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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att se om det går att se några skillnader i hur länge elever 

stannar inom verksamheten på musik- och kulturskolorna i landet. Jag har jämfört detta med 

hur stora lärarnas tjänster är i snitt på varje skola, hur många lärare det är på varje skola och 

om en lärare undervisar inom flera olika områden, så som olika instrument. Genom mail-

kontakt med rektorerna på musik- och kulturskolorna har jag samlat in data om hur länge 

eleverna stannar inom respektive skolas verksamhet, antal lärare/skola, lärarnas tjänstestorlek 

och inom hur många områden respektive lärare undervisar. 

   Det visade sig vara svårt att komma fram till ett resultat eftersom de flesta musik- och 

kulturskolorna i landet inte för någon statistik på hur länge deras elever stannar inom 

verksamheten. Endast 10 % av de tillfrågade kunde ge ett svar på detta. Det har varit svårt att 

dra några slutsatser beroende på det stora bortfallet av statistik. En slutsats som dock har 

dragits är att det är oändligt många faktorer som spelar in när det gäller hur länge en elev 

stannar inom musik- och kulturskolornas verksamhet. 

 

Nyckelord: musik- och kulturskolor, musiklärare, elevstatistik. 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this investigation is to see if there is any difference in how long pupils are 

staying in the activity of the music- and culture schools in the country. I have compared this 

with how large the teachers engagements are in average at each school, how many teachers 

each school holds and if one teacher is teaching within different areas, e.g. on different 

instruments. Thru mail contact with the headmasters at the music- and culture schools I have 

gathered data concerning the length of which the pupils are staying at the schools, the number 

of teachers at each school, the size of the teachers services and in how many different areas 

each teacher is teaching. 

   It has been hard to get to any results in the investigation since the music- and culture 

schools don’t compile statistics on how long their pupils are staying at their schools. Only 10 

% of the consulted schools could give me an answer regarding that. The great falling off of 

statistics has made it hard to come to any conclusion. One conclusion however that has been 

drawn is that there is an endless amount of factors involved concerning how long a pupil will 

stay in the activity of the music- and culture schools. 

 

Keywords: music- and culture schools, musicteacher, pupilstatistics. 

 



                                        3 

 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 
Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Problemformulering ............................................................................................................... 4 
Urval ....................................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 
Metodkritik ............................................................................................................................. 6 

Resultat ....................................................................................................................................... 7 
Musik/kulturskola 1 ................................................................................................................ 7 
Musik/kulturskola 2 ................................................................................................................ 8 

Musik/kulturskola 3 ................................................................................................................ 9 
Musik/kulturskola 4 .............................................................................................................. 10 
Musik/kulturskola 5 .............................................................................................................. 11 
Musik/kulturskola 6 .............................................................................................................. 12 

Musik/kulturskola 7 .............................................................................................................. 13 
Musik/kulturskola 8 .............................................................................................................. 14 

Musik/kulturskola 9 .............................................................................................................. 15 
Musik/kulturskola 10 ............................................................................................................ 16 
Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 17 

Slutsatser .............................................................................................................................. 20 

Resultat av kompletterande undersökning ............................................................................... 21 
Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 25 

Diskussion ................................................................................................................................ 26 

Slutsatser .................................................................................................................................. 28 
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        4 

Inledning 
 

Min tanke från början var att mitt arbete skulle handla om kvalitet i undervisningen på 

skolorna. Jag har föreställningen och tro mig det är bara en föreställning, om att desto längre 

en elev stannar inom skolans verksamhet desto bättre kvalitet är det på undervisningen, men 

så behöver det naturligtvis inte vara. Det är troligen oändligt många faktorer som spelar in i 

hur länge en elev spelar sitt instrument. En viktig anledning om man bortser från själva 

undervisningssituationen tror jag är gemenskapen med de andra eleverna på skolan. Å andra 

sidan visar specialarbetet av Tomas Ericksson Faktorer som påverkar instrumentval (1996) 

att över 90 % av de som väljer sitt instrument när de ska börja spela på musikskolan inte tar 

hänsyn till vad deras kompisar väljer. Examensarbetet av Magnus Ericsson Varför avhopp på 

kommunala musikskolan (1998) visar att medeltalet för antal terminer de elever som har 

hoppat av från Linköpings musikskola spelar är 6, dvs. 3 år. 64 % av dessa elever spelade mer 

soloinriktade instrument som piano, gitarr och sång och 36 % spelade typiska 

orkesterinstrument, bleckblås, träblås och slagverk. Arbetet visar också att gruppundervisning 

var mer populärt än enskild undervisning. Att det var minst avhopp från de som spelade 

typiska orkesterinstrument och att gruppundervisning var populärast pekar på att gemenskap 

med andra elever är viktig. 

   Även om jag själv när jag gick på musikskolan tyckte att det var väldigt kul att spela så var 

det mycket annat som drog i mig samtidigt t.ex. idrott. Utan den gemenskapen som fanns så 

hade jag nog aldrig fortsatt spela tills jag insåg att jag ville syssla med musik på heltid. Karin 

Markenstens Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? – Iakttagelser och 

reflektioner från en intervjuundersökning (2006) behandlar undersökningar gjorda både 1998 

och 2004 där det kommer fram att den främsta orsaken till att elever slutar i musik-

/kulturskolan är andra intressen och att de tröttnar. 

   Kan det möjligen vara så att en skola med mindre tjänster t.ex. där läraren inte kan fylla sin 

tjänst med ”bara” sitt huvudinstrument, har en sämre statistik när det gäller hur länge eleverna 

spelar. Betyder detta att kvaliteten i undervisningen blir lidande bara för att läraren måste ge 

sig på instrument som denne inte trakterar lika bra som sitt huvudinstrument? Omedvetet 

kanske eleverna känner på sig att lärarna har en lågkvalitativ undervisning. 

   Finns det några skillnader på hur länge en elev spelar mellan de olika skolorna runt om i 

landet? Har tjänsternas storlek med detta att göra? Vissa skolor har såklart flera lärare inom 

samma instrumentgrupp medan det på andra håll inte finns elever inom samma 

instrumentgrupp till att fylla en hel tjänst. Spelar eleverna längre för att skolan är större, har 

fler lärare? Spelar eleverna längre om det är fler elever på skolan, kanske i en större stad? 

Kort sagt: Varför stannar elever längre på vissa skolor än på andra? 

