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musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har særlig arbeidet med flerkulturelle
perspektiv i sin forskning, ikke minst gjennom doktorgradsarbeidet som behandlet pedagogiske
tekster for musikkfaget i den norske ungdomsskolen. Siden 2015 har han vært rådgiver i Norsk
kulturskoleråd, og fra august 2017 FoU-leder. Han har et særlig fokus på sosiale perspektiv i
musikk- og kunstundervisning samt på arbeidet med kulturskolen som inkluderende kraft i
lokalsamfunnet.
CECILIA JEPPSSON är doktorand vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet.
Avhandlingens fokus är den svenska kulturskolan och koncentreras kring frågor om vilka grupper
av barn som kulturskolan når respektive inte når. Hon har ett speciellt intresse för att kombinera
olika metoder och perspektiv i forskningen. Cecilia är utbildad instrumental- och ensemblelärare
och har en 25-årig bakgrund som lärare i kulturskola i bland annat klarinett, saxofon och
ensemble. Hon har också studerat psykologi och arbetspsykologi och intresserar
sig för kulturskolan på ett institutionellt plan.
ADRIANA DI LORENZO TILLBORG är doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö,
Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt har fokus på policyprocesser och diskurser gällande
inkludering av barn och unga i Sveriges kulturskolor. Två grupper som hon särskilt fokuserar
på är barn och unga med normbrytande funktionalitet samt barn och unga på flykt. Adriana är
utbildad musiker och musiklärare och har en masterexamen i musikpedagogik vid Musikhögskolan
i Malmö. Före doktorandstudierna jobbade hon i ca 11 år som kulturskolelärare i violin och
ensemble.
HANNA BACKER JOHNSEN är doktorand vid Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i
Helsingfors. I avhandlingen undersöker hon sociala innovationer på det musikpedagogiska fältet.
Särskilt fokus riktas på barn och familjer som inte tidigare - och av olika orsaker- deltagit i den
grundläggande konstundervisningen i musik i Finland. Hanna har studerat musikvetenskap och
har en magisterexamen från Åbo Akademi. Innan doktorandstudierna arbetade hon över tio år som
musikadministratör.
FINN HOLST er ph.d og ekst. lektor ved DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og
Uddannelse /Aarhus Universitet). Hans forskningsområder er professionalisering, udvikling
af undervisningsformer samt samarbejde musikskole-folkeskole og uddannelserne hertil. En
særlig interesse er undersøgelser af betydningen af aktiv deltagelse i musik for den enkelte og
for samfundet. Han underviser på kandidatuddannelsen (master) i musikdidaktik på DPU, og i
musikpædagogik (bachelor og master) på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
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Anbefaling
Kulturskolen i Norden har trolig aldri blitt forsket så mye på og skrevet så mye om, som den blir
i dag. Vi kjenner til en rekke relevante prosjekt som er i gang i de nordiske landene, men der det
ennå ikke fins ferdigstilte vitenskapelige publikasjoner tilgjengelig. Stadig mer forskning deles
også i åpne publikasjoner, slik at praksisfeltet i økende grad kan få tilgang til denne forskningen.
Prosjektgruppen anbefaler derfor at kartleggingsarbeidet som presenteres i denne rapporten benyttes
som grunnlag og utgangspunkt for å opprette en «levende» og mer brukervennlig, søkbar database
med fulltekst der det er mulig. Der bør også nye forskningsarbeider legges til etter hvert som de
publiseres. Dette vil bidra til at

• praksisfeltet lettere kan søke og finne relevant forskning og benytte dette i forskningsbasert
utviklingsarbeid.
• forskere enklere kan manøvrere i et komplekst og tverrfaglig felt med kulturskolen som
omdreiningspunkt.

