoleutbildning påbörjas och finns det något värde i de erfarenheter en student eventuellt har 
från livet utanför skolan? Ser studenter och lärare inom musiklärarutbildningen någon nytta med 
dessa värden och ser även rektorer inom den kommunala kultur- och musikskolan att dessa värden 
har någon betydelse? 
     Jag har i denna undersökning valt att intervjua aktörer inom musikhögskolan och den 
kommunala musik- och kulturskolan för att ta reda på hur de ser på värdet av tidigare 
erfarenheter. Det resultat som jag slutligen kommit fram till visar att detta ämne är komplext och 
det är svårt att ge ett riktigt svar efter en undersökning som löper över enbart ett halvår. Dock 
visar de intervjuades svar att det är viktigt att dessa frågor diskuteras eftersom de flesta är överens 
om att det finns värden i tidigare erfarenheter. 

Nyckelord: livserfarenhet, yrkeslivserfarenhet, skillnader mellan äldre och yngre studenter 

 

 

Abstract 

Is there something to gain when leaving the academic world a few years between secondary high 
school and a higher education? And is there a value in the experiences a student might have gained 
from the life outside the academic world? Do teachers and students within college of music and 
headmasters for local musical schools see that these experiences have any practical value? 
 In this essay I have interviewed students, teachers and headmasters from both 
college of music and local musical schools to hear their views of the value of earlier experiences. 
My result is that it is a very complex area and it is difficult to give a conclusive answer within the 
limits of this study, which spanned over six months. Though all of the persons interviewed in this 
study agreed that it is important to discuss these questions, and that there is a value in earlier 
experiences. 

Keywords: life experience, work experience, differences between older and younger students. 
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Förord 

Jag var 25 år gammal när jag påbörjade min utbildning till musiklärare. När jag idag, nästan fem år 
senare, ser tillbaka på min utbildning är jag väldigt glad över att jag väntade ett antal år innan jag 
gjorde mitt val av utbildning. Jag tycker mig genom hela min utbildning haft stor användning för 
alla de erfarenheter som jag tillskansade mig under åren mellan gymnasiet och musikhögskolan.  

     Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ingvar Dahl samt till alla andra som har ställt 
upp och hjälpt mig med att hitta information och underlag till detta examensarbete och jag vill 
även tacka de som ställt upp och låtit sig bli intervjuade. Jag vill slutligen rikta ett varmt tack till 
min familj som alltid stöttat mig och som inte såg någonting konstigt i att jag väntat ett par år 
innan jag påbörjade min högskoleutbildning.
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Bakgrund 
Jag upplever, genom mina egna erfarenheter som student vid musiklärarutbildningen, att det idag 
finns en ökande tendens till att fler och fler studenter påbörjar sin utbildning till musiklärare direkt 
efter gymnasiet. Jag har även fått intryck av att också en del lärare, främst inom de pedagogiskt 
teoretiska ämnena inom musiklärarprogrammet, ser denna tendens. Mitt allmänna intryck är även 
att det är vanligare bland yngre studenter att de påbörjar musiklärarutbildningen främst på grund 
av de inte blivit antagna till en musikerutbildning. 

Läraryrket ställer stora krav. En lärare ska kunna vägleda och utbilda andra människor och bör 
därför vara trygg i sig själv, samt inneha en personlig mognad och rimligen en god förståelse för 
hur samhället fungerar. I samband med antagningsproven till lärarutbildningen tas det idag, trots 
läraryrkets krav, ingen eller ringa hänsyn till den sökandes tidigare erfarenheter och lämplighet 
som lärare. 
     Visserligen finns det praktiska antagningsprov till musiklärarutbildningen. Men dessa prov 
fokuserar huvudsakligen på musikaliska färdigheter, samt på en eventuell förmåga att leda en 
grupp bestående av andra sökande. I gruppledningsprovet fäster dock antagningsjuryn inte något 
avseende till om den sökande har tillägnat sig denna ledarförmåga av tidigare erfarenheter. Det är 
idag till och med möjligt att läsa kurser i hur man ska lyckas på provet. Dessa kurser ges bland 
annat av flera folkhögskolor i Sverige. 

 

Musikhögskolorna, som ansvarar för utbildningen av musiklärare, lägger oftast upp sina 
antagningsprov till musiklärarutbildningen på ungefär följande sätt: Först får den sökande visa at t 
han eller hon kan hantera ett instrument. Därefter får den sökande göra de centrala proven, varav 
ett är ett gruppledningsprov som eventuellt visar på färdigheter som lärare. De olika 
provmomentens ordningsföljd i antagningen sänder i sig signalen att musikhögskolorna, troligtvis 
omedvetet, prioriterar ämneskunskaperna före de pedagogiska färdigheterna. 
     De studenter som söker inriktningen ”klasslärare i musik” gör enbart de centrala proven. Det 
innebär att det idag kan uppfattas som ”lättare” att bli antagen till den inriktningen. Samtidigt är 
det just i yrket som klasslärare i musik där det troligtvis ställs de högsta kraven på just en 
pedagogisk förmåga och god självkännedom. 

Frågan om huruvida tidigare erfarenheter har betydelse för studier, utbildning och senare yrkesliv 
har troligtvis funnits lika länge som vi haft högskoleutbildningar, även om det verkar som at t 
diskussionen mestadels finns bland lärare på högskolan. I mitt förarbete för detta ämne har jag 
haft svårt att hitta litteratur, vilket bland annat kan visa på att det kan vara svårt att ge et t 
enhetligt svar på frågan. Troligtvis skulle det behövas göras jämförelser över lång tid, kanske 
fallstudier som pågår under informanternas hela utbildnings- och yrkesliv, för att få fram et t 
heltäckande svar. I de referenser jag hittat finns det dock tecken på att det kan finnas en betydelse 
av tidigare erfarenheter. 
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    I avhandlingen ”Musik – mitt liv och kommande levebröd” (Bouij 1998) går det att läsa 
följande: 

Tabell 13 visar att yrkeserfarenheterna från tiden före utbildningen är viktiga för hur man 
värderar sin yrkesutbildning några år efter examen. 

   Om man skulle välja yrket vid ny chans 
   Ja Tveksam Nej 

Hade arbetat som musiklärare, 
men ej musiker före utbildningen 26 5 7 

Hade arbetat som musiker 
före utbildningen  14 2 12 

Hade varken arbetat som musiker 
eller musiklärare före utbildningen 29 11 27 

Tabell nr. 13. Sambandet mellan musikalisk yrkeserfarenhet före utbildningen och hur man 
ser på musikläraryrket (siffrorna visar antal svarande, förf. anm.) (Bouij 1998, s. 261) 

Omräknat till procent visar ovanstående tabell att 68 % av dem som arbetat som musiklärare före 
utbildningen skulle göra samma val utbildning igen, samtidigt som ”bara” 43 % av dem som inte 
arbetat som musiklärare innan skulle göra samma val. Nu framgår det inte av tabellen, om de 
personer som inte tidigare arbetat som musiklärare hade haft andra yrken eller om de kom direkt 
från gymnasiet. Men det är trots det, enligt tabellen, en anmärkningsvärd skillnad bland 
musiklärarna i inställning till sitt yrkesval. 

Andra referenser visar att det finns både för och nackdelar av tidigare erfarenheter. 2004 
presenterades den statliga utredningen SOU 2004:29, ”Tre vägar till den öppna högskolan”. 
Utredningen behandlar de olika sätten att få behörighet att söka till högskolan samt vilka 
tillträdesregler som bör finnas. I utredningen går det att läsa följande: 

Att ta hänsyn till arbetslivserfarenhet är således positivt av flera skäl. Det bidrar till utjämningen av 
den sociala snedrekryteringen då sökande från studieovana hem förefaller behöva mer tid på sig innan 
de väljer att gå vidare till högskolan (bilaga 10 till LU 2003). Det är även en förutsättning för det 
livslånga lärandet samt ökar mångfalden inom högskolan. Givetvis bör även rena rättviseskäl nämnas, 
bl.a. att högskolan bättre än i dag bör spegla det samhälle den verkar i. De positiva effekterna kan 
också sägas vara de negativa eftersom arbetslivserfarenhet fullt naturligt bidrar till ökad ålder bland 
studenterna. De studier som gjorts om arbetslivserfarenhet som urvalsgrund visar vidare att 
arbetslivserfarenhet saknar all förmåga att predicera. Poäng för arbetslivserfarenhet har snarast ett 
negativt samband med studieframgång. Att poängen för arbetslivserfarenhet tycks sänka prognosvärdet 
kan ha flera orsaker (Andersson, Lexelius, & Ramstedt, 1998). Det kan exempelvis hänga samman med 
de studerandes egen förmåga att bedriva studier då de som antas med hjälp av högskoleprovsresultat i 
kombination med arbetslivspoäng sannolikt har ett lägre medelbetyg än de som antas på andra grunder. 
Det kan även hänga samman med studiesociala faktorer. Under alla förhållanden saknar 
arbetslivspoäng en psykometrisk grund att användas vid urval och kan därmed ses som ett faktiskt 
”ålderstillägg”. (SOU 2004:29, s. 238) 
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Senare fortsätter utredningen med sin syn på arbetslivserfarenhetens fortsatta användning;  

Som framgått av beskrivningen i detta kapitel har arbetslivserfarenhet ett stort värde. Användandet av 
arbetslivserfarenhet har inneburit en breddning av rekryteringen och att högskolan som studenter 
antagit personer med andra kunskaper och referensramar. Men detta har också inneburit att den 
genomsnittliga åldern bland våra högskolestudenter ökat kraftigt och nu är bland de allra högsta bland 
OECD-länderna. Så detta ställer oss i någon mening inför ett val: vill vi fortsätta premiera 
arbetslivserfarenhet – utifrån de plusvärden den kan ge – får vi förstås acceptera att våra studenter har 
en högre ålder än andra länders. Vi ska också ha klart för oss – som också framgått i kapitlet – att 
arbetslivserfarenhet inte står på psykometrisk grund och därför inte kan sägas ha något egentligt 
prognosvärde för framtida studieframgång. Det sätt som arbetslivserfarenhet bedöms inom högskolan i 
dag lämnar också en hel del i övrigt att önska. Arbetslivserfarenhet bedöms ytterst schablonmässigt; all 
arbetslivserfarenhet – oavsett om den är relevant eller irrelevant – tillmäts samma värde och en mängd 
andra verksamheter jämställs med arbetslivserfarenhet. Kort sagt premieras kvantitet i stället för 
kvalitet. Detta står numera i tydlig kontrast mot resonemangen bakom reell kompetens, där regeringen 
poängterar vikten av att göra individuella, inte schablonmässiga, bedömningar av den sökandes faktiska 
meriter. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att arbetslivserfarenhet självfallet bör finnas kvar som 
en viktig beståndsdel i samband med antagningen till högskolan, men att formerna för hur den bedöms 
och värderas bör förändras. (SOU 2004:29, s. 239). 

I utredningen nämns huvudsakligen arbetslivserfarenhet som en urvalsgrund för antagning.  Det 
skrivs även om studieframgång, men utredningen har inte belyst frågan om det finns för- eller 
nackdelar av tidigare erfarenheter när det gäller den personliga förberedelsen för ett yrkesliv. När 
det gäller de konstnärliga utbildningarna så nämns dessa endast en gång i utredningen: 

I fråga om de utbildningar som inte är konstnärliga beslutar Högskoleverket om tillstånd för högskolan 
att få använda andra särskilda prov och om de villkor som skall gälla för användningen. 
(SOU 2004:29, s. 245) 

Jag ställde mig frågan om varför just de konstnärliga utbildningarna har speciella regler, och 
kontaktade därför utredaren för SOU 2004:29, Lars Lustig. Jag fick då följande svar: 

Jag skrev inget särskilt om konstnärliga högskoleutbildningar eftersom det inte fanns något i 
utredningens direktiv som sade att jag skulle titta på dessa utbildningar. I den svenska debatten och 
traditionen kring tillträde till högre utbildning har alltid konstnärlig högskoleutbildning följt ett "eget 
spår" som innebär att det har betraktats som fullständigt självklart att dessa utbildningar får utforma 
sina egna antagningskriterier. (Brevcitat från Lars Lustig, november 2008) 

Lars Lustigs svar leder till flera frågor: Är de konstnärliga utbildningarna så speciella att ingen 
utredare utifrån kan ifrågasätta deras antagningssystem? Och har beställarna av utredningen ens 
reflekterat över att även de konstnärliga högskolorna utbildar lärare? 
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Musik är ett ämne som kan väcka starka känslor. Att undervisa i detta ämne ställer rimligen stora 
krav på läraren. I en artikel i tidningen Fotnoten berättar Alf Gabrielsson om resultatet av en stor 
undersökning om hur människor upplever musiken: 

En av de mest fylliga kategorierna är den som handlar om känslor. De medverkande berättar om bland 
annat glädje, beundran, lugn, trygghet och extas. En känsla av att allting är perfekt och stämmer, eller 
av litenhet inför det stora och fulländade: "Jag känner mig ödmjuk och liten, men inte i en negativ 
bemärkelse. Bara medveten om min obetydlighet i en stor värld." 
  Men musik kan även skapa negativa känslor. Några av deltagarna i undersökningen beskriver hur den 
fått dem att känna sorgsenhet, trötthet eller rädsla. Oftast för att musiken rört upp minnen eller tråkiga 
associationer, men också för att de tycker illa om musiken i sig. "I nästa stund kände jag hur ilskan 
började komma över mig! Hur kunde man få behandla ett instrument på detta sätt! För mig var det rena 
misshandeln." 
  Flera av de medverkande beskriver att de känt sig slukade av musiken, att den fått dem att tappa 
kontrollen över tid och rum. "Jag var inte medveten om mig själv och vad jag gjorde", "Tiden stannade, 
det kändes som ett enda, långt ögonblick". Några formulerade sig till och med i termer av att musiken 
"attackerade" dem – att dess inverkan var så stark att det inte gick att försvara sig. För en del av de 
musiker som ingick i undersökningen kunde detta till och med bli ett problem, då de blev så gripna av 
musiken att de fick svårt att fokusera på att spela. 
  Det fanns också de som beskrev musik som en helande kraft. Dels genom att den fått kroppen och 
tanken att slappna av, men också som en uttolkare av förvirrade tankar. "Någon tolkade mina känslor, 
någon erbjöd en uttrycksmöjlighet som var rikare än någon jag dittills mött. 
(Grönblad, Fotnoten 2/2004) 

För att kunna hantera sina elevers känslor och tankar kring musiken behövs en bra utbildning, 
men också rimligtvis en personlig mognad och trygghet hos den blivande musikläraren. Denna 
mognad och trygghet är ingenting som går att lära ut på en skola, utan det är någonting som varje 
människa lär sig genom sina upplevelser och erfarenheter.  Bland annat på grund av detta är det en 
fördel att de konstnärliga högskolorna får utforma sina egna antagningsprov, samtidigt som det 
finns en fara i att högskolorna glömmer bort varför proven ser ut som de gör. Det är därför 
nödvändigt att det ständigt finns en diskussion även på beslutsfattarnivå om vilka färdigheter och 
förutsättningar som ska mätas i antagningsproven. 
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Livserfarenheter leder ofta även till att den personliga mognaden ökar. Detta är i så fall positivt, 
då den personliga mognaden kan ge goda förutsättningar för att ge den blivande läraren ett 
professionellt förhållningssätt till sitt arbete. I just läraryrket kan det vara svårt att göra en 
gränsdragning mellan arbetslivet och det privata livet. Om en lärare har svårt att dra den gränsen 
kan det på sikt leda till att läraren blir utbränd, eller rent av helt tappar intresset för sitt yrke och 
därigenom även intresset av att se till elevernas utveckling. Margareta Normell skriver i sin bok 
”Pedagog i en förändrad tid”: 

För att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt som pedagog måste man ha 
kommit en bra bit på väg i den egna mognadsprocessen (Normell 2002, s. 44) 

Normell illustrerar sedan sin tankegång enligt följande figur: 

 

   Förmåga 
   att lyssna 

     Att skilja mellan 
 Självkännedom   egna problem 
     och andras 
   Identitet 
   Integritet 
      Gräns mellan det  Mognad 
      Professionella och    Att stå ut 
      det privata    med ovisshet 

 
  Att kunna ta  Vad hör till 
  emot hjälp  min uppgift?   

     (Normell 2002, s. 44) 

 

Jag ställer mig alltså frågan om inte fler studenter skulle ta till sig sin musiklärarutbildning bättre, 
med större personlig utveckling och eventuellt bättre resultat som följd, ifall de lämnade skolans 
värld en tid mellan gymnasiet och musikhögskolan. Om erfarenheten från livet utanför 
skolvärlden leder till större personlig utveckling, bättre resultat och bättre motivation under 
högskolestudierna, borde det väl finnas flera parter som skulle kunna ha något att vinna på det, 
eller?
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Problemformulering 

I detta arbete vill jag därför försöka få svar på följande frågor: 

1. Vilka värden ser musiklärarstudenter i att ha livs- och yrkeserfarenheter under den tid de 
studerar på musiklärarutbildningen?  

2. Ser musiklärarstudenterna att de har användning av sina yrkes- och livserfarenheter under 
sin utbildning? 

3. Finns det skillnader mellan äldre och yngre studenters syn på värdet av livs- och 
yrkeserfarenheter? 

4. Vad anser de lärare och pedagoger som är verksamma inom musiklärarutbildningarna om 
betydelsen och värdet av studenternas livserfarenheter? 

5. Hur ser rektorer och ledare inom musik- och kulturskolorna på värdet av de 
nyutexaminerade musiklärarnas erfarenheter? 

 
 

Syfte 

Förhoppningen med detta arbete är bland annat för att kunna ge ett alternativt perspektiv till de 
statliga utredningar och politiska utspel som, huvudsakligen av samhällsekonomiska och 
ideologiska skäl, förespråkar en direktövergång från gymnasiet till högskola. I första hand för att 
framtida studenter ska kunna känna att de inte behöver få panik om de inte kommer fram till ett 
yrkesval under sitt sista år på gymnasiet, men också för att de statliga beslutsfattarna inte ska 
glömma bort de personliga perspektiven i denna fråga. Jag vill även att musiklärarutbildningarna 
ska få upp ögonen för dessa frågor, och kanske skapa en fruktbar diskussion kring dem och kring 
hur antagningsproven till musikhögskolan är upplagda. 

Men jag vill också för min egen personliga del, kunna ha olika synsätt för att kunna vägleda mina 
framtida elever när de frågar mig om hur de kan tänka när de väljer sin utbildning. Eftersom jag 
som blivande musiklärare kan komma att möta elever som kanske vill söka till musikhögskolan, 
är det viktigt att jag har en grund att stå på när jag kommer med mina råd. 

 
 

Hypotes 
Min hypotes i detta är arbete är att en viss livserfarenhet innan valet av musiklärarstudier kan 
vara positivt genom att… 

• Musiklärarutbildningarna då får studenter med en högre motivation samt större förståelse för 
de pedagogiska och metodiska perspektiven. 

• Studenterna, med sin erfarenhet, kan lägga mer tyngd bakom sitt val av utbildningsprofil och 
därigenom bli mer delaktiga i sin studentroll och på sikt ge bättre feedback till kursernas 
utformning. 

• Fler studenter vid musiklärarutbildningen genomför sin utbildning med syfte att bli just 
musiklärare, och inte bara ser utbildningen som en mellanperiod i väntan på att bli antagen till 
musikerprogrammet. 

• Samhället får examinerade musiklärare som är bättre förberedda för sitt yrke. 
• Den examinerade, genom sina erfarenheter och meriter, får större konkurrenskraft vid 

sökandet av arbete. 
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Metod 
Även om mitt ämne kan omfatta hela det svenska högskolesystemet i allmänhet och 
lärarutbildningen i synnerhet, har jag valt att rikta in mig på just musiklärarutbildningen. Detta 
dels för att undvika ett alltför stort perspektiv för mitt begränsade examensarbete, och dels för att 
jag själv tillbringat de senaste 4,5 åren på en musiklärarutbildning. Jag anser därför mig ha god 
inblick i hur just den utbildningen fungerar, både när det gäller form och innehåll. 

För att få svar på mina frågor avsåg jag att intervjua aktörer inom musikhögskolan samt vid 
musik- och kulturskolan. Dessa aktörer är utsatta för åsikter och beslutandekrav och har även en 
direkt kontakt med den vardag som påverkar och påverkas av min frågeställning. Jag valde just 
intervjun som metod för att få en möjlighet att ställa följdfrågor, samt att även öga mot öga möta 
de intervjuade och deras personliga reaktioner kring ämnet. Jag hoppades genom detta även få en 
uppfattning om mitt ämne uppfattas som viktigt eller inte. 