 

Problemformulering 
 

Hur många år spelar en elev på musik/kulturskolan? 

 

Är det så att elever spelar längre på en skola där lärare har stora tjänster? 

 

Är det så att elever spelar längre på en stor skola, med många lärare, dvs. många elever? 

 

Spelar det någon roll om lärarna på skolan undervisar inom flera olika områden, t.ex. på 

instrument inom olika instrumentgrupper? 



                                        5 

 

Urval 
 

Jag valde att använda mig av enkätfrågor via mail för att få svar på mina frågor. Jag tog därför 

kontakt med rektorerna på 100 av landets musik- och kulturskolor. För att hela landet skulle 

bli representerat valde jag skolor från varje landskap. 

 

Metod 
 

Tanken var att kunna jämföra svar från musik- och kulturskolor i landet för att se om det finns 

någon skillnad dem emellan. Jag skickade ut e-mail till 100 musik- och kulturskolor. Mail 

adresserna hittade jag på SMoKs (Sveriges Musik och Kulturråd) hemsida. Jag bad om 

statistik på hur länge eleverna spelade på respektive skola samt hur skolans tjänster såg ut, i 

procent. Jag fick svar från 50 skolor. Bara en enda musikledare kunde ge mig en siffra på hur 

länge deras elever stannar inom verksamheten. Jag mailade tillbaka till de skolor jag inte hade 

fått något svar ifrån och de som inte hade skickat mig de data jag behövde. Jag bad alla skolor 

att de skulle göra en uppskattning på hur länge deras elever spelade. Detta är såklart en svår 

balansgång, hur ska man tolka dessa svar? Statistik grundar sig på fakta och nu fick jag bara 

uppskattningar av rektorerna ute i landet. Det visade sig att 90 % av musikledarna inte ville ge 

mig en gissning på hur många år eleverna spelade i medeltal. Det måste man ju respektera, 

otroligt svårt. De för uppenbarligen ingen statistik över detta. Men med de 10 svar jag fick 

gick jag helt enkelt vidare.  

 

Jag tittade över de data jag hade och kom fram till att en kompletterande undersökning måste 

göras. Vad kan jag få ut av det material jag har? Det visade sig att 4 st. skolor utmärkte sig i 

det material jag hade fått in. Skolorna utmärkte sig genom att två av dem hade hög 

tjänstestorlek (91 % och 92 %) i snitt och stor variation i hur länge eleverna stannar inom 

verksamheten (3,5 och 7,5 år). De andra två skolorna hade låg tjänstestorlek (67 % och 67 %) 

i snitt och även dem stor variation i hur länge eleverna stannar inom verksamheten (2.75 och 

7.5 år). Jag fortsatte genom att göra en enkätundersökning på dessa fyra skolor. Jag skickade 

ut e-mail med min enkät till rektorerna på de fyra skolorna med begäran om att svara på de 

fyra frågorna som var med i enkäten.  I mailet fanns bakgrund till min enkät och enkäten som 

kunde besvaras genom att skicka tillbaka mailet till mig eller genom att besöka en webbsida 

och fylla i enkäten online.  

 

 

Frågorna i enkäten var: 

 

Fråga 1: 

Vad tror du är avgörande för att elever ska stanna länge inom verksamheten på 

musik/kulturskolan?  

A: Vad tror du? 

B: Vad har möjligtvis dina elever uttryckt? 
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Fråga 2: 

Vad brukar vara den eller de främsta orsakerna till att elever slutar inom verksamheten på 

musik/kulturskolan? 

A: Vad är dina erfarenheter?  

B: Vad har dina egna elever som möjligtvis slutat uttryckt? 

 

Metodkritik 
Jag skulle ha tagit reda på om musik-/kulturskolorna verkligen för statistik på hur länge deras 

elever spelar. Om jag vetat att så inte är fallet så hade jag antagligen haft en annan inriktning 

på mitt examensarbete.  

   Likaså i den kompletterande undersökningen var det svårt att få många svar. I detta fall var 

det fyra skolor jag ville ha svar från och jag kan ju inte tvinga någon att svara. Kanske hade 

telefonintervjuer varit bättre i detta fall, svårt att säga. Jag ville ju ändå ha in svar från så 

många musiklärare som möjligt och ca 40 telefonintervjuer hade inte varit lockande. 
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Resultat 
 

Tjänsternas procentindelning är inga problem. För att få ett medeltal på hur stor en tjänst är på 

respektive skola så har jag lagt ihop respektive skolas antal lärare och delat det med den 

sammanlagda storleken på alla tjänster. Detta kan göra att snitt- storleken på en tjänst för en 

lärare kan vara 89 % (0,89) på den aktuella skolan. 

 

 Förklaring av områdesindelning 

 Piano, keyboard 

 Gitarr, elgitarr 

 Elbas 

 Slagverk 

 Bleckblås 

 Stråk 

 Elever i särskilda behov 

 Sång 

 Klassundervisning grundskola och gymnasium 

 Träblåspedagog 

 Särskola, samt elever i särskilda behov 

 Blockflöjt 

Musik/kulturskola 1 
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   100%  Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, pop &  

    rock, ensembler, gymnasiet. 5 områden. 

2.   50%  Bleckblåspedagog, slagverk, fiol, elbas. 4 områden. 

3.   100%  Gitarr, elgitarr, keyboard, piano, sång, elbas, gymnasiet,  

    klassundervisning 4-6. 6 områden. 

4.   100%  Träblåspedagog, fiol, slagverk. 3 områden. 

5.   100%  Gitarr, piano, keyboard, slagverk, klassundervisning 4-6  

    samt 7-9, särskola, samt elever i särskilda behov. 5 områden. 

6.   100%  Gitarr, elgitarr, piano, keyboard, elever i särskilda   

    behov, klassundervisning 4-6. 4 områden. 

 

Kommentar: 

Skolan har 6 st. lärare på 5,5 tjänster (550%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 92% (0,92). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Lärarna på den här skolan är verkligen allt i allo, alla har 100% tjänster 

utom en lärare som har 50%. Som minst undervisar en lärare inom 3 olika områden och som 

mest inom 6 olika områden. Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 3,5 år i 

verksamheten. Befolkningsmängd i kommunen är 9 427 st. (2007). 
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Musik/kulturskola 2  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.  100%  Flöjt, sax, klarinett och sång. 2 områden. 

2.  100%  Piano 

3.  100%  Fiol och gitarr. 2 områden. 