Er det noe vi har oversett?
Selv om vi har bestrebet oss på å gjøre dette arbeidet så grundig som mulig, vil det være tekstressurser som er oversett, feilaktig prioritert bort eller referert feil. Kjenner du til forsknings
litteratur om kulturskole i Norden fra før 2019 som skulle vært med i denne oversikten, eller finner
unøyaktigheter, setter vi pris på om du melder dette til oss – via forskning@kulturskoleradet.no
– slik at det kan rettes opp i en oppdatert versjon eller på andre måter gjøres tilgjengelig og kjent.
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INNLEDNING
Kulturskolefeltet har i lang tid ønsket en oversikt over forskning på kulturskole. Norsk kultur
skoleråd ønsket å legge til rette for en kunnskapsoversikt (review) over kulturskolerelatert forskning i Norge, det vil si en systematisert fortegnelse over all forskningslitteratur der kulturskole er
forskningsobjekt samt fagrelevant forskning der kulturskole er eksplisitt omtalt. Formålet skulle
være å få en oversikt over kulturskolen som forskningsfelt og gjøre eksisterende forskning kjent og
lettere tilgjengelig for både forskere og praksisfeltet.
Prosjektet ble igangsatt av Norsk kulturskoleråd sent i 2017, og endret seg noe gjennom året 2018
da det ble klart at det ville være mer hensiktsmessig å se på kulturskoleforskning i et nordisk
perspektiv. Samme år lyktes å samle en arbeidsgruppe med representanter også fra Sverige,
Finland og Danmark. Det nyopprettede svenske Kulturskolecentrum (sorterer under Kulturrådet
i Sverige), hadde sammenfallende interesser om en slik kunnskapsoversikt, og har bidratt
økonomisk til prosjektet.
Prosjektgruppen har definert oppgaven som ligger bak denne rapporten til å være følgende:
Å fremskaffe, kartlegge, systematisere, og tilgjengeliggjøre forskningslitteratur fra hele Norden
der kulturskole er forskningsobjekt eller der kulturskole er eksplisitt adressert.
Vi har tatt med fagfellevurderte artikler og alle vitenskapelige publikasjoner,
doktorgradsavhandlinger, forskningsrapporter samt masteroppgaver og fagartikler. Vi har vært
mest opptatt av nyere forskning, men har i prinsippet ikke satt noen grense bakover i tid for hva
som er relevant.
Rapporten forholder seg til Sverige, Norge, Danmak og Finland, og er skrevet på norsk, svensk og
dansk. Referanser på finsk har oversettelse av tittelen til engelsk eller svensk i hard parentes i
litteraturlisten.

Målgrupper og leserveiledning
Målgruppen for dette arbeidet er
·

kulturskolerådene og beslutningstakere i kulturskolefeltet i Norden.

·

forskere og utdanningstilbydere i Norden.

·

ledere, administratorer og lærere i praksisfeltet i Norden.

Denne rapporten gir ikke innsikt i hvilke akkumulerte resultater forskningen har fremskaffet for kulturskoleområdet. Å gi en oversikt over resultatene ville forutsatt en langt dypere gjennomgang samt
en vurdering av forskningens validitet. Intensjonen med dette prosjektet har først og fremst vært
å kartlegge hvilke tema som er berørt samt hva som er gjort, slik at beslutningstakere, forskere og
praksisfeltet får oversikt over feltet. Rapporten gjør det imidlertid lettere for leseren selv å oppsøke
den relevante forskningen og der søke eventuelle konkrete resultater. Det er mulig å lese hele
rapporten, men det er også tenkt at man etter behov kan gå rett inn i de temabaserte kapitlene.
Rapporten med de tilhørende litteraturlister kan også brukes som ren katalog over referanser.
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METODE
Målet har vært å fremskaffe, kartlegge, systematisere og tilgjengeliggjøre forskningslitteratur fra
hele Norden, der kulturskole er forskningsobjekt eller der kulturskole er eksplisitt adressert.

Søkemetoder

Idet kulturskolerelatert forskning er et forholdsvis nylig etablert område, og litteraturen som
eksisterer kommer fra forskjellige kunstfaglige felt, har vi måttet følge flere spor i søkningen.

Søk i databaser og på nett
Vi har gjort overlappende søk på nøkkelord i både nasjonale (Finland, Sverige, Norge og Danmark)
og internasjonale databaser, i enkelte institusjoners databaser. I tillegg er det gjort åpne nettsøk.
Alle søk er gjort i året 2018. Følgende søkeord som identifiserer skoleformen kulturskole er brukt
i alle land:
• kulturskol*
• musikskol*
• kulturskul*
• musikkskol*
• dramaskol*
• musikinstitut*
• «grundläggande konstundervisning»
• «visual art* education»
• «basic education in the arts + research»
• «schools for performing art*»
• «taiteen perusopetus»
• «musiikkikoulu»
• «musiikkiopisto»
• «taidekoulu»
• «tanssikoulu»
Enkelte av disse søkene har favnet bredt, og har dermed vært kombinert med fag/emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

musik / musikk / musiikki
dans / tanssi
drama / draama
teater / teatteri
cirkus / sirkus
bild / kuvataide
visuell kultur / visuelle kunstfag
arkitektur / arkitehtuuri
slöjd / käsityö
ordkonst / sanataide
konst / taide
undervisning (ämnesnamn/fagemner i kombination, for eksempel «dans-/danseundervisning»)
didaktik (ämnesnamn/fagemner i kombination, for eksempel «dans-/dansedidaktik(k)»)
pedagogik (ämnesnamn/fagemner i kombination, for eksempel «dans-/dansepedagogik(k)»)
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Følgende databaser er brukt:
• http://swepub.kb.se
• http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
• https://www.uppsatser.se/
• http://www.ub.gu.se/sok/
• www.oria.no
• http://library.au.dk/
• helda.helsinki.fi
• uniarts.finna.fi
• finna.fi
• melinda.kansalliskirjasto.fi
• https://scholar.google.com/
Flere av disse databasene er overlappende.
Vi har funnet relevant materiale på større forsknings- og utviklingsprosjekters nettsteder:
• http://www.artsequal.fi/en/publications
• https://www.lastenkulttuuri.fi/sv/bra-att-veta-om-barnkultur/forskning-och-statistik/
• http://www.artsedu.fi/fi/etusivu
Det har også vært gjort generelle nettsøk.

