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Förord 

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av och i samarbete med ansvariga för 

Musiklärarprogramet inom Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet.  

Från Musikhögskolan har Carina Hauge-Rouass planerat studierna och tagit fram 

frågeformulär tillsammans med Håke Karlsson. Håke har organiserat datainsamlingen 

över nätet och har kodat svaren. Anne-Marie Persson, Ulrika Lindblad och Jane Hellö 

har sökt adresser och har administrerat utskicket av brevenkäter. Undertecknad har 

arbetat med motsvarande enkäter på Karlstads universitet på Campus och har nu även 

för denna studie genomfört analyser och ställt samman rapporten. 

Vi vill tacka Uppsala universitet för att de försett oss med en förebild när det gäller att 

på ett systematiskt sätt driva alumnundersökningar. Några av centrala frågor som vi 

ställer i våra enkäter bygger på de enkäter som genomförts på Uppsala universitet.  

Sist men inte minst ett stort tack till alla alumner som lagt tid på att svara på våra 

enkäter. Vi lyssnar noga på er och era svar kommer att påverka våra utbildningar i 

framtiden. 

 

Karlstad i januari 2014 

Lars Haglund  

Projektledare för alumnstudierna på Campus vid Karlstads universitet  
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Bakgrund till studierna 

 

Tidigare studier 

2013 beslutade ledningen för Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet att 

på ett systematiskt sätt samla in information om fakultetens utbildningar genom 

enkäter till alumner, dvs. f d studenter. Modell för undersökningen är de enkäter som 

genomförts på universitetet från 2008 och framöver. Den föreliggande rapporten är 

den sjunde inom det samhällsvetenskapliga området sedan alumnstudierna startade. 

Rapporten bygger på de föregående studierna, Haglund (2010, 2011, 2012, 2013 och 

2014) och Sundqvist och Haglund (2014). 

 

Föreliggande studie 

I rapporten redovisas resultat av de enkäter som genomfördes hösten 2013. I studien 

ingår de som påbörjat sina studier på Musiklärarprogrammet åren 2002 till och med 

2008 och som avslutat sina studier med eller utan examen. De som fortfarande studerar 

på programmet har inte varit med i studien. 

Målet med studien är att ta fram ett informationsunderlag som vi kan lägga till grund 

för utveckling av vårt utbildningsprogram. Förebilder för studien utöver de 

alumnstudier som tidigare genomförts på Karlstads universitet också de omfattande 

alumnstudier som genomförts vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006).  

 

Undersökningens uppläggning och genomförande 

Planen för alumnstudierna vid Karlstads universitet är att vi genomför enkäter inom 

alla våra utbildningsprogram med ett rullande schema. För ett visst program genomför 

vi enkäter vart tredje år för att på så sätt täcka in alla våra f d studenter som tagit 

examen. Med denna omgång av enkäter har vi i princip gått igenom samtliga vår 

fakultets programutbildningar. 

Alumnerna i våra undersökningar skall ha några års erfarenhet av arbetslivet efter 

studierna innan de är med i våra undersökningar. De som får svara på våra frågor är 

alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg detaljer men de har ändå en del 

erfarenhet från arbetslivet. Urvalet är de alumner som inlett sina studier under åren 

2002 till och med 2008. Alumnerna har tagit sina examina 2006 och 2013. Det är 

knappt var tredje alumn som inte ännu tagit ut examen från sin utbildning. En den här 

undersökningen ingår både de som har och de som inte har examen från utbildningen.  

Musiklärarprogrammet omfattar idag 300 hp vilket motsvarar en studielängd av 10 

terminer. Före 2011 var programmet 9 terminer. Ungefär hälften av alumnerna har 

tagit sin examen inom 5 åren. Av resterande har hälften tagit examen tidigare och 

hälften har tagit längre tid på sig. 
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Studielängd bland de som tagit ut examen? 

 KORTARE 
ÄN 5 ÅR 

5 ÅR 6 ÅR ELLER LÄNGRE 

Musiklärarprogrammet  25 % 49 % 25 % 

 

En av svårigheterna i alumnstudier är att få tillräckligt många att svara. Tiden närmast 

efter examen är för de flesta uppfylld av många viktiga förändringar i livet. De f d 

studenterna söker arbete, byter arbete, flyttar inom Sverige, flyttar utomlands, bildar 

familj osv. Detta innebär att det kan vara svårt att nå studenterna. Många av våra 

alumner är säkerligen ganska upptagna med annat än att svara på enkäter. Vi måste 

alltså välja sättet att kontakta alumnerna med stor omsorg. 

Den vanliga kontaktformen för alumnstudier vid Karlstads universitet har varit 

brevenkät. Vid Uppsala universitet har man också använt brev. Kontakt genom 

Alumnnätverket vid Karlstads universitet och den databas vi har där skulle kunna vara 

en möjlighet. Tyvärr ger vårt nätverk alldeles för få kontaktmöjligheter. Försök att 

göra nätenkäter till studenter har gjorts i olika sammanhang men svarsfrekvensen blir 

många gånger alltför låg genom e-post. Ytterligare ett alternativ till en brevenkät 

skulle kunna vara telefonintervjuer. I en alumnundersökning kring uppsatsskrivande 

som genomfördes under 2008 vid Karlstads universitet användes telefonintervjuer när 

brevenkäter hade resulterat i en för låg svarsfrekvens (Lindholm et al, 2008). 

Telefonintervjuer är en väl fungerande men samtidigt relativt kostsam kontaktform. 

I föreliggande alumnstudier valde vi att använda oss av en kombination av brevenkät 

och kontakter genom e-post. För att göra det lätt för respondenterna att svara valde vi 

att begränsa frågeformuläret till ett minimum av frågor, med enkla formuleringar. Vi 

hoppas att vi genom att göra formuläret kort och lätt att besvara kan spara lite av 

respondenternas kraft så att de motiveras svara på de öppna frågorna om hur de 

upplevt sina studier. Detaljerade svar på dessa frågor är oerhört viktiga för att dels 

förstå svaren på övriga frågor i enkäten, och dels hitta konstruktiva förslag till hur 

utbildningarna kan förändras i takt med ändrade krav från studenter och 

arbetsmarknaden. 

Kontakt med enkät över nätet och brev med enkäter skickades ut i slutet av oktober 

2013. En påminnelser gjordes efter att svarsfristen gått ut i det första utskicket. Totalt 

kommer vi upp i en svarsfrekvens av i underkant av 50 procent då vi ”stängde” 

databaserna för ytterligare svar i början av januari 2014. Detta här är en ganska normal 

svarsfrekvens om vi jämför med tidigare alumnundersökningar på Karlstads 

universitet. För att få ett jämförelsematerial har vi nedan i tabellerna inkluderat resultat 

från några alumnstudier som genomförts vid universitetet 2012 och 2013. Det är svårt 

att hitta utbildningar med liknande inriktning så vi helt enkelt valt några större 

programenkäter att jämföra med. Ämnesmässigt hittar vi egentligen inga helt likartade 

utbildningar bland de senare studierna, men ändå kan det vara intressant att jämföra 

resultaten. 
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 Politices kandidat (2013) 

 Vård- och stödsamordning kandidat (2013) 

 Information och PR (2012) 

 Biovetenskapligt program inkluderande Biomedicinsk analytiker och 

Receptionist (2013) 

Sedan har vi också jämfört med några av undersökningarna vid Uppsala universitet. 

Inte heller här hittar vi helt jämförbara program. 

Enkäterna har kodats med programmet Survey and Report och sedan lämnat en 

databas till programmet SPSS. 

 

Utskick och svar i undersökningen 2013 med jämförelser  

PROGRAM 
INRIKTNING 

ANTAL SOM 
PÅBÖRJAT 
UTBILDNINGEN 
– TAGIT 
EXAMEN 

RETURER, 
ADRESS 
OKÄND 

TILL-
FRÅGADE 

INKOMNA 
SVAR 

SVARS-
FREKVENS 

Musiklärar-
examen 

220 0 220 101 46 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

33 0 33 19 58 % 

Biovetenskapligt 
program 

119 6 113 64 57 % 

Politices kandidat 32 2 30 16 53 % 

Information och 
PR 

72 1 71 31 44 % 

 

Ungefär hälften av de frågor vi ställt är gemensamma för alla programenkäter medan 

övriga frågor är specifika för respektive program. Formuleringarna av de frågor som 

varit gemensamma för alla enkäter bygger, som tidigare nämnts på de frågor man 

använt vid Uppsala universitet. Följande frågor är gemensamma för alla 

undersökningarna i Karlstad: 

 Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Jag trivdes bra under min studietid                 

o Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram  

o Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier  

o Jag har stor användning av min utbildning med min nuvarande 

sysselsättning                                               

o Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning             

 Sysselsättning 
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 Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

o Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier  

 Kön 

 

Frågeformuleringarna är i stort sett identiska i studien på Ingesund som i övriga 

alumnundersökningar på Karlstads universitet liksom på Uppsala universitet. De fasta 

svarsalternativen på attitydfrågorna skiljer sig marginellt mellan de olika 

undersökningarna.  

 

Alumnstudien 
på 
Musikhögskola
n Ingesund: 

 

 

 

 

Övriga alumnstudier på Karlstads universitet: 

TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMMER 
DELVIS 

INSTÄMMER 
HELT 

1 2 3 4 5 

 

Alumnstudier vid Uppsala universitet: 

INSTÄMMER 
INTE ALLS 

   INSTÄMMER HELT 
OCH HÅLLET 

1 2 3 4 5 

 

Samtliga av attitydfrågorna har kodats numeriskt men har i analyserna behandlats som 

de ordinalskalor, rangordningar de egentligen är. Skillnaderna i tolkningen av 

svarsalternativen kan göra det svårt att göra helt exakta jämförelser men i stort sett 

fungerar skalorna på ett likartat sätt. Ungefärliga jämförelser är alltså möjliga. 

 

INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL STOR 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL MYCKET 
STOR GRAD 

1 2 3 4 



9 

 

 

En schematisk modell över vad vi undersöker ger tankar om vilka analyser som blir 

aktuella i studien. 

 

Som ovan nämnts har vi valt att i enkätformulären inkludera ett minimum av frågor. 

Den enda bakgrundsfråga utöver vilket program man läst och vilka kurser man läst är 

könstillhörighet. Om vi studerar fördelningen av män kvinnor bland dem som svarar så 

kan vi konstatera att andelarna ligger relativt nära den verkliga fördelningen i de 

studiegrupper vi valt ut. Även fördelningen av populationen och svaren när det gäller 

bostadsort har studerats. Här finns det inte heller några stora avvikelser. Bortfallet i 

undersökningarna har tydligen inte påverkat resultaten vad gäller könsfördelningen 

eller bostadsort.. 

• Hur lång tid från 
utbildning till arbete 

• Arbetsmarknadssektor 
och anställningsform 

• Befattning 

• Lärare i musik i 
grundskola, gymnasium, 
kulturskola och/eller inom 
högre utbildning 

• Lärare i annat ämne 

• Musiker med anställning 

• Musiker frilans 

• Yrke utan anknytning till 
musik 

Jag har stor användning av 
min utbildning med min 
nuvarande 

sysselsättning                          
               

• Jag trivdes 
mycket bra under 
min 
studietid           

• Jag är nöjd med 
utbildningen  

• Jag kände mig väl 
förberedd för 
arbetslivet efter 
avslutade studier  

Öppna frågor om 
utbildningen: 

Särskilt bra – Mindre bra  
– Saknades 

Bakgrund: 
• Program 

• Start på 
programmet 

• Examensår 
• Ej examen 

• Kön 

Jag är nöjd med 
min nuvarande 
sysselsättning  
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PROGRAM ANTAL 
ALUMNER I 
POPULA-
TIONEN 

MÄN KVINNOR ANDEL 
KVINNOR I 
POPULA-
TIONEN 

ANDEL 
KVINNOR 
BLAND 

SVARANDE 

Musiklärarprogrammet 220 99 121 55 % 61 % 

Vård- och 
stödsamordning kandidat 

33 3 30 91 % 84 % 

Biovetenskapligt program 119 11 108 91 % 83 % 

Information och PR 72 18 54 75 % 77 % 

Politices kandidat 32 13 19 59 % 50 % 

 

Inte heller när det gäller bostadsort skiljer sig våra svarande alumner nämnvärt från 

totalpopulationen av alumner. 

MUSIKLÄRARPROGRAMMET KVINNOR MÄN BOSATTA I 
VÄRMLAND 

BOSATTA 
UTANFÖR 

VÄRMLAND 

Svarande 59 % 41 % 22 % 78 % 

Ej svar 51 % 49 % 24 % 77 % 

Hela populationen 55 % 45 % 23 % 78 % 

 

Hur bortfallet påverkar resultatet i övrigt är svårt att säga mer definitivt. Helt 

slumpmässigt är bortfall sällan. Kanske är det något fler missnöjda och/eller 

ointresserade i bortfallet. Möjligen är det något fler av dem som är arbetslösa som inte 

vill svara på frågor om sin utbildning. I några av alumnstudierna på Campus i Karlstad 

har vi gjort en jämförelse mellan resultat på frågan om man har arbete i våra 

alumnenkäter med motsvarande uppgifter från en totalundersökning som för några år 

sedan genomfördes av Högskoleverket. Resultaten tyder på att skillnaderna mellan 

själva populationen och de som svarar på våra enkäter inte är alltför stora vad gäller 

sysselsättning. Bortfallsfelen är dessutom troligen likartade mellan de olika 

alumnundersökningarna som vi genomfört. Alltså bör jämförelser mellan 

utbildningarna kunna göras relativt exakt. Jämförelser över tiden när studierna 

replikeras om några år bör också vara möjliga att göra med god precision. 
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Åsikter om utbildningen 

Trivdes studenterna under studietiden? 

Studenterna har trivts mycket väl under sin utbildning på Musikhögskolan. Omkring 9 

av 10 av alumnerna anger att de till stor eller mycket stor grad trivdes under 

studietiden. Det finns nästan inga studenter som tar avstånd från påståendet att 

studietiden varit bra. Dessa resultat verkar ligga lite i överkant jämfört med resultat 

från studentstudier där vi tillfrågat alla studenter på Campus i Karlstad, Haglund och 

Haglund & Hong (2005, 2006, 2008, 2011, 2012 och 2013).  Det stämmer också väl 

med tidigare Alumnstudier, Haglund och Haglund & Hong (2010, 2011, 2012 och 

2013) och Haglund och Sundqvist (2014).  