4.   100%  Gitarr, elgitarr och elbas. 2 områden. 

5.   100%  Sång, gitarr och i särskolan. 3 områden. 

6.    50%  Piano 

7.  50%  Dans 

8.  20%  Slagverk 

9.  10%  Dragspel 

10.  10%  Cello 

11.  100%  Musikledare 50% och 50% i trumpet, trombon,   

  blockflöjt, piano. 4 områden. 

 

Kommentar: 

Skolan har 11 st. lärare på 7,4 tjänster (740%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 67% (0,67). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. En skola där hälften av lärarna undervisar inom bara ett område och den 

andra hälften undervisar inom flera områden. Alla lärare utom en som har 100% tjänster 

undervisar inom minst 2 olika områden och som mest 4 olika områden. Musikledaren 

uppskattar att eleverna stannar i snitt 2,5-3 (2,75) år i verksamheten. Befolkningsmängd i 

kommunen är 10 451 st. (2007). 
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Musik/kulturskola 3 
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.  50%  Dramapedagog 

2.  125%  Keyboard/piano 

3.  25%  Keyboard/piano 

4.  100%  Träblås 

5.  100%  Träblås 

6.  60%  Gitarr 

7.  55%  Bleckblås 

8.  100%  Fiol 

9.  25%  Cello 

10.  25%  Slagverk 

 

 

Kommentar: 

Skolan har 10 st. lärare på 7,25 tjänster (725%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 73% (0,73). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. 4 av 10 lärare har 100% tjänster, 3 av 10 lärare har 25% tjänster och 

resten av lärarna har tjänster runt 55%. På denna skola undervisar lärarna bara inom ett 

område. Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 4 år i verksamheten. 

Befolkningsmängd i kommunen är 14 566 st. 
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Musik/kulturskola 4 

 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.  100%  Piano 

2.  100%  Piano 

3.  100%  Bleckblås 

4.  100%  Klarinett och sax 

5.  100%  Cello och blockflöjt. 2 områden. 

6.  100%  Stråk 

7.  100%  Stråk 

8.  100%  Gitarr 

9.  60%  Elgitarr och elbas. 2 områden. 

10.  60%  Slagverk 

11.  50%  Dans 

12.  50%  Drama 

 

Kommentar: 

Skolan har 12 st. lärare på 10,2 tjänster (1020%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 85% (0,85). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 8 st. 100% tjänster och 4 tjänster på ca 50%. Endast en lärare 

undervisar inom mer än ett område d.v.s. 2 områden. Musikledaren uppskattar att eleverna 

stannar i snitt 4-5 (4,5) år i verksamheten. Befolkningsmängd i kommunen är 23 980 st. 
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Musik/kulturskola 5  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.  100%  Stråk 

2.  100%  Stråk 

3.  100%  Stråk 

4.  100%  Träblås 

5.  100%  Träblås 

6.  100%  Träblås 

7.  100%  Träblås 

8.  100%  Brass 

9.  100%  Brass 

10.  100%  Gitarr 

11.  100%  Elgitarr 

12.  100%  Slagverk 

13.  100%  Slagverk 

14.  100%  Elbas 

15.  100%  Piano 

16.  100%  Sång 

17.  100%  Dans 

 

Skolan har 17 st. lärare på 17 tjänster (1700%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 100% (1). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Alla lärare har 100% tjänster och undervisar inom bara ett område. 

Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 5-6 (5,5) år i verksamheten. 

Befolkningsmängd i kommunen är 26 198 st. 
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Musik/kulturskola 6  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   100%  Bleckblås 

2.   100%  Tvärflöjt 

3.   100%  Träblås 

4.   100%  Träblås 

5.   100%  Fiol/cello 

6.   50%  Fiol/cello 

7.   100%  Piano 

8.   50%  Piano 

9.   100%  Gitarr/elgitarr/elbas 

10.   100%  Gitarr/elgitarr/elbas 

11.   50%  Gitarr/elgitarr/elbas 

12.   50%  Slagverk 

13.   50%  Sång 

14.   40%  Dragspel 

 

Skolan har 14 st. lärare på 10,9 tjänster (1090%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 78% (0,78). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 8 st. 100% tjänster och 6 tjänster på ca 50%. Alla lärare 

undervisar inom bara ett område. Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 4,2 år i 

verksamheten. Befolkningsmängd i kommunen är 23 948 st. 
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Musik/kulturskola 7  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   100%  Stråk 

2.   100%  Stråk 

3.   100%  Stråk 

4.   100%  Stråk 

5.   50%  Stråk 

6.   100%  Träblås 

7.   100%  Träblås 

8.   100%  Träblås 

9.   100%  Slagverk 

10.   100%  Gitarr 

11.   100%  Gitarr 

12.   100%  Gitarr 

13.   100%  Bleckblås 

14.   50%  Bleckblås 

15.   100%  Piano 

16.   100%  Piano 

17.   50%  Sång 

 

Skolan har 17 st. lärare på 15,5 tjänster (1550%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 91% (0,91). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 14 st. 100% tjänster och 3 tjänster på 50%. Alla lärare 

undervisar inom bara ett område. Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 7-8 (7,5) 

år i verksamheten. Befolkningsmängd i kommunen är 26 302 st. 
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Musik/kulturskola 8  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   50%  Brass 

2.   50%  Brass 

3.   50%  Brass 

4.   50%  Brass 

5.   100%  Klarinett, elbas. 2 områden 

6.   100%  Flöjt 

7.   100%  Saxofon, musiklek. 2 områden 

8.   100%  Slagverk, musiklek. 2 områden 

9.   100%  Stråk 

10.   100%  Stråk 

11.   50%  Stråk 

12.   40%  Piano 

13.   20%  Kör 

14.   30%  Dans och drill 

 

Skolan har 14 st. lärare på 9,4 tjänster (940%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 67% (0,67). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 6 st. 100% tjänster, 5 tjänster på 50% och 3 st. tjänster på 

vardera 20, 30 och 40%. 3 av lärarna undervisar inom mer än ett område, d.v.s 2 områden. 

Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 7-8 (7,5) år i verksamheten. 