Personlig henvendelse til relevante forskere i feltet
Forskning der kulturskole er omdreiningspunkt er et forholdsvis nytt felt. Det er ennå ganske få
forskere som beskjeftiger seg spesielt med kulturskole. Vi har derfor tatt kontakt via e-post til
forskere i Norden som vi kjenner til at har bedrevet kulturskolerelatert forskning, og bedt om
litteraturlister fra deres egen forskning og tips om relevant forskningslitteratur de kjenner til. Der
det har vært liten respons per e-post, har vi i enkelte tilfeller også fulgt opp med telefonsamtaler.
Det har også vært gjort henvendelse i Nettverk for kulturskolerelatert forskning1 via deres facebook
side, der vi har bedt forskere om å rapportere inn egne relevante publikasjoner.

Bruk av litteraturlister fra relevante tekster
Vi har gått gjennom litteraturlister i artikler/avhandlinger for å spore henvisninger til materiale
som kunne være relevant å ta med.

Strategi for å finne relevant litteratur utenfor musikkområdet
Da alle de involverte i arbeidsgruppen har primær bakgrunn fra det musikkpedagogiske feltet,
og fordi vi også kjenner til at det er innenfor det musikkpedagogiske fagmiljø er gjort mest
kulturskolerelatert forskning, fant vi at det var behov for en strategi for å spore opp kulturskoleforskning fra andre kulturskolefag enn musikk.

1 Det nordiske Nettverk for kulturskolerelatert forskning er et interessenettverk for forskere som er interessert i kulturskolen. Det arrangeres forskningskonferanse annethvert år og det eksisterer en mailingliste og en facebookgruppe.
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Vi kjenner til at fagmiljøene innenfor de andre kulturskolefagene generelt har en svakere til
knytning til kulturskole. Dette er naturlig, siden kulturskolefeltet historisk springer ut av de
kommunale musikkskolene, der musikk fortsatt utgjør mesteparten av aktivitetsporteføljen.
Profesjonsutdanningene for andre kunstfag er mer spredt og mindre fokusert rundt kulturskolen
enn hva tilfellet er for musikk, og samarbeidet mellom kulturskolens praksisfelt og utdanningsog forskningsmiljøene i universitets- og høgskolesektoren er derfor noe svakere.
Derfor har vi sett det som en viktig oppgave med denne oversikten å legge til rette for å samle
forskning også rundt de andre fagene. På den måten kan vi bidra til å samle både forsknings- og
praksismiljøer innen de mindre kulturskolefagene. Vi har lagt stor vekt på å spore opp den
forskning som er gjort ut i fra andre kulturskolefag. Vi har i enda større grad enn for musikkfeltet
tatt kontakt med sentrale fagforskere for å sikre at alt er kommet med. Likevel må vi gå ut ifra at
det fins relevante arbeider som ikke har latt seg spore opp.
Vi vil særlig oppfordre til økt forskningsfokus på kulturskole innenfor disse kunstfagene, og om å
melde inn forskning på kulturskole fra andre kulturskolefag enn musikk, dersom vi har oversett noe.

Utvalg

Resultatene fra de søk som ble gjort ble deretter silt gjennom de kriterier for relevans og nivå
som lå til grunn for prosjektet og som arbeidsgruppen har blitt enige om. Avgrensningen er gjort
til forskningslitteratur fra hele Norden der kulturskole er forskningsobjekt eller der kulturskole er
eksplisitt adressert. Det har vært vanskelig å føre en helt konsekvent linje, men vi har bestrebet
oss på å gjøre gode vurderinger. I tilfeller der tekstens relevans i forhold til kriteriene har vært tvilsom, er det gjort en særskilt vurdering. I disse tilfellene har et minstekriterium vært at begrepet
«kulturskole» eller tilsvarende i alle fall skulle være eksplisitt nevnt i teksten.
En noe mer sjenerøs bedømming har vært brukt der fagperspektivene (ämnesvalget) ikke tilhører
musikkfaget. Siden vi har sett at disse fagemnene i senere tid gis økende rom i kulturskolen samt
at det er økt vekt på utvikling mot større kunstfaglig bredde, anser vi det som viktig å inkludere
forskning om for eksempel dans, drama og visuelle kunstfag – selv om kulturskole bare i veldig
liten grad berøres i mange av disse forskningsarbeidene.
Også musikkterapi og annen virksomhet rettet mot mennesker med funksjonsnedsettinger har i
senere tid vokst innenfor kulturskolenes praksisfelt. Likevel nevnes kulturskolen sjelden eksplisitt
i musikkterapeutisk forskning. Dette kan ha gjort at en del slike publikasjoner ikke har blitt fanget
opp i våre søk, eller er utelatt fordi ikke kulturskolen er eksplisitt adressert i denne forskningen.
Da det finske kulturskolesystemet skiller seg en del fra de øvrige nordiske landene2, har også
litteraturutvalget fra Finland vært gjort noe romsligere i forhold til kravet om at kulturskole skal
være forskningsobjekt eller eksplisitt adressert i forskningen.