Upplägget på frågorna och dess ordning i intervjuerna präglades av min vilja att först skapa en 
avspänd och förtroendefull intervjusituation, innan jag kom till mina kärnfrågor. För att uppnå 
detta började intervjuerna med öppna allmänna frågor. Efter att jag ställt de huvudsakliga frågorna 
avslutade jag intervjuerna genom att åter ställa öppna frågor där respondenterna fick ge sin syn på 
hur de skulle vilja utforma verksamheten, samt hur de såg på framtiden. 

Mitt urval grundade sig till största delen sig på rent praktiska orsaker, som att jag utan alltför 
stora logistiska problem skulle kunna träffa respondenterna och genomföra intervjuerna. Jag 
försökte, trots detta, att få en så god spridning som möjligt mellan kön och lokala förutsättningar. 
Sammanlagt intervjuade jag tio personer, och då det var ett relativt litet antal personer är det 
svårt att veta huruvida de egentligen var representativa för sina grupper. Jag valde dock att se det 
som att respondenterna gav svar som kan vara ett urval av hur skolledare, lärare och studenter 
tänker i allmänhet, även om det naturligtvis kan finnas personliga avvikelser och erfarenheter 
som påverkade svaren åt något håll. 

Intervjuerna genomfördes antingen på de intervjuades arbetsplats eller, i studenternas fall, på den 
musikhögskola där de själva studerade. Vid samtliga intervjuer hade ingen av respondenterna fått 
se frågorna i förväg. Förhandsinformationen de fått  var att frågorna var till mitt examensarbete 
som handlade om den eventuella betydelsen av tidigare erfarenheter. Samtliga intervjuer spelades 
in för att sedan skrivas ut i efterhand av mig. Vid alla intervjuer utom en var det gott om tid för 
själva intervjun och de svarande kunde därför i lugn och ro tänka över frågorna. I en av 
intervjuerna blev det dock, på grund av missförstånd med tiden, mer stressigt och svaren blev 
därför kortare än i de andra fallen. 
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Jag har delat in de svarande i tre kategorier: rektorer vid kultur- och musikskolor, lärare vid 
musikhögskolan samt studenter vid musiklärarutbildningen. De tre grupperna fick dels frågor som 
är gemensamma för alla grupper, men också frågor som var specifika för respektive grupp. 
Orsaken till att svarsgrupperna inte fick samma frågor, var dels på grund av att de har olika 
perspektiv på verksamheten. Exempelvis ser en musikskolerektor oftast en färdigutbildad lärare, 
medan en lärare vid högskolan ser en blivande lärare under utbildning. Dels på grund av att en del 
frågor behandlar områden som bara berörde den aktuella svarsgruppen. De fyra studenterna går alla 
i samma klass på en svensk musikhögskola och de intervjuade lärarna är verksamma vid samma 
musikhögskola. Följande personer har intervjuats (alla namn är fingerade): 

Rektor 1, ”Eskil”. Man, rektor vid en musikskola i en mellansvensk glesbygdskommun 

Rektor 2, ”Doris”. Kvinna, rektor vid en kulturskola i en mellansvensk medelstor stad 

Rektor 3, ”Adam”.  Man, rektor vid en kulturskola i en storstadsregion 
 
Lärare 1, ”Ivar”.  Man, metodiklärare i ett instrument med klassisk inriktning 

Lärare 2, ”Beata”. Kvinna, lärare i klassmetodik 

Lärare 3, ”Fabian”. Man, lärare i pedagogik och lärande (denna lärare undervisar även 
  vid den allmänna lärarutbildningen och träffar således inte bara 
  musiklärarstudenter, utan även studenter som ska bli exempelvis 
  lågstadielärare). 
 
Student 1, ”Greger” Man, student i 20-årsåldern 

Student 2, ”Kamilla” Kvinna, student i 20-årsåldern 

Student 3, ”Ludmilla” Kvinna, student i 30-årsåldern 

Student 4, ”Harald” Man, student i 30-årsåldern 
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Intervjufrågor 
 

Följande frågor ställdes til l rektorerna vid kommunal kultur- och musikskolor: 

R1. Vad kännetecknar ”den bästa nyutexaminerade musikläraren”? 

R2. Vad tror du är avgörande för att en nyutbildad musiklärare ska göra ett bra arbete? 

R3. Hur tror du att musiklärarstudenternas tankar går kring valet av utbildning? 

R4. Hur går dina tankar vid anställning av en nyutexaminerad musiklärare? 

R5. Vilka värden finns det i att en nyutexaminerad musiklärare har tidigare erfarenheter? 

R6. Vilka skillnader finns mellan unga och äldre nyutexaminerade musiklärare? 

R7. Om du har tänker dig två nyutexaminerade musiklärare, där båda har likvärdiga 
 meriter från musikhögskolan men den ena är äldre med fleråriga 
 yrkeslivserfarenheter och den andra är yngre med måttlig eller ingen 
 yrkeslivserfarenhet – Vem skulle du föredra att anställa och varför? 

R8. Känner du till efter vilka kriterier som man antar studenter till musikhögskolornas 
 musiklärarutbildning och om du inte känner till dem, vad tror du? 

R9. Vilka kriterier tycker du borde finnas med i antagningsproven? 

R10. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen. Skulle du ändra på något jämfört 
 med dagens system? 
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Följande frågor ställdes til l lärare vid musiklärarutbildningen: 

L1.  Vad kännetecknar ”den bästa studenten”, enligt din personliga åsikt? 

L2.  Vad tror du är avgörande för studentens studiemotivation? 

L3.  Hur tror du att studenternas tankar går kring valet av utbildning? 

L4.  Vilka nyutbildade musiklärare tror du är de som är bäst förberedda för sitt yrke när de tar 
 sin examen? 

L5.  Vilka skillnader finns mellan unga och äldre studenters förhållningssätt till utbildningen? 

L6.  Förändras dessa skillnader under utbildningens gång? 

L7.  Vilken betydelse har studenternas eventuella tidigare arbetslivs- och livserfarenheter för 
 deras studieresultat? 

L8.  Vilka skillnader finns mellan grupper där enbart yngre studenter ingår respektive grupper 
 där också äldre studenter ingår? 

L9.  Vilken hänsyn tas till studenternas tidigare yrkes- och livserfarenheter vid antagningen 
 till musiklärarutbildningen? 

L10. Har rekryteringsbilden (vilka söker/vilka blir antagna) förändrats på något sätt under 
 senare år? Hur – i så fall? 

L11. Hur tror du att rekryteringsbilden kommer att se ut i framtiden? 

L12. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningens antagningssystem? Skulle du ändra på 
 något jämfört med dagens system? 

L13. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen? Skulle du ändra på något jämfört med 
 dagens system? 
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Följande frågor ställdes til l studenter vid musiklärarutbildningen: 

S1.  Vad är ditt mål med att utbilda dig till musiklärare? 

S2.  Hur gick dina tankar när du valde att söka till och börja på musiklärarutbildningen? 

S3.  Hur såg din väg ut mellan gymnasiet och musiklärarutbildningen? 

S4.  Vilka faktorer spelar in för din studiemotivation? 

S5.  Vilken betydelse har det att studenter med olika ålder och bakgrund studerar tillsammans 
 i samma utbildning? 

S6.  Vilka skillnader finns det mellan äldre och yngre studenters sätt att förhålla sig till 
 undervisningen på musiklärarutbildningen? 

S7.  Vilken betydelse och vilka värden har livs- och yrkeslivserfarenheter generellt för 
 studierna till musiklärare? 

S8.  Vilken betydelse har dina egna erfarenheter för dina studier? 

S9.  Vilken hänsyn togs till din tidigare yrkes- och livserfarenhet vid antagningen till 
 musiklärarutbildningen? 

S10. Om du själv fick utforma antagningssystemet. Skulle du ändra på något jämfört med 
 dagens system? 

S11. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen. Skulle du ändra på något jämfört med 
 dagens system? 

S12. Om du fick göra om din väg fram till musiklärarutbildningen, skulle du vilja ändra på 
 något i dina vägar och val? 
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Resultatredovisning 
 

Svaren från Kultur- och Musikskolerektorer: 

R1. Vad kännetecknar ”den bästa nyutexaminerade musikläraren”? 

Alla nämner personliga egenskaper som energifylld, nyfiken, inspirerande, flexibel, öppen, 
lustfylld, med mera. Adam säger också att musikläraren måste vara beredd på att musikskolans 
verklighet inte alltid överensstämmer med hur metodikundervisningen på musikhögskolan ser ut. 
Eskil är den ende som nämner vikten av musikaliska färdigheter. 

R2. Vad tror du är avgörande för att en nyutbildad musiklärare ska göra ett bra arbete? 

De tre pekar på nödvändigheten av att ha en kompetens som pedagog. Doris nämner även vilja 
och nyfikenhet, medan Adam nämner ett brinnande engagemang. Eskil påpekar betydelsen av 
att vara på en bra arbetsplats:   

Att man känner sig som en del av en helhet på den arbetsplatsen man är. Det tror jag att skolan är mycket 
bättre på idag än tidigare. För då hade man liksom musikläraren som skulle ordna de här högtiderna. Men 
jag tror att det är en mycket mer nyanserad inställning nu, generellt. Men det är en avgörande punkt, 
känns det som. Att man har legitimitet på arbetsplatsen. Och att man inte enbart är musikant eller 
musiker utan att man faktiskt är utbildad lärare med allt vad det innebär. Kännedom och kunskap om 
pedagogik och metodik och att det faktiskt kan vara allmängiltigt inom andra ämnen, inom andra 
områden. 

R3. Hur tror du att musiklärarstudenternas tankar går kring valet av utbildning? 

Ingen av respondenterna kan ge något säkert svar. Eskil tror att tidigare förebilder är viktiga. 
Samtidigt tror alla att många av de sökande egentligen ville gå musikerutbildningen, men väljer 
musiklärarutbildningen för att det är ”lättare” att bli antagen. Dock tror de att det numera är fler 
som söker till musiklärarutbildningen för att de verkligen vill bli musiklärare. Doris: 

Sedan så tror jag att någonstans så finns det ju säkert en lust och en spänning i det här att vad kommer att 
hända med det här jobbet jag kommer att få. Hur kommer jag att göra? Det tror jag ju, det finns ju… Jag 
tror att båda de här tankarna om musiker och pedagog finns involverade i det också. 

R4. Hur går dina tankar vid anställning av en nyutexaminerad musiklärare? 

För alla är den personliga kontakten den viktigaste, samt att den de söker passar in för den 
funktionen som ska besättas. Doris och Adam säger att det är viktigt att den sökande har en 
pedagogisk examen, medan Eskil tycker att det är viktigt att den arbetssökande har kontakt med 
musiken även utanför jobbet: 

Om man har kontakt med musiken, alltså den levande musiken, med musicerandet. Det kan vara att du är 
med i något körsammanhang aktivt eller att du är en musikant i flera olika band. Det har jag sett nästan 
som en förutsättning. 
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R5. Vilka värden finns det i att en nyutexaminerad musiklärare har tidigare 
erfarenheter? 

Adam och Doris säger båda att det kan vara en merit, men att det inte är nödvändigt. De tycker 
att det personliga mötet är det allra viktigaste. Doris: 

Det finns det väl på ett sätt, men samtidigt så är det så här att om det är en person som jag märker besitter 
en mognad och den personen inte har en arbetslivserfarenhet men jag ser att här har man verkligen en 
person som kommer att bli… Då tror inte jag att jag skulle… Då undrar jag om jag inte skulle vilja välja 
en som jag känner att ”den här ska jag satsa på för att det här är rätt person”, än om jag har en som har 
jobbat tre år. Jag tycker inte att… Det är klart att det kan vara en merit men det behöver inte vara en 
merit. Utan det beror väldigt mycket på den person man möter. 

Eskil anser att det är jättebra med tidigare erfarenheter, då en lärare idag har ett mycket större 
administrativt ansvar jämfört med tidigare. Han menar att tidigare yrkeserfarenheter gör at t 
musikläraren är mer förberedd på allt arbete vid sidan av musiken: 

Så att gå från skolan in i en utbildning och sedan in i skolan igen är väl inte sådär klockrent. Det gör 
ingenting att man får erfarenhet från annat håll. Jag har ett exempel där en lärare jobbade med helt andra 
saker men var sångare under många år. Och sedan när han närmade sig 30 eller över det började han att 
utbilda sig till musiklärare för att han tyckte att det här var intressant. Och, det här är naturligtvis en 
person, men det märks att den personen har en helt annan pondus och mår bättre själv i en sådan 
situation, och det är en väldig tillgång. Och det här är naturligtvis inte klockrent att det är så, men jag 
tror… Jag skulle ju råda folk att uppleva livet och sedan ha lite erfarenhet från annat håll. 

Kommentar: Två av de svarande menar alltså att det inte är så viktigt med tidigare 
erfarenheter medan den tredje anser att det är en stor fördel. 

R6. Vilka ski l lnader finns mellan unga och äldre nyutexaminerade musiklärare? 

Alla tycker att det är svårt att svara på den frågan då de anser att det handlar så mycket mer om 
personlighet än om ålder. Eskil  antyder att det möjligen kan vara så att de äldre har mer distans 
till sitt yrke, och kanske är lite ”klokare” medan de yngre har en mer förutsättningslös inställning 
till arbetet. Adam tycker även att det beror på vilka erfarenheter musiklärarna har med sig sedan 
tidigare. 

R7. Om du har tänker dig två nyutexaminerade musiklärare, där båda har likvärdiga 
meriter från musikhögskolan men den ena är äldre med fleråriga 
yrkesl ivserfarenheter och den andra är yngre med måttlig eller ingen 
yrkesl ivserfarenhet – Vem skulle du föredra att anställa och varför? 

Ingen av de intervjuade kan svara på den frågan. De tycker att det är helt beroende på vad de 
söker för person och i vilken funktion den personen ska fungera. Alla återkommer även till att 
det personliga mötet är av stor vikt, och att det går före ålder och eventuella referenser och 
meriter. Doris säger att referenser kan vara bra att ha men att hennes beslut inte står och faller 
med dem. Adam säger att det är viktigt att den nyanställde passar in i det kollegium som redan 
finns på musikskolan: 

Vad gäller vårt kollegium så… Jag tycker att en av våra absoluta styrkor, det är att vi har det här 
åldersmässiga spannet. Och lägger man in den nuvarande frågan då i det resonemanget så är det 
naturligtvis så att jag kan se fördelar med att anställa båda. 
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R8. Känner du til l efter vilka kriterier som man antar studenter till 
musikhögskolornas musiklärarutbildning och om du inte känner till dem, vad tror du? 

Ingen av de svarande vet vilka kriterier som gäller. Eskil  tror att grundläggande behörighet krävs 
och att de musikaliska färdigheterna provas. Adam och Doris tror att det är samma kriterier idag 
som när de sökte musikhögskolan för 25-30 år sedan. 

R9. Vilka kriterier tycker du borde finnas med i antagningsproven? 

Eskil vill till en början inte ändra på någonting, trots att han i föregående fråga svarat att han 
inte känner till vilka kriterier som finns idag. Men efter att frågat mig om hur proven ser ut, 
nämner han ändå att någon form av intervju eventuellt skulle vara bra. Bara den inte avskräcker 
personer från att söka: 

Men det skulle i så fall vara ett kompletterande material som man skulle kunna ha med sig. Men då kan 
man ju fråga sig; ”hur ska det utformas”? Är det för att skrämma iväg några eller… Ja, jag vet inte. 
Kontakten mellan lärarutbildningen och arbetslivet, som ju är väldigt spretigt, är ju också en möjlighet 
att få till en kontakt med verkligheten. 

Adam ser gärna att det mer betonas att det är en pedagogisk utbildning man söker, och att rollen 
som pedagog därför bör lyftas fram i proven. Doris nämner på en gång att hon vill se ett prov 
som visar på den sökandes pedagogiska förmåga: 

För mig är det hur mötet går till i undervisningen, hur mycket man kan förmedla till eleverna. Vad händer 
och hur man jobbar med eleverna är det viktigaste. Och därför tycker jag att det pedagogiska… Jag tycker 
att det skulle ligga mera på det. Gärna övningsundervisning så att man fick se. Alltså, ett sådant prov. 
Inte bara ett ensembleprov utan att man fick jobba med någon klass eller jobba med någon elev.  

och fortsätter senare: 

Någon utbildning hörde jag, det var diakon, där har de gjort om. Där ska de vara och göra ett antal veckor 
ute på en arbetsplats som en praktik innan man söker till skolan. Det tror jag skulle kunna vara intressant 
att se. Så här kommer det att vara. Om det är fiollärare jag vill bli så får jag vara med en fiollärare i fem 
veckor. Eller jag vill bli klasslärare, då får man vara med… Och sedan kan man ju göra prov och se om 
det har var någonting som passar mig. 

Kommentar: De tre respondenterna nämner alla olika kriterier var för sig. En anser att 
proven är bra som de är och två ser gärna en större koppling till pedagogik. 
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R10. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen. Skulle du ändra på något 
jämfört med dagens system? 

Alla tre är osäkra på hur utbildningen egentligen ser ut idag. Eskil tror att det är en väldigt bra och 
genomtänkt utbildning, men efterlyser möjligen en projektledarutbildning inom musiklärar-
utbildningen. Adam vill att den pedagogiska rollen ska betonas, men säger samtidigt att det 
musikaliska kunnandet är enormt viktigt. Doris efterlyser mycket mer kontakt med 
verksamheten i kulturskolan: 

Jag tror mycket att man ska få ganska omgående få vara ute och jobba. Jag tror att det är väldigt, väldigt 
bra. Att det som ingår i… Att man parallellt som man har undervisning på sitt ämne och i alla de här 
andra ämnena så ska man få jobba. Gärna en dag i veckan från första början så att man är ute och jobbar. 
Och då kan det vara att en termin är man i klass, en termin är man bara med sitt ämne och undervisar där 
kontinuerligt och en termin är att man bara jobbar med orkester under den inriktningen så att man får 
den… Det tycker jag skulle ligga obligatoriskt under hela studietiden. Inte bara de här praktik-
perioderna… Det tycker jag skulle vara… För man ser ju att verkligheten ser ju helt annorlunda ut när 
man kommer ut och jobbar. Det tror jag att ni kommer märka att ”jaha, det här var ingenting ni visade 
mig när jag gick här” (syftar på musikhögskolan, förf. anm.). Men det är ju en lite instutition, man lever 
lite i en skyddad verkstad under den här utbildningstiden faktiskt. 

Kommentar: Alla är osäkra på hur utbildningen ser ut idag. En av respondenterna betonar 
vikten av ha en mycket större kontakt med verksamheten i musikskolorna. 

 



17 

Svaren från musikhögskolans lärare: 

L1. Vad kännetecknar ”den bästa studenten”, enl igt din personliga åsikt? 

Ivar och Beata nämner personliga egenskaper som nyfikenhet, brinnande intresse för musik och 
en vilja att umgås med och träffa andra människor. Ivar önskar även att ”den bästa studenten” 
inte har satt gränser innan den kommer till lektionen, utan är öppen för vad läraren säger. Fabian 
ser en person med tidigare erfarenheter: 

Jag skulle vilja påstå, om man tänker utifrån ett lärarperspektiv, så skulle jag vilja säga att det är en 
person som har erfarenheter med sig från lite olika områden. Som man har någonting att reflektera utifrån 
och hänga upp den här kunskapen som man då möter. Det tror jag är viktigt. 

L2. Vad tror du är avgörande för studentens studiemotivation? 

Beata menar att den egna drivkraften är viktig samt den miljö som man studerar i. Ivar nämner 
återigen öppenheten för vad läraren säger, samt att det behövs en viss ”galenskap” för att gå 
utbildningen. Även här avviker Fabian från de andra två och nämner återigen erfarenheten: 

Om man möter lärarstudenter som har varit ute och jobbat en period i någon form med människor eller 
barn, kanske inte nödvändigtvis i skolan men eventuellt i skolan. Då tror jag att de har en… Att de i 
högre grad kan uppfatta de här problemen som vi diskuterar eller tar upp. Problem, som pedagoger tar upp 
kring inlärning, som man känner är meningsfulla för att man känner igen sig i situationen. Och då ökar 
också motivationen att lära sig mer om det, för man har sett att det här är viktig kunskap som jag behöver 
använda mig av. 

L3. Hur tror du att studenternas tankar går kring valet av utbildning? 

Här ger de tre lärarna olika svar. Ivar, som har en lång erfarenhet som metodiklärare, säger att det 
varierar över åren. Han menar dock att de flesta vill bli musiker i första hand, instrumentallärare i 
andra hand och klasslärare som sista alternativ. Han fortsätter vidare: 

Och det är lite det att om man gör negativa val så är det inte så positivt för resultatet. Man ska känna att 
”jag vill bli just lärare” och speciellt som vi säger här, att man ska vara en musicerande lärare. Du bör få 
med musikdelen tillräckligt. 