Befolkningsmängd i kommunen är 25 445 st. 
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Musik/kulturskola 9  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   60%  Drama 

2.   100%  Gitarr, elgitarr och elbas 

3.   100%  Gitarr, elgitarr och elbas 

4.   100%  Gitarr, elgitarr och elbas 

5.   125%  Gitarr, elgitarr och elbas 

6.   100%  Grundskolekurs 

7.   110%  Grundskolekurs 

8.   100%  Träblås 

9.   100%  Träblås 

10.   100%  Träblås 

11.   51%  Träblås 

12.   90%  Dans 

13.   100%  Brass 

14.   100%  Brass 

15.   100%  Stråk 

16.   100%  Stråk 

17.   100%  Stråk 

18.   85%  Stråk 

19.   100%  Slagverk 

20.   66%  Slagverk 

21.   55%  Blockflöjt 

22.   100%  Sång, kör 

23.   30%  Sång, kör 

 

Skolan har 23 st. lärare på 20,72 tjänster (2072%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 90% (0,90). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 16 st. tjänster på 1005 eller mer och resterande 7 tjänster är 

utspridda mellan 30% och 90%. Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 4 år i 

verksamheten. Befolkningsmängd i kommunen är 83 024 st. 
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Musik/kulturskola 10  
 

Tjänsternas uppdelning: 

 

Lärare Tjänst  Innehåll 

1.   40%  Brass, slagverk. 2 områden 

2.   85%  Klarinett, saxofon, flöjt, piano. 2 områden 

3.   65%  Flöjt, piano. 2 områden 

4.   62%  Elgitarr, elbas, gitarr 

5.   25%  Piano 

6.   100%  Fiol, altfiol 

7.   60%  Gitarr, cello. 2 områden 

8.   15%  Sång 

 

Skolan har 8 st. lärare på 4,52 tjänster (452%) vilket gör att varje lärare i snitt har en 

tjänststorlek på 57% (0,57). Alla tjänster innehåller även orkester, ensemble och 

konsertverksamhet. Skolan har 1 st. tjänst på 100%, resterande 7 tjänster är utspridda mellan 

15% och 85%. 4 av lärarna undervisar inom mer än ett område, d.v.s. 2 områden. 

Musikledaren uppskattar att eleverna stannar i snitt 5 år i verksamheten. Befolkningsmängd i 

kommunen är 6 554 st. 
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Resultatsammanfattning 
 

De data jag har fått in resulterar i denna tabell. 

 

M/K Skola 

Antal 

lärare 

Tjänst/lärare i 

snitt Medeltal i år Befolkningsmängd 

1 6 0,92 3,5 9427 

2 11 0,67 2,75 10451 

3 10 0,73 4 14566 

4 12 0,85 4,5 23980 

5 17 1,00 5,5 26198 

6 14 0,78 4,2 23948 

7 17 0,91 7,5 26302 

8 14 0,67 7,5 25445 

9 23 0,90 4 83024 

10 8 0,57 5 6554 

 

 

 

Är det så att elever spelar längre på en skola där lärare har stora tjänster?  

 

 
 

Figur 1. Jämförelse av medeltal i studieår som eleverna stannar på skolan med lärarnas tjänststorlek i 

snitt. 

 

Diagrammet är en trendanalys av de data som jag har fått in. Varje skola representeras av en 

punkt i diagrammet där värdena ”Medeltal i studieår” och ”Tjänstestorlek i snitt” analyseras. 

Linjen i diagrammet pekar på en trend, i detta fall är trenden svagt uppåtgående, dock 

försvinnande liten och med tanken på det låga antalet skolor jag har fått data ifrån och 

spridningen i dessa svar när det gäller ”Medeltal i studieår” så går det inte att dra några 

generella slutsatser av detta. 
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Är det så att elever spelar längre på en stor skola, med många elever och lärare? 

 

 
 

Figur 2. Jämförelse av medeltal i studieår som eleverna stannar på skolan med antal lärares/skola. 10 

skolor i detta diagram. 

 

 
 

Figur 3. Jämförelse av medeltal i studieår som eleverna stannar på skolan med antal lärares/skola. 9 

skolor i detta diagram. 

 

Diagrammen är en trendanalys av de data som jag har fått in. Varje skola representeras av en 

punkt i diagrammet där värdena ”Medeltal i studieår” och ”Antal lärare/skola” analyseras. Jag 

har två diagram för att visa vilken stark utslagskraft det har att (som i Figur 3) ta bort endast 

en av de skolor (i detta fall den största) som jag har fått data ifrån. Att endast en skola har en 

sådan utslagskraft pekar på att det är för få skolor som analyserats. Att manipulera resultat på 

detta viset, genom att ändra antalet skolor i diagrammet, bör man förstås inte göra, men i detta 

fall var det ett sätt att visa att det är för lite data för att göra en analys av mer allmängiltigt 

värde. 
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Är det så att elever spelar längre på en skola som ligger i en kommun med stor 

befolkningsmängd? 

 

 
 

Figur 4. Jämförelse av medeltal i studieår som eleverna stannar på skolan med befolkningsmängd i 

kommunen som skolan ligger i. 9 skolor i detta diagram. 

 

 

 
 

Figur 5. Jämförelse av medeltal i studieår som eleverna stannar på skolan med befolkningsmängd i 

kommunen som skolan ligger i. 10 skolor i detta diagram. 

 

Diagrammen är en trendanalys av de data som jag har fått in. Varje skola representeras av en 

punkt i diagrammet där värdena ”Medeltal i studieår” och ”Befolkningsmängd” i kommunen 

som skolan ligger i analyseras. Jag har två diagram för att visa vilken stark utslagskraft det har 

att (som i Figur 4) ta bort endast en av de kommuner (i detta fall den största) som jag har fått 

data ifrån. Att endast en skola har en sådan utslagskraft pekar på att det är för få kommuner 

som analyserats. Att manipulera resultat på detta viset, genom att ändra antalet skolor i 

diagrammet, bör man förstås inte göra, men i detta fall var det ett sätt att visa att det är för lite 

data för att göra en analys av mer allmängiltigt värde. 
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Slutsatser 
 

   De här redovisade resultaten ger inte stöd åt mitt antagande att det kan föreligga något 

allmänt samband mellan antal lärare, tjänstestorlek, befolkningsmängd och elevernas 

studietid. Underlaget beträffande studietid är dessutom präglat av gissningar  och flera av de 

övriga variablerna blir dessutom osäkra på grund av det omfattande bortfallet i 

undersökningen.  