2 For en innføring i det finske systemet, se https://www.oph.fi/utbildning_och_examina/grundlaggande_konstundervisning
https://www.oph.fi/download/125106_Meddelande_16_2008.pdf.pdf
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Følgende publikasjonstyper har vært inkludert:
Vitenskapelige artikler, doktorgradsavhandlinger, bøker basert på forskning, bokkapitler,
antologier, publiserte konferansebidrag, vitenskapelige rapporter samt også i noen grad
fagartikler, policydokument og statlige utredninger. Det er ikke gjort vurderinger av verken
vitenskapelighet eller forskningsmessig kvalitet for denne rapporten. Vi har også valgt å ta med
masteroppgaver – når disse har vært sporet opp av våre søk, er allment tilgjengelige eller nevnt
som referanser i annen forskning.

Koding

Selve kodingen er foretatt ut fra forfatterens egne stikkord og fra abstrakter. Arbeidsgruppa har
også generell kjennskap til mange av tekstene, og har derfor kunnet konsultere hverandre i
tvilstilfeller eller der det ikke fantes gode abstrakter. I mange tilfeller er også fulltekstdokumentet
konsultert.
Ut ifra tidligere kjennskap til det kulturskolerelaterte forskningsfeltet, ble et antall kategorier for
koding foreslått tidlig i søkeprosessen. Kategoriene ble valgt med formål å være meningsfulle for
tiltenkte lesere, og for vår tolkning av dette forskningsfeltet ut i fra tidligere kjennskap.
Disse var: «land», «publikasjonstype», «fag/ämne», «metodikk/didaktikk (med presisering av
fag og eventuelt instrument)», «struktur og lederskap», «policy og politikk», «demokrati og
inkludering» samt «samarbeid grunnskole og kulturskole».
Gjennom hva en kan kalle en abduktiv metode har vi latt det stadig voksende materialet prege
og informere kodingen og kategoriene. Etter å ha fått nærmere kjennskap med materialet ble
kategoriene «historisk», «profesjonsrelatert», «elevperspektiv», og «El Sistema» lagt til.
Kategoriseringene har vært flittig diskutert i arbeidsgruppen, for å tilstrebe likhet i kodingen.
Vi har sett disse kategoriene som provisoriske gjennom prosessen, og oppfattet dem å
være problematiske å definere med nøyaktighet, men likevel også funksjonelle. Under
kategoriseringsprosessen har vi hatt et åpent annet-felt, for å skrive stikkord for tekster som vi
ikke har kunnet skrive inn under de etablerte kategoriene. Formålet med dette var å se om det
skulle oppstå kategorier som vi burde etablere.
Resultatet av denne delen av prosessen ble riktignok ikke alltid nye kategorier. De fleste ord ble
siden ordnet inn under allerede eksisterende kategorier. Noen eksempler på slike nøkkelord er:
«kjønn/genus», «migrasjon», «mobbing», «normbrytende funksjonalitet» og «musikkterapi»
som nå inngår i demokrati og inkludering, «notelesning» som inngår i metodikk/didaktikk,
«orkesterklasser» som inngår i samarbeid med grunnskole og «regi» som inngår i drama.
Ingen av kategoriene, foruten «publikasjonsformat», er gjensidig utelukkende. Derfor vil mange
referanser finnes igjen i flere kategorier. En del referanser som ikke har falt direkte inn under våre
kategorier, eller som kun tilhører de store kategoriene (især fag/ämne eller profesjonsrelatert) er
ikke behandlet eksplisitt, da dette ville sprenge rammene for dette prosjektet. De finnes imidlertid
i dedikerte referanselister, som vi antar kan være til hjelp for lesere med spesielle interesser mot
disse kategoriene.
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RESULTATER