Beata svarar att det varierar från person till person: 

En del kan nog tänka sig att ”jag vill verkligen bli en bra pedagog” eller som de har tänkt sig att vara 
instrumentallärare eller klasslärare eller… Men sedan kan det nog också vara att man tänker att ”då får jag 
vara i den här miljön där det är musik som man sysslar med och jag lär mig mycket om musik, men att 
jag får med pedagogbiten så att säga ändå”. Jag vet inte, men jag kan tänka mig… Man kan ha ganska 
olika inriktningar där. 

Fabian gör paralleller mellan musiklärarna och yrkeslärare i allmänhet, och menar att för just 
musiklärare är den personliga identiteten som musiker väldigt viktig. Han menar även att 
studenterna ofta i första hand är musiker och i andra hand är lärare. Han är då inne på samma spår 
som Beata med att studenterna vill hamna i en miljö där man arbetar med musik. 

Kommentar: De tre respondenterna ger alla olika svar utifrån perspektiven från deras 
respektive ämnen. 
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L4. Vilka nyutbildade musiklärare tror du är de som är bäst förberedda för sitt yrke 
när de tar sin examen? 

Alla tre är här inne på personliga egenskaper även om de var för sig nämner olika aspekter. 
Beata menar att de som är öppna och nyfikna och villiga att prova på i olika sammanhang är väl 
förberedda: 

Det där tror jag är en viktig del. Sedan tror jag att det är viktigt att man har med sig beredskap för olika 
situationer. Så att man har beredskap både på enskild undervisning, men grupp- eller klassundervisning 
också. Det tror jag är väldigt viktigt alltså. Och där har… Tänker vi klassundervisning så bygger det ju 
mycket på lusten att hålla på med musik, och det kan se lite annorlunda ut mot att man då, så att säga, 
intensivspelar ett instrument, som man ju gör när man kanske ska vara lärare på en musikskola. Då är det 
ju intensivspel som man tränar, man har läxa varje vecka man har sitt instrument hemma och det bygger 
på att man ska spela hemma också. Medan vi då i klassundervisningen har ett extensivt spel, där det 
gäller att få ihop spelet så fort som möjligt. För att kunna jobba med musikgrunderna då. Det är ju den 
stora skillnaden, och jag tror ju… Har man med sig båda de här synsätten så tror jag faktiskt att man är 
bättre rustad för en musiklärarsituation. För sedan när man kommer ut och jobbar så kommer man också 
upptäcka att i en orkester så sitter det inte bara brinnande själar utan där sitter det en väldigt brokig skara. 

Beata fortsätter med att även säga att det krävs en förståelse från studenten att man är en 
kulturbärare, och att man då inte får glömma bort de andra kulturinriktningarna som exempelvis 
konst och teater. Fabian nämner intresset för att arbeta med människor och förståelse för att det 
krävs en social kompetens. Han nämner också att de som har störst problem när det gäller att 
vara förberedd, är de som har ett genuint intresse för sitt ämne och sedan bara ser läraryrket som 
ett sätt att försörja sig på det. Ivar menar att vissa är mer lämpade än andra för att bli lärare. Han 
går inte in så mycket på vad som gör någon lämpad, utan menar att det i sig handlar om 
personlighet. Han menar också att det handlar om en vilja att inte bara se till sig själv, utan at t 
också vilja förmedla kunskap till andra. 

Kommentar: Alla svar handlar om personliga egenskaper även om respondenterna var för 
sig nämner olika aspekter. 

L5. Vilka ski llnader finns mellan unga och äldre studenters förhållningssätt till 
utbildningen? 

Här är Beata och Fabian relativt överens. De menar att de äldre studenterna, med sin erfarenhet, 
oftare har en större förståelse för utbildningens ämnen. Därför tar de till sig i dem i större grad än 
vad yngre studenter gör, samt att de är mer förberedda på vad som väntar utanför själva 
utbildningen. Fabian: 

Exempelvis kan man ju få det här med att man har elever som har ett intresse för religion. De har tyckt att 
det var intressant på gymnasiet, så de bestämmer sig själva för att bli gymnasielärare i religion. Och sedan 
förvånas man lite när man kommer ut och ska undervisa i det här för det här intresset och passionen är inte 
självklar hos de elever och studenter man ska möta utan det där måste man skapa hos de här eleverna och 
studenterna man möter. Som då en äldre och erfarnare person då, är inte lika naiv om man säger så. Det är 
ett sådant exempel, tror jag, för man har varit med om och upplevt saker som gör att man har bättre 
förståelse för hur saker och ting hänger ihop. 

Beata lyfter även fram de yngre studenterna: 

Sedan är det ju en annan sak som är väldigt positiv med yngre då, att de har ju ofta en väldigt bra… 
Alltså, jag tänker på det här med datorer och med hela den här tekniska biten, som… Där är de ofta 
mycket mer och bättre rustade. Men som sagt, det är också lite farligt generellt. Men det är ju en tendens 
som är överhuvudtaget att yngre idag har med sig tekniken på ett annat sätt. 
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Tvärtemot vad Beata och Fabian säger, menar Ivar att åldern inte spelar in utan att det snarare 
handlar om personligheter och skillnader mellan personer oavsett ålder. Han tänker sällan på sina 
studenter som äldre eller yngre, och har därför svårt att göra någon specifik indelning på vad som 
skulle vara speciella skillnader utifrån ålder: 

Nej, inte så att man säger att ”oj, vad härligt med en äldre, där kommer det att bli jättebra”. Så tycker jag 
inte, men det kan hända. (paus) Och sedan finns ju de som är jätteunga som det fungerar jättebra med. De 
är mogna och är en viss typ av människor. 

Kommentar: Två av de svarande är överens om att det finns skillnader mellan äldre och 
yngre studenter medan den tredje anser att det mer handlar om olikheter i personlighets-
dragen snarare än åldersskillnader. 

L6. Förändras dessa ski llnader under utbildningens gång? 

Eftersom Ivar inte såg någon större skillnad mellan åldrar, så hade han inget svar på denna fråga. 
Däremot menar både Beata och Fabian att skillnaderna jämnas ut under åren. Beata menar at t 
alla studenter efter fyra års utbildning är på ungefär samma nivå, men menar samtidigt att det är 
just en av de saker som utbildningen syftar till. Fabian säger också att det är beroende av 
högskolan och dess lärare om dessa skillnader jämnas ut. Han menar att om det inte fungerar där 
så riskerar skillnaderna att kvarstå. 

L7. Vilken betydelse har studenternas eventue lla tidigare arbetsl ivs- och 
livserfarenheter för deras studieresultat? 

Alla är helt överens om att det har en stor betydelse, framför allt om studenterna tidigare arbetat i 
yrken med mycket människokontakt. Beata menar även att de erfarna studenternas erfarenheter 
inte bara berikar dem själva, utan även de mindre erfarna studenter som går i samma utbildning. 
Hon menar också att även högskolan och dess lärare utvecklas av att få ta del av studenternas 
tidigare erfarenheter: 

Så det har stor betydelse. Både för dem själva och för folk runt omkring. Och jättebra för oss lärare också, 
verkligen. För att då kan man få exempel på att så här ser det ut. För nu jobbar ju inte alla av oss (syftar 
på lärare, förf. anm.) då i det ”verkliga” livet. Vi är ju visserligen några som gör det och då har man 
ändå foten ute i det arbetslivet men jag tror att det är väldigt viktigt att man får de här återkopplingarna. 

Fabian menar att de tidigare erfarenheterna inte har så stor betydelse för själva studieresultatet. 
Snarare menar han att studenter som kommer direkt från gymnasiet mer är inne i skolsystemet, 
och därför är igång med själva läsandet. Däremot upplever han att själva förståelsen för ämnet är 
högre hos dem som har tidigare erfarenheter: 

Jag tycker att man kan uppleva om man har en grupp studenter framför sig, så är det ju oftare de som har 
någon form av erfarenhet med sig som är mer ifrågasättande och kanske mer intresserade av att diskutera 
och problematisera de här sakerna och föreläsningarna man har. Vilket beror på att man har en annan 
referensplan att sätta in saker och ting i. 

Alla respondenterna påpekar också att det kan finnas en fara med musiklärarstudenter som har 
erfarenheter från att i flera år ha vikarierat som musiklärare. Dessa studenter kan ibland tro sig 
kunna allt redan, och tar därför inte till sig utbildningen. Fabian och Beata nämner att det kan 
kännas som om dessa lärare enbart är där för att få sitt examensbevis, men att de i grunden inte 
vill gå utbildningen. 

Kommentar: Alla är överens om att studenternas tidigare erfarenheter har betydelse för 
deras studier, även om en menar att själva studieresultatet inte nödvändigtvis påverkas. 
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L8. Vilka ski llnader finns mellan grupper där enbart yngre studenter ingår respektive 
grupper där också äldre studenter ingår? 

Här får jag lite olika svar. Ivar upprepar först att han inte tänker i ålder, men efter viss fundering 
och vidare frågor från mig säger han: 

De äldre är vetgiriga och de suger åt sig för att de vet att de inte har så många år kvar och tar därför vara på 
det man gör och tycker att det är jättespännande och tycker att det är synd att de inte är yngre. Så de tar 
nog mer vara på det som man säger, det är ju nästan aldrig någon som misstror vad jag säger utan de litar 
mer på mig. Men yngre, de känner att de har gått om tid så de kanske inte tar vara på utbildningen, men 
man kan ju inte säga att alla äldre gör det heller utan det är ju väldigt olika. 

och fortsätter sedan: 

Och det tror jag är väldigt bra om, som färdig lärare här, är öppen för att man kan kunskaper men att man 
får praktisera dem olika beroende på vilka man möter. 

Fabian och Beata är inne på samma linje, även om svaren skiljer sig åt. Beata tror mycket på 
en åldersintegrering och tror inte att det är bra att göra gruppindelning där varje grupp har 
medlemmar i samma ålder. Hon återkommer till att det är berikande för de yngre att få höra de 
äldres erfarenheter, och förespråkar därför grupper där medlemmarnas ålder varierar. Fabian  
säger att det i en grupp med bara yngre studenter lätt blir ytliga diskussioner till skillnad från 
grupper med äldre, där studenterna på ett annat sätt satt litteraturen i ett sammanhang: 

De (syftar på yngre studenter, förf. anm.) kanske har läst in en kurslitteratur och så gör man en form av 
workshop där man ska diskutera och så vidare. Då upplever jag att ibland kan det ju bli så att man för de 
här diskussionerna, att de är ganska ytliga utifrån… Att man diskuterar utifrån vad man har, alltså bara 
den kunskapen som man har tagit till sig utifrån boken. Och så kopplar man inte till några andra 
erfarenheter. 

Även Fabian föredrar grupper där det är en blandning av gruppdeltagare från olika åldrar just för 
att, som Beata säger, de äldres erfarenheter berikar de yngre. 

Kommentar: Alla är överens om att det är bättre med grupper där både äldre och yngre 
studenter ingår. I övrigt skiljer sig respondenternas svar från varandra. 

L9. Vilken hänsyn tas till studenternas tidigare yrkes- och livserfarenheter vid 
antagningen til l musiklärarutbildningen? 

Alla är överens om att det inte tas någon hänsyn alls, även om Beata säger att det möjligen går 
att utläsa i gruppledningsprovet. Fabian har inte så stor erfarenhet av just de praktiska 
antagningsproven till musikhögskolan, men påpekar att det på allmänna lärarutbildningen inte tas 
någon hänsyn alls. 
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L10. Har rekryteringsbilden (vilka söker/vilka blir antagna) förändrats på något sätt 
under senare år? Hur – i så fall? 

Här får jag lite olika svar. Ivar upplever att det har blivit fler unga som söker, och fler som 
kommer direkt från gymnasiet. På frågan om varför han tror att har blivit så, svarar han att det 
troligtvis är för att det finns fler gymnasier med estetiska utbildningar. Han menar att det då är 
fler unga som vet att det går att söka, och det är fler unga som vet hur proven går till. Han 
tillägger även att musikhögskolorna dessutom gärna vill anta så många som möjligt för att få en 
god ekonomi. Beata är lite osäker på om det har blivit någon förändring, men upplever ändå at t 
det är fler som blir antagna per år. Hon ser även att klasserna på utbildningen har blivit större: 

Och det är klart att det… Men samtidigt, alla ska ju vara godkända. Man kan ju inte komma in om man 
inte är godkänd. Men det är klart att det är… Om man nu säger att det blir något lägre, jag vet inte vad vi 
ska kalla det för, kvalitet eller… Egentligen blir det ju så att det kommer med fler men samtidigt är alla 
godkända. Men givetvis, ju fler som kommer med desto lägre… Eller inte standarden, jag ska inte säga 
att den blir lägre. För att som sagt, det är godkänt. Men det är klart att tidigare så kanske det var ännu 
mer spetskunskaperna, eller de med spetskunskaperna som kom in. Så kan jag tänka mig att det är och så 
har jag märkt lite grand att det också på vissa områden att det måste till lite extra resurser för att man ska 
komma igång ordentligt med studierna på vissa områden eller… Där man kanske inte kan så mycket, helt 
enkelt. Men, som sagt, det är ju viktigt att komma ihåg att alla som kommer in är ju godkända. 

Fabian funderar över den allmänna lärarutbildningen där han upplever att söktrycket minskat. 
Detta har lett till att urvalet blivit mindre för lärarhögskolorna: 

Konkurrensen för att komma in på lärarutbildningen är inte så hård som den var för ett antal år sedan. Och 
då kan man ju inte välja vem som kommer att bli lärare, och det sänker kvaliteten. Man behöver ha ett 
urval att plocka av för att veta, det behövs att… Det är uppenbart att det inte är hög status att söka till en 
lärarutbildning just nu och kanske människor som skulle ha varit duktiga lärare söker sig till andra 
områden. Så man tappar bort folk som skulle kunna göra ett bra jobb som lärare för att det inte är ett 
populärt jobb för tillfället. Så där har man gjort en förlust i det att man har ett för lågt söktryck till 
utbildningen. 

Kommentar: Det är olika svar från respondenterna men några påpekar att fler unga söker 
och fler blir bl. a. därför antagna. De unga besitter måhända en större ”provvana” . 
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L11. Hur tror du att rekryteringsbilden kommer att se ut i framtiden? 

Även här får jag olika svar. Beata menar att det beror på vilken kvalitet musikhögskolans 
utbildning håller: 

Så det är ju viktigt att skolan verkligen håller sin standard, och det tror jag att den gör så det är inte alls 
någon fara så. Jag tror att det är väldigt viktigt att… Det är egentligen A och O att de som går här 
verkligen är nöjda och att vi som då jobbar här, att vi lyssnar på vad som sägs och vad man önskar och 
så. 

Från Fabian får jag istället svaret att det beror på hur skolan organiseras. Han menar att så länge 
som kommunerna har hand om skolan på samma sätt som det fungerar idag så kommer inte 
urvalet till lärarutbildningen förändras. Enligt honom ges att det hela tiden, i bland annat media, 
en bild av en skola i kris. Han menar vidare att om det blir en strukturell förändring, at t 
exempelvis staten går in och garanterar att skolan får de resurser den behöver, då kan läraryrkets 
status åter höjas. Därmed ökar söktrycket på lärarutbildningarna, vilket i sig kan leda till att 
urvalet för lärarhögskolorna blir större. Ivar menar att dagens musiklärarutbildning är för lång: 

Man vill bli färdig mycket fortare, att fyra och ett halvt år är orimligt länge. Man vill göra en kurs och 
sedan ska man ut och jobba eller gå Idol och sedan är det färdigt. (paus) Men det kanske blir ännu mer så 
att till slut blir det här man går för man passade inte in någon annanstans. Men jag hoppas att de som 
söker hit absolut vill bli lärare, men det tror jag inte kommer att bli. 

Kommentar: Respondenterna har olika åsikter i frågan men alla menar att rekryteringen är 
beroende av hur utbildningens innehåll och samhällets föränderlighet. 

L12. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningens antagningssystem? Skulle du 
ändra på något jämfört med dagens system? 

I de två avslutande frågorna har alla sina egna förslag. När det gäller denna fråga finns det en 
sammanstämmighet från de svarande att det skulle behövas någon form av lärarlämplighetsprov. 
Dock fick jag det svaret först efter att jag frågat dem specifikt om detta. Fabian understryker 
samtidigt även nackdelarna med ett sådant prov: 

Det finns ju faror med att prata om lämplighet också för det kan ju bli att det blir en massa strikta normer 
som man ska uppfylla som lärare. Som gör att man då inte… Den här kreativiteten som gör att olika 
människor kommer in i ett yrke kanske hindras. För det kan ju vara så, eller det är ju så att det är väldigt 
svårt att förutsäga… Man gör ju en resa på den här utbildningen. Går man på den här utbildningen i fyra, 
fem år så händer ju någonting. Och hur vet man det om stoppar för tidig, det är också ett problem. Det 
kanske är så att den här personen kommer att bli en alldeles utmärkt lärare. För någonstans måste man ju 
tro att utbildningen betyder någonting. Detta gör det (syftar på lämplighetsprov, förf. anm.) svårt då. Ja, 
det är en komplicerad bit att hantera. 

Fabian menar också att det bör vara en större betoning på de kompetenser som krävs för att bli 
en bra lärare, än på själva ämneskompetenserna. Som exempel på lärarkompetenser nämner han 
social kompetens, förmåga att förmedla, etc. Ivar menar att de centrala proven är alldeles för 
omfattande, och att det är för mycket färdigheter som ska visas. Han menar vidare att en hel del 
av dessa färdigheter kan läras ut under själva utbildningen. Tidigare under intervjun tog Ivar själv 
spontant upp lärarlämplighetsprov, och på en direkt fråga om han tycker att det bör införas 
svarade han: 

Jo, jag tycker att det ska vara det. Man ser jättemycket på det. Och nu säger man det att det syns i 
gruppledningsprovet men det är inte riktigt samma sak. 
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Beata vill gärna ha ett specifikt klasslärarprov för dem som söker just klasslärarinriktningen. 
Hon menar att det inte räcker med gruppledningsprovet för att avgöra om den sökande har de 
förmågor som krävs för att bli en bra klasslärare. Hon är den enda som själv nämner 
lärarlämplighetsprov utan att jag frågar om det: 

Men som sagt, någon form av… Det där vet ju inte jag hur det skulle se ut, men någon form utav 
lämplighetsprov tror jag skulle vara positivt. Det är inte många studenter det handlar om som inte fixar 
det här, det är inte många. Men det är en och annan som kanske inte är så lämplig som just lärare. Och 
det kanske man skulle… På något sätt att man kunde belysa det kanske lite mer vid själva intagningen 
då. Det tror jag på. Hur det sedan skulle gå till, det vet inte jag. Men det kanske också skulle kunna vara 
i, om vi säger det som jag kallar klasslärarprovet… Men ändå. Att man på något sätt fick se lite hur de 
fungerar i en undervisningssituation. Jag vet inte, det är ju inte helt hundra genomtänkt detta men 
någonstans där tror jag att man kanske skulle ha något lite mer tydligt. 

Kommentar: Det finns en samstämmighet hos respondenterna om att det skulle behövas 
någon form av lärarlämplighetsprov. Dock är de inte överens om hur provet ska utformas. 

L13. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen? Skulle du ändra på något 
jämfört med dagens system? 

Också här har de alla olika förslag och synpunkter. Dock verkar alla vara överens om att det 
borde vara en större koppling mellan utbildning och praktik. Dels för studenternas skull men även 
för högskolornas och skolornas skull. Fabian: 

Det är sådant stort glapp emellan där och så förväntas man själv kunna ta steget och det är inte alltid så 
enkelt. Där finns det ganska mycket att jobba med tror jag. Och det skulle vara bra för skolan också. 
Skolan blir kanske ibland alldeles för praktiskt handlingsinriktad och man tappar bort visionerna och 
utgångspunkterna, varför man gör som man gör egentligen. Vad är för pedagogiska grundtankar vi har. Så 
man bör påminnas om det, så det (syftar på studenter i skolan, förf. anm.) skulle vara en bro som gick åt 
bägge håll. 

Ivar skulle gärna se fler inriktningar. Han menar att  alla studenter inte ska behöva läsa allting, då 
han anser att det blir för plottrigt. Ivar menar vidare att det borde finnas en grundutbildning med 
relativt få men viktiga ämnen som alla ska läsa. Därifrån kan man sedan utgå från vad varje 
student vill fördjupa sig i. Ivar menar också att lärarutbildningen bör snegla på läkarutbildningen: 

Och jag tänker på de här åren, fyra och ett halvt år. Jag tycker att man skulle ha en grundutbildning och så 
ut, som läkaren, i AT-tjänst och känna och sedan komma tillbaka och säga att ”jag vill bli barnmorska”, 
alltså ”jag vill bli klasslärare”. 