 

   Att som ovan utesluta en skola från redovisningen är förstås varken vetenskapligt eller 

statistiskt försvarbart. Med en sådan metod kan man ju alltid konstruera ett resultat som svarar 

mot ens förväntningar.  Att det ändå här gjorts får ses som ett försök att pröva om materialet 

kan ge något ytterligare underlag för hypoteser. 

    

   Att utläsa en tendens eller forma en linje i diagrammen utifrån dessa fåtaliga data är egentli-

gen inte tillrådligt. Enskilda resultat får för stort genomslag. Att enbart betrakta spridningen 

av resultaten är mer informativt.
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Resultat av kompletterande undersökning 
 
I det ovanstående materialet framträder 4 skolor som mer profilerade än övriga. I ett försök att 

komma vidare i undersökningen har detta konstaterande tagits som utgångspunkt för en 

jämförelse dessa skolor emellan och parvis, skola 1 och 7 mot skola 2 och 8. Metod till den 

kompletterande undersökningen på sidan 5. 

 

Enkätfrågor till kompletterande undersökning: 

 

Fråga 1: 

Vad tror du är avgörande för att elever ska stanna länge inom verksamheten på 

musik/kulturskolan?  

A: Vad tror du? 

B: Vad har möjligtvis dina elever uttryckt? 

 

Fråga 2: 

Vad brukar vara den eller de främsta orsakerna till att elever slutar inom verksamheten på 

musik/kulturskolan? 

A: Vad är dina erfarenheter?  

B: Vad har dina egna elever som möjligtvis slutat uttryckt? 

 

Svar från skolorna: 

 

Skola 1 – En snitt tjänststorlek på 92 % och eleverna stannar i snitt 3,5 år i 

verksamheten. 

 

1a:  Att man gör musiken mer tillgänglig, genom att hålla sig uppdaterad om dagens musik 

och att medinflytande blir något naturligt, istället för någon läroplan som bara gud vet 

vem eller vilka har knåpat ihop. Här och nu och framåt är det som gäller. \"Musik skall 

byggas utav glädje\" 

1b:  Att man t.ex. diskuterar fram låtar som gör att man har lättare att komma över alla 

dessa trösklar som man ska snubbla över och komma vidare i sitt musicerande. Man 

vill inte ha ett färdigt koncept. Inte från a-ö utan kanske a-b-c-h-t-n-x osv. \"Det ska 

vara lite kul också\" 

2a:  Mina erfarenheter är inte så stora p.g.a. att jag är rätt så ny här. Har hört att man ska 

satsa på den ordinarie skolan när man börjar på högstadiet. 

2b:  Enligt hörsägen tycker föräldrarna att barnen ska satsa på skolan och prioriterar bort 

musiken som trots allt tar tid ifrån den ordinarie verksamheten och att den stör mer än 

den tillför. Lite rock´n roll är väl alltid trevligt, men det är ju inget man kan leva på. 
 
 

1a:  Lyhörda lärare som i görligaste mån anpassar materialet till eleven eller gruppen, 

även föräldrastöd är av största vikt.  

1b:  Några har uppskattat flexibiliteten i mitt arbete detta kräver stort engagemang.  

2a:  Några har nått långt genom övning och även vågat sig på att göra eget material. 

2b:  Ett fåtal tycker att de klarar sig bra på egen hand utan min hjälp detta gäller främst 

rockgrupper som letar tabbar på nätet. Här har jag dock haft en samordnande 

funktion som dom inte förstått att uppskatta förrän längre fram i livet. 
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1a:  Några anledningar kan vara ett eget intresse, en engagerad instrumentallärare som 

sätter ribban på en bra nivå och en stöttande familj. 

1b:  Ngn elev som slutat har fått dåligt stöd hemifrån eller inte haft någon lust att öva och 

därmed stått och stampat. 

2a:  Se ovan. 

2b:  De har tryckt på tidsbrist eller att de vill byta instrument. 
 
 

1a:  Att de trivs och märker framgångarna. Får möjlighet att spela i någon form av 

samspels grupp (t.ex. stråk orkester).  

1b:  Det är roligt att spela tillsammans med andra. Samt spela sådant som man är bra på 

(tidigare haft i läxa och lyckats med) 

2a:  Förväntningarna har varit felaktiga och för högt ställda. Eleverna tror ibland att de 

fixar att spela ett instrument utan övning. Det är till övervägande delen elever som 

valt El-Gitarr, Trumma & Keyboard som slutar. 

2b:  Några citat: 

-\"Det är tråkigt att träna\"-  

-\"Jag vill bara spela i Rock-Band inte gå på några lektioner på instrumentet.\"- 

-\" Det är för svårt, inte ens morsan fixar det\"- 

 

 

 

Skola 2 – En snitt tjänststorlek på 67 % och eleverna stannar i snitt 2,5-3(2,75) år i 

verksamheten. 
 

1a:  Jag tror att utbudet spelar en stor roll och att de möter engagerade, kreativa och 

lyhörda lärare. 

1b:  Mina elever brukar nämna mindre grupper. Intresset för dans har varit enorm och vissa 

grupper är ganska stora. Jag brukar justera på grupperna inför nytt läsår. I övrigt tror 

jag de känner sig nöjda. De får vara med och påverka låtval och komma med 

önskemål även under det koreografiska stadiet. Självklart ser de alla fram emot 

höjdpunkten, vår stora dansshow, med häftig ljussättning, snygga scenkläder, mycket 

publik på den största scenen. 

2a:  De som slutar på dansen brukar ha andra aktiviteter som krockar ex. skidåkning eller 

ridning. Bland de yngre barnen (3-5 år) brukar anledningen vara att de inte var riktigt 

mogna är. Oftast är det mammorna som drar dit dem.  

2b:  De brukar nämna just det jag skrev att det krockar med annan aktivitet, för trötta barn 

mellan 16-17 gäller de yngsta i barndans, lite för stor grupp (gäller också de yngre). I 

barndans är tanken att föräldern är med ganska mycket under första terminen tills 

barnet blir varm i kläderna. Vissa barn kan störas utav att det är för många vuxna i 

rummet medan vissa vill ha sina föräldrar där. En del barn har mer spring i benen och 

stör en del utan att föräldrarna ingriper. Detta har upplevts störande av några.  

 

 

1a: Jag tror att det är viktigt att motivera eleverna på ett bra sätt. Hur gör man det då? 