Vi har inkludert 570 referanser i denne oversikten. De er ordnet alfabetisk i en fullstendig
referanseliste til slutt i rapporten. Alle litteraturhenvisninger i tekst samt inkluderte arbeider
som ikke er kommentert spesielt under noen kategori, er å finne der. I tillegg til dette har vi laget
separate referanselister for følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Publikasjonsformat: Doktorgradsarbeider
-Publikasjonsformat: Master
-Fag/ämne: Musikk
-Fag/ämne: Dans og sirkus
-Fag/ämne: Drama
-Fag/ämne: Visuell kunst / sløyd / kunst og håndverk
-Fag/ämne: Skapende skriving / ordkunst
-Fag/ämne: Ikke fagspesifikt / generelt
-Tema: Policy / politikk
-Tema: Struktur og lederskap
-Tema: Demokrati og inkludering
-Tema: Kulturskolen i samarbeid med grunnskole
-Tema: Historiske perspektiver
-Tema: Profesjonsrelatert
-Tema: El Sistema
-Tema: Elev- og foreldreperspektiv

Disse listene fins i en separat pdf-fil på nettstedet til kulturskoleradet her:
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/forskningsoversikt
Av plasshensyn er de ikke tatt inn i denne rapporten.
De ulike kategoriene i denne rapporten legger opp til ulike presentasjonsformer. Noen kombina
sjoner av kategorier er også spesielt interessante å se på. For noen kategorier vil forskningsvolum
og kvantitet være interessant, men de er for store til å kommenteres nærmere. I andre kategorier
vil det være mulig å gå dypere inn i materialet og forsøke å utlegge de ulike fokus som berøres
gjennom forskningen. Vi har også måttet balansere arbeidsmengde og grundighet med hva vi antar
er forsknings- og praksisfeltets behov og ønsker av en slik kunnskapsoversikt. Siden forfatterne
i denne rapporten også har forskjellig befatning med de forskjellige kulturskolesystem og forskningstradisjoner i de forskjellige land er det naturlig at fremstillingen i de enkelte kapitler har stor
variasjon. Dette har i arbeidsgruppen vært erfart en stor ressurs mer enn en svakhet, men det kan
ha gått ut over den indre sammenhengen iFigur
denne1:
rapporten.
(Ca) antall tekster inkludert i

denne rapporten

PUBLIKASJONSFORMAT

Figur 1: (Ca) antall tekster inkludert i denne rapporten
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Om master- og doktorgradsarbeider
Nesten halvparten av referansene vi har funnet er masteroppgaver. Vi har inkludert disse, selv om
masteroppgaver normalt ikke regnes som forskningslitteratur. Vi begrunner dette med at mengden
masteroppgaver som er skrevet om kulturskole kan si noe om tilveksten av forskning innenfor
dette forskningsområdet. Avgrensningen mellom masteravhandlinger og oppgaver på lavere
nivåer har vist seg komplisert, siden de forskjellige landene og lærestedene benytter – og har
benyttet – ulike utdanningssystemer og benevnelser. Oppgaver som er skrevet innenfor rammen
for svensk yrkeseksamen på avansert nivå inkluderes i vår oversikt, i tillegg til alle de oppgaver
som benevnes som «master». Den danske motsvarigheten til dette kalles «kandidat speciale», og
er inkludert på lik linje som den finske «pro gradu». Tilgjengeligheten både til disse oppgavene
og masteroppgaver varierer. Vi har bare inkludert oppgaver som forholdsvis enkelt lot seg spore
gjennom de søk vi har gjort, og som oppleves relevante i forhold til våre utvalgskriterier.
Hva gjelder ph.d-avhandlinger har vi valgt å bruke fellesbetegnelsen doktorgradsarbeid/doktor
avhandling, som betegner alle type avhandlinger på samme nivå som ph.d, uavhengig av hva
universitet og høgskoler benevner det som.

LAND

Vi har søkt etter relevant litteratur for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det ble vurdert også å
inkludere Island, og det er gjort tilfeldige søk for dette, men utelukkende på engelsk og skandinaviske
språk, siden vi ikke hadde islandsk representasjon i arbeidsgruppen. Vi presiserer derfor at denne
rapporten forholder seg til Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Kodingen på land ble gjort både med tanke på fordeling av oppfølgingsansvar
arbeidsgruppemedlemmene imellom samt fordi det kunne være interessant å se om tematikk er
tillagt forskjellig vekt i forskjellige land. «Land» er blitt en underkategori i flere av de tematiske
kapitlene. Vi har for øvrig ikke gjort noen systematisk sammenlikning av tematikken eller volumet
for de fire land. Dette fordi både kulturskolesystemene og -situasjonene er så ulike.