Beata efterlyser en möjlighet att tillsammans med studenten göra avstämningar under 
utbildningen för att i tid kunna råda en student att tänka över sitt yrkesval om hon som högskole-
lärare ser att det inte fungerar: 

Det är ju inte det att man utesluter en människa utan det är ju faktiskt inte fel att upplysa en person om att 
”det här kommer inte att fungera”. För att det blir ju annars ett elände när de kommer ut och jobbar. Det 
är ju det man måste tänka på. Jag själv har ju ingen glädje av att säga till någon att ”du kommer att bli en 
jättebra lärare”, och sedan fungerar det inte efteråt. Det är någon sorts medmänsklighet där som måste bli 
lite tydlig. Men som sagt, det är väldigt få studenter det handlar om. Men dem det handlar om är det 
väldigt synd om. Att de då har gått en utbildning på fyra år och sedan upptäcka att jag faktiskt inte 
fungerar i detta. 

Kommentar: Alla tre respondenterna vill göra ändringar i utbildningen. Man påpekar 
särskilt behovet av närhet mellan utbildning och praktiskt yrkesliv och möjligheten till 
specialiseringar av olika slag. 
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Svaren från musikhögskolans studenter: 

S1. Vad är ditt mål med att utbilda dig till musiklärare? 

Två av de svarande, Greger och Kamilla säger att  de gärna vill jobba med musik men samtidigt 
kunna ha tryggheten i att ha ett fast jobb med en månadslön. Båda vill även jobba med barn 
samtidigt som musiken har stor betydelse för dem, och de ser därför musikläraryrket som ett sät t 
att kombinera dessa båda intressen. Ludmil la och Harald har mer konkreta tankar om varför de 
vill bli musiklärare. Ludmil la vill förmedla musik till andra, och gärna starta en egen musikskola 
som kan rikta sig till dem som inte får gå på en kommunal musik- eller kulturskola. Harald, som 
har ett förflutet inom näringslivet, tycker att hans föregående karriär inte gav tillräckligt 
personliga värden. Han vill därför ha ett yrke där han känner att han, just genom musiken, kan 
hjälpa ungdomar att se saker de är bra på. Han ser även lärarrollen som ett sätt nå fram till andra 
människor: 

Jag tror musiken kan vara ett sätt att hitta någon sorts passion, en sorts mål, ett hopp, allt det här. Jag har 
i alla fall sett det hos ungdomar, att det kan vara det. Och det är det som ger mig mest i jobbet som 
musiklärare. 

Kommentar: Alla vill jobba som musiklärare men respondenterna har olika orsaker till att 
de valt just det yrket. 

S2. Hur gick dina tankar när du valde att söka til l och börja på 
musiklärarutbildningen? 

Svaren från Greger och Kamilla är i princip dem samma som på den förra frågan. Kamilla  
trodde egentligen inte att hon skulle bli antagen utan genomförde antagningsproven till 
musiklärarutbildningen mest för att se hur de gick till. Hennes idé var egentligen att först läsa ett 
eller ett par år på en musiklinje på en folkhögskola. När hon sedan blev antagen tänkte hon at t 
hon lika gärna kunde börja. På min fråga om varför hon valde att söka till just 
musiklärarutbildningen svarade hon bland annat: 

Och för att jag tänkte att om jag ska gå en musiklärarutbildning eller en musikutbildning överhuvudtaget 
så vill jag ha den möjligheten att kunna jobba som lärare och ha en examen i det. Det tyckte jag att det 
verkade vara smartast. 

Harald svarade att idén till att läsa utbildningen kom under de år han gick på en folkhögskola: 

Ja det var ju när jag gick på folkhögskolan. Och det var ju så mycket snack och fokus på att söka in på 
musikhögskolan så att de tankarna började ju slå mig. Jag hade nog… Innan hade jag tänkt att ”jag ska 
aldrig skola om mig för jag orkar inte med att läsa en ny utbildning”. Men när det var så mycket snack 
om det och alla fokuserade på sökning, sökning, sökning, så började jag tänka i de banorna och det blev 
plötsligt ganska naturligt. Folk pratade så mycket om det, så att det var så egentligen. 
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Ludmil la svarar att det inte var självklart att söka till en musikhögskola, då man som hon var 
över 25 år. Hon menar att det finns en oskriven regel som säger att det bara är yngre som får söka 
till musikhögskoleutbildningarna. På frågan om varför hon ändå sökte svarade hon: 

På sätt och vis så tror jag att det finns folk som måste visa att det går att göra annorlunda. Det behövs 
liksom. Och det går ju, det ser man ju. Vi är ju några stycken (syftar på äldre studenter, förf. anm.) som 
faktiskt klarar av det. Och sedan just läraryrket tror jag att det kan vara jättebra att ha gjort någonting 
annat innan, att ha andra erfarenheter med sig. Just att det egentligen är en fördel istället för att man börjar 
när man är 18-19 år och kanske inte har hunnit jobba med någonting annat eller sådär. Och då menar jag 
inte bara ett halvår, utan att ha en egen inkomst och sådär. Så det tror jag är en fördel, just när det gäller 
om man tänker lärare. 

och fortsätter sedan: 

Och sedan har jag väl valt det för att det kändes bra, för musikens skull, för mitt spelandes skull. Och så 
är det väl fortfarande att det är det som är drivkraften, alltså utan det så skulle jag inte vilja gå här. Alltså, 
att bara fylla lärarrollen skulle inte räcka. 

Kommentar: Två av respondenterna ger samma svar som på föregående fråga, dvs. att de 
vill arbeta som musiklärare. De andra två har eventuellt tolkat frågan annorlunda då de 
snarare ger en bild av hur tankarna på att söka uppkom.  

S3. Hur såg din väg ut mellan gymnasiet och musiklärarutbildningen? 

Kamilla gick direkt från gymnasiet till musiklärarutbildningen och Greger gick ett år på en 
musiklinje på en folkhögskola. Ludmil la reste runt i världen, genomgick en pedagogisk utbildning 
utomlands och hade även ett pedagogiskt yrke utomlands. Hon läste också på en musiklinje på en 
folkhögskola. Harald gjorde först värnplikt innan han läste en ekonomutbildning. Därefter 
arbetade han ett antal år som ekonom, innan han gick en musiklinje på en folkhögskola. 

S4. Vilka faktorer spelar in för din studiemotivation? 

Alla svarar att det är viktigt att se att det finns en nytta i det man läser. De menar att om de inte 
kan koppla undervisning till någonting som de använder sig av i yrket, blir det lätt så at t 
motivationen sjunker. Alla utom Kamilla nämner också den egna drivkraften och hälsan som 
grundläggande. Greger: 

Om man tänker sig riktigt grundläggande så är det ju hälsan. Är jag frisk och kry och glad i hågen, då går 
det ju lätt att plugga. Men har en massa annat som distraherar eller andra problem, då kan ju det här 
plugget bli mindre viktigt. 

Kamilla och Ludmilla påpekar att det är viktigt att den studiesociala miljön samt att de 
praktiska förutsättningarna, så som tillgång till övningsrum och bra och inspirerande lokaler, är 
tillfredsställande. Harald och Ludmil la säger också att de krav som utbildning ställer i sig, 
antingen i form av exempelvis terminsprov eller i form av lärarnas positiva förväntningar, ökar 
studiemotivationen. 

Kommentar: En gick direkt från gymnasiet till musiklärarutbildningen, en gick först ett år 
på folkhögskola innan musiklärarutbildningen och de övriga två har flerårig yrkes-
erfarenhet innan de påbörjade musiklärarutbildningen. 
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S5. Vilken betydelse har det att studenter med olika ålder och bakgrund studerar 
til lsammans i samma utbildning? 

Alla är överens om att det har en stor betydelse och är viktigt för utbildningen. Kamilla påtalar 
att det inte bara handlar om att de yngre kan lära sig av de äldre, utan att även de yngre kan bidra 
med en sund naivitet och friska idéer. Alla är dessutom, på en direkt fråga, överens om att de 
föredrar undervisningsgrupper där både äldre och yngre studenter medverkar. Detta just för att alla 
berikas av att få höra om allas olika erfarenheter. Harald menar också att musiklärarutbildningen 
egentligen är väldigt homogen åldersmässigt, även om han samtidigt menar att det inte är 
musikhögskolans fel. Han tycker att det snarare är ett uttryck för hur det ser ut inom 
musikutbildningarnas tradition: 

Oftast har man gått ett år på folkhögskola eller någonting efter gymnasiet, ett eller två år på folkhögskola. 
Vissa kommer direkt från gymnasiet, men vissa är alltså i 20-årsåldern. Och bakgrunden är väl ganska… 
Idag när man går… Oftast har man ju en musikalisk bakgrund på något sätt. Jag tycker att det är viktigt, i 
och för sig, att det är folk med olika bakgrund för livet ser ut så att… Annars går man som i någon sorts 
skyddad verkstad i en smörfil med bara liktänkande hela tiden. Jag tror att man behöver utmanas väldigt 
mycket, vilket jag tycka kanske är det är lite för lite av här. Jag tycker att det är väldigt homogent och att 
det är viktigt att det kommer in lite annat också. 

och fortsätter senare 

Så man kanske skulle motivera fler med annan bakgrund eller ålder att våga söka in. För nu rekryterar 
man nästan bara, tycker jag, ur folkhögskolor och där är… Ja, i och för sig är det nog mer blandat på 
folkhögskolorna än vad det är här. Man kanske borde uppmuntra det (syftar på att motivera äldre, förf. 
anm.) på något sätt. 

Kommentar: Alla är överens om att det har stor betydelse att studenter med olika ålder och 
bakgrund studerar tillsammans. En av respondenterna menar även att studentsamman-
sättningen inom musiklärarutbildningen är väldigt homogen och anser att musikhög-
skolorna borde bredda sin rekrytering. 

S6. Vilka ski llnader finns det mellan äldre och yngre studenters sätt att förhålla sig 
til l undervisningen på musiklärarutbildningen? 

Tre av de svarande, Greger, Kamilla och Harald, svarar att de äldre kan vara mer fokuserade 
och mer motiverade till varför de läser just till musiklärare.  De menar att de äldre verkligen har 
bestämt sig för att bli musiklärare, och därför tar vara på utbildningen. De yngre kan däremot 
ibland ta utbildningen lite lättare, eftersom de vet att de oftast har en större chans att byta bana. 
Kamilla: 

Ja, en skillnad kan väl kanske vara att äldre studenter som börjar här verkligen vet exakt vad de vill och 
att de är enbart fokuserade på att bli lärare. Medan det finns många som börjar som är yngre, bland annat 
jag, som fortfarande vill bli musiker också, eller ha det sidospåret. Att man kanske inte riktigt har bestämt 
sig, för jag har jätteofta känt att jag inte är säker på att jag har valt rätt och så. Men det tror jag att de äldre 
som går här, jag tror att de är mycket mer säkra på att de har valt det som de verkligen ville. 

Harald säger också att det är skillnad på hur de äldre och yngre studenterna relaterar till sin 
erfarenhet: 

Har man inte så mycket erfarenhet, då kan man inte relatera till det. Och det märks, tror jag. (paus) Jag 
tror att man ofta… Man hamnar ofta i ett tyckande och vad man tror. Och om man inte har erfarenhet av 
någonting så uttalar man sig om vad man tror att det kan vara. Och det kan lätt bli så att folk sitter och 
tycker och tror saker och ting, men man har egentligen ingen erfarenhet om det. 
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Han menar även att det är skillnader i hur de äldre och yngre ser på sin egen identitet som 
musiker: 

Det är just att hur man ser på sig själv och sin karriär och sitt mål. Jag märker att unga människor som 
studerar, speciellt musikutbildning, är så otroligt fokuserade. Det är väldigt många som är otroligt 
fokuserade på sin karriär, att man ska bli stjärna och känd och man ska bli bäst, man har massa drömmar 
och mål om sig själv inom musik. Och jag tror att om man är äldre så har man kommit över det och 
hittat en mer balanserad syn på sig själv, ”det här vill jag hålla på med, det här vill jag göra”. Man är inte 
uppe i det blå vilket göra att man kan tåla motgångar och medgångar mycket bättre än vad man gör om 
man är ung. 

Ludmil la säger att det är olika från person till person, men hon tycker att de äldre studenterna 
har ett annat förhållningssätt till sina lärare. Hon menar att de äldre mer ser lärarna som 
handledare, och därför gör studieuppgifterna mer för sin egen skull. Detta till skillnad från de 
yngre studenterna som ibland kan göra uppgifterna för lärarens skull. Däremot menar hon att de 
yngre å andra sidan har närmre kontakt med skolans värld, och därför har större kunskap och 
förståelse för hur dagens skol- och gymnasieelever resonerar. 

Kommentar: Tre av respondenterna menar att de äldre är mer fokuserade på sina studier 
medan den fjärde menar att det är olika från person till person. 

S7. Vilken betydelse och vilka värden har livs- och yrkesl ivserfarenheter generellt för 
studierna till musiklärare? 

Alla utom Kamilla menar att det har stor betydelse och säger att erfarenheterna gör att man 
växer och blir trygg i sig själv. De är också överens om att om man ska bli lärare och jobba med 
barn, så måste man vara en trygg människa för att kunna bli en bra förebild. Kamilla nämner 
visserligen också dessa egenskaper, men menar samtidigt att det är från person till person och 
beroende på vilka erfarenheter man har i bagaget: 

Om jag hade gått här när jag hade vikarierat på kulturskolan i fem år innan så hade man varit säkrare på 
vissa saker men samtidigt så går man ju alltid utbildning från botten och från början och man stöter ju 
alltid på olika människor och olika elever och får deras problem. Men det är klart att man hade haft en 
annan trygghet liksom. Att man vet vad det handlar om. Men om jag hade varit ute och rest i Australien 
och backpackat i två år innan, då kanske jag inte hade varit säkrare. Jag hade inte varit säkrare som lärare 
men jag kanske hade haft en bättre koll på att jag var där jag ville, att jag hade funderat under de två åren. 
Det vet jag inte, men samtidigt är det många som gör sådan saker men ändå inte vet utan de ändå bara 
chansar och så. För det har jag jättemånga kompisar som har väntat i flera år och ändå bara chansar på en 
utbildning, att de inte är säkra i alla fall. 

Harald nämner erfarenheternas betydelse för att få en god människokännedom samt för att 
kunna vägleda unga människor. 

Jag tror att om man ska jobba med ungdomar överhuvudtaget, så bör man nog ha en viss 
människokännedom. Jag tror att just ungdomar är i en sådan fas att det är jätteviktigt att vara förebild, att 
ha någon sorts balanserad förhållning till sådana problem som de kan stå inför. Jag tror att det är lättare att 
vara en förebild för ungdomar om du har lite erfarenhet. Man får ett förtroende på ett annat sätt än om du 
kommer direkt från gymnasiet och inte har så mycket att relatera till. 

Kommentar: Tre av respondenterna är överens om att värdet av tidigare erfarenheter har 
stor betydelse. Den fjärde menar att det beror på vilka dessa erfarenheter är. 
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S8. Vilken betydelse har dina egna erfarenheter för dina studier? 

Kamil la och Greger har svårt att ge några exempel. Kamilla anser sig från början inte ha några 
erfarenheter, men kommer efter en stund på att hon trots allt har erfarenheten av att vara elev 
på en kulturskola. Harald och Ludmil la menar däremot att deras tidigare erfarenheter har en 
väldigt stor betydelse till hur de förhåller sig till utbildningen, och tar till sig och kopplar sina 
erfarenheter till undervisningen. Ludmil la: 

Om jag tänker nu lärarmässigt, så är det väldigt bra, tycker jag, att ha den här pedagogiska utbildningen i 
förväg. (paus) Men det är också i mitt speciella fall. (paus) Men jag tycker att det är bra för då får man 
verkligen en stor bredd på, vad ska man säga, spädbarn upp till vuxna, som jag då kan jobba med sedan i 
musik. Och det är jättebra och mina musikerfarenheter är ju också jätteviktiga, att jag har spelat när jag 
var barn och mina syskon spelade när de var barn och våra föräldrar spelade för oss när vi var små. Och det 
är också allt… Det där är också erfarenheter som spelar roll. 

och fortsätter senare: 

Jag har väldigt stor nytta av att ha varit föreståndare på en förskola, vad det gäller kontakten med 
människor överhuvudtaget. Att ta ansvar, att veta att det här är min uppgift och då tar jag ansvar för det. 
Det har jag stor nytta av och att kunna planera, det har jag en väldigt stor nytta av, att jag har lärt mig det 
innan. 

Även Harald har stor användning av sina tidigare erfarenheter: 

Jag relaterar mycket till min erfarenhet, det gör jag ju i stort sett allt som är i alla fall icke musikaliskt. 
Lärande, metodik, pedagogik och sådana ämnen, där relaterar jag ju jämnt till mina egna erfarenheter. Plus 
att jag tror att jag också kanske… Nej, men det har nog stor betydelse. Jag tror också att… Jag märker, 
speciellt om det är lärande eller metodik eller pedagogik, att jag känner själv att jag får ut väldigt mycket 
av det just för att jag kan relatera, jag kan omsätta det till att ”aha, nu förstår jag hur jag själv ska göra”. 
För att man har en viss vana ändå, att arbeta och jobba ihop med folk. Och så kan jag på något sätt sätta 
mig in… Jag kan omsätta den teoretiska biten till praktik i och med att jag har en praktik som jag kan 
hänga upp det på. Det betyder mycket. 

Kommentar: Två av de svarande har svårt att se att deras erfarenheter har betydelse, 
medan de två andra menar att deras tidigare erfarenheter har stor betydelse för deras 
studier. 

S9. Vilken hänsyn togs till din tidigare yrkes- och livserfarenhet vid antagningen till 
musiklärarutbildningen? 

Ingen av de tillfrågade upplevde att det togs någon hänsyn till deras tidigare erfarenheter. Harald 
nämnde först att det snarare nästan var en nackdel att han var äldre än många av de andra 
sökande: 

Kanske tvärtom i så fall, kanske tvärtom. Nej, jag tror faktiskt inte… Jag tror att juryn och de här är så 
pass objektiva i att bedöma att man tar nog ingen hänsyn till det. 
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S10. Om du själv fick utforma antagningssystemet. Skulle du ändra på något jämfört 
med dagens system? 

Här fick jag flera olika svar och flera förslag. Kamilla tyckte att det är alldeles för låga krav på 
färdigheterna i huvudinstrumentet och tycker även att just de proven borde göras mer rättvisa, 
kanske genom att de sökande spelar bakom en skärm. Hon menar också att det ska ställas större 
krav på att de sökande kan ackompanjera eftersom det enligt henne är ett väldigt viktigt moment 
i arbetet som musiklärare. Harald tycker att det bör vara ett speciellt prov för klasslärare 
eftersom kraven på att undervisa en stor grupp är så pass stora. Han vill då ha ett prov som avgör 
om du är kapabel att klara av den uppgiften. Greger, som intervjuades först nämnde spontant et t 
lärarlämplighetsprov: 

Jag skulle införa någon sorts moment, kanske en intervju, för att se om sökanden är lämplig för yrket. 
Och det är ju svårt, kanske, att säga på en femminutersintervju, men man får ändå en hint. Och eftersom 
jag är anonym nu, så… Jag märker ju vissa personer som jag inte skulle vilja… Om jag hade barn, jag 
skulle ju inte vilja ha dem som lärare åt mina barn. Och det tycker jag är tråkigt för att… Jag tycker när vi 
är en musikhögskola, vi måste pytsa ut bra, jäkla bra, lärare. Och det är ju kanske elakt, men ändå 
sanningen att vissa kanske inte är lärarmaterial. Återigen, vem är jag att säga det. Men i alla fall, jag kan 
uppleva det så ibland. För jag menar, på många andra utbildningar så görs ju intervjuer för att se om de 
sökande är lämpliga för yrket och ofta med aktörer från marknaden på plats. Det är ju som att rektorer för 
musikgymnasier och kommunala musikskolor skulle sitta med på den här intervjun och lyssna på hur 
man är. För vem som helst kan bli duktig till att spela, eller nästan vem som helst. Och jag menar 
ensembleledningsprovet, det ska väl ganska mycket till för att man ska få underkänt där. Och det är väl 
nästan det närmaste man kommer att visa hur fungerar bland folk, och det är för lite tycker jag. Jag 
tycker… För att visa att vi tycker att det här är ett viktigt jobb så ska vi ta in personer som verkligen vill 
det här och har en viss lämplighet. Det skulle jag ändra på först och främst. 