Jo, man måste lyssna på vad de själva vill och i viss mån anpassa sin undervisning 

efter deras önskemål. Man ska också göra roliga saker för eleverna i musikskolan t ex 

resor, orkestrar och annat som gör att de träffar andra som spelar och att man har 

social gemenskap med varandra. 
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1b: Se fråga 2 B. Det finns inte många tillfällen när det är naturligt att prata med sina 

elever om vad de tycker att vi ska göra för att de ska stanna kvar som elever i 

musikskolan. Vi vill ju inte att de ska sluta ... 

2a: När eleverna går i årskurs 6, 7 och 8 är det många som slutar. Jag tror att det beror 

på att de blir lite äldre, kommer i puberteten och att de byter skola. Det är många 

förändringar i deras liv, och de är i en brytningsålder då det är viktigt vad de själva 

vill och inte så viktigt vad föräldrar och lärare säger och tycker. Men de som har fått 

ett brinnande intresse för att lära sig spela, de fortsätter ofta genom hela högstadiet 

och gymnasiet. 

2b: För några år sedan gjorde vi en enkät som skickades ut till alla elever på musikskolan 

som slutat. Det var ganska många år sedan så resultatet kanske skulle bli annorlunda 

idag. Men det vanligaste svaret då, var att det inte är roligt att spela längre. Man vill 

ju gärna göra en följdfråga, vad är det som inte är roligt och vad ska vi göra för att 

det ska bli roligt, men det fick vi inte svar på. 

 
 

1a: Jag tror att det är viktigt att undervisningen svarar mot de mål som eleven själv har 

med sitt musicerande. Både vad gäller nivå, genre och annat. Att man hela tiden 

försöker ha en dialog om vart man är på väg. Därmed inte sagt att eleven ska, eller ens 

vill styra allt. Men ett givande och ett tagande. Dessutom så är orkesterspel och annat 

musicerande tillsammans med andra nåt av det viktigaste. 

1b: Det är nog mycket det här med att spela tillsammans med andra, orkesterresor och 

konserter som de tycker är kul. Det sociala. 

2a: De som inte vill eller har möjlighet att spela orkester brukar vara de som slutar först. 

2b: Att de tycker att det är tråkigt att spela och/eller att de har för mycket andra aktiviteter 

på kvällarna. 

 

 

 

Skola 7 – En snitt tjänststorlek på 91 % och eleverna stannar i snitt 7-8(7,5) år i 

verksamheten. 

 

1a:  Bra kontakt mellan lärare elev, Kunniga lärare, bra lokaler, tid för lektion som 

fungerar (inget som stör t.ex. alla kompisarna är på rast el. deras lärare i skolan tycker 

inte om att dom spelar el. fiollektionen är på matten som är det roligaste eleven vet 

m.m.)Eleven känner att hon/han har användning för sin musik, t.ex. i 

spelmanslag/orkester/ensemble el. dyl. 

1b:  Se ovan 

2a:  Allt från fel tid till fel låtar, tycker inte om sin lärare, instrumentet jobbigt att bära på, 

för mycket att göra på fritiden, kompisarna slutade och man tror att man ska få så 

mycket tid över när man slutar, m.m. 

2b:  Dom har uttryckt det som står ovan. Varje gång en elev säger att de vill sluta sätter jag 

mig ner och pratar med eleven och hör vad som är fel. Svaren jag får står ovan. 

 

 

1a:  I första hand att de känner en social tillhörighet, att de får kompisar. Naturligtvis 

också att de får utvecklas med den musik de känner för. 

1b:  Att kompisar är viktigt. Att de får spela den typ av musik de gillar. 

2a:  Att det inte riktigt var som de tänkt sig. Många trodde från början att det var lättare 

att lära sig ett instrument. När de upptäcker att det kräver en hel del arbete slutar de. 
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2b:  Att de inte haft tid är nog det vanligaste skälet. 

 

 

1a:  Att eleverna får möjlighet vara med om mycket. Att det finns orkestrar, 

konsertillfällen. Att eleverna \"hittar\" spelkompisar - grupptillhörighet.  

1b:  Att ha spelkompis 

2a:  krockar med andra aktiviteter, var inte deras grej 

2b:  se ovan 

 

 

Skola 8 – En snitt tjänststorlek på 67 % och eleverna stannar i snitt 7-8(7,5) år i 

verksamheten. 
 

1a:  Att man ser vad eleven vill med sitt musicerande. Vill han/hon komma in på 

musikhögskola eller vill han/hon bara spela för att det är roligt? Det gäller nog att hitta 

en bra balans mellan svårt och lätt och se till att eleven alltid går ifrån lektionen med 

en gott självförtroende. 

1b:  Jag har inte jobbat så länge, så jag har faktiskt inte hört så mycket. Men en tjej 

berättade att hon älskade att spela, och spelade så fort hon kände sig arg eller ledsen. 

Och då kände hon sig bättre efteråt. 

2a:  Att de inte hinner. Det finns så mycket andra aktiviteter. Sedan är det en känslig 

period när de går i år 6 och 7. Då är det oftast viktigt att vara cool, och då är det 

kanske inte så coolt att spela ett instrument, och då slutar de. Det kan också ske när 

man byter lärare, därför att personkemin är så viktig vid enskilda lektioner. 

2b:  \"har inte tid\"  
 
 

1a: Att eleven får chans att "knäcka koden". Upptäcka hur roligt det är att spela och 

sjunga, att få vara delaktig i val av det man spelar. Entusiastisk lärare som har 

förmåga att lyssna in vad eleven har för behov, och vad eleven har förmåga, att eleven 

får chans att känna: "Yes nu kan jag! Vad duktig jag är!  

1b:  Att de lär sig någonting. Att de får vara med i olika konsertsammanhang efter sin 

förmåga. Göra saker tillsammans med andra! 

2a: Att tiden inte räcker till när skolan är för krävande. Vi undervisar dagtid, och vissa 

högstadielärare även vissa andra (de är få) uttryckligen säger att "Det är bra att ni 

spelar men det får ni göra på fritiden absolut inte på mina lektioner." Det kan ju vara 

svårt när skolan ser till att det inte finns håltimmar som man kan utnyttja till våra 

lektioner. 

2b: 1: Vill inte sluta men hinner inte, jag måste satsa på betygen nu i 9:an. 

2: Har inte någon som kan skjutsa mig kvällstid. Mamma/ pappa vägrar. Ska jag spela 

eller sjunga får jag fixa det själv, och det går inga bussar från mig. 