 

Jag trivdes bra under min studietid vid Musikhögskolan Ingesund. 

 INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL STOR 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL MYCKET 
STOR GRAD 

Musiklärar-
programmet 

 

 

Musiklärarprogramm
et 

3 % 9 % 43 % 46 % 

 

Jag trivdes mycket bra under min studietid vid Karlstads universitet. 

 TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMMER 
DELVIS 

INSTÄMMER 
HELT 

Information och PR - - 3 % 13 % 84 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

- 5 % - 37 % 58 % 

Politices kandidat - - 7 % 47 % 47 % 

Biovetenskapligt 
program 

  10 % 38 % 52 % 

  

Hur nöjda är studenterna med sin utbildning? 

På frågan om man är nöjd med utbildningen anger 3 av 4 av alumnerna att de till stor 

grad eller mycket stor grad är nöjda. Den mest entusiastiska gruppen är omkring 1 av 5 

alumner. Om vi jämför med de andra programmen på universitetet är detta är ett högt 

värde  
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Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram. 

 INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL STOR 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL MYCKET 
STOR GRAD 

Musiklärar-
programmet 

1 % 25 % 54 % 21 % 

 

Jag är mycket nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram. 

 TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMMER 
DELVIS 

INSTÄMMER 
HELT 

Biovetenskapligt 
program 

 6 %  29 % 65 % 

Politices kandidat - - 13 % 31 % 56 % 

Information och 
PR 

3 % 7 % 7 % 48 % 36 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

- 5 % - 63 % 32 % 

 

Studier som förbereder inför arbetslivet 

Bland musikläraralumnerna anger drygt hälften att de till stor eller mycket stor grad 

kände sig väl förberedda för arbetslivet efter studierna. Detta är en hög andel om vi 

jämför med de fyra andra programmen på Campus. Musiklärarutbildningen har en 

tydlig yrkeslivsprofil. 

 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier 

 INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL STOR 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL 
MYCKET 
STOR GRAD 

Musiklärarprogrammet 6 % 40 % 42 % 11 % 
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Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier 

 TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMM
ER DELVIS 

INSTÄMM
ER HELT 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

- - 16 % 63 % 21 % 

Biovetenskapligt 
program 

- 13 % 14 % 42 % 32 % 

Politices kandidat - 6 % 44 % 31 % 19 % 

Information 3 % 7 % 23 % 58 % 10 % 

 

Jämförelse med resultat från en studentundersökning 2006 och 2007 

Hösten 2006 och hösten 2007 genomfördes en studentundersökning på 

Musikhögskolan Ingesund. Alla studenter tillfrågades med en enkät distribuerad i 

lokalposten på skolan. Vi fick också den gången ungefär hälften av studenterna att 

svara. Det är delvis de alumner vi nu studerat som ingick i denna tidigare studie när de 

studerade vid Musikhögskolan. Resultaten från studentundersökningarna 2006 och 

2007 jämfördes med motsvarande på Campus i Karlstad, (Haglund, 2009):  

Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet, 

Musikhögskolan Ingesund?  

UTBILDNINGS- 
KVALITETEN 

MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJD MYCKET 
MISSNÖJD 

Campus våren 
2006 

13 % 67 % 15 % 4 % 1 % 

Campus hösten 
2006 

16 % 68 % 12 % 3 % 0 % 

Campus hösten 
2007 

11 % 64 % 19 % 5 % 1 % 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 
2006 

44 % 47 % 8 % 1 % - 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 
2007 

45 % 46 % 6 % 3 % - 
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Bilden var mycket tydlig. På Ingesund hade vi studenter som var mycket nöjda med 

kvaliteten i sin utbildning. 

 

Atmosfären vid universitetet/musikhögskolan är inspirerande och kreativ 

ATMOSFÄR I 
STUDIERNA 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄMMER 
DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
AVSTÅND 
FRÅN 
DELVIS 

TAR 
AVSTÅND 
FRÅN 
HELT 

Campus våren 2006 27 % 46 % 29 % 6 % 2 % 

Campus hösten 2006 32 % 51 % 15 % 2 % 1 % 

Campus hösten 2007 26 % 46 % 22 % 4 % 1 % 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 2006 

24 % 47 % 9 % 6 % - 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 2007 

51 % 35 % 12 % 3 % - 

 

När vi analyserade frågan om atmosfären vid universitetet/musikhögskolan var 

inspirerande och kreativ fick vi inte en lika tydlig bild. De flesta studenterna var 

ganska nöjda dock. 

 

 

Hur nöjd är du med Studentlivet i Karlstad eller i Arivka?  

STUDENTLIVET MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJ
D 

MYCKET 
MISSNÖJ
D 

Campus våren 2006 7 % 39 % 47 % 6 % 1 % 

Campus hösten 2006 13 % 39 % 41 % 6 % 2 % 

Campus hösten 2007 11 % 37 % 43 % 7 % 1 % 

Musikhögskolan Ingesund 
hösten 2006 

14 % 28 % 51 % 4 % 3 % 

Musikhögskolan Ingesund 
hösten 2007 

14 % 47 % 35 % 5 % - 

 

När det gäller studentlivet var resultaten ganska likartade mellan Karlstad och Arvika. 
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Hur nöjd är du med staden Karlstad eller staden Arvika?  

STADEN KARLSTAD RESP. 
ARVIKA 

MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJ
D 

MYCKET 
MISSNÖJ
D 

Campus våren 2006 28 % 56 % 13 % 2 % 1 % 

Campus hösten 2006 37 % 49 % 13 % 1 % 0 % 

Campus hösten 2007 38 % 46 % 14 % 2 % 0 % 

Musikhögskolan Ingesund 
hösten 2006  

11 % 37 % 43 % 6 % - 

Musikhögskolan Ingesund 
hösten 2007 

18 % 47 % 29 % 6 % - 

 

Studiestaden Arvika fick sämre betyg än Karlstad genomgående i studentstudierna 

2996 och 2007. 

 

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet/Musikhögskolan 

Ingesund! 

REKOMMENDATION INSTÄM-

MER 

HELT 

INSTÄM-

MER 

DELVIS  

VARKEN 

ELLER 

TAR 

AVSTÅND 

FRÅN 

DELVIS 

TAR 

AVSTÅND 

FRÅN 

HELT 

Campus våren 2006 46 % 36 % 14 % 3 % 1 % 

Campus hösten 2006 56 % 33 % 9 % 2 % 1 % 

Campus hösten 2007 48 % 34 % 14 % 2 % 1 % 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 2006 

65 % 26 % 8 % - 1 % 

Musikhögskolan 
Ingesund hösten 2007 

69 % 25 % 2 % 2 % 2 % 

 

På frågan om studenterna rekommenderar andra att söka sig till utbildningen gav 

studenterna på Ingesund genomgående något mer positiva svar än studenterna på 

Campus. 

Sammanfattningsvis stämmer bilden vi fick i studentstudierna med resultaten i 

alumnstudien så här 7-8 år senare. Musikhögskolan hade mycket nöjda studenter och 

nu med lite perspektiv på studierna är man fortfarande mycket nöjd med sin 

utbildning. 
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Vilken sysselsättning har alumnerna idag?  

Förvärvsarbete eller annan sysselsättning 

Som helhet visar våra studier att en majoritet av alumnerna snart efter sin examen har 

en tillsvidareanställning. Väl över hälften av våra alumner hade arbete redan innan de 

fick sin examen. Några få procent av alumnerna har ännu inte fått arbete. Jämfört med 

våra andra program på Campus är bilden något mer positiv för de som gått på 

Ingesund.  

 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

 INNAN 
AVSLUTAD 
UTBILDNING 

INOM 
MINDRE 
ÄN EN 
MÅNAD 

INOM 2 TILL 
3 MÅNADER 

4 TILL 12 
MÅNADER 

ÖVER 1 
ÅR 

HAR 
ÄNNU 
INTE FÅTT 
ARBETE 

Musiklärar-
programmet 

60 % 8 % 12 % 11 % 4 % 4 % 

 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

 INNAN 
AVSLUTAD 
UTBILDNING 

MINDRE 
ÄN EN 
MÅNAD 

2 TILL 3 
MÅNADER 

4 MÅNADER 
ELLER MER 

HAR ÄNNU 
INTE FÅTT 
ARBETE 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

48 % 16 % 11 % 5 % 21 % 

Information och 
PR 

32 % 10 % 16 % 36 % 7 % 

Politices kandidat 31 % 13 % 31 % 13 % 13 % 

 

När vi ser på andelen tillsvidareanställda är det en majoritet av alumnerna som har 

detta. Det är dock något lägre andel än för övriga utbildningar på Campus. Inom 

musikbranschen både som lärare och utövande musiker är anställningsförhållande inte 

helt lika säkra som inom många andra branscher. Som frilansande musiker är det 

projektanställningar som gäller och bland Ingesunds alumner är det ganska vanligt att 

man har startat eget företag. 
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Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 
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Musiklärar-
programmet 

55 % 23 % 17 % 11 % -  9 % 2 % 4 % 

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 
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Biovetenskapligt 
program 

88 % 3 %  3 %  2 % 2 %  

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

78 % 11 % - 6 % - - 6 % - 

Information och PR 74 % 10 % - 3 % - 7 % - 7 % 

Politices kandidat 63 % 19 % - 13 % - - - 6 % 

 

Arbete inom offentlig sektor dominerar bland alumnerna på Ingesund. En klar 

majoritet har kommunala arbetsgivare.  

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du? 

 INTE  
ARBETE 
ÄNNU 

EGET 
FÖRETAG 

PRIVAT/ 

ENSKILD 

STATLIG LANDS-
TING 

KOMMUNAL ANNAN 

Musiklärar- 2 % 22 % 29 % 8 % 3 % 59 % 17 % 
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programmet  

 

I enkäten fick alumnerna närmare svara på vilket arbete de har. Frågan formulerades så 

att de fick ange fler alternativ när det var aktuellt. Över 80 procent av alumnerna var 

verksamma inom pedagogik och/eller musik. En stor majoritet arbetar som 

musiklärare antingen som klasslärare eller som lärare på Kulturskola/Musikskola. 

Nästan var fjärde anger att de arbetar som musiker, antingen med en fast anställning i 

någon ensemble eller som frilansmusiker. 

 

Vilken typ av arbete har du? 
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Musiklärar-
programmet  

2 % 22 % 29 % 8 % 3 % 5 % 17 % 17 % 

 

 

 

Befattning 

I enkäterna ingick en öppen fråga om vad alumnerna arbetar med. De allra flesta av 

respondenterna har svarat på denna fråga. En tendens är mycket tydlig. Många av våra 

alumner har arbete inom sitt specialområde. 

 

Musiklärare: 

 Kursansvarig folkhögskola  

 Sångpedagog och musiklärare på kulturskola   

 Instrumentallärare   

 Pianopedagog      

 100 % musiklärare     

 Gymnasielärare, undervisar i piano, musikteori och historia  

 Cello- och kontrabaslärare, kulturskola 

 Sångpedagog - kulturskola     

 Musiklärare i skola     

 Saxofon- och klarinettlärare, kulturskola   
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 Kompositör och kulturjournalist 

 Musiklärare - grundskola 

 Musiklärare på musikskola  

 Pianopedagog Musik & Kulturskola 

 Flöjtlärare Kulturskolor 

 Sångpedagog, musikskola     

 Universitetsadjunkt   

 Sångpedagog på skola  

 Musiklärare   

 Musiklärare   

 Violinpedagog kulturskola    

 Gitarrlärare, musiker     

 Klasslärare, musik och på Kulturskola    

 Sångpedagog och gehörslärare, folkhögskola   

 Jag är hump, dvs bär utrustning till artister. Vikarierar även som vaktmästare på 

en kulturskola      

 Musik och engelsklärare   

 Träblåslärare    

 Lärare samt biträdande rektor, folkhögskola   

 Musiklärare kulturskola     

 Fritidspedagog och musiklärare    

 Musiklärare (klasser från 5:an-9:an)   

 Musiklärare    

 Sång- och rytmikpedagog i musikskola    

 Fiollärare kulturskola     

 Gitarrlärare och enhetsassistent,    

 Musiklärare      

 Brass/sångpedagog     

 Sångpedagog/Pianopedagog o Ensemble inom afro   

 Gitarrlärare kulturskola  

 Sångpedagog på kulturskola     

 Musiklärare på Musikgymnasium   

 Sångpedagog musikskola    

 Lärare i musik    

 Lärare i fiol och altfiol, musikskola och gymnasium  

 Sångpedagog o musiklärare     

 Fiollärare     

 Musiklärare, gymnasium och musikskola   

 Brasslärare på kulturskola    
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 Lärare i Sceniskt musikprojekt, kör och handledare på gymnasium samt att jag 

har egen firma som sångpedagog   

 Musiklärare      

 Lärare i musik vid kulturskola   

 Sångpedagog, körledare, musiklärare    

 Musiklärare/instrumentallärare    

 Folkhögskolelärare   

 Sångpedagog kulturskola, egen verksam.    

 Violinpedagog - kulturskola    

 Ensemble, GeMu, elgitarr, elbas, högstadie musik.  

 Cellolärare   

 Stråkpedagog på kulturskolan     

 Musiklärare 7-9     

 Fiollärare på Musikskolan     

 Musiklärare N3     

 Gitarrlärare, musikskola    

       

Musiker: 

 Musiker på eget företag     

 Dirigent i en kör, och projektanställd för Orkesterföreningar 

 Musiker/Musikpedagog i en kyrka.  

 Jag arbetar som kyrkomusiker 

 Kantor/kyrkomusiker  

 Frilansande musiker och lärarvikarie    

 Bonde, Teatermusiker    

 Kulturskolelærer med fiolin, trompet og keyboard, frilansmusiker og pedagog, 

kordirigent, korpsdirigent, Lærer i Korps i skolen (kortvarianten av 

instrumentallek med instrumentene klarinett og trompet) 

 Orkesterledare     

 Egen företagare inom näthandel o som musiker   

 Projektanställd stämledare i kyrka    

 Brasslärare på kulturskola, Frilanstrombonist här och där och från och till.  