Efter att ha hört Gregers svar valde jag att fråga de andra intervjuade vad de ansåg om ett 
lärarlämplighetsprov. Jag valde dock att vänta med att ställa frågan om provet till efter de att de 
fått gett sina spontana svar på frågan. Alla de övriga tycker dock att idén om 
lärarlämplighetsprov är bra, förutsatt att det går att utforma ett rättvist prov som ger alla sökande 
en seriös chans. Ludmilla: 

Och där slog det mig att inget av de här proven vi gör visar på något sätt om du är lämpad som lärare. 
För även om du kan undervisa ensembleledning med andra studenter, så är det fortfarande en helt annan 
grej att undervisa. Det tycker jag, det är min uppfattning. Men då är ju det denna fråga; hur gör man ett 
sådant lämplighetsprov? Det är därför jag inte nämnde ett sådant prov för att det är svårt att säga hur man 
ska testa det. Du kan ju inte utsätta 15 barn eller någonting för 100 sökande. Då får ju barnen gå i terapi 
sedan. 

och fortsätter sedan: 

Vissa kan jag känna skulle behöva det och så är det väl lite när man kommer ut på praktiken också att 
man tänker ”oj, jösses”, varför blev just de lärare. Men den stora frågan för mig är verkligen, kan man 
verkligen testa det eller kan man prestera det på en halvtimme eller en kvart eller vad det skulle ta att göra 
ett sådant prov. Även om man inte är lämpad, egentligen. Så det är väl lite svårt, men skulle det finnas 
ett schysst sätt så kanske jag skulle tycka att det var bra. Eller om man skickas på praktik en vecka innan 
eller… Jag vet inte. 

Ludmil la påpekar också att friheten för studenten att välja vad han eller hon gör efter avslutad 
utbildning inte får inskränka på möjligheterna att påbörja utbildningen: 

Det finns ju faktiskt de som väljer den här utbildningen, fastän man blir lärare, men som ändå tar det mest 
som om de bara skulle vilja bli musiker. Och den möjligheten ska ju också finnas kvar, att bara för att 
man går en sådan här musiklärarutbildning så är det ju inget tvång på att du måste jobba som lärare 
sedan. Och den friheten tycker jag ska vara kvar, att det måste vara upp till var och en vad man gör med 
den här utbildningen. Även om man sedan blir tandläkare. 

Kommentar: Alla ger olika svar som exempelvis högre krav på instrumentfärdighet, särskilt 
prov för klasslärarinriktningen, etc. Dock är alla mer eller mindre överens om att det skulle 
behövas någon form av lärarlämplighetsprov. 
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S11. Om du själv fick utforma musiklärarutbildningen. Skulle du ändra på något 
jämfört med dagens system? 

Här har alla ganska olika svar. Harald och Greger är dock överens om att kraven inom 
utbildningen borde öka. De anser att det idag är alldeles för lätt att smita ifrån undervisningen och 
strunta i att göra uppgifterna, utan att det avspeglas i studenternas dokumenterade studieresultat. 
Greger och Kamilla önskar även ett större utbyte mellan musikhögskolorna i Sverige eftersom 
de anser att det är så stora skillnader idag. Ludmil la vill se större möjligheter att skräddarsy sin 
utbildning, och tycker att det ska bli mycket tydligare riktlinjer för vilka kurser som är 
obligatoriska och vilka kurser som går att byta ut mot andra. Greger vill också att det ska finnas 
mer undervisning om hur man som lärare ska bemöta barn med speciella behov: 

Så ofta upplever jag att man pratar om till exempel olika bokstavskombinationer barn kan ha eller man 
pratar mycket om hur barn kan bete sig i olika åldrar och så där. Men man får sällan något bra tips på hur 
man som lärare ska bemöta det och det tycker jag att det skulle vara väldigt värdefullt. Jag vet inte om de 
räknar med att man ska fatta det själv bara för att man får höra symptomen, eller beteendemönstren. Nej, 
det tycker jag skulle in och likaså… Mer av den varan, hur man bemöter barn med speciella behov eller 
barn och ungdomar med... Ja, elever med speciella behov. 

Kommentar: Alla är överens om de skulle vilja göra ändringar i utbildningen. Dock skiljer 
sig detaljerna mellan respondenternas åsikter. Förslag ges på exempelvis högre krav och 
större samarbeten mellan musikhögskolorna. 

S12. Om du fick göra om din väg fram til l musiklärarutbildningen, skulle du vilja 
ändra på något i dina vägar och val? 

Alla är egentligen helt nöjda med sin väg även om både Greger och Kamilla nämner att de har 
funderat mycket över frågan. Kamilla: 

Men de flesta dagar när jag har funderat på det så tänker jag att jag har gjort rätt val. Om jag inte hade gått 
direkt och gått någon folkhögskola istället, så hade jag nog inte blivit så mycket säkrare på om jag ville 
bli lärare… Eller om jag skulle bli mer säker än vad jag är nu, men jag hade nog fortfarande valt 
lärarlinjen för jag skulle fortfarande inte vilja gå musiker. Hade jag gjort som många andra och jobbat och 
rest, så hade jag nog förmodligen inte kommit in på någon musikhögskola för då hade jag tappat allting. 
Då hade man sumpat den chansen. Och jag tror inte att jag hade kommit fram till att jag skulle vilja bli 
något annat då heller. Så jag tror inte… Nej, jag känner att jag skulle nog ha gjort samma val ändå. Plus 
att jag tycker att det är en ganska stor fördel att jag är ganska ung när jag blir klar också, för då… Det är 
ju inte för sent för mig att plugga vidare någon annanstans, jag har ju fortfarande mycket lån jag kan ta och 
så. Så det är ju också mycket positivt att jag… Många dörrar är fortfarande öppna när jag är klar. (paus) 
Sedan så kommer jag säkert tycka, när jag är 30-40 år, att varför tog jag inte tillvara det här och det här 
när jag gick på musikhögskolan. Men det kan jag ju inte veta nu. (paus) Att man skulle gjort mycket 
annorlunda då. 

Kommentar: Alla respondenter skulle göra samma val av väg fram till musiklärar-
utbildningen om de fick göra om sina val idag. 
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Diskussion  
 
I den följande diskussionen väljer jag att främst resonera kring de frågor som jag anser har en 
direkt koppling till min problemformulering. Det vill säga frågorna som behandlar vilka värden 
som eventuellt anses finnas i tidigare erfarenheter, samt de eventuella skillnader som finns mellan 
äldre och yngre studenter. I diskussionen använder jag mig av uttrycken ”högskolan” och 
”utbildningen”. Jag syftar då alltid, om jag inte anger annat, alltid på musikhögskolan respektive 
musiklärar-utbildningen. 

 
Värdet av tidigare erfarenheter 

Samtliga respondenter fick frågor som rör betydelsen av värdet av tidigare erfarenheter. I deras 
svar kan jag se att det finns en liten skiljelinje mellan rektorerna som arbetar utanför högskolan 
och de som är verksamma inne i högskolan, det vill säga högskolelärare och studenter. 

Lärarna på högskolan är överens om att studenternas tidigare erfarenheter har stor betydelse, då 
de menar att det berikar studierna och även ger studenterna verktyg att förstå och ta till sig 
undervisningen. Inte bara för dessa studenter själva utan även för de i undervisningsgrupperna som 
inte har så mycket erfarenheter. Beata påpekar att även lärarna på högskolan berikas av att 
studenterna har tidigare erfarenheter; 

Så det har stor betydelse. Både för dem själva och för folk runt omkring. Och jättebra för oss lärare också, 
verkligen. För att då kan man få exempel på att så här ser det ut. För nu jobbar ju inte alla av oss (syftar 
på lärare, förf. anm.) då i det ”verkliga” livet. Vi är ju visserligen några som gör det och då har man 
ändå foten ute i det arbetslivet men jag tror att det är väldigt viktigt att man får de här återkopplingarna. 

Liknande synpunkter återfinns bland annat även i ett  examensarbete av Jirina Göransson: 

Genom min mångåriga erfarenhet som studiecirkelledare för vuxna inom olika studieförbund och som 
utbildare inom privat och företagsutbildning, har jag lärt mig att det är viktigt att inte bara utgå från 
deltagarnas egna erfarenheter och förkunskaper, utan även från gruppens samlade kunskaper. 
Kursutvärderingarna visade ofta att det som uppskattades mest, var fallbeskrivningar från vardagslivet 
samt att höra mina och andras erfarenheter. Detta hjälpte till att förankra den nya kunskapen i 
verkligheten. Deltagarna upplevde också att kurserna var levande och stimulerande. Inom mina fleråriga 
studier på universitet och högskola saknades mycket av den vardagsnära anknytningen från 
”cirkelpedagogiken”, där läraren utgår från eller anknyter till gruppens samlade kunskaper. 
(Göransson 2007, s. 1) 

Dessa synpunkter är enligt min mening viktiga. För att utbildningen ska kunna hålla en hög klass, 
och därigenom på allra bästa sätt förbereda studenterna för deras kommande yrkesliv, är det av 
stor vikt att lärarna på högskolan har kontakt med den verklighet som kommer att möta 
studenterna när de examineras. Det är i sig anmärkningsvärt om det som Beata säger stämmer, 
det vill säga att det finns brister hos högskolelärarnas kännedom om det ”verkliga livet”. Jag har 
själv upplevt att utbildningen är bra på att förbereda studenterna på vissa moment i 
musikläraryrket samtidigt som det inom andra moment helt saknas utbildning. 
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     Marie Jansson skriver i sitt examensarbete ”Brister och förtjänster i lärarutbildningen” om sina 
synpunkter kring den ”vanliga” lärarutbildningen: 

Under min lärarutbildning har många frågor väckts inom mig. Dessa berör hur läraryrket verkligen ser 
ut i den ”praktiska verkligheten” ute på arbetsplatsen. Det har funnits många tillfällen under 
utbildningen till reflektion över detta då VFU-perioder1 kommer med jämna mellanrum. De frågor som 
har dykt upp kan vara: ”Hur sätter man betyg?” ”Hur får jag tid till alla elever?” eller ”Hur löser jag 
konflikter?”. Mina studiekamrater har enligt min egen erfarenhet upplevt att på samma sätt stå inför 
dessa frågor. 
     Diskussionerna med mina studiekamrater som förts innan, under och efter sammankomster har 
ibland präglats av en frustration över att centrala delar av yrkeskunnandet saknas i utbildningen. Det 
kan handla om att sätta betyg, hantera konflikter, göra planeringar, formulera mål och hitta sin roll 
som lärare. (Jansson 2006, s. 4) 

Men även om lärarna har kännedom om verksamheten i grundskola, gymnasium och musikskola, 
finns det stora poänger i att de som undervisas kan ge sin bild av hur de ser på verksamheten i det 
kommande yrkeslivet som musiklärare. Jag anser att ju fler perspektiv och förhållningssätt som 
en student får höra under sin utbildning, desto mer förberedd är hon eller han på sin kommande 
yrkesroll. Om sedan perspektiven eller förhållningssätten kommer från en gammal eller ung 
student är enligt min åsikt av underordnad betydelse. 
 
En av lärarna, Fabian nämner också att studenter med mer erfarenhet är bättre på att ifrågasätta: 

Jag tycker att man kan uppleva om man har en grupp studenter framför sig, så är det ju oftare de som har 
någon form av erfarenhet med sig som är mer ifrågasättande och kanske mer intresserade av att diskutera 
och problematisera de här sakerna och föreläsningarna man har. Vilket beror på att man har en annan 
referensplan att sätta in saker och ting i. 

Detta med ifrågasättandet är intressant. Det kan visa på att de yngre studenterna under sina 
högskolestudier mer fortsätter i samma anda som de är vana vid från grundskolan och gymnasiet. I 
dessa skolformer är det en vanlig form av undervisning att läraren pratar och eleven lyssnar. Som 
elev förväntas man inte alltid kritiskt granska det som sägs, utan det kan snarare upplevas som 
provocerande att ifrågasätta det som läraren vill lära ut. Även om det visserligen kan bli en större 
ordning i klassen i de fall eleverna bara lyssnar snällt, så finns det en fara i att eleverna inte 
ifrågasätter vad de hör. I dagens samhälle där Internet är var mans egendom, menar jag att det är 
extremt viktigt att lära unga människor att de alltid ska fundera över vad de hör och vad de läser. 
Att ständigt ifrågasätta och ha ett kritiskt tänkande gentemot de upplysningar som ges är av stor 
vikt. Om studenterna på lärarutbildningen inte ifrågasätter den kurslitteratur och den undervisning 
de får, finns det en risk i att de inte alls är förberedda i sitt yrke när de väl examineras. Det finns 
även en risk för att dessa studenter dessutom i sin yrkesroll inte klarar av att deras framtida elever 
ifrågasätter vad de läser och vad läraren säger. En lärare har, enligt min personliga mening, et t 
enormt ansvar för att båda lära ut kunskaper, men att samtidigt också lära eleverna att på ett sunt 
sätt ifrågasätta de kunskaper som de får lära sig. 
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     Naturligtvis får det inte bli en stor oreda på lektionerna där allt som läraren sägs ifrågasätts. 
Det är en svår konst att som lärare hålla en bra balans mellan att lära ut fakta och samtidigt lära 
eleverna att ifrågasätta. Ett extremt ifrågasättande från elevernas sida kan resultera i en klass där 
ingen elev lyssnar på vad läraren säger. Då är risken stor att eleverna lämnar skolan utan att ha 
lärt sig någonting. Det mest extrema exemplet av motsatsen ses exempelvis i krigssituationer där 
människor gör vad helst det blir beordrade att göra, oavsett om det strider mot krigslagar eller 
respekten för mänskliga rättigheter. I rättegångar avseende krigsförbrytelser är det inte ovanligt 
att de anklagade försvarar sina handlingar med att de ”bara” lydde de order de fått av sina 
överordnade. Min poäng är nu inte på något sätt att jämföra en krigssituation med en 
undervisningssituation i en skola. I en krigssituation måste varje individ stå för sin egen inre 
moral. Jag vill dock visa på vad som kan bli den extrema effekten av att människor inte tillåts at t 
ifrågasätta vad de hör. Om det nu är så att de studenter som inte har så mycket livs- och 
yrkeserfarenhet är sämre på att ifrågasätta det som de får lära sig på musiklärarutbildningen så är 
det någonting att verkligen fundera över, inte minst för de som undervisar på musikhögskolorna. 
     Hösten 2008 presenterades den statliga utredningen SOU 2008:109, ”En hållbar 
lärarutbildning”. Denna utredning belyser också det viktiga i att lärarna har ett kritiskt tänkande: 

Det är viktigt att de blivande lärarna också för vidare ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till sina 
elever. Mänskligheten går inte framåt genom att okritiskt anamma vedertagna sanningar. Det moderna 
svenska samhället berömmer sig av tolerans, demokrati och öppen diskussion. Samtidigt ställs, precis 
som alltid i historien, krav på att skolan ska lära ut vissa värderingar som samhället omfattar. I en 
annan tid lärde sig barnen frukta Gud och ära konungen – i dag lär man sig bland annat hållbar 
utveckling. Skillnaden kan tyckas stor, men i grunden handlar det dock om samma sak – skolan förväntas 
förmedla samhällets värderingar till det uppväxande släktet. 
    Då ”fastslagna sanningar” förmedlas är risken stor att elevernas kritiska tänkande inte övas och 
stimuleras, vilket kan hämma just den utveckling man vill eftersträva. Skolan måste kunna vara ett 
verktyg för att påverka det uppväxande släktet enligt de rådande samhällsidealen. Jämställdhet är ett 
sådant ideal. Denna påverkan måste dock ske utifrån historiska perspektiv, gedigna ämneskunskaper och 
förutsättningslösa diskussioner så att det för demokratin och samhällsutvecklingen så vitala samtalet 
och kritiska tänkandet uppövas. 
     Elevernas kritiska tänkande och ifrågasättande stimuleras inte av en lärare som själv är osäker och 
har svaga kunskaper. Tvärtom måste läraren vara så säker i sin roll och känna en sådan trygghet i sina 
kunskaper att hon eller han inte provoceras av elevernas frågor och synpunkter. 
     Internet ger tillgång till en stor mängd information. Läraren har här ett särskilt ansvar att förmedla 
en kritisk hållning till källor och att ge eleverna verktyg för att kunna sortera informationen och 
omvandla den till kunskap. Den källkritiska grundinställningen ska självfallet även omfatta andra 
informationskanaler, inte minst läroböcker. (SOU 2008:109, s. 193) 

 

Ivar ger ett tillägg i sitt svar om huruvida tidigare erfarenheter har betydelse. Han menar at t 
tidigare erfarenheter inte självklart leder till att studenterna tar till sig utbildning bättre utan at t 
det snarare kan vara tvärtom: 

En del känner att de inte behöver lära sig något och då blir det inte spännande och då händer ingenting. 

Beata och Fabian är också inne på detta när de nämner att det kan finnas en fara med 
musiklärarstudenter som har erfarenheter från att i många år ha vikarierat som musiklärare. Dessa 
studenter kan ibland tro sig kunna allt redan och tar därför inte till sig utbildningen. Fabian och 
Beata nämner att det kan kännas som om dessa studenter enbart läser vid utbildningen för att få 
sitt examensbevis men att de i grunden inte vill gå utbildningen. 
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Vad gäller studenternas svar på frågan om betydelsen och värdet av tidigare erfarenheter så är 
nästan alla överens om att det finns fördelar av det med ett intressant undantag. Den yngsta av de 
intervjuade studenterna, Kamilla, påpekar istället att det är beroende på vilka erfarenheter man 
har med sig sedan tidigare: 

Om jag hade gått här när jag hade vikarierat på kulturskolan i fem år innan så hade man varit säkrare på 
vissa saker men samtidigt så går man ju alltid utbildning från botten och från början och man stöter ju 
alltid på olika människor och olika elever och får deras problem. Men det är klart att man hade haft en 
annan trygghet liksom. Att man vet vad det handlar om. Men om jag hade varit ute och rest i Australien 
och backpackat i två år innan, då kanske jag inte hade varit säkrare. Jag hade inte varit säkrare som lärare 
men jag kanske hade haft en bättre koll på att jag var där jag ville, att jag hade funderat under de två åren. 
Det vet jag inte, men samtidigt är det många som gör sådan saker men ändå inte vet utan de ändå bara 
chansar och så. För det har jag jättemånga kompisar som har väntat i flera år och ändå bara chansar på en 
utbildning, att de inte är säkra i alla fall. 

Jag ställer mig frågan om hennes avvikande svar beror på det faktum att hon är den enda av de 
intervjuade studenterna som gick direkt från gymnasiet till utbildningen. Jag menar att det kan 
finnas fog för mina funderingar kring det eftersom det i nästa fråga till studenterna, ”Vilken 
betydelse har dina egna erfarenheter för dina studier”, blir avvikande svar från Kamilla och även 
från Greger (som är den näst yngste av respondenterna). Både Kamilla och Greger har svårt 
att se exempel på att deras egna erfarenheter har värden för deras studier. Kanske beror deras svar 
just på att de inte har så stora erfarenheter från annat än att vara elev respektive student. Jag 
upplevde även att Kamilla ansåg att hon var utan erfarenheter. Det verkade inte som om hon 
såg att de erfarenheter hon hade från sin egen uppväxt och skol- och gymnasietid också kan ha 
betydelse för hur hon förhåller sig till utbildningen. Jag var under alla intervjuer noga med att inte 
lägga mina värderingar i vad jag menade med yrkeslivs- och livserfarenheter utan lämnade 
tolkningen åt respondenten. Kamilla lade tydligen in värderingen av att det bara är erfarenheter 
efter gymnasiet som räknas. 
    Ännu mer intressant blir hennes tankesätt i förhållande till vad hon nämnde för mig efter 
intervjun. Nämligen att hon under flera år, vid sidan av studierna, har arbetat extra inom 
hemtjänsten. Trots att denna arbetslivserfarenhet rimligen bör ha påverkat henne så ser hon inte 
att den har betydelse för hennes studier. Om detta beror på att hon faktiskt inte ser någon 
betydelse av erfarenheten eller om det beror på att hon i sin relativa ungdom ännu inte kan sätta 
dessa i ett sammanhang kan jag inte uttala mig om. I min strävan efter att inte lägga ord i munnen 
på respondenterna valde jag att låta hennes egna värderingar av orden livserfarenhet och 
yrkeserfarenhet kvarstå under hela intervjun. Det kan helt enkelt vara så att hon inte anser at t 
erfarenheter från äldreomsorgen påverkar hennes liv som musiklärare, men jag fäster mig vid att 
hon under intervjun inte ansåg sig ha några erfarenheter. 
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     Lägger jag också till svaren från den andra unga studentrespondenten, Greger, så har även han 
svårt att se att hans egna erfarenheter har betydelse. Är detta en gemensam nämnare för de 
studenter som påbörjat musiklärarutbildningen mer eller mindre direkt efter gymnasiet eller är det 
en avvikelse som enbart står för Kamilla och Greger? Jag har svårt att ge ett svar på detta 
eftersom det egentligen skulle behövas göras betydligt fler intervjuer för att få ett någorlunda 
säkerställt svar. Men när jag jämför Kamillas och Gregers svar med de två äldre 
studentrespondenterna så finns det en tydlig skillnad i hur de tänker. De äldre studenterna, 
Ludmil la och Harald svarar direkt att de har användning av sina tidigare erfarenheter och kan 
ge exempel på detta. Att Harald med sina stora erfarenheter från ett helt annat yrkesliv än det 
musikaliska och pedagogiska säger att han har nytta av sina erfarenheter, visar att det kan finnas 
en skillnad i synsätt mellan äldre och yngre studenters sätt att fundera kring erfarenhet: 

Jag relaterar mycket till min erfarenhet, det gör jag ju i stort sett allt som är i alla fall icke musikaliskt. 
Lärande, metodik, pedagogik och sådana ämnen, där relaterar jag ju jämnt till mina egna erfarenheter. Plus 
att jag tror att jag också kanske… Nej, men det har nog stor betydelse. Jag tror också att… Jag märker, 
speciellt om det är lärande eller metodik eller pedagogik, att jag känner själv att jag får ut väldigt mycket 
av det just för att jag kan relatera, jag kan omsätta det till att ”aha, nu förstår jag hur jag själv ska göra”. 
För att man har en viss vana ändå, att arbeta och jobba ihop med folk. Och så kan jag på något sätt sätta 
mig in… Jag kan omsätta den teoretiska biten till praktik i och med att jag har en praktik som jag kan 
hänga upp det på. Det betyder mycket. 