 

 

1a: Bra undervisning. Ensemble för en del. Möjlighet att påverka repertoaren. Bra 

utrustning. 

1b: Att de får spela kul grejer och känna att de är med i ett "sammanhang". 

2a: Tidsbrist 

2b: Tidsbrist 
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Resultatsammanfattning 
 

Fråga 1: 

Vad tror du är avgörande för att elever ska stanna länge inom verksamheten på 

musik/kulturskolan? 

A: Vad tror du?  

B: Vad har möjligtvis dina elever uttryckt? 

 

Svaren går ihop på fråga a och b. Det främsta orsakerna till att eleverna ska trivas inom 

skolans verksamhet är den sociala gemenskapen och engagerade, kreativa och lyhörda lärare. 

Ett engagemang från eleven samt en undervisning på rätt nivå för eleven. Det är viktigt att det 

finns kompisar att spela med, en chans att kunna påverka vad som spelas och att det finns en 

mening med att spela, t.ex. konserttillfällen eller orkesterresor. Stöd hemifrån och från 

elevens lärare i den vanliga skolan är också av största vikt. En självklarhet är att det funkar 

med det praktiska, som en bra lektionstid och bra lokaler att ha lektion i. Jag kan inte heller se 

några tendenser på att skola 1 och 7 utmärker sig från skola 2 och 8. 

 

Fråga 2: 

Vad brukar vara den eller de främsta orsakerna till att elever slutar inom verksamheten på 

musik/kulturskolan? 

A: Vad är dina erfarenheter?  

B: Vad har dina egna elever som möjligtvis slutat uttryckt? 

 

Det vanligaste skälet till att eleverna slutar enligt dem själva är tidsbrist och att det krockar 

med andra aktiviteter. Eleverna får höra att de ska satsa på den vanliga skolan när de kommer 

upp på högstadiet och har därmed inte tid till att spela. Ett annat skäl är att eleverna har fel 

ställda förväntningar på hur det är att lära sig ett instrument, eleverna är inte beredda att lägga 

ner det jobb som krävs. Inte heller på dessa frågor kan jag se några tendenser på att skola 1 

och 7 utmärker sig från skola 2 och 8. 
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Diskussion  
 

I Figur 1 har jag jämfört snittstorleken på tjänsterna på skolorna med antal år i medeltal som 

eleverna stannar på skolorna. Med anledning av att inte mer än 10 av 100 skolor kan ge mig 

svar på min fråga om hur länge eleverna spelar så blir jämförelsen mellan tjänststorlek och 

hur länge eleverna spelar i medeltal på varje skola näst intill ointressant. Man kan undra hur 

grafen skulle ha sett ut med 100 datapunkter?  

 

I Figur 2 har jag jämfört antal lärare/skola med antal år i medeltal som eleverna stannar på 

skolorna. Inte heller denna jämförelse kan kanske ge något resultat värt att nämna, det är data 

från för få skolor. Genom att ta bort den skola (den största) som har 23 st. lärare ur grafen, 

vilket man egentligen inte får göra blir resultatet ett helt annat, det kan du se i Figur 3. I detta 

fall var det ett sätt att visa att det är för lite data för en analys av värde. Kanske har antal 

lärare/skola en inverkan men spelar bara roll till en viss gräns och därefter avtar dess 

betydelse. Det kan ju helt enkelt vara så att det är en väldigt trevlig skola med gott rykte så att 

många lärare söker sig dit. Även i denna graf skulle det vara intressant att se hur linjen skulle 

peka om det fanns data från 100 skolor. 

 

I Figur 4 har jag jämfört befolkningsmängden i kommunerna med antal år i medeltal som 

eleverna stannar på skolorna. Figur 4 ger bilden av att det skulle kunna vara så att elever 

spelar längre på en skola som ligger i en kommun med en stor befolkningsmängd. I Figur 4 

har jag tagit bort den skolan med störst befolkningsmängd, skola 9 med 83024 innevånare. I 

Figur 5 däremot är skola 9 med i diagrammet igen. Såhär får man inte göra, även i detta fall är 

det ett sätt att visa att det är för lite data för en analys av värde. Således blir kurvan i Figur 5 

inte alls lika brant som kurvan i Figur 4. De slutsatser man kan dra av detta är då rimligen, att 

det är för lite data för att kunna dra några slutsatser. Kanske befolkningsmängden spelar roll 

till en viss gräns och därefter avtar dess betydelse, precis som när det gällde antal lärare/skola. 

Det troligaste är dock att andra faktorer är avgörande. Skälen till elevernas avhopp i arbetet 

Ericsson (1998) är tidsbrist 34 %, att det var tråkigt 33 % och missnöje med undervisningen 

24 %. 

 

Eftersom den ursprungliga frågeställningen faller platt med anledning av att skolorna inte för 

någon statistik på hur länge elever spelar så får jag helt enkelt titta på andra sammanhang som 

kan ha med mitt arbete att göra. 

 

En sak att jämföra mellan dessa skolor är hur många områden lärarna undervisar inom. På 

skola 1 och 2 undervisar flera lärare inom olika områden. På skola 1 mellan 3-6 

områden/lärare och på skola 2 undervisar 5 av 11 lärare inom 2-4 områden/lärare. Jämfört 

med på skola 7 undervisar varje lärare inom sitt instrumentområde endast och på skola 8 är 

det 3 av 14 lärare som undervisar inom 2 områden/lärare. Detta kan förstås förklaras med att 

de två första skolorna är mindre skolor och lärarna måste undervisa inom olika områden för 

att kunna fylla sina tjänster. Men har detta någon inverkan på hur länge eleverna spelar?  

 

När jag tittar på det sammanfattande resultatet ser jag att två skolor, 1 och 7 har hög 

tjänstestorlek, 0.92 och 0.91 men mycket varierande studietid, 3.5 och 7.5 år. Varför? Skola 2 

och 8 utmärks av låg snittjänst, 0.67 och 0.67 och varierar också i studietid (2.75 och 7.5) 

Varför?  Om man ser till dessa skolor så verkar det som att det inte finns något samband 

mellan tjänstestorlek och studietid. Likaså mellan antal lärare/skola och studietid. En 

förklaring kan kanske vara att de två skolor som eleverna stannar längst i, 7 och 8 är skolor 
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som ligger i större kommuner än de två skolorna, 1 och 2 där eleverna stannar kortast tid i. 