 Jag ger sånglektioner och tar sånguppdrag som frilansande egenföretagare. 

 

Andra sysselsättningar: 

 Student KTH samt lagerarbetare och truckförare   

 Prokurator ekonomi    

 Utbildningshandläggare, Högskola   

 Tillförordnad rektor Gymnasium   
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 Leg psykolog. Primärvården.     

 Tjänsteman      

 Jag studerar projektledning vid universitet. 

 Arbetsledare/Brevbärare    

 Församlingspedagog i svenska kyrkan    

 Jobbar ingenstans      

 Skolassistent, folkhögskola     

 Butiksbiträde/säljare  

 Organisationssamordnare i handikappförbund   

 Teatertekniker 

 Försäljningschef  

 

Användning av utbildningen i nuvarande sysselsättning 

Ungefär 2 av 3 alumner anger att de till stor eller mycket stor grad har användning av 

sin utbildning i arbetet. Detta är höga värden om vi jämför med övriga program på 

Campus. 

 

Jag har stor användning av min utbildning med min nuvarande sysselsättning.  

 INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS GRAD 

INSTÄMMER 
TILL STOR 
GRAD 

INSTÄMMER 
TILL MYCKET 
STOR GRAD 

Musiklärarprogrammet 5 % 29 % 41 % 26 % 

 

 

Jag har stor användning av min utbildning med min nuvarande sysselsättning.  

 TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMMER 
DELVIS 

INSTÄMMER 
HELT 

Biovetenskapligt program 5 % 11 % 8 % 31 % 45 % 

Politices kandidat - 13 % 13 % 33 % 40 % 

Vård- och stödsamordning 
kandidat 

11 % - 11 % 42 % 37 % 

Information 10 % 3 % 13 % 48 % 26 % 
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Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 
2006): 

 

I undersökningarna från Uppsala har vi tillgång till aggregerade data för 

utbildningssektorer (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008). Visserligen är det inte 

helt enkelt att jämföra resultaten då svarsskalorna skiljer sin något men ändå verkar 

resultaten från musiklärarprogrammet mycket höga. De som gått utbildningen utnyttjar 

det man lärt sig aktivt i sitt yrkesliv. 

 

Nöjd med nuvarande sysselsättning 

Väl över 80 procent av alumnerna är i stor eller mycket stor grad nöjda med sin 

nuvarande sysselsättning. Jämfört med övriga program är detta en hög andel. 

 

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning. 
 

 INSTÄMMER 
INTE ALLS 

INSTÄMMER 
TILL VISS 
GRAD 

INSTÄMMER TILL 
STOR GRAD 

INSTÄMMER 
TILL MYCKET 
STOR GRAD 

Musiklärar-
programmet 

2 % 15 % 42 % 42 % 
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Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning. 

 TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR 
DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄMMER 
DELVIS 

INSTÄMMER 
HELT 

Biovetenskapligt 
program 

2 % 3 % 9 % 14 % 72 % 

Information 7 % 10 % 3 % 16 % 65 % 

Vård- och 
stödsamordning kandidat 

16 % - 11 % 26 % 47 % 

Politices kandidat 6 % 6 % 6 % 44 % 38 % 

 

 

Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 
2006): 

 



24 

 

 

Också när vi jämför med resultat från Uppsala universitetet är andelen som är nöjd 

med sitt arbete hög för alumnerna från Ingesund.  

 

Om vi jämför andelar som är helt nöjda med sin sysselsättning i de olika typerna av 

sysselsättning så är skillnaderna inte alltför stora.  

Instämmer i mycket stor grad i att man är nöjd med sin sysselsättning 
(population mindre än 10 alumner markeras utan fetstil) 

 EGET 
FÖRETAG 

PRIVAT/ 

ENSKILD 

STATLIG LANDSTING KOMMUNAL 

Musiklärar-
programmet  

41 % 38 % 50 % 67 % 38 % 

 

Inte heller är det någon avgörande skillnad i om man tagit sin examen eller ej. Det 

verkar inte heller finnas någon skillnad i hur nöjd man är med sin sysselsättning 

beroende på hur länge man arbetat. Detta om vi studerar nöjdhet efter vilket examensår 

alumnen har. 

 

Instämmer i mycket stor grad i att man är nöjd med sin sysselsättning 
(population mindre än 10 alumner markeras utan fetstil) 

 EJ TAGIT 
EXAMEN 

EXAMEN 

Musiklärare  37 % 44 % 
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Skillnader mellan olika alumner 

Examen 

De som tagit examen är klart mer entusiastiska om sin studietid än de som inte tagit ut 

examen. Bland de som tagit examen instämmer knappt 60 procent i mycket stor grad 

att de trivts under utbildningen. Motsvarande andel bland de som inte tagit examen är 

lite drygt 15 procent. Likaså är de som tagit examen klart mer entusiastiska över sin 

utbildning. Mer än var fjärde med examen instämmer till mycket hög grad i att de är 

nöjda med sin utbildning. Motsvarande andel bland de som inte tagit examen är drygt 

en av 20 alumner. Kanske helt naturligt anger de med examen att de känt sig mer väl 

förberedda inför arbetslivet efter avslutningen av studierna än de som inte tagit 

examen. På samma sätt anger de med examen att de har stor användning av 

utbildningen i yrkeslivet. Fler av de med examen har tillsvidareanställningar. Å andra 

sidan är det något fler bland de utan examen som är verksamma i egna företag. Här är 

det också fler som arbetar privat, medan de med examen helt naturligt mer ofta har 

kommuner som arbetsgivare. 

Studiernas längd 

De som läst 6 år eller mer är något mindre nöjda med utbildningen än de som läst på 

kortare tid. De som läst länge har i högre utsträckning fått sitt jobb före de avslutat 

studierna.  

Musiker 

De som är verksamma som musiker antingen genom anställning eller som frilans är 

det inte heller några avgörande skillnader i svaren. Bland de som jobbar som musiker 

är kanske helt naturligt en lägre andel som har tillsvidareanställningar. Sedan är 

praktiskt taget alla som har eget företag verksamma som musiker 

Verksamhet 

Helt naturligt instämmer fler av de som jobbar inom Musik- eller Kulturskola att de 

haft mycket nytta av sin utbildning. De som inte arbetar med pedagogik och musik 

tycker likaså ganska naturligt att de inte har så stor användning för sin utbildning. 

Bland de som jobbar med musik/pedagogik anger nästan 80 procent att de i stor grad 

eller mycket stor grad har användning för sin utbildning. Bland de som inte jobbar 

med musik/pedagogik är motsvarande andel drygt 1 av 10. 

Kön 

Kvinnorna tycks känna sig något mer väl förberedda inför arbetslivet. Här instämmer i 

stor eller mycket stor grad drygt 60 procent av de kvinnliga alumnerna medan 

motsvarande andel är drygt 40 procent bland männen. När vi ser på 

yrkesverksamheten är det något fler män som arbetar i eget företag. I övrigt är det inte 

några stora skillnader i svaren från män och kvinnor i enkäten. 
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Alumnernas svar på öppna frågor per program 

Nedan återges samtliga svar på de öppna frågorna i enkäten:  

1. Vad anser du var särskilt bra med dina studier på Musikhögskolan? 

2. Vad anser du var mindre bra? 

3. Vad saknades? 

Det är många av respondenterna som svarat på dessa frågor och då ofta med mycket 

detaljerade synpunkter. Nedan har direkta personreferenser tagits bort. De direkta 

citaten ur enkätsvaren återges i kursiv text. 

 

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Jag tyckte att man fick en bredd inom många ämnen   

 Att man kunde göra utbildningen personlig. Mycket övningsundervisning och 

praktisk erfarenhet 

 Gitarrlektionerna. Att man fokuserade på den spelande musikläraren. 

 Bra kamratanda, bra praktikplats som gjorde mycket gott åt att utvecklas till en 

bra pedagog. 

 Eftersom det inte fanns någon musikerutbildning var det vi, 

musiklärarstuderande, som fick stå för alla speltillfällen - jättebra och lärorikt! 

Det fanns många tillfällen till kammarmusik vilket jag uppskattade.  

 Jag som gick dåvarande GG fick enskilda PRIK lektioner vilket var kanonbra! 

För att jobba i klass så måste man behärska klassrumsinstrumenten och då 

krävs det nästan enskilda lektioner. 

 Mycket auskultation och praktik vilket man lärde sig mycket på!  

 Lektionerna med min instrumentallärare.    

 Musikteorilektionerna.     

 Instrumental- och sångundervisningen. Lärarna var mycket bra och duktiga. 

 Gehörsundervisningen var mycket bra - troligen den bästa i landet.  

 Mycket övningsundervisning.     

 Instrumentallärarna var bra, liksom gehörsundervisningen  

 Musikteorilärarna och instrumentallärarna. De visste vad de höll på med. I 

verkligheten är det viktigt att man kan spela och arrangera. Kan man inte det 

skall man inte arbeta som musiklärare. 

 Mycket metodik, övningsundervisning och praktik tydligt kopplat till inriktning 

och troliga framtida arbetsplatser (musik-/kulturskola, musikgymnasium och 

liknande). Detta parallellt med teoretiska och konstnärliga ämnen under en stor 

del av utbildningen gör att jag upplever att jag var väl förberedd för yrkeslivet 

när jag började arbeta. (Speciellt när man jämför med vad man hör att samma 

utbildning innehållit på andra skolor.)  
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 Stora möjligheter att spela, både inom utbildningen och i olika projekt på 

skolan utanför själva utbildningen.    

 Stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningen efter personliga 

önskemål. Personlig miljö och personliga kontakter med andra studenter, 

lärare, administrativ personal och ledning.   

 Allmän metodik!    

 Många av ämneslärarna. Hjälpsamheten bland de kvinnor som jobbar på 

receptionen, biblioteket och expeditionen. 

 De var individanpassade.     

 Knyta kontakter, spela mycket och utveckla sitt eget musicerande  

 Praktiken, närheten till lärare, lektioner, friheten att anpassa studierna efter 

individen.     

 Den var bra för att man fick spela mycket med god metodik.  

 Lärarna, stämningen     

 Suveräna lärare i nästan alla fall. Vacker miljö. Viss flexibilitet i 

administrationen och närhet mellan lärare, administration och studenter. 

 Många auskultationstimmar där det gavs möjlighet att få praktisera ett särskilt 

område och ämne ute i praktiken. Detta diskuterades sedan under metodiken, 

bra! 

 Mycket musicerande, bra möjlighet att bli duktig på sitt instrument.  

 Rytmik, GG metodik     

 Läxa/uppgift i GG-metodik till varje vecka oftast praktiskt.  

 Musikpedagogdelarna och didaktiken var mycket intressant och bra upplagd. 

Tydlig struktur.  

 Även viss metodik. Bra med mindre undervisningsgrupper.  

 Den kontinuerliga övningsundervisningen har varit mycket berikande och 

nyttig. 

 Administratörer gjorde mycket för den trevliga stämningen.  

 Flöjtläraren var strålande.    

 Storprojekten med instrumentalstudiogrupperna var lärorika och roliga. En 

väldigt bra lärare. Bra möjligheter att spela i olika orkestrar.  

 Lärandelektionerna, Gehörsundervisningen, den kontinuerliga 

övningsundervisningen, Mängden av instrumental-lektioner, att Rytmik ingick 

första året.  

 Att läsa många ämnen under lång tid    

 Liten skola. Relationen med lärare blev personlig   

 Att få studera Alexanderteknik!    

 Instrumentallärarna höll i flera fall hög klass   

 Mycket och regelbunden praktik    

 Gemenskapen      
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 Många bra lärare. Att jag kunde bli behörig lärare i 2 ämnen - klasslärare och 

sångpedagog. Att det fanns möjlighet att välja till roliga kurser. Att jag kunde 

göra min examenskonsert på annan ort - konserten kunde bedömas via film och 

ljudinspelning. Varm stöttning från personal då jag var sjukskriven.  

 Folkmusikensemble, FM-arrangering och övriga projekt. Brukspiano. 

Sångmetodik. Lärande. Lärarnas syn på pedagogik, upplägg m m har verkligen 

betytt mycket. Även gehör, extra teori, storbandsprojekt och fristående kurser 

var viktiga för mig. Jag fick möjlighet att ha lärare i Sthlm i huvudfack och det 

var jättevärdefullt! Mest av allt är jag glad för att det INTE fanns 

musikerstudenter att konkurrera med. Annat bra var administrativ o övrig 

personal. Möjlighet till egna projekt. Mycket praktik (om än dåligt organiserad) 

 Lärarna, biblioteket, lokalerna, övningsmöjligheterna och samarbetet med 

AKM. 

 Möjligheten att få spela i små och stora ensembler.   

 Att ha övningselever att testa olika pedagogiska metoder på.  

 Enkelheten att spela med andra, att alla kände alla.   

 Att man som lärarstudent fick kontinuerlig kontakt med elever o "riktig" 

undervisning. 

 Att man som lärarstudent fick medverka i många konserter vilket gav scenvana 

och inspiration. 

 Att Ingesund är en liten och familjär skola så man kommer nära lärarna och 

andra elever. 

 Möjligheterna till övningselever även i andra instrument än sitt första. 

 Allt orkesterspel.      

 Samtal m lärarna efter terminsuppspel    

 Alla valmöjligheter/extra kurser vi kunde ta.    

 Praktiken      

 Min andra sånglärare och gehörsläraren. Resten var riktigt dåligt, totalt 

insnöad skola. Fy sjutton! 

 Mycket ensembleverksamhet!     

 En lärare      

 Fantastisk lärare      

 Instrumentalmetodiken och att vi fick didaktik inriktad på just musik. Och att 

man fick chansen att läsa kursen med Ale Möller Band.   

 Att lärarna tog sig an mig med stort engagemang.    

 Några lärare     

 Jag kände mig uppskattad och sedd    

 Gehörsundervisningen     

 Kombinationen av teori och praktik. Möjligheten att få spela mycket på sitt 

instrument och få övningsundervisning under längre tid.  

 Vännerna, det sociala livet.     
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 Mina lärare i ämnena huvudfack och specialisering 1   

 Jag tycket ML- lektionerna var väldigt bra, man fick mycket material, verktyg 

och idéer. Jag tyckte även det var mkt bra att man hade regelbunden praktik en 

gång i veckan under hela året. 