Ludmil la är inne på samma resonemang: 

Jag tror att om man ska jobba med ungdomar överhuvudtaget, så bör man nog ha en viss 
människokännedom. Jag tror att just ungdomar är i en sådan fas att det är jätteviktigt att vara förebild, att 
ha någon sorts balanserad förhållning till sådana problem som de kan stå inför. Jag tror att det är lättare att 
vara en förebild för ungdomar om du har lite erfarenhet. Man får ett förtroende på ett annat sätt än om du 
kommer direkt från gymnasiet och inte har så mycket att relatera till. 

I den kommande rollen som lärare kommer studenterna att möta barn och ungdomar från alla 
samhällsklasser och med vitt skilda kulturer och sociala bakgrunder. Margareta Normell skriver i 
boken ”Pedagog i en förändrad tid” (2002): 

Att ha en trygg identitet är inte bara att veta vem man är i relation till sig själv, utan också vem man är 
i relation till andra. Vi har alla tillhörighet i olika nationella, religiösa, sociala och politiska 
sammanhang. Alla har vi en historia som både är vår egen unika och en som vi delar med dem som vi 
vuxit upp och levt tillsammans med. (Normell 2002, s. 45) 

…. 

Integritet är att kunna värna om och försvara det som är ”viktigt och dyrbart” hos en själv mot intrång; 
att kunna skapa den distans eller den närhet till andra människor som man själv tycker är lagom. Det 
handlar också om att våga stå för det man tycker är viktigt och hävda det, utan alltför mycket rädsla 
eller skam, även om andra tycker annorlunda. Att respektera en annan människas integritet betyder 
sålunda att känna av vilket avstånd som är lagom. Barn har svårt att hävda sin integritet och därför är 
det extra viktigt att de vuxna i skolan har en känsla för vad som är intrång och vad som är positivt 
intresse. (Normell 2002, s. 46) 

Allt som kan förbereda studenterna för deras kommande yrkesliv är av godo. Jag vill samtidigt 
påpeka att självkännedom och människokännedom ofta är någonting som extremt svårt att lära 
ut på en högskola eller ett universitet. Det går egentligen bara att lära sig detta genom sina egna 
erfarenheter av kontakter med andra människor. 
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Vad säger då rektorerna om värdena av tidigare erfarenheter? Mina respondenter är inte helt 
överens. Två av dem, Adam och Doris menar att det kan vara en merit men att det inte är 
nödvändigt. Båda påpekar att det handlar om att personen ska passa in i det arbetslag som finns på 
arbetsplatsen, och även i den uppgift och funktion som finns i tjänsten. Därför handlar det inte 
enbart om den arbetssökande, utan även på i vilket sammanhang den sökande ska placeras i. 
Doris menar också det mer handlar om personlig mognad: 

Det (syftar på värden av tidigare erfarenheter, förf. anm.) finns det väl på ett sätt, men samtidigt så är 
det så här att om det är en person som jag märker besitter en mognad och den personen inte har en 
arbetslivserfarenhet men jag ser att här har man verkligen en person som kommer att bli… Då tror inte jag 
att jag skulle… Då undrar jag om jag inte skulle vilja välja en som jag känner att ”den här ska jag satsa 
på för att det här är rätt person”, än om jag har en som har jobbat tre år. Jag tycker inte att… Det är klart 
att det kan vara en merit men det behöver inte vara en merit. Utan det beror väldigt mycket på den person 
man möter. 

För mig uppkommer på en gång frågan om vad som är personlig mognad, och vad det är som ger 
personlig mognad. Jag anser att det är våra erfarenheter och framför allt kontakten med andra 
människor som formar oss, och dessutom utvecklar vår personliga mognad samt även vår sociala 
kompetens. Jag återknyter till mina tidigare utdrag från Normells bok ”Pedagog i en förändrad 
tid”: 

För att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt som pedagog måste man ha kommit en bra 
bit på väg i den egna mognadsprocessen. (Normell 2002, s. 44) 

Jolina Wagner försöker i sitt examensarbete, ”Lärarkompetenser” göra en definition av vad det 
innebär att en lärare innehar social kompetens: 

Vad innebär det då att läraren har en social kompetens? Persson (2000), docent i sociologi och 
professor i utbildningsvetenskap, menar att den sociala kompetensen ”alltid handlar om: förmåga att 
fungera i en grupp eller förmåga att fungera i relationer med andra individer eller kombinationer av 
båda” (s. 15, 2000). Den sociala kompetensen omnämns mest inom områden som arbetsliv och 
verksamheter med barn och ungdomar, det vill säga skolans värld. Persson (2000) menar att den sociala 
kompetensen spelar en stor roll för läraren då en skolmiljö ofta är fylld av olika spänningar mellan 
individer. Ord som kan beskriva fenomenet, enligt Persson (2000), är bland andra relationsförmåga och 
ärlighet. Arja Paulin, lektor i pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm, menar att en förutsättning för 
lärarens undervisning och kunskapsförmedling är att denne först och främst klarar av yrkets sociala 
aspekt. I sin avhandling om nyblivna lärares upplevelser av yrket fann hon att de svårigheter de stötte på 
alltid var av social karaktär (Sundberg, 2007). Enligt Paulin handlar läraryrket i första hand om 
relationer och att kunna handskas med människor. Malm & Löfgren (2006) beskriver lärarens sociala 
kompetens på följande sätt; lärarens har en förmåga att kommunicera med eleven, har ett positivt 
elevbemötande, har en förståelse för elevers inlärningssvårigheter, läraren ser eleven som en individ och 
är någon som eleven kan lita på. 
     I en studie (Malm, 2003 i Malm & Löfgren, 2006) beskrevs en kompetent lärare som någon som 
visar respekt, hängivenhet, är pålitlig och har humor, vilka alla är definitioner som skulle kunna falla 
under kategorin social kompetens. (Wagner 2008, s. 10) 

En person som under hela sitt liv suttit ensam på sitt rum och knappt träffat andra människor har 
sannolikt inte en särskilt stor personlig mognad och inte heller en nämnvärt utvecklad social 
kompetens och självkännedom. 

Självkännedom innebär att lära känna både sina starka och svaga sidor och att avskaffa falska myter om 
sig själv. Att misslyckas på ett område innebär inte att man är misslyckad på alla områden eller som 
människa. Människors olika tillhörighet finns i nationella, religiösa, sociala och politiska 
sammanhang. I dessa har vår trygghet formats genom människor som vi vuxit upp tillsammans med. 
(Cederblad & Truedsson 2005, s. 15) 



37 

Däremot har en person som har haft en stor vänkrets och trygghet troligtvis utvecklat sin sociala 
kompetens och därigenom fått en större chans att utveckla sin personliga mognad. Jag vill 
poängtera att jag inte sätter likhetstecken mellan social kompetens och personlig mognad men 
vad är det som gör att vi mognar? Jag anser att det är våra möten med andra människor där vi 
tvingas sätta våra egna åsikter och idéer i perspektiv gentemot andra människors åsikter. 
     Däremot är det inte nödvändigt att de andra människor som vi ska möta måste vara 
främlingar. En person som huvudsakligen har haft sin största social kontakt med sin familj och 
släkt kan ändå utveckla sin sociala kompetens och sin personliga mognad. Detta framför allt om 
hon eller han har växt upp i en familj och släkt med stor trygghet. Hon eller han har då på samma 
sätt fått sätta sina egna åsikter och värderingar i förhållande till andra och därigenom utvecklat 
sin mognad även om det möjligen finns en risk för att den personen har levt så ”skyddat” att 
världen utanför familjen och släkten känns skrämmande. Detta kan i så fall leda till en social 
hämning och blyghet men är inte nödvändigtvis ett hinder för att vara verksam som lärare.  Det 
går därför inte att säga att Doris omedvetet ser ett  likhetstecken mellan personlig mognad och 
livserfarenheter. Däremot går det rimligen att säga att den som har stora livserfarenheter med stor 
sannolikhet ofta har en stor personlig mognad. 

Den tredje rektorn, Eskil avviker som sagt från de två andra och menar att det är jättebra med 
tidigare erfarenheter, då en lärare idag har ett mycket större administrativt ansvar jämfört med 
tidigare. Han menar även att tidigare yrkeserfarenheter gör att musikläraren är mer förberedd på 
allt vid sidan av musiken, och därmed kan ägna mer tid åt musiken. Han påpekar: 

Så att gå från skolan in i en utbildning och sedan in i skolan igen är väl inte sådär klockrent. Det gör 
ingenting att man får erfarenhet från annat håll. Jag har ett exempel där en lärare jobbade med helt andra 
saker men var sångare under många år. Och sedan när han närmade sig 30 eller över det började han att 
utbilda sig till musiklärare för att han tyckte att det här var intressant. Och, det här är naturligtvis en 
person, men det märks att den personen har en helt annan pondus och mår bättre själv i en sådan 
situation, och det är en väldig tillgång. Och det här är naturligtvis inte klockrent att det är så, men jag 
tror… Jag skulle ju råda folk att uppleva livet och sedan ha lite erfarenhet från annat håll. 

Eskil är med sitt resonemang närmre lärarna på högskolan än sina rektorskollegor. Dessutom är 
han inne på huruvida utbildningen ensam kan förbereda studenterna för yrket och yrkets villkor 
utanför själva undervisningssituationen. Planken och Vikbrant-Linnerud skriver i sin magister-
uppsats ”Hur används teorin i praktiken”: 

Övergången från student till lärare innebär stora utmaningar och det talas ibland om den så kallade 
praktikchocken (Bayer & Brinkkjaer, 2003). Persson (1997) anser att det är tre olika 
yrkessocialisationsprocesser som kan upplevas som frustrerande för en ny lärare: arbetslivschock, 
arbetsvillkorschock och realiserbarhetschock. Det är alltid svårt att övergå från student till 
yrkesverksam, oavsett yrke, vilket Persson kallar för arbetslivschock. Den studerande har gott om tid och 
planerar sin egen tid i stor utsträckning själv. Många studenter har också liten arbetslivserfarenhet när 
de väl kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetsvillkorschock syftar på de villkor som råder på många 
arbetsplatser med exempelvis dåliga ekonomiska resurser. Villkoren är tuffare och större ansvar med 
många arbetsuppgifter läggs på de nyanställda. Realiserbarhetschocken syftar på att nyexaminerade inte 
kan påverka rådande normer på arbetsplatsen. Det studenten lär sig inom utbildningen går inte att 
realisera i det verkliga yrkeslivet. Inom lärarutbildningen finns tecken på att VFU:n inte ger en speciellt 
verklighetstrogen bild av det framtida yrket. Fransson och Morberg (2001) har myntat begreppet ”VFU 
turism” och menar att VFU:n inte har någon förankring vare sig i utbildningen eller i det kommande 
arbetet som lärare. Detta kan ses som Perssons (1997) beskrivning av arbetsvillkorschock och 
realiserbarhetschock. Idealen från lärarutbildningen försvinner successivt när studenten blir 
yrkesverksam. Även i tidigare studier (Lortie, 1975) har VFU:n varit i fokus. Lorties (1975) studier 
visar att korta VFU-perioder inte påverkar studenternas oreflekterade syn på läraryrket. Studenterna 
behåller den traditionella och individualistiska synen på läraryrket – samma syn som de har när de 
påbörjar sin utbildning. (Planken & Vikbrant-Linnerud 2008, s. 8) 
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Det går även att hitta liknande resonemang i Carlgren och Martons bok ”Lärare av imorgon”: 

I utbildningen har lärarstudenterna fått studera läroplaner och didaktiska modeller. Betingelserna för 
arbetet har inte behandlats i någon större utsträckning och den faktiska verksamheten har mest 
beskrivits med negativa förtecken. (Carlgren & Marton 2000, s. 103) 

Dock påpekar Eskil i likhet med Adam och Doris, att det naturligtvis handlar om vilket 
sammanhang som musikläraren ska passa in i. Samtidigt är det intressant att han är den ende av 
rektorerna som rent ut säger att det alltid finns värden i att ha tidigare erfarenheter. Tittar man 
på tidigare frågor avviker Eskil även där, då han vill värdera musiklärarens personliga musikaliska 
utveckling mycket högt: 

För så har vi resonerat här i vår kommun. Ända sedan början, i mitten på 90-talet, att de som jobbar 
inom musiksektorn eller dans, men mest inom musiksektorn, är sådana som är aktiva musiker på något 
sätt. Som är aktiva musikanter, är ute och spelar, turnerar… Och där har vi försökt se till att detta har gått 
ihop med deras jobb som musiklärare. För det ger en väldigt bra och levande atmosfär runt det som det 
faktiskt handlar om. Alltså, att musicera på en scen. 

Det kanske är så att Eskil  gärna vill prioritera det konstnärliga i musiklärarrollen mer än Adam 
och Doris, och därför också ser värdet av de tidigare erfarenheterna på ett annat sätt. Samtidigt 
nämner även Adam att de flesta av hans anställda musicerar själva; 

De allra flesta lärarna här på skolan utövar i någon form, oavsett om de är danslärare eller musiklärare eller 
drama, teaterlärare. Men framför allt på musiksidan så… Vi rekryterar ganska medvetet folk som också 
själva utövar, för de har just den här relationen till musik som de också kan förmedla till sina elever. 

Det är därför svårt att egentligen se varför Eskil avviker från de övriga. Kanske handlar det om 
ideologiska skillnader. Återigen, för att få ett representativt svar på denna fråga skulle det 
behövas djupare och framför allt fler intervjuer. 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att de flesta intervjuade är överens om att det finns värden i att 
ha tidigare livserfarenheter och yrkeslivserfarenheter när det gäller musiklärarstudierna respektive 
musikläraryrket. Tre av respondenterna menar dock att det beror på vilka erfarenheter respektive 
person har, och två av rektorerna menar också att det handlar om det sammanhang som personen 
ska passa in i. Jag vill åter referera till Jirina Göranssons examensarbete: 

De studerandes syn på användning av erfarenheter i undervisningen är positiv. Deras åsikt är att 
förståelsen underlättas om lärandet knyts till deras egna erfarenheter och kunskaper. Genom diskussion 
och reflektion med andra i gruppen leder erfarenheter till lärande. Även intresset stimuleras och 
motivation för studier stärks. Samma syn har lärarna som deltog i undersökningen och ett liknande 
resonemang förs i den vuxenpedagogiska forskningen. (Göransson 2007, s. 39) 

Jag har nu i min diskussion reflekterat över värdena av livserfarenheter och yrkeslivserfarenheter 
när det gäller både musiklärarutbildning och studenternas framtida roll som yrkesutövande 
musiklärare. Jag kunde egentligen ha utformat frågorna till studenterna och högskolelärarna så att 
de även reflekterat över erfarenheternas värde när det gäller själva yrkeslivet som lärare. Men då 
min frågeställning gäller just huruvida det finns betydelse av erfarenheter under själva utbildningen 
fick frågorna den formulering som de har. Av naturliga skäl har rektorerna fått ge sin syn utifrån 
deras perspektiv, det vill säga när musiklärarstudenterna möter dem som färdiga musiklärare. Det 
är på grund av det som frågan till dem formulerats så att det istället handlar om de eventuella 
värdena i själva yrkeslivet. Jag menar dock att utbildning och yrkesliv är starkt sammankopplade 
och att det som är bra för det ena rimligtvis även bör vara bra för det andra. 
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Skillnader mellan äldre och yngre studenter 

Precis som i fallet med frågorna om det eventuella värdet av tidigare erfarenheter har alla 
respondenter även fått frågor som belyser ifall det finns skillnaden mellan äldre och yngre 
studenters förhållningssätt till musiklärarutbildningen. Musikskolerektorerna fick frågan ifall de 
ser skillnader mellan äldre och yngre arbetssökande samt vilka de i så fall generellt sett föredrar. 
Lärarna på högskolan fick också frågan om det finns skillnader mellan grupper där bara yngre 
studenter ingår respektive grupper där det finns både yngre och äldre studenter. 

 
När det gäller rektorerna så har de svårt att ge ett generellt svar på frågan. Doris gav inget svar 
alls och Adam menar att det är helt beroende på vad de äldre studenterna har för erfarenheter: 

Det… Det är klart, det lönar sig alltid att ha sett lite av världen om man därigenom också har sett lite av 
livet. Däremot om man har varit på ”Mallis” varje sommar… Så att säga… Det kanske är mindre 
intressant. 

En av rektorerna, Eskil , antyder dock att det möjligen kan vara så att de äldre har mer distans till 
sitt yrke och därigenom kanske är lite ”klokare” samtidigt som de yngre har en mer förut-
sättningslös inställning till arbetet: 

Man kanske är lite klokare om man är lite äldre men man har ju ett väldigt förutsättningslöst 
förhållningssätt i början om man är yngre. Det finns ju ingenting som man… Det finns ju för och 
nackdelar med både och, så det är ingenting som man analyserar egentligen som arbetsgivare om man 
ställs i en sådan situation om man ska välja någon. Nej, inte på så sätt, det är svårt att säga något mer om 
det. 

Alla rektorerna fick också ta ställning till hur de skulle välja om de fick två sökande till en tjänst, 
där båda sökande hade likvärdiga meriter från musikhögskolan men den ena sökande var äldre och 
hade mångårig livserfarenhet och yrkeslivserfarenhet och den andra sökande var yngre men med 
nästan ingen dito. Alla var helt eniga om att det är helt beroende på hur den sökande passar in i 
sammanhanget på arbetsplatsen samt på det personliga intrycket. Således menade alla att det inte 
gick att ge ett svar på den frågan. När jag frågade om betydelsen av referenser från tidigare 
arbetsplatser fick jag svaret att det naturligtvis är bra men att inte heller det på något sätt är 
avgörande. Min tolkning av svaren är att för rektorernas del så spelar vare sig åldern på den 
arbetssökande eller den arbetssökandes tidigare erfarenheter någon roll. Det viktiga för rektorerna 
är att anställa musiklärare som passar in i det sammanhang som de ska jobba i. Rektorerna lägger 
även stor vikt vid att de kompletterar musikskolans övriga lärare och därigenom passar bra in i de 
olika arbetslagen. En av rektorerna, Adam, ser även gärna att skolans arbetslag består av personer 
med olika ålder och olika bakgrund. 
     Jag ska dock säga att jag under intervjuerna ibland funderade över om rektorerna svarade så för 
att de verkligen tyckte så eller om de svarade på det viset för att de kände att de skulle svara så. 
Jag tror att jag fick ärliga svar men helt säker kan jag inte vara. 
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När det gäller lärarna på högskolan så är de inte helt ense om det finns skillnader mellan 
studenterna. Ivar menar först att han inte tänker på sina studenters ålder utan ser sig mer som 
jämnårig med dem. När jag frågar om åldern inte har någon betydelse alls nämner han först att det 
är beroende från person till person och vad de har med sig sedan tidigare. Men efter en stunds 
funderande tillägger han att det trots allt ibland kan finnas vissa skillnader mellan äldre och yngre 
studenters förhållningssätt till utbildningen: 

De äldre är vetgiriga och de suger åt sig för att de vet att de inte har så många år kvar och tar därför vara på 
det man gör och tycker att det är jättespännande och tycker att det är synd att de inte är yngre. Så de tar 
nog mer vara på det som man säger, det är ju nästan aldrig någon som misstror vad jag säger utan de litar 
mer på mig. Men yngre, de känner att de har gått om tid så de kanske inte tar vara på utbildningen, men 
man kan ju inte säga att alla äldre gör det heller utan det är ju väldigt olika. 

De andra två lärarna, Fabian och Beata är däremot redan från början relativt överens om att det 
finns skillnader. Bland annat menar de att de äldre oftare har en större förståelse för utbildningens 
ämnen och därför är bättre på att ta till sig dess innehåll. Fabian påpekar också att det lätt kan 
bli ytliga diskussioner i en grupp med bara yngre studenter. Jag vill gärna här återknyta till vad jag 
tidigare skrev om ifrågasättande av kurslitteratur, då Fabian även på denna fråga ger uttryck för 
att yngre studenter ofta kör på i samma spår som de gjorde på gymnasiet – det vill säga att läraren 
säger hur det ska vara och eleverna lyssnar. Även Beatas synpunkter knyter an till föregående del 
av min diskussion när hon återkommer till att de äldre studenternas erfarenheter berikar de yngre 
studenterna. 