Skolorna 7 och 8 ligger i kommuner med 25000–26000 invånare medans skolorna 1 och 2 

ligger i kommuner med 9000–10000 invånare. Hur kan detta vara en förklaring? Ju fler 

innevånare i en kommun desto större chans att fler elever spelar längre, eller? 

 

Det kan också diskuteras huruvida rektorernas ungefärliga uppskattning hur länge elever 

stannar inom skolans verksamhet stämmer överens med verkligheten. Vad de har grundat sina 

svar på vet jag inte heller. Eftersom jag har fått så olika svar från de olika skolorna så är en 

gissning att rektorerna antagligen har uppskattat ganska vitt och brett, antagligen åt det 

positiva hållet. Men deras faktiska tillvägagångssätt vet jag inte. I Ericsson (1998) så visar 

studien att eleverna som har slutat stannar 6 terminer dvs. 3 år i snitt. Skola 1 i min 

undersökning var den enda skola som gav ett definitivt svar på hur länge deras elever stannar 

i skolan i snitt, 3,5 år. Alla andra rektorer på de andra skolorna som har uppskattat hur länge 

eleverna stannar ligger över dessa 3 och 3,5 år. Speciellt skola 7 och 8 som båda har angivit 

7,5 år (!) som svar på hur länge eleverna stannar i skolan i snitt. Linköpings musikskola som 

arbetet Ericsson (1998) är gjort på har en stor och bred verksamhet med 1637 elever (läsåret 

ht-1996 vt-1997). Jag tror att den är en bra musikskola där eleverna erbjuds alla möjligheter 

på alla sätt och vis. Därför ställer jag mig frågande till de data jag har fått från musik- och 

kulturskolorna i min undersökning. Det verkar lite för bra för att vara sant att eleverna i snitt 

skulle spela i upp emot 7,5 år – eller? 

 

Resultatet av den kompletterande undersökningen visar att det viktigaste för att en elev ska 

trivas på musik-/kulturskolan är det sociala, gemenskapen med de andra eleverna betyder 

väldigt mycket. Motsatt mot vad Eriksson (1996) kom fram till, att eleverna inte tar hänsyn 

till vad deras kompisar väljer för instrument när de börjar musikskolan. Man skulle kunna 

tänka sig att barn väljer samma instrument som sina kompisar för att känna någon när de 

sedan börjar på musik-/kulturskolan. Den undersökningen är gjord på elever med en 

medelålder på 20 år vid Musikhögskolan Ingesund, där de har fått svara på vad de kände när 

de valde instrument i 10 årsåldern. Mina svar visar att det även krävs en engagerad och 

kreativ lärare. Om man kunde göra en mätning som innefattade engagemangsnivå hos ett 

antal lärare kontra deras elevers sociala gemenskap och hur länge de spelade i musik-

/kulturskolan så kanske man skulle få fram intressanta svar.  

 

 

Det som var den egentliga frågan med den andra undersökningen var att se om det fanns 

några skillnader parvis mellan de fyra skolorna som stack ut i den första undersökningen. 

Skolorna utmärkte sig genom att två av dem hade hög tjänstestorlek (91 % och 92 %) i snitt 

och stor variation i hur länge eleverna stannar inom verksamheten (3,5 och 7,5 år). De andra 

två skolorna hade låg tjänstestorlek (67 % och 67 %) i snitt och även dem stor variation i hur 

länge eleverna stannar inom verksamheten (2.75 och 7.5 år). Jag tycker inte att jag kan hitta 

någon skillnad i svaren vare sig mellan skolorna i sig och parvis. Det är samma skäl till varför 

elever slutar spela på alla skolor. Tidsbrist, andra aktiviteter, svalnande intresse och felaktiga 

förväntningar. En vanlig tidpunkt för en elev att sluta spela verkar vara runt tiden för när 

eleven börjar på högstadiet. Det innefattar ofta ett skolbyte och kanske en ny kompiskrets. 

Enligt svaren jag fick så verkar ”coolhetsfaktorn” även spela in. En del elever slutar på grund 

av att det inte anses vara coolt att spela ett instrument på musik-/kulturskolan. Grupptrycket 

har såklart ett finger med i spelet. En annan vanlig orsak verkar vara att det brukar läggas stort 

fokus på den vanliga skolan och instrumentspelandet blir därför lidande.  
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Lärarna på högstadiet är kanske inte så toleranta när det gäller frånvaro från sina lektioner för 

att spela ett instrument. Det kan jag förstå eftersom eleven träffar sin högstadielärare för ett 

ämne kanske en till tre gånger i veckan och dennes undervisning blir därför lidande om en 

elev är frånvarande på en av dessa lektioner varje vecka. 

 

Slutsatser 
 

   Varför stannar då elever längre på vissa skolor än på andra? Egentligen en 

komplex fråga. Något entydigt svar på den och på mina andra frågor har jag inte 

kommit fram till här. Det kanske inte ens är möjligt att komma fram till något 

definitivt svar heller eftersom det är oändligt många faktorer som spelar in i det 

enskilda fallet.  

 

   Mitt stora bortfall av underlag för min undersökning, beror främst på att 

musik- och kulturskolorna i landet inte för någon statistik på hur länge deras 

elever stannar inom deras verksamhet. Endast 1 % gav mig ett definitivt svar 

och 9 % gjorde en uppskattning på hur länge deras elever stannade inom 

verksamheten i snitt. Ett lika omfattande arbete som Ericsson (1998) skulle 

behöva göras på alla musik- och kulturskolor i hela landet. Då kanske ett 

tydligare svar skulle kunna ges. Genom att samla in data från alla musik- och 

kulturskolor i landet med listor på hur länge skolornas avhoppade elever har 

varit inom verksamheten och sen jämföra det med mina frågor gällande lärarnas 

tjänststorlek i snitt, antal lärare/skola och befolkningsmängd i kommunen skolan 

ligger i kanske man skulle få ett svar som det går att dra några slutsatser från. 

 

   En sak som framkom av min kompletterande undersökning var, att den sociala 

gemenskapen är väldigt viktig för eleverna, kanske rent av en av de viktigaste 

anledningarna till att spela ett instrument. En undersökning som skulle kunna 

göras är, att se om det finns någon skillnad i hur länge eleverna stannar inom 

verksamheten på skolor som har stor orkester/ensemble verksamhet och grupp-

undervisning gentemot skolor som inte har en lika stor verksamhet av gemen-

sam karaktär.  
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