 Inspirerande och kunniga lärare.    

 Det mesta. God miljö på skolan. Bra ensembleverksamhet.  

 Liten skola vilket gör att man kan påverka sin utbildning och ge önskemål på 

kurser samt innehåll. 

 Stor del att musicera, spela mycket vilket är enligt mig i den verklighet man 

kommer till absolut viktigast.     

 Att man kan sitt hantverk, då kan man lära ut det till studenter. Samt att kunna 

verbalisera sitt spel. 

 Storleken på skolan. Det var trivsamt och lätt att komma in i gemenskapen. 

 Man var väldigt fri i sina studier och att starta egna projekt med andra elever 

och få lärarledning. På det sättet kunde man utforma egna kurser som man var 

speciellt intresserade och inriktade sig mot. 

 Miljön, valfriheten och ”öppensinniga” pedagoger.   

 Metodiken     

 Gehörslektionerna     

 Nyttigt var framförallt praktiken, självobservationer med filmkamera och 

kamratobservationerna. 

 Eget aktivt musicerande och utvecklandet av sin egen konstnärlighet gavs 

utrymme och ansågs viktigt. Goda möjligheter att förkovra sig i olika genrer. 

Bra workshops och konsertverksamhet. Bra upplägg på VFU med både 

kontinuerlig övningsundervisning och intensivare praktikperioder. Att kunna bli 

tvåämneslärare inom musik. Bra lokaler. 

 Att jag fick chansen att bli undervisad av så många olika sångpedagoger 

(Gäller både individuella sånglektioner och sångmetodik)  

 Metodikkurserna för undervisning i klass var mycket bra, gav mycket god 

förberedelse inför arbetslivet. Övningsundervisning varje vecka under hela 

utbildningen var MYCKET bra! Gav god inblick i vad som väntade och 

verklighetsförankring. Mycket bra med så mycket piano- och gitarrlektioner 

under lång tid. Bra upplagt att ha många kurser samtidigt under lång tid. 

Resan till Gambia var ovärderlig!    

 Mycket praktisk undervisning. Allt man lärde sig fick man chans att testa till 

väldigt hög grad. 

 Att man samtidigt, under HELA utbildningen fick egna lektioner på sitt 

huvudinstrument, samt spela orkester.    

 Friheten att välja enskilda kurser och komponera min egen utbildning. 

Möjligheten att träffa och bli undervisad av den kompetenta lärarkåren. 
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 Jag hade en riktigt bra sångpedagog. Musikteori- och gehörslektionerna. Bra 

med egna elever i årskurs 2 samt praktiken.   

 Att Arvika är en avkrok vilket möjliggör en studiegång med fokus utan 

distraktioner så som snygga tjejer (som kan utgöra distraktioner).  

 Tanken och upplägget med utbildningen var bra. Det allmänna 

utbildningsområdet med lärande och kultur var mycket bra. Jag gillade också 

musikerprägeln som jag anser utbildningen hade. Det kändes som en blandning 

mellan en musikerutbildning och en pedagogutbildning. Två lärare jag hade 

lärde mig mest under min tid på skolan. När det kommer till teorimetodik måste 

en av dem vara en av de i särklass bästa lärarna i Sverige. 

 De lärare som var bra, de var riktigt bra och jag lärde mig mycket och hade 

givande pedagogiska diskussioner.    

 Ensemblespel, didaktik & metodik. Mycket instrumentalmetodik behövs! Hur 

flera lärare kopplade sina ämnen till den kommande yrkesrollen, t ex 

pianolektioner inriktade på att kompa, teorilektioner inriktade på 

gehörsträning etc.   

 Att vi hade duktiga musiker som lärare.    

 Det är en liten skola där det är mycket musikundervisning samt bara lärare 

vilket gör att lärarna inte konkurrerar med några som går musikerutbildning. 

 Att man får en bra och nära dialog med lärarna   

 Att det är lätt att få igenom sina önskemål    

 Bra sammanhållning     

 Instrumentalundervisningen och metodiken på huvudinstrumentet.   

 Stor möjlighet att öva undervisning i praktiken med handledare genom att ofta 

träffa metodiklärarens elever på kulturskolan i Karlstad.   

 Den goda tillgången på övningsrum och det geografiska läget.  

 Alla kamrater som jag träffade via skolan.    

 Konserter som man fick ta del av.    

 Gehörs- och gitarrundervisningen.    

 Musikpraktiken i 3an.     

 Receptionen      

 Två lärare      

 Mysigt att det var en liten skola. Alla känner alla.   

 Jag hade möjlighet att få precis den sånglärare jag ville ha i slutet av min 

utbildning. Många lärare var väldigt bra, kunniga & inspirerande. 

Receptionen! Många jättebra konserter! 

 Folkmusiklinjen var toppen med bra sammanhållning!   

 Alla vänner man träffade!     

 Instrumentallektionerna     

 Bra stämning på skolan     
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 Bra möjligheter att öva i form tid och lokaler/utrustning. Att man kunde skapa 

egna fristående kurser.     

 Lektionerna i ämnet Lärande var mycket givande, utvecklande och intressanta. 

Vårt folkmusikaliska samarbete/utbyte med musikerstudenterna vid 

Musikhögskolan i Oslo (minns ej år) var kanon! Gehörsundervisningen med får 

höga poäng!  

 Kompisar läget på skolan, lärarna.    

 Gehörslektioner    

 Stor folkmusikmiljö     

 Spännande seminarier     

 Personlig tilrettelegt undervisning i metodikk (durspel) veldig bra.  

 Bra larere i pedagogikkfagene, interessant med genusperspektivet i 

pedagogikken. Nyttige rytmikklektioner.    

 Kompetenta lärare inom instrumentundervisningen   

 Bra lärare i klassisk musik, jag utvecklades mycket inom mitt huvudinstrument. 

Trevlig miljö, bra övningsrum, lagom stort.   

 Instrumentalundervisning; sånglärarna. Flera olika under alla mina år. 

Konserter, utbudet. 

 Stråkorkestern, övningstiden, nybörjarmetodiken, didaktiken, det fria valet 

bland extrakurser, alexanderteknik, övningsundervisningen  

 Stor tur m. vissa lärare     

 Fantastisk stödpersonal runt skolan    

 [ritat hjärta]      

 Gott om övningsrum.     

 Skolan ligger vackert intill Kyrkviken    

 Många trevliga duktiga lärare     

 Barnmetodiken bra    

 En lärare      

 Alla spelmöjligheter     

 Pedagogiken      

 Stråkverkstaden      

 Ensemblespel      

 Pianoundervisningen     

 Gehörsundervisningen     

 Möjligheten att få spela mycket i ensembler och de fristående kurser jag läste i 

brasslek och brass-studio som jag inte skulle klara mig utan i mitt jobb idag. 

Det gav praktisk erfarenhet i att bedriva instrumentundervisning i grupp med 

yngre barn och det har varit väldigt skönt att ha den erfarenheten med mig när 

jag står inför stora grupper med nybörjare som ska lära sig ett instrument. 
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 Att det var en musiklärarutbildning med musikerinriktning, det fanns tid, 

resurser duktiga lärare för att utvecklas som musiker samtidigt som det fanns 

en bra metodik och pedagogik. Fantastiska lärare! 

 Gemenskapen med kurskamrater och att lärarna var väldigt lättillgängliga och 

skickliga. 

 Det var smidigt att få kurser man önskade    

 Mycket tid och möjlighet att utvecklas som musiker och människa  

 Stället/platsen i sig, inspirationen, människorna - både studenter och personal, 

flera lärare, det generösa utrymmet och möjligheten att bo på skolan och vara 

där dygnet runt, möjligheten till konserter och evenemang av olika slag, 

"känslan".  

 Kopplingen mellan AUO och praktik, att de lästes parallellt. Då kunde man 

koppla teorin till verkligheten på ett bra sätt. Metodiken med personlig 

feedback på övningselevundervisningen.  

 Att man fick mycket utrymme för personlig utveckling och 

skapande/musicerande. Skitviktigt för inspirationen både i och utanför 

klassrummet. Elever vill dessutom ha en lärare med skaparglädje att inspireras 

av.  

 Pianostudion!    

 Pianoundervisningen, röstlektionerna och gehörs och musikläran.  

 Möjligheterna att forma sin egen utbildning och välja till sådant som jag ansåg 

saknades. Många otroligt kompetenta lärare och trevlig och hjälpsam övrig 

personal.  

 Den stora portionen övningsundervisning.    

 Chansen att ta del av workshops och gästlärare.   

 Gehörsundervisningen, lärarfilosofin, instrumentationsundervisningen, det fria 

valet, didaktikdagar.  

 Gränslösheten mellan musikstudier och pedagogik/teoretiska ämnen. 

 Att bara få ägna sig åt studier. Många trevliga människor som jobbar med att 

driva skolan samt en del bra lärare.    

 Den nära kontakten med lärarna. Att jag blev sedd som individ och fick 

möjlighet att påverka min utbildning.    

 De mest fantastiska lärare jag haft!    

 Skolans storlek och chansen till att bredda sina musikaliska färdigheter inom 

andra genrer. 

 Mycket musicerande o praktik! ML-praktiken gav mest, då vi alltid var två och 

två och fick feedback från varandra.    

 Miljön      

 Många lärare var HELT SUVERÄNA!    

 Flexibiliteten, förståelsen för studentens önskemål och vilja hos dåvarande 

studierektor    



33 

 

 Atmosfären (lokaler, närmiljö, elevgemenskap) & lärarna  

 Bredden av ämnen     

 Möjligheten att få många uppdrag som musiker eftersom det ju inte fans någon 

solistlinje. Jag kände mig både som solist och blivande pedagog och det var en 

härlig kombination! 

 Den nära kontakten mellan alla studenter och flertalet av lärarna och 

administration. Det var positivt och tryggt att veta vem och vilka alla var samt 

vad de spelade eller undervisade i för instrument. Det möjliggjorde också flera 

kreativa och utvecklande möten mellan de olika genrerna.  

 Jag tycker också att det var mycket bra att vi fick spela väldigt mycket i olika 

ensembler (exempelvis symfoniorkester, stråkorkester, storband, blåsorkester, 

etc), någonting som jag inte tror att jag hade fått göra om jag hade läst 

musiklärarutbildningen på en musikhögskola där det även finns 

musikerutbildningar.    

 Lärandelektionerna, gehör m m   

 At jeg fikk mulighet både til å fordype meg i mitt hovedfelt og samtidig skaffe 

meg en bredde innen musikklæreryrket. At vi hadde mye og variert praksis (jeg 

valgte til endel emner som ga meg mer praksis). Likte veldig godt at vi både 

hadde elever vi fulgte hele veien og lengre perioder der vi bare hadde praksis. 

At vi hadde så mye og variert pedagogikk/didaktikk/metodikk. At vi både fikk 

utfolde oss som musikere og som pedagoger. 

 Møtene med dyktige pedagoger og musikere, muligheten både til å få opptre og 

oppleve andre opptre.     

 Trevlig miljö, lärare & studenter    

 Det bästa med att studera vid Musikhögskolan Ingesund var att man fick 

möjlighet att spela mycket i olika sammanhang. Mycket praktik/VFU vilket är 

toppen!  

 Instrumentalundervisningen var toppen! Även att få ha egen 

övningsundervisning. 

  Metodikundervisningen, mångsidigheten, praktiken.   

 Skolan var liten, lärarna engagerade och stämningen kamratlig. Närheten till 

naturen, inte för mycket som drog uppmärksamheten från studierna något 

risken alltid är i en större stad där en har lång väg till skolan. Tillräckligt med 

övningsrum och fin struktur på utbildningen. 

 Möjligheten att spela mycket själv. Kursupplägget - att läsa olika kurser 

parallellt. 

 Studiemiljön - närheten till naturen, att det är få studenter, trevlig stämning, 

möjlighet till personlig utveckling - man kände sig viktig. BRA LÄRARE!!! 

OCH PERSONAL!!  

 Bra lärare o undervisning i Gehör o Musikteori.   
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 Bra att få praktik/auskultation första terminen för att på så sätt känna av om 

yrkesvalet är rätt! 

 Den didaktiska. Att man i så stor grad som möjligt knyter an teori m. praktik 

och sen följer upp det genom alla år!   

   

 

Här en sammanfattning av några synpunkter som är relativt tydliga bland alumnernas 

svar om vad som var bra i utbildningen: 

 Fokus på den ”spelande läraren” 

 Utbildningen anpassades efter individen 

 Bra kamratanda 

 Det sociala livet 

 Bra administration, tillgängliga och trevliga 

 Bra lärare och lärare man har nära kontakt med 

 ”Öppensinniga” lärare 

 Goda möjligheter att få spela i ensembler 

 Bra koppling till arbetslivet 

 Bra praktikplatser 

 Lagom stor skola 

 Arvika en ”avkrok” utan distraktioner 

 Vacker miljö 

  

Vad var mindre bra? 

 Jag tyckte inte om en del lärares attityd gentemot oss elever. Det gjorde att jag 

tappade lusten för att läsa vidare.    

 Alldeles för lite snack om föräldrakontakt, diagnoser (typ autist, ad/hd, 

aspberger). Några lärare var dåliga på framförhållning/planering/uppföljning 

 Lite trångt om övningsrum ibland. Lite för lite exempel från verkligheten som 

var knutna till pedagogiken     

 Den pedagogiska delen. Saknade djupare förståelse för lärande...  

 Det var för uppdelat mellan klassiskt och afro. Vi på klassisk sång borde t.ex 

haft afro-sång naturligt i vår sångundervisning och inte som någon valbar kurs. 

När man kommer ut i arbetslivet träffar man på samma elever oavsett klassisk- 

eller afroamerikansk bakgrund. 

 Ingesund skulle behövt hålla sig mer ajour med hur det såg ut utanför skolans 

värld - vilken repertoar ville eleverna sjunga/spela t.ex? Där fick man förlita 

sig på handledarna under praktikperioderna... 

 Kulturkursen kändes enbart flummig!  
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 GG-metodiken kändes ibland mindre bra, mycket med tanke på att läraren inte 

var van vid att undervisa musiklärarstuderande och hade själv inte varit i alla 

stadier och undervisat. 