Jag har här funderat över att Ivar avviker i sina svar från de två övriga lärarna och jag undrar om 
det beror på att Ivar undervisar i ett ämne med större konstnärlig anknytning. Beata och Fabian 
undervisar i mer pedagogiskt teoretiska ämnen medan Ivar undervisar i ett instrument och det 
instrumentets metodik. Det kan vara så att en instrumentallärare på musikhögskolan ser mer till 
den konstnärligt praktiska kvaliteten än till den teoretiska delen av undervisningen och därför har 
avvikande svar. 
     Jag upplevde under delar av intervjun med Ivar att hans svar avvek från de andra 
högskolelärarna. Min teori är att eftersom Ivar undervisar i ett praktiskt hantverk ser han inte på 
samma sätt på sina studenters ålder, och reflekterar därför inte så mycket över vad eventuella 
skillnader mellan studenterna beror på. För Ivar är det viktigaste att hans studenter kan det 
praktiska hantverket och att de därigenom förstår hur de ska lära ut sitt kunnande. Samtidigt ser 
Fabian och Beata mest till att studenterna mentalt kan ta till sig och reflektera över de 
teoretiska lärdomar som studenterna får. Jag vill här referera till vad Stefan Bladh skriver i sin 
avhandling om lärarna på musikhögskolan: 

Alla lärare vid en musiklärarutbildning är naturligtvis lärarutbildare, men det är knappast så som den 
interna begreppsapparaten fungerar. I den inre kontexten vid musiklärarutbildningen är lejonparten av 
lärarkåren musiker med en karriär som musiker bakom sig eller parallellt pågående med tjänsten vid 
musikhögskolan. Vid en omräkning i procent av budgeten för timplanen för musiklärarutbildningen 
kommer man att finna att bara begränsade procentenheter tillfaller den praktisk-pedagogiska delen av 
utbildningen, medan lejonparten hamnar på den konstnärligt/musikaliska. Det är också i den senare som 
man har majoriteten av tjänsterna, vilka besätts av sångare och instrumentalister, 
tonsättare/arrangörer, kör-, orkester- och ensembleledare m.fl., många dessutom inom skilda 
genreområden. 
     Det är alltså inte det mest självklara att man inom ett kollegium med detta utseende identifierar 
varandra och sig själva som i första hand lärarutbildare i återkommande formella och informella fora. 
Mina egna erfarenheter av nämnder, kollegier och styrelser etc. är att en ansenlig tid går åt för 
kommentarer kring musikaliska framträdanden/konserter som förevarit eller planeras ske i framtiden. 
Det torde uteslutande vara inom ämnesområden för den praktisk-pedagogiska delen av kollegiet som man 
uppehåller sig vid den pedagogiska dimensionen av lärarutbildningen i musik. (Bladh 2002, s. 188) 
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Jag kan då återkoppla Bladhs teorier till att mina tidigare synpunkter kring att högskolorna, mer 
eller mindre omedvetet, ofta värderar det musikaliska kunnandet högre än de pedagogiska 
förmågorna. 
     När det gäller frågan om skillnader mellan grupper med bara yngre studenter och grupper med 
yngre och äldre studenter är alla lärare ense om en sak; de ser hellre grupper med deltagare med 
olika ålder. Fabian påpekar att det i grupper med bara yngre studenter lätt kan bli ytliga 
diskussioner: 

De (syftar på yngre studenter, förf. anm.) kanske har läst in en kurslitteratur och så gör man en form av 
workshop där man ska diskutera och så vidare. Då upplever jag att ibland kan det ju bli så att man för de 
här diskussionerna, att de är ganska ytliga utifrån… Att man diskuterar utifrån vad man har, alltså bara 
den kunskapen som man har tagit till sig utifrån boken. Och så kopplar man inte till några andra 
erfarenheter. 

Samtidigt påpekar Beata att det inte bara är de äldre studenterna som tillför gruppen åsikter. Hon 
menar att de yngres åsikter också är av stor vikt, och att det är bra för de äldre studenterna att 
höra vad de yngre anser. Hon poängterade exempelvis att de yngre ofta är mycket bättre på att ta 
till sig dagens teknik och använda den i sin undervisning jämfört med de äldre. 

 

Vad gäller studenternas svar på frågan om skillnader kring äldre och yngre studenter finns det en 
samstämmighet hos tre av dem, Greger, Kamilla  och Harald. De menar att de äldre är mer 
fokuserade på vad de gör.  På så sätt är dessa respondenter inne i samma tankebana som läraren 
Ivar. Och det kanske är så att då studenter av samhället oftast förväntas att snabbt komma ut i 
arbetslivet, så känner de en press på sig att bli klara snabbare om de har påbörjat sin utbildning när 
de är äldre. Frågan är om de äldres fokusering även är en effekt av de äldre ofta har mer 
erfarenheter bakom sig och på så sätt är snabbare på att ta till sig utbildningen. Jag tror dock själv 
inte att just det har någon större betydelse. 

     Jag kan nämligen se till mig själv, och jag menar att det mer handlar om vilken 
studiemotivation varje student har och hur det går att se en nytta av ämnet. Dock ska det sägas 
att äldre studenter ibland har lättare, just genom sin erfarenhet, att se nyttan i alla ämnen och 
därigenom lättare hålla uppe sin studiemotivation. Harald: 

Har man inte så mycket erfarenhet, då kan man inte relatera till det. Och det märks, tror jag. (paus) Jag 
tror att man ofta… Man hamnar ofta i ett tyckande och vad man tror. Och om man inte har erfarenhet av 
någonting så uttalar man sig om vad man tror att det kan vara. Och det kan lätt bli så att folk sitter och 
tycker och tror saker och ting, men man har egentligen ingen erfarenhet om det. 

Också Fabian, högskoleläraren, nämner som svar på frågan om tidigare erfarenheter att de inte 
alltid har betydelse för själva studieresultaten: 

Jag tror att när det gäller studieresultat är det inte alltid säkert att det (syftar på tidigare erfarenheter, 
förf. anm.) är bättre rent så där, VG och underkänd och så där, för någon som kommer utifrån ett yrkesliv 
eller liknande. För att kommer man hela vägen från gymnasiet till universitetet så kan man systemet på 
ett sätt som är bättre. 
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Det går med andra ord att säga att äldre studenter ofta har större erfarenhet, och därigenom har 
lättare att sätta utbildningens undervisning och kurslitteratur i ett sammanhang. Samtidigt kan de, 
på grund av att de lämnat skolans värld under ett antal år, ha förlorat sin studieteknik och istället 
få problem med studierna. Det kan även vara så att de äldre inte tidigare sökt till högskolan på 
grund av att de har sociala bakgrunder där högskolestudier inte är en självklarhet. Just denna faktor 
omnämns i ”Tre vägar till den öppna högskolan”: 

De studier som gjorts om arbetslivserfarenhet som urvalsgrund visar vidare att arbetslivserfarenhet 
saknar all förmåga att predicera studieframgång. Poäng för arbetslivserfarenhet har snarast ett 
negativt samband med studieframgång. Att poängen för arbetslivserfarenhet tycks sänka prognosvärdet 
kan ha flera orsaker. Det kan exempelvis hänga samman med de studerandes egen förmåga att bedriva 
studier då de som antas med hjälp av högskoleprovsresultat i kombination med arbetslivspoäng 
sannolikt har ett lägre medelbetyg än de som antas på andra grunder. Det kan även hänga samman med 
studiesociala faktorer. Under alla förhållanden saknar arbetslivspoäng en psykometrisk grund att 
användas vid urval och kan därmed ses som ett faktiskt ”ålderstillägg”. (SOU 2004:29, s. 238) 

Ludmil la nämner, vilket inte de andra gör, att de äldre har en annan inställning till läraren än de 
yngre. Hon menar att de äldre mer ser lärarna på högskolan som handledare medan de yngre 
istället ser dem just som lärare som ska ge dem sanningen och svaren på alla frågor. Samtidigt 
nämner dock Ludmilla att de yngre studenterna har gymnasie- och grundskoletiden i närmare 
minne och därför är bättre på att förstå skolans värld, och även göra en återkoppling till hur en 
elev tänker. 
     Jag vill då åter göra kopplingen till att studenter som kommer direkt från gymnasiet gärna 
fortsätter att mentalt vara gymnasieelever när de studerar på högskolan. Jag tror att en blivande 
musiklärare måste kunna sätta sig själv i ett perspektiv som både lärare och elev redan under 
utbildningen för att vara förberedd på sin kommande yrkesroll. Alla som läser en lärarutbildning 
har minst tolv års erfarenhet av att vara elev, och frågan är då om det inte är viktigare att under 
lärarutbildningen fokusera på att lära sig att vara och bli lärare. Om studenten fortsätter med att 
bara ha ett elevperspektiv finns risken att omställningen till yrkesrollen i samband med examen 
blir en chock. 
     Jag kan också göra en annan återkoppling till föregående delar av diskussionen när det gäller 
studenternas tidigare erfarenheter. Harald menar att de äldre och mer erfarna studenterna är 
bättre på att sätta sina egna erfarenheter i relation till det som de lär sig under utbildningen, och 
att studenterna genom det blir bättre på att ta till sig kunskaperna. I det resonemanget är Harald 
inne på samma spår som lärarna Beata och Fabian. Det går även att, i Stefan Bladhs avhandling, 
hitta referenser till att studenter med kunskaper om hur yrkeslivet ser ut kan vara bättre på att ta 
till sig studierna: 

Här finns något av ”eftertankens kranka blekhet” inför omställningen mellan studentlivet och yrkeslivet. 
Många vittnar om hur annorlunda man skulle ha begagnat utbildningsåren om blott man känt till hur 
det verkliga yrkeslivet såg ut. (Bladh 2002, s. 130) 

Alla intervjuade studenter är även helt överens med lärarna om att de i utbildningen föredrar 
grupper med deltagare från alla åldrar. Studenterna ser att allas erfarenheter berikar varandra åt 
alla håll, de äldre ger sin bild och de yngre ger sin bild. I och med det så är studenterna helt överens 
med lärarna om just den frågan. 

 

Om jag sammanfattar de olika respondenternas svar så är alla helt överens om att även om det 
finns skillnader mellan äldre och yngre musiklärarstudenter respektive musiklärare så är det bästa 
om det går att ha en bra blandning av olika åldrar i alla grupper, oavsett om det handlar om 
seminariegrupper på lärarutbildningen eller om det handlar om arbetslag på en musikskola. 
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Antagningsproven 

Under intervjuerna ställde jag även frågor om antagningsproven till musiklärarutbildningen. Dessa 
frågor var egentligen avsedda för att mer samla ihop och avsluta intervjuerna. Frågorna har 
dessutom inte lika stor koppling till min frågeställning. Men då jag fick många intressanta svar 
väljer att även redovisa denna fråga här. 

Rektorerna fick frågan om de känner till hur antagningsproven till musikhögskolan ser ut. Ingen 
av rektorerna var helt säkra på hur det var idag, det kunde bara referera till hur proven såg ut när 
de själva sökte för mer än 20 år sedan. När jag frågade om hur de trodde att proven såg ut så 
gissade de ganska rätt men var inte helt säkra. Detta är enligt min mening intressant. 
Musikhögskolorna utbildar trots allt musiklärare som sedan ska arbeta på musikskolor och 
kulturskolor. Om det då är så att rektorerna, det vill säga musiklärarstudenternas blivande chefer, 
inte vet hur deras anställda har lyckats tillskansa sig en plats på sin yrkesutbildning så bör frågan 
ställas om inte högskolorna ska ta med rektorerna i diskussionen om provens utformning. 
     Låt mig göra en parallell till ett helt annat yrke, exempelvis polisutbildningen. Om det skulle 
vara så att polishögskolan levde i sin egen värld och utformade sina antagningsprov och utbildning 
utan att de som arbetar inom polisens dagliga verksamhet fick ha synpunkter om dem, är frågan 
om vi inte på sikt skulle få poliser som var föga lämpade för det yrket. Jag vill återkoppla till 
Stefan Bladhs teorier om att de flesta av lärarna på musikhögskolan i första hand identifierar sig 
som musiker, trots att de undervisar vid en lärarutbildning. Det kombinerat med musik- och 
kulturskolerektorernas bristfälliga insikt i musiklärarutbildningen gör att risken ökar för att 
musiklärarstudenterna inte är förberedda för sitt yrke när de examineras. Stefan Bladh: 

Poliser utbildas av poliser, flygare av flygare, läkare av läkare och lärare av lärare, medan musiklärare 
utbildas av musiker och inte musiklärare. Det avvikande förhållandet att just musiklärare utbildas av 
annan yrkeskategori än den egna, hur närbesläktad denna än må vara, bygger på hävdvunna traditioner. 
(Bladh 2002, s. 189) 

     Går jag tillbaka till musikskolan och dess rektorer så kan det visserligen vara så att det är just 
de intervjuade rektorerna som inte har insyn i utformandet av musikhögskolans antagningsprov, 
och att övriga rektorer vid Sveriges musik- och kulturskolor har fullständig kontroll. Men jag tror 
tyvärr inte att det är så. Jag menar att rektorerna vid musik- och kulturskola borde sätta sig in i 
detta och delta i samtalen om provens utformning. Det är trots allt inte svårt för en rektor att ta 
reda på hur proven ser ut då all information är tillgänglig, bland annat via Internet. 
     Rektorerna fick även frågan om de skulle vilja se en förändring av musiklärarutbildningen. De 
svarade att de gärna ser en större koppling till den verklighet som finns på exempelvis en 
kulturskola. Men om en rektor vill att musikhögskolorna ska knyta an bättre till kulturskolan så 
bör samtidigt rektorn göra det hon eller han kan för att hålla sig uppdaterad med hur utbildningen 
och dess antagningsprov ser ut. 
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Studenterna fick frågan om de ansåg att det tas hänsyn till deras tidigare erfarenheter vid 
antagningsproven till högskolan. Alla är helt eniga om att det inte tas någon hänsyn. Harald 
svarade till och med att han nästan upplevde det som en nackdel att han var äldre och Ludmil la  
antydde i en annan fråga att det inte känns självklart att en äldre person får söka till utbildningen. 
Deras synpunkter är intressanta eftersom det speglar ett synsätt som jag menar finns inom 
musikhögskolan. Det finns där en krock mellan de pedagogiskt teoretiska ämnena och de 
praktiskt musikaliska ämnena. De som undervisar i ett instrument vill ofta se studenter som inte 
är för gamla eftersom de är lättare att påverka och styra åt det håll som läraren vill. Dessutom är 
det ofta lättare för en student att lära sig något nytt, än att lära om någonting man redan tidigare 
kan. Och ju yngre en student är, desto mer är det som han eller hon inte kan sedan tidigare. 

     Vad gäller de teoretiskt pedagogiska ämnena ser lärarna däremot, som går att läsa ovan, gärna 
äldre studenter med erfarenheter, då dessa studenter är bättre på att reflektera över 
undervisningen. Det kan med andra ord bli en motsättning mellan det musikaliska hantverket och 
den teoretiska pedagogiken. Jag upplever att högskolorna, mer eller mindre omedvetet, prioriterar 
det musikaliska hantverket och det är troligtvis av den orsaken som både Harald och Ludmilla  
upplever att det snarare är en nackdel att vara äldre då man söker till musiklärarutbildningen.  

Studenterna fick även frågan om de skulle vilja ändra på någonting i antagningsproven. De är alla 
mer eller mindre överens om att det skulle vara bra med någon form av lärarlämplighetstest. Dock 
är de alla noggranna med att testet måste vara utformat på ett rättvist sätt. Ludmilla: 

Och där slog det mig att inget av de här proven vi gör visar på något sätt om du är lämpad som lärare. 
För även om du kan undervisa ensembleledning med andra studenter, så är det fortfarande en helt annan 
grej att undervisa. Det tycker jag, det är min uppfattning. Men då är ju det denna fråga; hur gör man ett 
sådant lämplighetsprov? Det är därför jag inte nämnde ett sådant prov för att det är svårt att säga hur man 
ska testa det. Du kan ju inte utsätta 15 barn eller någonting för 100 sökande. Då får ju barnen gå i terapi 
sedan. 

och fortsätter sedan… 

Vissa kan jag känna skulle behöva det och så är det väl lite när man kommer ut på praktiken också att 
man tänker ”oj, jösses”, varför blev just de lärare. Men den stora frågan för mig är verkligen, kan man 
verkligen testa det eller kan man prestera det på en halvtimme eller en kvart eller vad det skulle ta att göra 
ett sådant prov. Även om man inte är lämpad, egentligen. Så det är väl lite svårt, men skulle det finnas 
ett schysst sätt så kanske jag skulle tycka att det var bra. Eller om man skickas på praktik en vecka innan 
eller… Jag vet inte. 

Det är intressant att ingen av studenterna riktigt upplever att det gruppledningsprov som finns 
idag, visar på en eventuell lämplighet som lärare. Jag kan förstå deras tankar. Jag har själv, vid ett 
flertal tillfällen, medverkat som studentrepresentant i juryn i just gruppledningsprovet. Jag anser 
inte, i likhet med Ludmil la, att provet på ett bra sätt visar lämpligheten som lärare. Idag har det 
dessutom blivit så att de flesta som är godkända på provet blir antagna till utbildningen. Detta 
bland annat på grund av att musikhögskolorna gärna vill ha så många studenter som möjligt, inte 
sällan av ekonomiska orsaker. Det har resulterat i att det, trots att bedömningen av 
gruppledningsprovet sker i en poängskala från 0 till 60, egentligen bara räknas huruvida du är 
”Underkänd” eller ”Godkänd”. Idag är godkändgränsen 16 poäng av totalt 60 och det är en stor 
skillnad på de sökande som får 16 respektive 50 poäng på gruppledningsprovet. 
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Om jag återgår till studenternas tankar om lärarlämplighetsprov så finns även dessa tankar hos 
lärarna. De är, i likhet med studenterna, mer eller mindre överens om att det behövs ett prov för 
lärarlämpligheten men även lärarna menar att provet måste utformas på ett rättvist sätt. Risken 
finns också att ett lärarlämplighetsprov skrämmer bort de som egentligen hade kunnat bli bra 
lärare. 

Fabian: 

Det finns ju faror med att prata om lämplighet också för det kan ju bli att det blir en massa strikta normer 
som man ska uppfylla som lärare. Som gör att man då inte… Den här kreativiteten som gör att olika 
människor kommer in i ett yrke kanske hindras. För det kan ju vara så, eller det är ju så att det är väldigt 
svårt att förutsäga… Man gör ju en resa på den här utbildningen. Går man på den här utbildningen i fyra, 
fem år så händer ju någonting. Och hur vet man det om stoppar för tidig, det är också ett problem. Det 
kanske är så att den här personen kommer att bli en alldeles utmärkt lärare. För någonstans måste man ju 
tro att utbildningen betyder någonting. Detta gör det (syftar på lämplighetsprov, förf. anm.) svårt då. Ja, 
det är en komplicerad bit att hantera. 

Och det kanske är just på grund av detta som det inte finns något lärarlämplighetsprov idag. En 
lärarutbildning fyra och ett halvt år lång, och det går inte att begära att en sökande ska vara en 
perfekt lärare redan innan utbildningen börjar. Jag håller med Fabian när han menar att man 
måste tro att utbildningen betyder någonting. Och det är extremt svårt att uttala sig om hur en 
person kommer att utvecklas. Detta gäller framför allt en ung person som inte är färdig med sin 
egen självbild och som kanske inte är helt säker på vad hon eller han vill göra i sitt liv. Kanske 
skulle det förslag som Beata lämnar på frågan om hur själva utbildningen skulle kunna utvecklas, 
vara en idé kring lärarlämplighetsprovet. Hon efterlyser en möjlighet att efter ett eller två år i 
utbildningen kunna ha ett studievägledande samtal med studenten för att i tid kunna ge honom 
eller henne rådet att kanske byta bana: 

Det är ju inte det att man utesluter en människa utan det är ju faktiskt inte fel att upplysa en person om att 
”det här kommer inte att fungera”. För att det blir ju annars ett elände när de kommer ut och jobbar. Det 
är ju det man måste tänka på. Jag själv har ju ingen glädje av att säga till någon att ”du kommer att bli en 
jättebra lärare”, och sedan fungerar det inte efteråt. Det är någon sorts medmänsklighet där som måste bli 
lite tydlig. Men som sagt, det är väldigt få studenter det handlar om. Men dem det handlar om är det 
väldigt synd om. Att de då har gått en utbildning på fyra år och sedan upptäcka att jag faktiskt inte 
fungerar i detta. 