FORSKNING MED FAGFOKUS

I denne kodingen har vi identifisert hvorvidt kilden har et kunstfaglig fokus. Vi har inkludert de
arbeidene der datagrunnlaget eller hovedtemaet for forskningen lar seg identifisere under et kulturskolefag. Vi har brukt følgende kategorier svarende til kulturskolefagene i Norge: musikk, drama, dans,
visuell kunst (dels med underkategorier sløyd, håndverk, video og bilde og liknende) skapende skriving/
ordkunst og sirkus.
Noen tekster forholder seg til flere kulturskolefag, eller har et flerkunstfaglig eller tverrfaglig
fokus. De er kodet enten som «alle» (der det legges vekt på mange kulturskolefag i samme
rapport) eller som det eller de fagene som er lagt mest vekt på. Derfor er antallet referanser
under de ulike fag summert noe høyere enn det totale antall referanser, fordi noen referanser
er registrert under flere enkeltfag. Hensikten er uansett bare å si noe om hvilke fag som er
berørt, og gi en oversikt som kan være til nytte for dem som spesielt søker etter fagrelevant
kulturskoleforskning innenfor ett kulturskolefag, som de her vil finne i dedikerte referanselister.
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Mange kilder forholder seg ikke til fag i det hele tatt, men omhandler organisatoriske, generelt
pedagogiske eller tematiske forhold i kulturskole. De er kodet under «fag/ämne»-kategorien til
«ikke fagspesifikt / generelt».
Det var en klar forventning om at blant disse referansene ville et stort flertall handle om musikk,
eller være skrevet med en musikkfaglig inngang. Musikk er det desidert største kulturskolefaget
uavhengig av regnemåte. I Norge utgjør det i 2018 omlag 60% dersom en regner i antall elevplasser.3
Følgende figur viser fordelingen i alle referansene:
Figur 2: Fagfokus i absolutte tall og prosent

I tillegg til musikkfagets store overvekt i kulturskoleforskningen er det plausibelt å anta at det også
er en overvekt av musikkpedagogiske forskere som interesserer seg for kulturskolen generelt.
Dette kan vi se av at mange av tekstene som vi ikke har kategorisert som musikkfaglige likevel er
skrevet av musikkpedagogiske forskere eller publisert i musikkpedagogiske publikasjoner.
Det er vanskelig å tallfeste dette helt presist. Vi kjenner materialet tilstrekkelig til å kunne si at
også en stor del av den forskningen i vår oversikt som omhandler ikke-kunstfaglige tema (for
eksempel ledelse eller policy) er produsert av forskere innenfor musikkpedagogikk. Vi kan derfor
anta at det forskningsmessige blikket på kulturskole generelt, er enda mer musikkpedagogisk
farget enn det som kommer fram i oversikten ovenfor.
Dersom en ser bort fra referansene uten fagfokus er fordelingen som vist i diagrammet som følger
her. Dette anskueliggjør balansen i den kulturskolefaglige litteraturen vi har sporet opp.
Figur 3: Fagfokus i absolutte tall og prosent (kun fag):

3 I Norge finnes det årlig oppdatert statistikk for kulturskoleområdet der fagfordelingen kan vises.
Se https://gsi.udir.no/
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Masteroppgaver
En interessant øvelse kan være å se hvordan fagfordelingen forholder seg innenfor masterav
handlingene. En hypotese kunne være at fordelingen innen masteroppgavene predikerer forskningsvolum og -tematikk i tiden framover. Ved å studere masteroppgavene spesielt kan en altså
finne hvilke tema som er mest behandlet, og som det er naturlig å anta vil gjenfinnes i ny forskning
på høyere nivåer senere. Diagrammet taler for seg selv hva gjelder faglig balanse i masteroppgavene:
Figur 4: Fagfokus i masteroppgaver i absolutte tall og prosent (kun fag):

En strategisk og målrettet innsats for å øke kulturskoleforskningen med andre fagfokus enn
musikk vil være nødvendig dersom kulturskolene skal styrke posisjonen for disse fagene. Det vil
også på sikt kunne bygge forsknings- og fagmiljø som sikrer utdanninger og utvikling innenfor
flere kunstpedagogiske felt.
For komplett referanseliste for de enkelte kulturskolefag,
se https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/forskningsoversikt