 På sångmetodikfronten: mer handfasta tips hur man kan göra med olika elevers 

problem. Sedan man kom ut i arbetslivet har man fått prova sig fram väldigt 

mycket. Det hade varit skönt att ha någon form av "verktygslåda". Mer 

röstanatomi! 

 Den fruktansvärt lilla mängd lektioner på mitt huvudinstrument. Färre 

minuter/vecka än vad man idag får på musikskolor runt om i landet... 

 Metodikundervisningen     

 För lite undervisningstid på huvudinstrumentet   

 Att det pedagogiska prioriterades högre än kunnande på instrumentet 

 För stort fokus på teoretisk pedagogik och för litet fokus på 

instrumentalundervisningen. Stora problem i samband med examensarbetet 

(handledare och examinator oeniga). 

 De pedagogiska lektionerna var långa och undermåliga. Det var ett 

resursslöseri. Vi gick igenom viktiga saker men under sömnframkallande 

tortyrpass som kallades för lektioner. Det hade gått att göra på ett mycket 

bättre sätt. På det här viset kan jag garantera att majoriteten glömde bort det 

mesta på grund av inramningen av undervisningen. 

 Det faktum att det varje år kommer in en stor mängd nya studenter på 

framförallt förutbildningarna gör att nivån i ex orkestrar inte höjs under 

utbildningens gång, vilket innebär att dessa kurser inte alltid upplevs som så 

motiverande under senare delen av utbildningen. I detta påverkar dels 

konstnärlig nivå men lika mycket personlig mognad, där det ibland känns som 

att vi lärarstudenter inte får ut det vi behöver p g a att nivån sänks när 

lektioner/repetitioner inte förbereds eller inte genomförs effektivt.  

 Bitvis ojämn nivå på undervisningen, beroende på ojämn nivå på 

lärarkompetensen i vissa kurser (lärare utan relevant utbildning eller 

erfarenhet av det aktuella ämnet). Vill betona att jag här menar OJÄMN nivå, 

inte generellt LÅG nivå. Många lärare är otroligt kompetenta och duktiga.  

 Tidvis brister i administrativa frågor gällande ex schema, fristående kurser 

mm, som jag uppfattade det främst p g a för lite personal och ibland fel person 

på fel plats inom administrationen. Vill dock påpeka att administratörerna är 

de som verkligen får Ingesund att fungera, trots att det ibland kändes som ett 

organisatoriskt kaos.   

 Det stora fokuset att jobba på kulturskola, min tanke innan jag började var att 

jag ville bli musikpedagog, kunna jobba med musik i stort, och inte 

kulturskolepedagog, men under utbildningen blir man en väldig inriktning att 

jobba på kulturskola. När jag ifrågasatte det fick jag till svar att det är där 

många får jobb. Ett jobb som betyder osäker anställning med dålig lön, ofta 

med dåliga arbetsförhållanden och en krympande arbetsmarknad då 
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musikskolor ofta är nedläggningshotade. Största efterfrågan är på lärare är 

inom sång, gitarr och piano och dit hör inte merparten av de lärarna som 

utbildas. 

 Det stora examensarbetet, man blir inte en bättre musiklärare av att forska och 

lära sig använda rätt radavstånd och det får heller inte upp anseendet på 

läraryrket. Om man ska bli en bättre lärare så måste man uppleva mycket 

musik, människor och få verka i kreativa miljöer! Särskilt i dagens samhälle 

där man måste kunna entusiasmera barnen och kunna konkurrera det stora 

(in)trycket som tv/data/media ger.   

 Alla lärarbyten.      

 En del pedagoger var inte utbildade till pedagoger utan var verksamma 

musiker.  

 De var självklart inspirerande och givande på sitt sätt men i en del ämnen 

behövs mer pedagogik.  

 Tycker att det är konstigt att man i en utbildning till pedagog inte har 

pedagoger under utbildningen när man samtidigt diskuterar hur viktigt det är 

med pedagogik och behörighet!? Dubbla budskap 

 För lite praktik, för stort fokus på examensarbetet, vissa ostrukturerade 

lektioner (ensemblemetodik, rytmik, vissa ensemblelektioner)  

 För lite fokus på klassundervisning.   

 Överbelastning, för många ämnen och för lite tid. En attityd att det är hemskt 

att vara lärare (vissa lärare) och att vi aldrig skulle ha det lika bra igen. 

 För lite pedagogiska diskussioner, mer uppgifter i lärande  

 För lite metodik för gymnasiet. (Klass)    

 För lite information kring uppsatsen samt redovisning av denna.  

 För lite lektioner på övriga klassrumsinstrument   

 Musikhistoria? Tror inte vi läste någonting alls.   

 Dålig information om vad som händer på skolan och vad som är studenternas 

ansvar och vad som är skolans. Information, schema, info om obligatoriska 

moment kom alltid ut väldigt sent. Ingen struktur över innehållet i de olika 

inriktningarna.   

 Studenter hamnar i kläm i otydliga strukturer, fick inte veta, har "glömts bort". 

Ärligt talat har jag många gånger känt mig som ett problembarn när jag dykt 

upp på expeditionen för att försöka få en klarhet eftersom ledningen i sig själva 

inte har vetat hur de kan lösa situationen. Jag har inte känt att jag har fått 

särskilt mycket stöd i att jag har velat ha klarhet och struktur i min utbildning, 

tänker då främst på inriktningen. Har hela utbildningen fått kämpa för att få 

någonting att hända över hela taget. Och även moment som har uttalats att det 

ska finnas med, har uteblivit. Det är mycket tråkigt att behöva säga detta, men 

hela mitt sista läsår som jag gick på Ingesund ville jag bara bli färdig och 

komma därifrån, så fort som möjligt. 
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 Nollningen.      

 Pianoläraren (som jag har glömt efternamnet på.)   

 Metodikundervisningen lämnade mkt övrigt att önska och är en brist för mig i 

mitt yrkesutövande idag. Satsläralektionerna var inte heller så givande som de 

kunde ha varit - och ibland var det för många ämnen man läste samtidigt. 

Upplägget av Kulturlektionerna var inte heller bra.  

 Ämnet "kultur" tillförde mig inget direkt.    

 Jag såg under min tid besparingar som ledde till försämringar. Bl a verkade 

nyanställda lärare inte ha lika hög kompetens som de gamla. Att själv vara 

lärare & ha tio års erfarenhet av musikskola räcker inte för att få en djupare 

metodikinsikt i alla fall.  

 Bekräftelsen som alla ska ha. Pressen från andra elever, var det något man inte 

förstod blev man klassad som "mindre intelligent"   

 Jag hade ML som huvudfack och tyckte att det var en hierarki i skolan - att det 

ansågs finare att gå IE än ML. Kände att skolan satsade mer på IE-

utbildningen. 

 Administrationen kring övningselever och praktik   

 Julkonserten är fruktansvärd att delta i. Stress, för hög ljudnivå, för mycket 

väntan, för hög arbetsbelastning på dem man står och väntar på. TRIST! 

 Teorimetodik och arrangering (klassisk)    

 Projektveckorna (kammarmusik etc.) Som folkmusiker hade vi sällan projekt. 

När det var storprojekt med alla fick man sällan ut så mkt av det.  

 Rytmik o barnsångsmetodik - men jag jobbar ju med vuxna nu... De kurserna 

kändes barnsliga. 

 I mitt examensbevis ser det ut som att jag kunnat få VG i en massa kurser där 

jag fått G (högsta betyg då).     

 Den väldigt ojämna kunskapsnivån bland de som blev antagna. Det blev 

särskilt påtagligt vid t.ex. ensemblespel. Detta i kombination med att jag kände 

att jag borde valt musikerutbildningen istället gjorde att jag valde att avsluta 

mina studier. Men jag är nöjd med utbildningen och jag utvecklades och lärde 

mig oerhört mycket under de två år jag tillbringade på MHI. 

 Få möjligheter att se konserter och liknande.   

 Det mesta av metodik och didaktik riktade sig mot "drömelever/klasser" 

Saknade mer kunskap om det administrativa arbetet när jag började jobba som 

lärare (bedömningar, åtgärdsprogram mm.) 

 Att man blev så inriktad på 1 genrer. Som lärare behöver du kunna behärska 

olika genrer. Och det saknades kunskap hos lärarna i musikal, pop och rock. 

Som jag nu undervisar mest i. Instabil huvudlärare.   

 Dålig förberedelse inför att skriva sitt examensarbete.   

 Mer, mycket mer diskussioner runt problemhantering.   
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 Att jag inte fick gå den utbildning jag var där för. Jag hade godkänt B-prov 

men fick ändå inte gå IE-utbildningen utan fick gå GG. Oerhört hierarkisk 

skola där man skulle vara trevlig mot rätt personer för att få vara med och 

spela. 

 Alltför stor inriktning på Suzukimetod och mycket avancerade/duktiga elever! 

 Att skolan är belägen väldigt avsides. Om man som elev på jazzlinjen har som 

ambition att verka som jazzmusiker så får man en ytterst begränsad insikt av 

vad detta innebär. 

 Ensemblepraktiken/auskultationen. Fanns för få platser i riktiga orkestrar och 

ensembler så jag fick titta på under instrumentprovningstillfällen på ett annat 

instrument än det jag själv spelar! 

 Skolan är avlägset belägen vilket begränsar möjligheten att konsertera. Få 

personer som går där vilket minskar variationer i ensemblespel.  

 Att det var svårt att få praktik inom ensembleledning.   

 Att inte alla kursers genomförande kunde garanteras. Prik exempelvis gick 

flera års-kamrater ut utan, själv fick jag min godkänd utan lärarhandledning 

 Ambitionsnivån skilde sig mycket. Det gjorde att ensemble och orkesterspel 

kunde vara krävande. 

 Minns inte vad det kallades, men förberedelserna för att ha egna objektselever, 

när man satt med och tittade på lektioner, observation eller nåt kallades det. 

Det var ju unga elever som tyckte det var jättekonstigt att det satt någon och 

tittade. Dom har ju en relation/förtroende för sin lärare, men inte till oss 

musikhögskolestuderande som bara satt där.  

 En bra och dålig sak, är att det är ganska hetsig stämning gällande övning på 

skolan. För de flesta går det bra, men för vissa andra så kan det innebära 

förslitningsskador.  

 Vissa av lärarna kändes inte som att de egentligen hade någon 

verklighetsanknytning. Vissa var endast skickliga på sina instrument men kunde 

inte förmedla metodiken för att kunna lära ut. 

 Kändes som utbildningen var lite för teoretisk ibland. Musikläraryrket är 

väldigt praktiskt. 

 Mer krav på musikteori och kunskap i det ämnet. Musikhistoria bör vara 

inriktad mer på genre. Att man får en övergripande kurs i Musikhistoria över 

olika genrer men att sen fokusera på sin genre. Först då har man en 

referensram att jämföra med.  

 Förberedelsen på allt runt omkring den pedagogiska situationen i läraryrket. 

 Karlstad Universitet.     

 Ämnet lärande. Lektionerna var ineffektiva och för mycket tid lades på sånt som 

kunde avhandlats snabbare. Vi ägnade flera lektioner åt skillnader mellan en 

planerande och en improviserande lärare... Hade hellre sett att vi fått lära oss 
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olika pedagogiska stilar och hur man sett på kunskap, lärande och pedagogik i 

historien.   

 Kvinnosyn och oproffsigt beteende hos enstaka lärare.   

 Förberedelsen inför x-arb. Vetenskapsteori är bra och intressant, men med 

tanke på hur arbetet sen granskas behövs också en konkret "gör-så-här-guide". 

 KAU-styret. Beslut ska tas av dem som har bäst kunskap om verksamheten. 

 Jag hade uppskattat att få lite mer körledarkunskaper. 

Ensembleledningskurserna i ettan och tvåan var lite vaga.  

 Knappt befintlig undervisning i gruppdynamik/processer och konflikthantering. 

Mycket oförberedd inför den delen av yrket när jag började jobba.  

 Teorikurs i musikhistoria hade jag önskat. Jag blev bara specialist inom den 

del av historian som jag valde skriva om. Icke verklighetsförankrad 

körensembleledningskurs. Endast svår repertoar, inget för grundskolan. 

 Fick mycket dålig/låg kunskap om barn med särskilda behov. Idag har jag en 

elev som är autistisk, hade varit skönt att vara påläst. Måste idag ha nära 

kontakt med mamman... Har även ett barn med en hjärnskada även där hade 

det varit skönt. Hade kanske haft något i ryggsäcken att plocka från. 

 Examensarbetet och jobbet kring det. Vi var första generationen som skrev på 

ett nytt, mer vetenskapligt sätt. Svårt att förstå hur och vad man skulle göra. 

 Pedagogiklektionerna. Vissa kurser kändes ganska flummiga.   

 Fler konserter!      

 Bristande information kring akademiska karriärmöjligheter och 

tillvägagångssätt. 

 Bristande förberedelser kring betygssättning och mentorskap på gymnasium 

med mera. 

 Tanken med utbildningen var bra tycker jag men det fungerade inte fullt ut. Det 

jag är mest missnöjd med var metodiklektionerna i mitt huvudfack. Det kändes 

lite som en helgkurs... när den väl startade. Nu var det några år sedan men jag 

minns tydligt att jag många gånger försökte få veta när kursen skulle starta. 

Om jag inte minns fel så kom den efter mycket tjat igång mitt tredje år på 

skolan. Totalt hade jag inte mer än fem tillfällen med metodikläraren vilket jag 

tycker är på tok för lite när det kommer till metodik för ett huvudfack. Det är 

för lite när det gäller metodik för vilket ämne som helst. Det kändes heller inte 

som att kursen var genomtänkt.alls. Detta är det jag är mest besviken över från 

min utbildning.     

 När vi valde specialisering tycker jag det möjligheter som erbjöds inte stämde 

överens med det som fanns. Om jag vetat om alla de möjligheter som fanns 

hade jag valt annorlunda. När jag senare insåg att en av mina studiekamrater 

gick på det som jag inte trodde var möjligt tyckte jag det var för sent att byta.  

 När jag började arbeta som gitarrpedagog hade jag visserligen en del verktyg 

från utbildningen att starta med, men materialet saknades helt. Säkert har detta 
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att göra med min, näst intill, obefintliga metodikkurs men jag tror också att ett 

större antal övningselever skulle gjort stor skillnad i denna förberedelse. 