Frågan om lärarlämplighetsprov är väldigt svårbesvarad, och jag har svårt att uttrycka min egen 
åsikt mer än att jag tycker att diskussionen om det bör hållas levande. Förr eller senare kanske 
någon kommer på ett bra sätt att i förväg kunna utröna om en sökande kommer att bli en bra 
lärare. Man ska även komma ihåg att det inte bara handlar om personen själv utan även om 
personkemin. I ett sammanhang kan en person vara en fantastisk lärare samtidigt som han eller 
hon är en usel lärare i ett annat. 
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     I förslaget till en ny lärarutbildning som presenterades hösten 2008 tas frågan om 
lärarlämplighetsprov upp. Utredningen förordar dessa prov även om den inte föreslår exakt hur 
proven ska utformas; 

Läraryrket ställer utan tvekan stora krav på den personliga lämpligheten och fallenheten. För att 
utbildningen ska lyckas dana aktiva, professionella och entusiasmerande lärare, förutsätts de sökande 
ha mycket goda förkunskaper (se nedan), men också passa för läraryrket. Hur bra utbildningen än är, 
kan den inte forma den goda lärare barnen och eleverna behöver om inte hon eller han har 
förutsättningar att framgångsrikt utöva yrket. Yrkesområdet kan alltså sägas ha den betydelse som 
enligt högskoleförordningen krävs för att anordna antagningsprov. 
     En fråga som omedelbart inställer sig är hur rimligt det är att föreslå lämplighetsprov till en 
utbildning med så få sökande som fallet är i Sverige. Här får man dock inte utgå från dagens situation. 
En ny och bättre lärarutbildning med tydligare struktur och högre krav kommer sannolikt att locka fler 
sökande. Att ställa krav på personlig lämplighet sänder också ut den viktiga signalen att 
lärarutbildningen – och i förlängningen läraryrket – inte är något man väljer i andra eller tredje hand 
eller något man kan falla tillbaka på om man misslyckats i sina försök att göra akademisk karriär inom 
andra områden. Det är viktigt att betona att lämplighetsprovet är ett behörighetsprov och inte ett 
urvalsprov. Det ska, vid sidan av goda betyg och relevanta förkunskaper, garantera att de sökande som 
antas är de mest lämpade för yrket. 
     Proven bör inte vara alltför specialiserade, men det är lämpligt att de i görligaste mån anpassas till 
respektive inriktning inom lärarutbildningen. De bör testa allmänna förmågor som muntlig och skriftlig 
framställning, pedagogiskt ledarskap, social lyhördhet och förmåga att skapa intresse för ett ämne. Vid 
bedömningen måste man självklart ta hänsyn till att förmågorna kommer att kunna utvecklas vidare 
under utbildningen. Det är viktigt att proven har flera olika delar som görs såväl individuellt som i och 
inför grupp. 
     En invändning mot antagnings- eller lämplighetsprov är att de är tidsödande och kostsamma. Detta 
ställs på sin spets när det rör sig om högskolans till volymen största utbildning – lärarutbildningen. 
Kostnaderna bör dock sättas i relation till de kostnader både för samhället och individen som blir 
följden av att en person som inte passar till lärare ändå utbildas till och arbetar som lärare. Proven i 
sig kan också leda till att utbildningen blir mer attraktiv, och den känsla av utvaldhet en antagning 
innebär kan leda till att fler studenter fullföljer utbildningen. En annan fördel vid stor konkurrens om 
platserna är att sökande som är lämpliga, även om de inte har de högsta betygen, får en möjlighet att 
komma in på utbildningen. (SOU 2008:109, s. 362) 

Den statliga utredningen ser med andra ord inga större problem med att införa lämplighetsprov, 
utan menar således att det bara är positivt då de menar att utbildningens status höjs. Och deras 
resonemang är knappast osannolikt. Jag kan ge exempel på hur det ser ut på musikhögskolorna 
idag, när det gäller statusskillnaden mellan utbildningarna. Det är idag svårast (med svårast syftar 
jag på möjligheten att få en plats på utbildningen, inte på svårighetsgraden i själva proven) att bli 
antagen till musikerutbildningen, och lättast att  bli antagen till klasslärarinriktningen på 
musiklärarutbildningen. Detta avspeglas i den interna statusen på utbildningarna inom 
musikhögskolan, där musikerutbildningen oftast står högst och klasslärarutbildningen står lägst. 
SOU 2008:109 nämner dock inte de nackdelar som kan finnas med lämplighetsprov som 
exempelvis musikhögskoleläraren Fabian påpekar (se ovan). Kanske beror det på att utredningen 
”En hållbar lärarutbildning” inte har behövt fundera över själva utformningen av provet. 
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Sammanfattning 

När jag nu ska sammanfatta hela min undersökning menar jag att ämnet för mitt examensarbete 
är ett ämne som berör de flesta. Alla respondenter har uttalat sin positivism för att jag tar upp 
dessa frågor. Men det är samtidigt väldigt svårt att ge ett svar som gäller för alla. Trots allt 
handlar detta om människor och människors psyke och mognad. Och utvecklingen är individuell 
för varje individ. Mitt mål har inte varit att säga att studenter som går direkt från gymnasiet till 
en musiklärarutbildning är omogna och heller inte att säga att studenter som väntar ett par år är 
bäst lämpade för att bli musiklärare. Detta är individuellt från person till person. Däremot vill jag 
att frågan diskuteras och att den ständigt finns närvarande hos beslutsfattare på alla nivåer, från 
utbildningsminister till rektor på musik- och kulturskolorna. 
     En sak är alla, inklusive jag själv, överens om; en person som ska bli lärare måste besitta en 
mängd kompetenser och många av dessa går inte att lära ut på en högskola. Det är istället 
kunskaper som var och en får genom sina erfarenheter och upplevelser. Samtidigt anser jag att 
musikhögskolorna i större utsträckning bör uppmuntra till att studenterna får dessa erfarenheter. 
Som studenten Harald säger; 

Så man kanske skulle motivera fler med annan bakgrund eller ålder att våga söka in. För nu rekryterar 
man nästan bara, tycker jag, ur folkhögskolor och där är… Ja, i och för sig är det nog mer blandat på 
folkhögskolorna än vad det är här. Man kanske borde uppmuntra det (syftar på att motivera äldre, förf. 
anm.) på något sätt. 

Om jag ska tolka både lärare, studenter och rektorer, är det den bästa situationen i undervisningen 
på utbildningen när det är en god blandning av studenter från alla olika åldrar. Men för att uppnå 
det så bör den tanken finnas med när diskussionen förs om hur antagningen till musiklärar-
utbildningen ska se ut. 
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Självkritiska reflektioner 

Om jag självkritiskt tittar tillbaka på undersökningen så ser jag att en del av de frågor jag ställde 
kanske inte direkt hade så mycket att göra med min frågeställning. När jag är klar med min 
diskussion sitter jag nu med en massa synpunkter från respondenterna, som jag inte har redovisat 
här. Samtidigt tycker jag att jag har haft en stor fördel av att få höra de intervjuades åsikter i även 
dessa frågor, då det gjorde att jag förstod varför de svarade som de gjorde på de andra frågorna. Jag 
kan också se att en del av mina frågor är väldigt snarlika varandra, och det därför hade kunnat 
vara färre frågor. Jag har fått svar på min frågeställning och är därför nöjd. 

Ser jag till mina hypoteser så trodde jag innan arbetet började att det skulle vara lättare att få klara 
och entydiga svar. Jag har haft fel i de flesta av mina teorier. Om jag går igenom dem så blir 
resultatet enligt följande: 

En viss livserfarenhet innan valet av musiklärarstudier kan vara positivt genom att… 

1. …musiklärarutbildningarna får studenter med en högre motivation samt större förståelse 
för de pedagogiska och metodiska perspektiven. 

     Detta är inte nödvändigtvis sanningen. Ofta är visserligen studenter med en 
livserfarenhet bättre på att sätta litteraturen och undervisningen i ett sammanhang 
samt bättre på att kritiskt granska och ifrågasätta kurslitteraturen. Samtidigt finns det 
en risk i att äldre studenter redan anser sig ”kunna allt”. 

2. …studenterna, med sin erfarenhet, kan lägga mer tyngd bakom sitt val av 
utbildningsprofil och därigenom bli mer delaktiga i sin studentroll och på sikt ge bättre 
feedback till kursernas utformning. 

     Denna fråga har jag inte lyckats få svar på fullt ut. Möjligen kan jag se ett mönster 
i att de som är erfarna mer vet vad de vill och därigenom inte ”slösar” bort sin tid på 
musikhögskolan. Samtidigt har jag fått exempel på att yngre studenter med lite 
livserfarenhet kan vara minst lika fokuserade. 

3. …fler studenter vid musiklärarutbildningen genomför sin utbildning med syfte att bli just 
musiklärare, och inte bara ser utbildningen som en mellanperiod i väntan på att bli 
antagen till musikerprogrammet. 

     Även här hade jag fel. De unga studenter som jag intervjuade vill verkligen bli 
musiklärare och ser inte alls musiklärarutbildningen som en mellanperiod inför att läsa 
musikerutbildningen. Dock ska man komma ihåg att jag bara intervjuat två stycken 
studenter som kommit mer eller mindre direkt från gymnasiet och frågan kvarstår om 
dessa två är representativa för sin grupp. 

4. …samhället får examinerade musiklärare som är bättre förberedda för sitt yrke. 
Det är inte nödvändigtvis så att mer erfarna studenter är bättre förberedda för sitt 
yrke. Det beror mer på vilka erfarenheter som varje student har med sig i bagaget. 

5. …den examinerade, genom sina erfarenheter och meriter, får större konkurrenskraft vid 
sökandet av arbete. 

Enligt rektorerna på musikskolorna spelar de tidigare erfarenheterna och meriterna en 
mindre roll. Det viktigaste är den personliga kontakten med den arbetssökande och at t 
hon eller han passar in i sin funktion och i arbetslaget. 
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Jag har, som sagt, haft fel i de flesta av mina hypoteser men de har främst fungerat som 
provisoriska underlag för att ta reda på hur det ligger till och vad aktörerna inom 
musiklärarutbildningen och musikskolorna har för erfarenheter och uppfattningar. De kunskaper 
som jag fått genom mitt arbete har vidgat mina perspektiv, men också stärkt min beredskap för 
musikläraryrkets olika sidor. 

En ny fråga som dykt upp under min undersökning är hur antagningsproven till musikhögskolan 
ser ut, och framför allt varför de ser ut som de gör. När de intervjuade rektorerna berättat för mig 
om hur proven såg ut för 20 år sedan slår det mig att det nästan är på samma sätt idag. Visserligen 
finns det skillnader i den exakta provutformningen men grundidéerna verkar vara desamma. Är 
musikhögskolorna verkligen säkra på att samma provsystem fungerar idag som för 20 år sedan 
eller ”kör” de oreflekterat på i gamla invanda spår? 

Det är förstås svårt att dra några djupgående erfarenheter av en undersökning med så pass få 
respondenter som denna. Egentligen borde jag ha intervjuat samtliga rektorer, studenter och 
musikhögskolelärare i Sverige, men trots allt måste en begränsning göras. Dessa respondenters 
åsikter är fragment från den svenska musikutbildningen och huruvida de är representativa för en 
större krets går förstås inte att svara på. 
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Slutsatser 
 
Om jag nu går igenom min frågeställning, fråga för fråga, så anser jag att jag har kommit fram till 
följande: 

Fråga: Vilka värden ser musiklärarstudenter i att ha livs- och yrkeserfarenheter under den tid de 
studerar på musiklärarutbildningen? 

Svar: Av de tillfrågade studenterna menar tre att det finns stora värden i de tidigare 
erfarenheterna. De nämner bland annat faktorer som att erfarenheter skapar en trygghet 
hos den blivande musikläraren, god människokännedom, förberedelse för att arbeta i 
arbetslag samt bättre förmåga att ta till sig momenten i utbildningen och sätta dessa i ett 
sammanhang. Den fjärde tillfrågade studenten ser visserligen också dessa värden men är 
inte helt säker på att det är de tidigare erfarenheterna som spelar in för att en student ska 
få dessa egenskaper. 

 
Fråga: Ser musiklärarstudenterna att de har användning av sina yrkes- och livserfarenheter under 
sin utbildning? 

Svar: De studenter som har en betydande livs- och yrkeserfarenhet ser verkligen att de har 
användning av den, oavsett vilket yrke de haft tidigare. De studenter som däremot har 
mindre livs- och yrkeslivserfarenheter har svårare att se att de kan använda sig av dem. 

 
Fråga: Finns det skillnader mellan äldre och yngre studenters syn på värdet av livs- och 
yrkeserfarenheter? 

Svar: Ja, det finns det. I alla fall hos dem som jag har intervjuat. Jag upplever att de yngre 
har svårare att koppla ihop sina egna erfarenheter med musiklärarutbildningen. De yngre 
har också svårare att se att de själva har erfarenheter och lägger själva värderingen av att 
livet som elev i grundskola och gymnasium inte ger några större erfarenheter. 
 

Fråga: Vad anser de lärare och pedagoger som är verksamma inom musiklärarutbildningarna om 
betydelsen och värdet av studenternas livserfarenheter? 

Svar: Av de intervjuade pedagogerna är två överens om att det har stor betydelse och at t 
det finns stora värden i att studenterna har livserfarenheter. Bland annat är dessa studenter 
ofta bättre på att ta till sig och se värdet av undervisning på musiklärarutbildningen. De 
berikar också undervisningen med sina egna erfarenheter vilket gör att de studenter som 
inte har så stora livserfarenheter också får en bild av hur deras kommande yrkesliv ser ut. 
Samtidigt menar de att det finns en risk i att en musiklärarstudent som tidigare har 
vikarierat som musiklärare i flera år tror sig kunna allt, och av den orsaken inte tar till sig 
utbildningens moment. Den tredje pedagogen menar att det inte nödvändigtvis har så stor 
betydelse men att det naturligtvis spelar roll. Det finns här en koppling till de ämnen som 
de undervisar i; de två som menar att livserfarenheterna alltid har stor betydelse undervisar 
i teoretiska ämnen där diskussion är en stor del av undervisningen samtidigt som den 
pedagog som inte är lika säker på betydelsen av livserfarenheter undervisar i ett praktiskt 
ämne där det snarare handlar om att studenterna ska kunna sitt hantverk. 
 

Fråga: Hur ser rektorer och ledare inom musik- och kulturskolorna på värdet av de 
nyutexaminerade musiklärarnas erfarenheter? 

Svar: Två av rektorerna menar att det inte har så stor betydelse. Det viktigaste är det 
personliga mötet och att den arbetssökande musikläraren passar in i den funktion och i 
arbetslaget. Den tredje rektorn ser en stor betydelse av de tidigare erfarenheterna samtidigt 
som han också menar att den som söker en musiklärartjänst måste passa in i det 
sammanhang som han eller hon ska arbeta i. 
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Jag kan då sammanfattningsvis säga att det inte går att säga att det finns värden och betydelser av 
att ha tidigare livserfarenheter och yrkeserfarenheter. Dock menar jag att de svar jag fått visar at t 
det inte skadar att studenterna väntar ett par år mellan gymnasiet och musiklärarutbildningen. 
Framför allt tycker jag att min undersökning visar att det är viktigt att det finns äldre och yngre 
studenter samtidigt i musiklärarutbildningen. De flesta av mina respondenter har visat på att om 
det är en åldersmässig blandning så berikas alla studenter, och även lärarna, av att få ta del av allas 
synpunkter.  

Man ska också komma ihåg att det inte bara är av godo att studenterna väntar ett tag mellan 
gymnasiet och högskolan i syfte att skaffa sig mer livserfarenhet. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv bör unga människor snarast gå in i högskoleutbildning och dessutom avsluta 
utbildningen så snart det går. 

Enligt regeringens direktiv till Tillträdesutredningen bör direktövergången till högskolan öka. Detta 
önskemål bör ses mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sverige och de effekter den kan 
förväntas få på den framtida tillväxten och välfärden. (SOU 2004:29, s. 115) 

Orsaken till att regeringen gav dessa direktiv är bland annat för att möta det behov av arbetskraft 
som krävs under de närmaste åren på grund av det stora antal människor födda på 1940-talet som 
nu är på väg in i pension. År 2008 presenterades Långtidsutredningen (SOU 2008:105). Där står 
det att läsa: 

Tiden i utbildning avgörs av hur utbildningsväsendet fungerar, individens val och av individens 
prestationer. För det offentliga innebär ett senare inträde på arbetsmarknaden minskade skatteinkomster 
och, i de fall det rör sig om utbildningsmisslyckanden, ökade utgifter. Det innebär, något förenklat, att 
det offentliga bör förmå individerna att förvärva en given mängd kunskap (human-kapital) så snabbt 
som möjligt. Enligt en uppskattning i slutet av 1990-talet motsvarade tidsförlusterna i 
utbildningssystemets olika delar närmare 130 000 personår.  
     Det finns relativt väldokumenterade problem med såväl genomströmningen som resultaten i det 
svenska utbildningsväsendet. Det påverkar i sin tur övergången mellan studier och arbete. Att hämta upp 
kunskaper senare i livet är förvisso möjligt, men det kostar betydligt mer för både samhället och den 
enskilde. (SOU 2008:105, s. 54). 

Jag vill påstå att individens vilja och samhällets krav inte alltid går ihop. Ett samhälle bygger på 
vad alla människor gör tillsammans och skulle alla alltid sätta sin egen vilja och sina egna krav 
främst för att sedan slaviskt följa dem, kommer samhället sannolikt att kollapsa. ”Tre vägar till 
den öppna högskolan” beskriver detta bland annat enligt följande: 

En första och kanske ibland förbisedd förklaringsfaktor till fördröjd - eller det kanske passar bättre att 
säga senarelagd – studiestart är långsiktiga förändringar i unga människors karriär och 
yrkesvalsmönster. Efter 12 års studier i grund- och gymnasieskola vill många ungdomar göra något 
annat under ett par år – och detta gäller sannolikt både individer som har sin yrkesbana klart utstakad 
och, naturligtvis, de som inte har några omedelbara studie eller yrkesplaner. 
     Detta ställningstagande får sannolikt ses som rationellt ur individens synvinkel, men långt ifrån 
alltid ur samhällets. För samhället är det oftast mer lönsamt om de unga tar sig den raka vägen genom 
utbildningssystemet. Att vi skriver ”oftast” beror förstås på vad personen i fråga ägnar sig åt i stället 
för att snabbt börja studera inom högskolan (förvärvsarbete eller bidragstagande för att nämna 
ytterligheterna). 
     Här bör man naturligtvis fundera på i vad mån samhällets och arbetsmarknadens incitament är 
tillräckligt starka för att förmå fler ungdomar än i dag att vilja ”gå raka vägen”. Å andra sidan skall 
vi inte heller underskatta risken med att tidiga – och kanske i onödan framforcerade – beslut om 
utbildning rentav kan bli kontraproduktiva i den bemärkelsen att de bäddar för felval, studieavbrott och 
personliga misslyckanden. I ljuset av detta torde en god och tillgänglig studievägledning vara ett 
synnerligen viktigt inslag. (SOU 2004:29, s. 123) 
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Kanske är det bäst att låta systemet fortsätta vara som det är idag. För vad händer om det görs en 
förändring av antagningsförfarandet till musiklärarutbildningen? Om man enbart strävar efter att 
ha en direktövergång från gymnasiet till högskolan finns bland annat risken för att de 
nyutexaminerade musiklärarna är alltför oförberedda då de inte har fått möta äldre studenter och 
ta del av deras erfarenheter, samt att musikhögskoleutbildningarna enbart innehåller unga 
människor som lever i en skyddad verkstad där de tror att musiken är hjälpen mot allt ont i 
världen. Väljer man istället att kräva att studenterna ska ha arbetat ett par år innan studiestart 
försvinner de unga studenternas perspektiv och åsikter i utbildningen och den samhällsekonomiska 
kalkylen kan bli svår att få ihop. 
     Sannolikt är det av godo att satsa på en breddad rekrytering som riktar sig mot personer i alla 
åldrar. Det är där som musikhögskolorna bör sätta sig ner och fundera över hur rekryteringen ser 
ut idag och hur den ska se ut i framtiden. 

Om jag fick gå vidare med min undersökning skulle jag gärna göra fallstudier under lång tid, kanske 
20-30 år, för att se om det finns skillnader på lång sikt mellan studenter som påbörjar 
musiklärarutbildningen med stor livserfarenhet i bagaget och de som har mindre livserfarenhet. Jag 
menar att det egentligen är först under en så lång tidsperiod som det går att se skillnader. Och 
frågan är då förstås om skillnaderna beror på studenternas erfarenheter från tiden innan 
utbildningen, eller om det beror på den livssituation de hamnar i efter utbildningen. Men eftersom 
jag inte gjort min undersökning under 20 år är detta en öppen fråga. 
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