PROFESJONSRELATERT

Forståelsen av hva som er profesjonsrelatert, kan variere. Vi har i vår koding forstått dette til å dreie
seg om arbeid som har minst ett av følgende to kjennetegn:
1. Forskning som handler om kulturskolens profesjoner, der profesjonsidentitet ofte er i sentrum.
Ofte handler dette om hvordan kulturskolelærere forstår seg selv og sin profesjon.
Eksempler på dette er doktorgradsarbeidene til
•
•
•
•
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Broman-Kananen (2005), som skriver om hvordan det er å være lærer i
musikklæringsinstitusjonenes brytningstid.
Tivenius (2008), som gjør en typologisk studie av musikklærere i kommunal musikkskole.
Angelo (2012b), som tar for seg profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser
Jordhus-Lier (2018), som gjør en diskursanalyse omkring musikklæreres
profesjonsforståelse i norsk kulturskole.
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2. Forskning der profesjon er tema i et videre perspektiv. Eksempler på dette er spørsmål om
hvordan studenter forberedes til profesjonen kulturskolelærer, studier av lærerpraksiser,
profesjonsutvikling eller hvordan institusjonelle profesjonspraksiser skapes.
Eksempler på dette er doktorgradsarbeidene til
•
•
•

Holst (2013b), som ser på både grunnskolefeltet, musikkskolefeltet og lærerutdanningen
samt drøfter profesjonsviten og lærerkompetanse.
Björk (2016), som ser på relasjonelle faktorer mellom den profesjonelle musikklæreren
og eleven.
Jonsson Widèn (2016), som skriver om bildelæreres profesjonelle utvikling i ulike
skoleformer i møte med samtidskunst.

Av de doktoravhandlingene vi har kategorisert fins 23 stykk under kategorien profesjonsrelatert.
Totalt fant vi hele 165 arbeider som kunne kategoriseres under denne kategorien. Vi ser at
materialet fordeler seg på ulike fag og tematikker.
Innenfor våre rammer var det ikke mulig å arbeide seg gjennom hele materialet i den dybden som
er nødvendig for å kunne gi en grundig innholdsoversikt. Vi konstaterer at relativt mye av kulturskoleforskningen i de nordiske land lar seg plassere under kategorien profesjonsrelatert, og
henviser for videre studier til den dedikerte litteraturlisten for denne kategorien.
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/forskningsoversikt
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DIDAKTIK/METODIK

Texterna som behandlar olika didaktiska eller metodiska perspektiv har nedan kategoriserats baserat på ämne och instrumentgrupp eftersom en sådan indelning uppfattats som den mest relevanta.
Andelen svenska och norska texter är stor bland de didaktiska texterna då vi hittat 39 svenska och
37 norska texter i kategorin medan 15 är danska och 11 finska. Det finns också en tydlig dominans
av texter med musikperspektiv jämfört med texter om drama/teater, visuell konst, dans eller andra
ämnen. Då kategorin domineras av masteruppsatser förklaras de stora skillnaderna i antal förslagsvis
av det faktum att vi funnit betydligt fler masteruppsatser med musikinriktning totalt i Sverige och Norge
än i Finland och Danmark. Av alla masteruppsatser i översikten har 32 procent ett didaktiskt fokus.
Man kan också urskilja en tendens att det är just i masteruppsatserna som man kan se en särskild
fokusering på enskilda instrument medan annan forskning oftast tar ett vidare perspektiv på de
didaktiska frågorna.
Vi har delat in avsnittet i rubrikerna: övergripande musikdidaktik, blåsinstrument, stråkinstrument,
övriga musikinstrument, ensemble sång och kör, övriga musikdidaktiska intresseområden och
övriga ämnesdidaktiska ämnen (dans, visuell konst och teater).