 De lärare som inte var bra. De saknade både pedagogisk utbildning och 

pedagogisk kompetens. Detta gällde de instrumentallärare jag hade i mina 

afro-kurser. Det räcker inte med att vara duktig musiker för att vara en bra 

lärare!  

 Klassrumsmetodiken     

 Trivdes inte alls med huvudinstrumentläraren jag hade första 2 åren. Han var 

direkt nedvärderande & oengagerad och jag fick inte något stöd/gehör från 

ledningen. I övrigt var jag nöjd!  

 För mycket tid lades på kulturämnet    

 Hellre mer pedagogik, metodik, musikdata och instrumenttid  

 Att det på min tid inte var så organiserad ledning. Eller rättare sagt att det 

kanske var lite "för bra" sammanhållning mellan ledning vilket gjorde att svåra 

beslut inte riktigt vågades tas, detta är min uppfattning. Att ledningen inte hade 

koll på vilka kurser man skulle läsa. Kunde t ex få reda på i åk 4 att jag skulle 

läsa en kurs som de hade glömt bort. Auskultation inne på AKM, mycket 

förvirrande. Ensemblemetodik urusel. Ingens styrsel alls på kursen. 

HUSFLUXKURS.   

 Tycker nog att det mesta var väldigt bra men det var väl kanske lite ojämn 

kvalitetsnivå mellan vissa ämnen. Det fanns enstaka lärare vars undervisning 

inte höll den nivå man kan förvänta sig av en universitetsutbildning.  

 Andra lärare som hade mycket kunskap att förmedla saknade en viss struktur i 

sin undervisning vilket gjorde att man som student upplevde den undervisning 

man fick som lite chansartad.  

 Teoriundervisningen     

 Lärarnas fördomar som sken igenom.    

 Det elitistiska beteendet från många av lärarna.   

 Rytmiken var ett stort skämt. Trams med sjalar och lek.   

 ML-metodiken höll sig i stort sett bara till låg/mellanstadiet.  

 Alldeles för lite praktik     

 Att lärarna pratar om Eleverna i personalrummet på ett icke fördelaktigt sätt!! 

 Genreindelningen      

 Utbildningen borde vara anpassad till att man ska bli SÅNGLÄRARE. 

Indelningen klassisk/jazz/folkmusik tycker jag är passé! De flesta jobbar som 

"vanlig" sånglärare när de kommer ut. Då behövs det att man är kunnig i ALLA 

genrer. Jag har varit tvungen att fortbilda mig för att känna mig trygg som 

lärare. Tycker att en ganska markant förändring behövs när det gäller 

sånglärarutbildningen!     

 Vissa lärare var mossiga & verklighetsfrånvända.   

 Viss pedagogik      
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 För lite instrumentallektioner     

 Genusattityder och fördelning av kön bland studenter och lärare (på 

jazzlinjen). Väldigt genresmal utbildning som inte speglar verkligheten och vad 

mina elever efterfrågar. 

 Är medveten om att Musikhögskolan Ingesund erbjuder en 

musiklärarutbildning och inte en musikerutbildning, men det hade varit 

värdefullt att ha fler timmar enskild undervisning samt mer 

ensembleundervisning. En bra lärare i musik bör vara en god pedagog men 

även en god instrumentalist/vokalist!    

 Jag hade även uppskattat mer folkmusikaliskt relaterade lektioner som exv. 

folkmusikteori i större utsträckning. Under min utbildningstid fanns ämnena 

teori, dans, etnologi/historia + spel till dans. Dessa ämnen rullade på 4 år. Jag 

hade uppskattat om dessa ämnen gick parallellt under hela utbildningstiden. 

Som folkmusiklärare är det viktigt att vara insatt i musikhistorien exv. men att 

under ett år läsa endast några få poäng folkmusikhistoria under hela 

utbildningen är på tok för lite! Jag hade även uppskattat mer praktik -> 5 

veckor sammanhängande på en arbetsplats är på tok för lite. Samtidigt är jag 

glad att jag läste min utbildning i det gamla systemet, för vad grundskolans 

historia har med undervisning på musikskolan i enskild undervisning/ensemble 

att göra har jag ingen aning om 

 Åka till Göteborg för huvudfackslektioner.    

 Brist på övningsrum sista året     

 Da jeg gikk der ønsket jeg meg nok enda mer fokus på utøving og 

folkemusikrelaterte fag: Historie & Teori.    

 Jeg hoppet av og begynte på et utøvende studie i stedet   

 Vissa kurser hade dåligt upplägg vad gäller tidsfördelning. Ett exempel: Man 

borde ha fler lektionstillfällen istället för att ha lägga ihop 3 lektioner som ett 

längre pass på en helg. 

 Instrumenten som man hade som bifack blev oerhört underprioriterade. 

 Att jag fick få konkreta verktyg för undervisning.   

 Ensemble var ibland inte fokuserad på mig som vokalist. Jag blev inte utmanad 

som sångare, blev istället ett "blåsinstrument". Lokalerna nedgångna. Under 

senare delen av undervisningen på IMH kom fokus på vokalist inom afro-sång 

med ensemble och improvisation i grupp (sångare) Det hade varit bra att ha 

från början.  

 Kammarmusikveckorna var en jättebra idé men inte tillräckligt organiserade, 

hade gärna önskat med kammarmusik i organiserad form,  

 Otur m. vissa lärare i huvudämne    

 För mkt fokus på spel på hög nivå    

 Mindre reflektion över pedagogiska problem ur lärarperspektiv.   
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 Skolan lyssnade inte på flera av sina elever när det gällde klagomål på lärare 

och undervisnings-metod.     

 Vissa elever blev mer favoriserade än andra  

 Didaktiken. Jag saknade genomtänkta föreläsningar.   

 Betyg och bedömning pratades det väldigt lite om.   

 Konflikthantering i arbetslag och andra sociala situationer.  

 Kontakten med ledningen. Kommunikationen ledning-studenterna.  

 Bristen på övningselever som även försvårade uppgifter inom andra kurser än 

övningsundervisningen.     

 Kunde ibland känna att skolan hade lite dåligt självförtroende vilket var helt 

oförtjänt. Lärarna och eleverna borde tagit för sig mer och profilerat sig i 

musik-Sverige. Fler intressanta samarbeten med medier, kulturformer (dans, 

teater, konst) andra skolor och andra länder i världen. Man ska känna sig stolt 

över sin skola och den utbildning man fått. Jag gick på Södra Latins 

yrkesmusikerlinje på gymnasiet och när det kommer till häftiga saker jag gjort 

så är de dom minnena som jag tänker på då. Sjöng på Nobelfesten, reste med 

kören till Prag, Köpenhamn och Palma, sjöng på TV4, våra föreläsare var 

alltifrån Kristian Luuk och Fredrik Lindström till Joakim Milder och Peter 

Jöback eller framstående idrottspsykologer och Stim. Tror att IMH skulle må 

bra av att ha några sådana samarbeten och föreläsare som är lite dyrare men 

ger en upplevelse som ger skolan ett lyft vad gäller rykte. Lägg inte pengarna 

på närmsta Värmlänning ;) utan se lite längre. :) 

 Vissa kurser saknade (eller skulle behövt mer) verklighetsförankring 

 Ibland kändes kurser för flummiga    

 För lite praktiska exempel på hur man tacklas med problem i arbetslivet (i 

undervisningen) 

 Att jag hade behövt visst stöd som jag inte fick (och iofs inte heller visste att jag 

behövde), att det blev lite mycket att jämnt vara där - lätt att "fastna" i rutiner 

och annat, för mycket eget ansvar utan tydliga strukturer och så småningom de 

besvärliga låsta korridorsdörrarna. 

 Att det blev trängre och trängre p g a intag av fler studenter.  

 Att studierektorerna hade noll koll (när den tidigare studierektorn slutade) 

 Att den första låten vi fick sjunga på introduktionen i ettan var "gilla läget, 

gilla-la-la-la läget"..... Det gav lite uppgivna vibbar...   

 Instrumentalundervisningen på mitt huvudinstrument.   

 För mycket fokus på spetskompetens inom smala genrer. Jag anser att 

möjligheten till spets bör finnas men i så fall som tillval, inte som grund. 

 Bristen på en ordentlig konsertlokal lämpad för elförstärkt musik.  

 Planeringen av den löpande övningsundervisningen. Kontinuiteten i öu blev 

lidande på grund av strul och att konsertprojekt o.dyl. förväntades gå före öu. 
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 rytmiken, dåligt förankrad med verkligheten/arbetslivet för oss 

instrumentallärare, toppen för klasslärare för yngre åldrar!  

 Skolans läge(?) Med skolans unika läge följer både för/nackdelar. Med den nya 

renoveringen blir skolan kvar i många år till. Men det borde föras en 

diskussion "lite då och då" om inte skolan ska flytta till Kau? Fördelarna är 

många, inte minst fler intressanta samarbeten och mer publik. 

  

 Att behöva resa så långt för att ta lektioner på ett ovanligare instrument. 

 Vissa obligatoriska kurser kändes oväsentliga och inte särskilt givande, men 

det handlar nog mer om hur kurserna blev upplagda när jag gick där. 

Vetenskapsteorin gav inget och förberedde inte på något sätt inför x-arbetet.  

 Och förbered studenterna mer vad gäller mentorskap o administration. 

 Kunskapen hos handledaren under examensarbetet.   

 Ibland lite för mycket fokus på egna spelet. Orkester, stråkorkester, kvartett 

osv. 

 Skulle ändå velat ha fler utmaningar, sångligt. Kanske beror det på att det inte 

var så många sångare. Många hade inte sjungit lika länge. Jag kompenserade 

med Master Classes på annat håll. Det var inte så mycket fokus på klassisk 

musik överlag, vilket är min genre. Kände att t ex folkmusiken hade en större 

roll på skolan.     

 Längre pianolektioner!     

 Jag tycker att metodikundervisningen var klart bristfällig. Den saknade 

kursplan och struktur, och jag kan inte påstå att den gav mig särskilt mycket 

verktyg inför läraryrket.  

 Didaktikundervisningen var under all kritik. Det saknades helt och hållet 

struktur och linje. När vi hade de fåtal didaktikdagar utbildningen innehöll, fick 

jag en känsla av att skolan då bjudit in den föreläsare som för tillfället var 

ledig, oavsett vad den föreläsaren hade att prata om.  

 Det var också alldeles för mycket ändringar i utbildnings- och kursplaner 

under pågående utbildning. Varje år var det nya bud från skolledningen vilket 

ledde till att vi aldrig kunde vara säkra på hur kommande läsår skulle se ut. I 

princip all utbildningsinformation från skolledningen avslutades med "Så här 

är det idag, detta som vi nu har sagt kan mycket väl ändras till nästa år." Det 

saknades över huvud taget struktur hos skolledningen och enligt min åsikt var 

hela administrationen klart underdimensionerad för att klara av att 

administrera en lärarutbildning. Jag vill dock framhålla att de flesta 

administratörer gjorde ett beundransvärt arbete. Men de var alldeles för få, 

vilket gjorde att det ibland kunde dröja månader innan vi fick svar på de frågor 

vi ställde.  

 Att utbildningen starkt var fokuserad mot enskild undervisning  

 Jeg synes opplegget rundt og informasjonen om hvordan eksamensarbetet 

skulle skrives var meget dårlig. Jeg føler at jeg hadde en dyktig veileder, men 
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det viste seg at denne ikke hadde fått informasjon om endringer i hvordan vi 

skulle skrive. Jeg synes vi hadde en mangelfult kurs i forskningsmetodikk eller 

hva det het i forkant.    

 På mange måter var det bra å ha ensemble sammen med de andre årskullene 

samt folkehøgskoleelevene og årskurset, men dette medførte mange ganger at 

endel ting ble gjentatt alle årene, istedenfor at vi fikk utvikle oss.   

 Det var kanskje litt for enkelt å ta mange ekstrakurs - Dette var både bra og 

dårlig. I ettertid har jeg hatt veldig stor nytte av disse kursene, men det ble en 

veldig stor arbeidsbelastning fordi jeg ville så mye og tok sjansen når jeg hadde 

den.   

 Några pedagogiska kurser där vi pratade om pedagogik och kunskap som inte 

rör musikundervisning. Det var kurser med lärare utanför Ingesund, från KAU. 

 För lite instrumentalundervisning.    

 Så här långt i efterhand har jag svårt att minnas om jag var missnöjd med 

något. Möjligen var det i vissa ämnen lite väl lätt att klara gränsen för G. Hade 

gärna känt lite högre krav där. 

 Att vi som gick klasslärarutbildningen efter ca. 2 veckor fick välja till om vi 

ville ha undervisning på vårt huvudinstrument medan de som gick 

instrumentlärare fick den undervisningen direkt. Vi som gick 

klasslärarutbildningen fick inte samma möjlighet att vara med i orkestrar o 

ensembler som instrumentlärarna.   

 Jag fick en skada, en käkinflammation i mitten av min första termin. Jag kände 

att jag fick dåligt med stöd från skolan hur jag skulle klara av min utbildning 

samtidigt som jag hade denna skada! 

 Ofta finns det en favorisering av elever/mer begåvade elever från skolans 

styrelse. Känslan av att vissa elever sätts i första ledet då de (enligt högre 

uppsatta) spelar "rätt" musik t.ex. Svårt att förklara.   

 

Här en sammanfattning av några synpunkter som är relativt tydliga bland alumnernas 

svar om vad som var mindre bra i utbildningen: 

 Mer om elever med särskilda behov i utbildningen 

 För mycket fokus inom en genre, mer blandning 

 För lite lektioner på huvudinstrumentet 

 För lite fokus på pedagogiken  

 För lite fokus på klassrumsundervisningen 

 Mer konsertmöjligheter 

 Mer om musikhistoria 

 Oordning i schemaläggning och planering 

 Stort examenarbete med forskningsinriktning medan någon annan saknar 

forskningsperspektivet i den vanliga undervisningen 
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Vad saknades? 

 Mera respekt och tillvaratagande utav erfarenheter som vi elever hade med 

oss.. 

 Alldeles för lite snack om föräldrakontakt, diagnoser (typ autist, ad/hd, 

aspberger). Några lärare var dåliga på framförhållning/planering/uppföljning 

 En lite bättre inblick i framtida arbetsliv    

 En inriktning mot klass på riktigt. Det var förvånansvärt hur tydligt allt var 

inställt och inriktat mot kulturskola. Vi som gick "GG" fick kämpa för att få 

uppgifterna anpassade efter våra behov. 

 Någon slags kurs i det administrativa som faktiskt är en ganska stor del när 

man kommer ut, framför allt om man jobbar inom grundskolan. Tex läroplaner, 

betygskriterier, betyg, bedömning, IUP osv... 

 Musikhistoria!! Som musiklärare kommer du alltid i kontakt med musikhistoria 

och det känner jag att jag inte har tillräckligt med kött på benen för. Måste 

själv ta fram material och läsa på innan en sådan genomgång.  

 För oss som gick GG var gymnasiemetodiken helt värdelös! Jag lärde mig inte 

speciellt mycket utan har fått prova mig fram! Det finns så många olika kurser 

på gymnasiet och där hade man velat gå igenom alla dessa och hur man lägger 

upp dem osv. Hoppas verkligen på bättring där!  

 En stor brist på förståelse från IMHs ledning för hur viktigt det är att vara så 

bra man kan på sitt instrument, för att kunna förebilda för sina framtida elever 

på musik- och kulturskolor. Lektionstid på huvud- och biinstrument (mer). 

 Metodik för gruppundervisning   

 Handledare som tar ansvar (ex-arbetet)    

 Mer info om hur arbetet som lärare faktiskt är. Allt som man inte ser på praktik 

(pappersarbete, planering, möten, föräldrakontakt, schemaläggning mm) 

 Hinner tyvärr inte fylla i mer utförligt då jag har en stressig vardag som lärare. 

 Större fokus på huvud- och biinstrument samt metodik.   

 Bättre kommunikation mellan handledare och examinator, haveriet var totalt i 

mitt fall på grund av oenighet (examensarbetet)   

 Krishantering. Vi fick inget på fötterna vad gäller elever i sorg, mobbning, 

konflikthantering, slagsmål, samtal med föräldrar, etc.   

 Utbildning i att möta barn med särskilda behov (inte bara en föreläsning utan 

en ordentlig genomgång av detta område).    

 Kammarmusik (inom själva utbildningen). Under min utbildning var det möjligt 

att gå igenom hela utbildningen utan att en enda gång musicera i ett mindre 

sammanhang samtidigt som man satt långt bak i orkestrarna och "gled med". 

Jag tror att kammarmusik är mycket effektivare för att lära sig samspel än alla 

timmar i olika orkestrar (även om detta naturligtvis också ska förekomma i 

utbildningen). Sådan kompetens är bland det mest centrala i arbetslivet, 

antingen man jobbar som lärare eller musiker.   
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 Insikt i arbetslivet. Vetskap om vilka olika instanser som har hand om vad. Lära 

sig om sina rättigheter, för man har många skyldigheter som lärare. Även lära 

sig att "starta eget" då det är en mer konkurrensutsatt miljö och få lära sig hur 

man ska anpassa arbetsmarknaden efter sina egna önskemål och behov. Få 

kunskap om bidrag och projektpengar då mycket verksamhet nu bedrivs i 

projektform.    

 Musikaliskt: Mer genreöverskridandeprojekt eller snarare mindre 

genreinriktad verksamhet. Som musiklärare måste du kunna vara musikant och 

behärska många stilar och kunna jobba i nuet musikaliskt. Väldigt mycket 

"blåsbus"-pedagogik inom vissa instrumentgrupper. Slopa examensarbetet och 

låt studenterna istället göra sin egna arbetsmaterial.  

 Bra lokaler. De var tyvärr väldigt dåliga under min studietid och då blev det att 

jag istället fick plugga hemma och "störa grannarna" under dagtid. "Matsalen" 

var under all kritik utrymmesmässigt, och trevnadsmässigt vad hällande 

ljudnivå.   

 Jag saknade också pedagogisk kompetens hos en av min huvudlärare. 

 I mitt ämne - sång - finns en brist i metodiken. HUR? går man till väga och 

möter olika elever. Sång är ett komplext ämne och alla undervisar på sitt sätt 

med sitt egna språk så jag kan förstå varför men jag kände/känner mig 

fortfarande väldigt vilsen i ämnet och känner inte att jag fått beredskap för 

yrkeslivet.      

 I ensemble fick vi "låtsas" att vi var nybörjarelever och skulle försöka 

undervisa varandra! Vad är det???     

 Mer praktik!      

 Praktik, obligatorisk genrebredd, kontakten med verkligheten. Mer praktik och 

mindre teori. 

 Mer tips på hur man kan jobba i klassundervisningen (metodik). Närhet till 

andra musikhögskolor, ensembler och utövande musiker.  

 Barn med särskilda behov, hur möter man dessa?   

 Mentorskap - betyg - omdömesskrivning    

 Konflikthantering i klassrummet    

 Musikhistoria      

 Struktur på utbildningen, som är tillgänglig   

 Mer utvilad administrativ personal, ej så hårt belastade  

 Lediga övningsrum     

 Studierum att kunna sitta och studera i    

 Information i god tid     

 Tydliga scheman och inga dubbelbokningar   

 Möjlighet till genrebreddning på sitt huvudinstrument.    

 Ett musikskole-elevperspektiv på metodikundervisningen och 

huvudinstrumentet. 
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 Inom klassmetodiken saknade jag arbete med läroplantexter - matriser och 

betygssättning. Det vi fick var inte nog för verklighetens skola och 

musikundervisning.  

 Min metodikundervisning var bra medan den verkade mkt undermålig på andra 

instrument. Satsa på bra metodiklärare så smittar yrkesstoltheten och 

kompetensen av sig.  

 Jag saknade någon som kunde hjälpt mig när jag tyckte allt var jobbigt. 

Kurator gick inte att få tag på. 

 Utbildning i konflikthantering. Stor del av musikläraryrket handlar om att 

kunna hantera stökiga, oengagerade elever. Hur hanterar man stökiga 

grupper? Skulle även ha önskat att gå på valbar teaterkurs -> teaterövning är 

en stor hjälp för mig i mitt yrke - för det kan ofta liknas vid att stå på en scen - 

att bli bekväm i lärar-rollen - stå inför en grupp, jobba med en grupp. Mer 

träning i att uppfylla kursmål, följa läroplan, sätta betyg, verkligen tillverka en 

plan och utvärdera den.    

 Musikantpraktiken i trean blev en pinsam historia där de som gick klassiskt 

skämdes för sitt dåliga gehör och sin ovana att spela i band. Det blev 

automatiskt att vi jobbade i "bandformat" och det blev mycket konflikthantering 

eller frånvaro därav. Sorgligt minne. Hade nog behövts tydligare ledarroller 

eller format.   

 Samordning kring VFU (övning, undervisning o praktik)  

 Specialpedagogik & genusarbete!    

 Tydligare krav för andraämnesantagning. Jag blev aldrig testad, fick examen, 

är nu osäker på om jag kan tillräckligt.    

 Även om Arvika är en liten stad, så kändes det som om skolan hade lite 

anknytning till det lokala nöjes- eller musiklivet och möjligheterna att komma 

ut och spela var ytterst få. 

 Elever med särskilda behov som dyslexi, asberger, ADHD mm.  

 Genrebredden      

 Undervisning om funktionshinder och all problematik runt elever som man 

möter. 

 Vilka problem får man stöta på som mentor i skolans värld? Vad ska man göra 

då? Info om anmälningar, polis, socialen.    

 Information kring mångfalden i musikläraryrket idag.   

 Sjukt mycket prestationsångest både bland vissa lärare och många elever. Det 

var ett av de värsta åren i mitt liv faktiskt. Som tur var kunde jag byta till en 

annan musikhögskola i 2an. Den skolan är helt annorlunda. Högt i tak på alla 

sätt.  

 Mer undervisning i redskap till att "undervisa ensembler med blandade 

instrumentgrupper" Blås + stråk nybörjarnivå   

 Perspektiv på en musikertillvaro i ett större, globalt sammanhang.  
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 Ensemble/orkesterledning med riktiga barn. Fick bara öva på mina 

medstudenter. Skrivuppgifter med samma upplägg som examensarbetet. Så man 

kunde fått vara mer förberedd på sättet att skriva innan ex-arbetet skulle 

påbörjas.   

 Satslära vid pianolektioner.      

 Master Classes      

 Arrangerande ensemble-studier för klassiska pianister.   

 En kurs i Musikhistoria.     

 Organiserat ensemblespel på klassiska sidan.   

 Modern musik på den klassiska sidan.    

 Ämnet musikhistoria. Under min utbildningstid var det inbakat i kursen kultur. 

Jag skulle velat ha en egen kurs i ämnet.    

 Inget.      

 Jag fick inte tillräckligt med utbildning i ledarskap, och jag tyckte inte heller att 

man gick in så mycket på andra viktiga delar av läraryrket som samtalstekniker 

och konflikthantering. Personligen saknar jag även klassrumsteknik (sköta 

mixerbord)jag skulle också behöva fått mer lektioner i klassrumsinstrument (6 

lektioner trumspel på 5 år är för lite).  

 Gällande mitt bifack som instrumentallärare, tyckte jag att det var en brist att 

man bara fick spela, fördjupa sig och ta lektioner av en lärare i endast en 

genre. Som lärare på kulturskola anser iaf jag att man ska vara bred och visa 

på instrumentets hela användningsregister och inte bara presentera en genre, 

för att ge eleverna så många olika uttryckssätt som möjligt. 

 Hade utbildningen behövt att vara så lång?   

 Skulle gärna haft ännu mer praktik. Mer om föräldrakontakt, problemlösning 

vid konflikter mellan elever.     

 Någon typ av avstämning och undervisningsprov så man får ytterligare 

feedback på sin undervisning. 

 Jag saknade violarepertoar samt orkesterrepertoar för stråkorkester. 

 Verktyg för att hantera läraryrket som helhet.    

 Mer praktik i verkliga livet!     

 Saknade en mer praktisk inriktad metodik i mitt huvudämne.  

 Synd är också när skolverket inför lärarlegitimation då jag har läst även ML-

utbildning men inte hunnit jobba heltid med det. Det känns som man blev av 

med en stor del av utbildningen om man måste läsa igen eller ha mentor. 

 Högre nivå på studiekamraters musicerande.   

 Musikhistoria, både klassisk och afroamerikansk   

 Fler praktiskt inriktade diskussioner om konflikthantering, gränssättning, 

gruppdynamik och liknande faktorer som är livsviktiga för att läraren ska 

kunna fungera som ledaren i klassrummet, inte bara formellt men även i 

praktiken. 
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 Kommunikation och samsyn på uppgiften uppsatshandledare och examinatorer 

emellan. Ens examen hänger på x-arb. I ett arbete av en typ och storlek som få 

av oss gjort innan måste det vara glasklart vad som förväntas av en.  

 En betygsskala större än G och IG.    

 En kurs i studieteknik i början av utbildningen hade nog varit bra.  

 Konflikthantering, grupprocesser, konkreta tips och frågeställningar kring att 

hantera besvärliga/utmanande grupper.    

 Teorikurs i musikhistoria, såväl klassisk som "afro"-inriktad.  

 Verklighetsförankrad körensembleledningskurs.   

 Den "kunskapen" vi fick om barn med särskilda behov var egentligen = 0. En 

föreläsning på 5 år... 

 Med tanke på att FMT låg/ligger i samma byggnad.   

 Tid... Jag ser inga möjligheter som saknades, men att hinna allt man 

ville/behövde var omöjligt. 

 Kontakt med Campus i Karlstad. Hade varit trevligt med mer interaktion med 

andra studenter på Karlstad Universitet genom t ex förlagd undervisning i form 

av t ex temadagar på Campus i Karlstad. För att komma i kontakt med snygga 

tjejer.   

 Huvudfacksmetodik     

 Tydlig information om möjligheter vid val av specialisering eller enskilt samtal 

med en studievägledare ansikte mot ansikte inför valet.   

 Tydligare överblick av hela utbildningsplanen vid utbildningsstarten. Fler 

övningselever och i olika åldrar...gärna även i grupp.   

 Ledarskapsutbildning - någon kunskap i alla fall   

 Grupp-psykologi - någon kunskap i alla fall   

 Kunskap om dolda handikapp     

 Mycket mer praktik på arbetsplats.    

 En klassrumsutbildning med mera konkreta tips och råd för ALLA åldrar 

(elever). 

 Samstämmig information från rektorer!    

 Kopplingen till forskning, tydliga kursplaner.   

 Mer auskultation och övningselever.    

 Gärna mer övningsorkestrar & körer att undervisa med. 

  

 Nu när jag är ute i arbetslivet och ska sätta betyg har jag tänkt mycket på hu 

man ska tolka betygskriterier. Detta togs aldrig upp under mina fem år på 

Ingesund. Jag hade gärna haft diskussioner om hur man ska tolka betyg, hur 

man bedömer elever. Vad menas med "komplext material" på gymnasienivå. 

 Didaktikdagarnas kvalitet var väldigt varierande. Jo vi hade en Didaktikdag då 

det pratades betyg. 
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 Jag trivdes i stort sett bra med den praktiska inriktningen som de flesta ämnena 

höll men jag hade nog ändå önskat att vi öppnade en eller annan bok i alla fall 

ibland. Under hela studietiden tror jag min studentlitteratur (om man undantar 

noter) bestod av sammanlagt 4-5 böcker eller något liknande. Resten av 

undervisningen grundade sig på kopior ur böcker och tidningar, samtal, egna 

föreläsningsanteckningar, material vi skrev själva och liknande. 

 En lite mer vetenskaplig inriktning genom hela utbildningen och inte bara till 

det avslutande examensarbetet hade inte skadat. Under min studietid var 

vetenskapsteorin ett av de sista ämnena vi läste som en förberedelse för 

examensarbetet. Tycker den bör ha legat betydligt tidigare i utbildningen. 

 En närvarande teorilärare.     

 Mer praktik med tillhörande uppföljning.    

 Konkreta exempel från yrkeslivet.    

 Fler övningsrum.      

 Större internat.      

 Stöttande utifrån individens musikaliska intresse.   

 För lite praktik. Den var så upp styckad. Borde vara mer 

regelbunden/kontinuerlig som övningseleverna.   

 Koppling till det verkliga yrkeslivet.    

 Utbildning i ALLA sånggenrer    

 Var tvungen att spela klassiskt piano när det var mer nödvändigt för mig att 

lära mig kompa en elev på bästa sätt.    

 Mer tid vi instrumentet o sitt egna skapande o musicerande  

 Mer praktik - Learning by doing    

 Mer IKT - Detta jobbas mycket med ute i skolan men inget i utbildningen. 

 Gärna mer föreläsningar om Neuropsykiatriska syndrom.  

 Pop/rock sång. Mer övningsundervisning och praktik.   

 Kan inte tänka på något     

 Det var nästan bara fokus på pedagogik för instrumentlärare med enskilda 

elever under "lärandelektionerna" Fler målgrupper behövs, t ex klass, 

ensembler, orkester mm. 

 Helhetstänkande inom olika genrer, för lite bredd i undervisningen. Konkreta 

verktyg för att utveckla rösten. Detta har jag nu hittat inom CVT-metoden. 

 Skolan som "institution": Betyg & bedömning, Betygskriterier, betygssättning. 

Vad innebär det att arbeta på en skola (gymnasiet)? Förberedelse på t ex 

mentorskap, arbetslag osv. Tydligare "delning" på teori & praktik, 

"Lärandekursen" skulle getts mer plats och vi behövde fått veta vikten av 

pedagogik för att ta "examen".    

 orkestermetodik för elevorkestrar i musikskolenivå, organiserad kammarmusik 

genom alla år, (mer) diskussioner om föräldrakontakt, rättigheter i ingripande 
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av stökiga elever, inblick specialpedagogik, instrumental inriktning, riktad mot 

t.ex. särskolan  

 Organisatorisk styrning från ledningen vid problem m. t ex lärare  

 Undervisning som berör det verkliga arbetslivet inom kommunal/kultur-skola. 

 Se ovan. Betyg & Bedömning, Konflikthantering   

 Saknade också mer gränsöverskridande samarbete. T ex projekt ute i skolor. 

Projekt mellan inriktningarna. Kompisinstrumenten saknades (alltså 

undervisning på git, bas, trum, pi) 

 Förberedelser för ett kommande arbetsliv som inte har specifikt med den valda 

inriktningen att göra, exempelvis hur man som lärare räknar timmar, med 35-

timmarsvecka och förtroendetid mm. 

 Jag skulle önskat mer information från framtida arbetsgivare om vad de önskar 

att deras arbetstagare ska ha för kompetens  

  

 Mer praktik tidigare i utbildningen    

 Jag önskar att jag själv fullgjort mina studier på ett mognare och mer 

insiktsfullt sätt 

 Fler musikaliska samarbeten med andra, mer hjälp och stöd och kanske också 

mer "verklighetsförankring" och även om jag tycker kunskapsnivån (det man 

fick lära sig) var på helt ok och stundtals ganska hög nivå, så kan man alltid få 

mer av det  

 Bättre gruppledningsundervisning - den kändes lite nedbantad och fattig. Hade 

t ex velat ha mer dirigering och körledning.  

  

 Ett helhetsgrepp i lärarkåren kring att vi alla utbildade oss till pedagoger. I 

många kurser nämndes detta aldrig, fokus låg endast på den egna musikaliska 

utvecklingen.  

 Jag önskar att man som student bytte huvudinstrumentslärare någon gång 

under utbildningen för att få ta del av ännu ett lärarperspektiv.  

 En riktig matsal med rimliga priser. Studentrabatt på bussen. Närhet till kau 

och möjligheten att förkovra sig i andra ämnen.   

 För lite information om bokstavskombinationer och andra 

"funktionsnedsättande" diagnoser som är enligt min mening vanlig i dag. 

 En tydlig riktlinje för vad sångteknik är. Ingen verkade veta hur det kommer sig 

att det låter bra om en röst.     

 Jag skulle gärna haft mer praktik i ett tidigt skede av utbildningen. För att 

kunna ta åt mig de pedagogiska ämnena bättre.   

 Skulle vara just förberedelsen inför mentorskap. Och inför x-arbetet. Där bör ni 

verkligen se till att ALLA handledare o examinatorer FÖLJER SAMMA MALL. 

Eleverna blir lidande. I övrigt är jag jättenöjd med min tid på Ingesund o kunde 

inte tänkt mig en bättre plats för högre musikstudier :)  
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 Tycker det är synd att inte utbildningen är upplagd så den ger en 

Masterexamen. Då studietiden nästan är den samma. Detta är extra tydligt då 

jag jobbat i Norge i perioder. Där hade Masterexamen betalat sig mycket väl. 

 Orkesterledning, dirigering     

 Fler lektioner i sångmetodik! Har haft användning av en del av mina kunskaper 

men har hämtat ny erfarenhet på annat håll.   

 Jag kan i efterhand också se att det hade varit bra med fler konkreta exempel 

på undervisningssituationer att diskutera i den pedagogiska undervisningen. 

Oftast blev undervisningen och diskussionerna lite väl allmänna. Det hade även 

varit bra med mer undervisning om hur jag som lärare ska möta barn med olika 

diagnoser, exempelvis aspberger eller ADHD. Vi fick visserligen se ett antal 

filmer om detta, men de konkreta råden och verktygen lyste med sin frånvaro. 

 Jag saknade också utbildning i den juridiska delen av läraryrket. Exempelvis 

vilket ansvar en lärare har för elever, vilka skyldigheter och rättigheter läraren 

har gentemot elever och föräldrar, etc. Trots att jag påpekade avsaknaden av 

detta under min utbildning, verkade ingen vilja ta tag i frågan. I mitt tycke är 

detta ett väldigt viktigt ämne att tala om för att undvika att jag som lärare 

hamnar i situationer där jag i värsta fall till och med kan åtalas. Jag tror att de 

flesta av oss som lämnade Ingesund under de år jag gick har stora 

kunskapsluckor inom dessa frågor.  

 Hur man är en god mentor, mer fokus på själva yrket och att vara 

yrkesarbetande 

 Jeg savnet informasjon om barn med ulike sykdommer, syndromer og 

bokstavskombinasjoner f.eks. diabetes, epilepsi. Og førstehjelpskurs. 

 Bättre balans mellan de praktiska & teoretiska ämnena. Man hinner knappt öva 

på sitt instrument p g a alla inlämningar som ska göras.  

 Mer undervisningspraktik!     

 Mer kunskap inom ensemble- orkesterrepertoar. Det har jag saknat nu när jag 

arbetar. Repertoarkännedom.      

 Även orkesterledning/Dirigering.    

 Övningsmoral      

 Oj, har svårt att minnas. Tror jag ville ha fler undervisningstimmar i 

kammarmusik. 

 Mer djupgående musik & kulturhistoria inriktad på den genren man studerar. 

 Läsa böcker - föreläsning - tenta.    

 Att verkligen kunna musikhistoria inom sin genre är viktigt både som lärare o 

musiker! 

 Att få spela med andra känns som ett bra sätt att som ny träffa o lära känna de 

andra o utvecklas musikaliskt. Därför tycker jag att första terminen borde 

ALLA elever få enskild undervisning direkt på sitt instrument o tillgång till 
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olika forma av ensemble eller orkesterspel. För det är tråkigt att känna sig 

mindre prioriterad av sin skola än andra elever. 

 Mer gränsöverskridande samarbeten mellan de olika inriktningarna/facken. 

Afro/Klassisk/Folkmusik. 

 

Här en sammanfattning av några synpunkter som är relativt tydliga bland alumnernas 

svar om vad de saknade i utbildningen: 

 Mer inriktning mot klassundervisning 

 Mer om musikhistoria, kulturhistoria, krishantering, om barn med särskilda 

behov, administration, ledarskapsutbildning, gruppsykologi, IKT, skoljuridik 

 Mer praktik från verkliga livet 

 Någon som kan hjälpa till när allt är jobbigt 

 Bredd mellan genrer, mer av gränsöverskridande 

 Kontakt med Kau och möjlighet att läsa kompletterande kurser där 

 Någon saknar möjligheten att ta en Masterexamen medan någon annan tycker 

utbildningen är för lång. 

 

Sammanfattning och slutsatser  

Om studierna vid Musikhögskolan Ingesund  

Studenterna har trivts mycket bra under studietiden. Själva studierna är man också 

mycket nöjd med. Detta stämmer bra med resultat av tidigare studentstudier så samma 

individer svarat på frågor under sin utbildning. Sammanfattningsvis är det intressant 

att notera att alumnerna har många åsikter och förslag kring sin utbildning. De tar sig 

också tid att skriva ner detta på enkäten. När det gäller vad som är bra med 

utbildningen är känslan att bilden är relativt enhetlig. Ingesund är en mindre 

musikhögskola med engagerade lärare. Närhet kännetecknar relationerna mellan 

studenter och mellan studenter, lärare och administration. Studenterna uppskattar 

verklighetsförankringen i studierna, men samtidigt rör många av förslagen till 

förändringar i studierna förslag att utveckla en tätare koppling till arbetslivet.  

När vi mer i detalj ser på vad alumnerna tycker är mindre bra och vilka förslag man 

har tillförändringar ser vi mycket skiftande synpunkter. Förklaring till detta är 

säkerligen till stor del att studenterna kommer till utbildningen med olika 

förväntningar och olika mål. Dessa utvecklar man under sin utbildning. En del 

studenter har fortfarande en plan att möjligen bli utövande musiker på sitt 

huvudinstrument. Många har planen att bli instrumentallärare på en 

musikskola/kulturskola. En hel del tänker sig att bli musiklärare i klass. Några har 

mycket specifika planer när det gäller karriären medan andra vill jobba med 

musikallmänt men är inte säkra på med precis vad de vill. De här olika vägvalen i 
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utbildningen gör att man önskar olika ting från sin utbildning, och det är också då man 

ser att dessa ting ibland saknas i utbildningen. Trots att en hel del alumner påpekar att 

det finns goda möjligheter att själv profilera sin utbildning så är det omöjligt eller i alla 

fall mycket svårt att tillfredsställa alla krav. Detta är stor skillnad mellan de olika 

typerna av utbildning som studenterna önskar sig. Troligen kommer det också i 

framtiden vara en stor spridning på förväntningarna bland studenterna. 

Musikhögskolan bör hålla fast i den ”om möjligt omöjliga” idén om att utbilda ”den 

spelande läraren”. Den konstnärliga och pedagogiskt/metodiska ambitionen läggs på 

samma höga nivå. Inom ramen för detta spänningsfält blir det en bra grogrund för att 

utveckla en den goda musiklärarutbildningen där de utexaminerade studenterna får 

förutsättningar för att på olika sått vara aktiva medskapare av ett rikt kulturliv runt om 

i landet. 

 

Om yrkeslivet 

De allra flesta av våra alumner har jobb efter examen/studierna. Oftast arbetar de i den 

sektor som utbildningen utformats för. En stor majoritet är musiklärare i klass eller på 

musikskola/kulturskola. En hel del är också verksamma som musiker, då främst som 

frilansmusiker. Många alumner är mycket nöjda med de arbeten de har redan efter 

något eller några år på arbetsmarknaden.  

 

Förändringsarbete och informationsbehov 

I förändringsarbetet de senaste åren har programmen i mångt och mycket redan tagit 

fasta på de synpunkter som kommer fram i våra enkäter till alumner. Det skall bli 

intressant att följa utvecklingen av våra utbildningar i framtiden. Ytterligare 

alumnstudier kan läggas till grund för förändringsarbetet framöver. Uppföljningar av 

våra studenter i utbildning på universitetet kan också vara viktig i detta sammanhang. 

Systematiska studier av hur arbetsgivare uppfattar våra alumner har inte tidigare 

genomförts i någon större omfattning, men kan givetvis också bli ett intressant 

underlag för arbetet med programutveckling. Det finns några enstaka studentuppsatser 

kring temat (Fröberg & Gatenborg, 2002) men här finns mycket mer att göra. 

 

Alumnundersökningar 

Undersökningsmodellen med postala enkla enkäter fungerar relativt bra. I den här 

studien har vi kompletterat med kontakt över nätet. Med en rimlig arbetsinsats får vi 

svar från ganska många alumner. Undersökningen ger i genomsnitt ungefär likartad 

svarsandel som tidigare studier. Lite i underkant av varannan alumn svarar på vår 

enkät. I enkätsvaren får vi utförliga svar på de öppna frågorna. Dessa svar är mycket 

viktiga för tolkningen av undersökningarnas resultat. Möjligheterna att följa 

utvecklingen av utbildningsprogrammen över tiden bör vara goda när vi väl om några 

år följer upp den aktuella studien. 
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Bilaga: Enkät, frågor och svarsalternativ 

Vilket år påbörjade du dina studier på Musiklärarprogrammet? 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

Vilket år tog du examen från Musiklärarprogrammet? 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Ej tagit examen 

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

Tillsvidareanställd  

Visstidsanställd 

Egen företagare  

Vidare studier vid högskola/universitet  

Forskarutbildning 

Föräldraledig 

Sjukskriven 

Arbetslös 

 

Inom vilken/vilka arbetsmarknadssektorer arbetar du för närvarande? 

Jag har ännu inte fått arbete 

Eget företag 

Privat/enskild 

Statlig 

Landsting 

Kommun 
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Inom vilket/vilka yrkesområden är du verksam idag? 

Lärare i musik inom grundskola 

Lärare i musik inom gymnasieskola 

Lärare i musik inom musik-/kulturskola 

Lärare i musik inom högre utbildning 

Lärare i annat ämne än musik 

Musiker med anställning 

Musiker som frilans 

Yrke utan anknytning till pedagogik eller musik 

 

I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 

 Jag trivdes bra under min studietid                 

 Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram     

 Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier     

 Jag har stor användning av min utbildning med min nuvarande 
sysselsättning                                           

 Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning    

Instämmer inte alls 

Instämmer till viss grad 

Instämmer till stor grad 

Instämmer till mycket stor grad 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

Öppna frågor: 

Vad anser du var särskilt bra med dina studier vid Musikhögskolan? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier vid Musikhögskolan? 

Mindre bra: 

 

  

 

Saknades:  

 

___________________________________________________________________ 
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