Övergripande musikdidaktik
West och Rostwall (2001) har studerat situationer i instrumentalundervisning i kulturskolekontext
på mikronivå och analyserat dem ur ett institutionellt perspektiv med fokus på interaktion. De fann
att undervisningen var kraftigt lärarstyrd med ett särskilt fokus på själva notbilden. Författarna
förhöll sig kritiskt till att eleverna ofta hade ett väldigt lågt inflytande i interaktionerna och i undervisningens innehåll vilket författarna menade försämrade elevernas möjligheter till lärande.
R. Andersson (2005) har undersökt vilka slags pedagogiska filosofiska utgångspunkter som kan
tänkas ligga till grund för de didaktiska val som instrumentallärare i kulturskola gör, det vill
säga var lärarna får sina pedagogiska idéer ifrån. Utgångspunkterna i lic-avhandlingen är byggda
på didaktiska frågor som handlar om vad som fokuseras i undervisningen, hur undervisningen
utformas och vad som ses som syftet med undervisningen. Andersson fann att instrumentallärares
sätt att undervisa i stor utsträckning influerats av hur de i sin tur blivit undervisade av sina
lärare under uppväxten. Även Lyngseth (2018) skärskådar den epistemologiska grunden för
instrumentaldidaktik. En masteruppsats med ett liknande intresse är Carlssons (2006).
Blix (2018) har undersökt läroböcker för nybörjarundervisning på musikinstrument. Analysen
utgick från ett kritiskt perspektiv och Blix fann att innehållet i böckerna i stor utsträckning
handlade om övnings- och kontrolluppgifter vilka i låg grad uppmuntrade till kritisk och kreativ
reflektion.
Ilomäki (2012) har intagit ett övergripande perspektiv på lärande i finska musik- och kulturskolor
och analyserat hur förutsättningar för lärande har förändrats. Ilomäki diskuterar i artikeln hur
traditionella och snäva lärandemål har förlorat legitimitet utifrån att mera öppna, dialogisk
baserade och kreativa förhållningssätt till lärande vunnit insteg. M. Anttila (2004) har i sin bok
analyserat relationen mellan uttalade mål och själva praktiken i musikundervisning i finska
grundskolor på lägre respektive högre nivå.
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Holst (2013b) har intresserat sig för ett helhetsperspektiv på musikundervisning i grundskolan,
i musik- eller kulturskolan liksom i högre musikutbildningar (2013b). Högre musikutbildning
består av dels professionshögskolor med en inriktning mot undervisning i grundskolor och dels av
konservatorier med en inriktning mot undervisning i musik- och kulturskolor. Holst har studerat
vad som händer på ett institutionellt och didaktiskt plan då olika kontexter möts och hur detta kan
antas hänga samman med olika slags högskoleutbildningar i musik i Danmark (Holst, 2013b). I
Holsts forskning har just dimensionen där grundskoleundervisning och kulturskoleundervisning
möts – ”det tredje rummet” – fokuserats (Holst, 2011b, 2016, 2017a, 2017b, 2018b) Holst har
identifierat en utvecklingspotential med didaktiska implikationer utifrån verksamhet i just denna
skärningspunkt. Han ser en särskild potential då samarbetet sker som ett partnerskap mellan
de olika institutionerna så att de institutionella särdragen som hör samman med respektive
kontext beaktas. Ett problem som Holst identifierat i det danska kulturskolesystemet handlar om
att det till stor del saknats allmän musikundervisning som mellanled mellan den obligatoriska
musikundervisning och den frivilliga mera exklusiva musikundervisningen (2017b) Då många
projekt utvecklats inom ramen för satsningen Åben skole (2018b) har på senare tid många fler barn
fått ta del av musik- och konstundervisning. Enligt Holst uppfattas det som mycket värdefullt för
barnen (2018a), och representerar ett helt nytt arbetssätt för Köpenhamns kommun (Holst, 2017a)
Vi har funnit flera masteruppsatser som undersöker didaktiska perspektiv på ett övergripande
sätt. Begreppet community music, och relaterade didaktiska och metodologiska strategier har
stått i centrum i Boeskovs masteruppsats (2015) som analyserade musikundervisning i fängelser.
Arapidise (2012) undersöker hur undervisningsstrategier kan främja eller hämma elevernas
förmåga att självständigt skapa en särskiljande uttrycksförmåga. Hur relationer mellan lärare
och student/elev och dialogisk kompetens utvecklas i instrumentalundervisning har undersökts
i två masteruppsatser; av Lannerö (2012) och av Brorsson Trell (2013). Frostenson (2016) har
utfört ”learning study” för att belysa didaktiska aspekter av egen undervisningspraktik. Hellström
(2011) har undersökt undervisningens upplägg och genomförande i kulturskola i jämförelse med
undervisning i studieförbund, medan A. K. Andersson (2015) har undersökt didaktiska aspekter i
den undervisning som ges i musikpedagogen Felix Sauls privata konservatorium.
Också flera andra studier analyserar didaktik på övergripande nivå. Det gäller Josefssons
masteruppsats (2018), som undersökte hur instrumentallärare i kulturskola ser på begreppet
förväntningar och hur förväntningar på elever kan påverka undervisningen. Muotka och Tagesson
(2011) har fördjupat sig i hur svenska musiklärare i kulturskolor skapar informella kursplaner
utifrån musikpedagogiska traditioner då den svenska kulturskoleundervisningen inte regleras
av några centrala styrdokument. Olofssons och Wibergs masteruppsats (2009) handlar om hur
instrumentallärare förbereder elever för framträdanden, och Schades kandidat speciale (2010)
diskuterar fenomenet konserter ur didaktiska perspektiv. Ericssons master (2013) fokuserade
instrumentalelevers övande.
Johannesen (2003) har belyst instrumentalundervisningens innehåll i norska kulturskolor på ett
övergripande plan medan Johnsen (1995) tittat på hur kulturskoleundervisning kunde förnyas
utifrån didaktiska verktyg. Kines (2012) har undersökt streamingmedier som pedagogiskt verktyg i
instrumentalundervisning och Tveiten (2016) har undersökt feedback och hur instrumentallärare i
kulturskola använder sig av verbala och ickeverbala sätt att utvärdera och bekräfta elever.
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Utveckling av metoder för gruppundervisning har varit i fokus i några, främst norska, master
uppsatser. Thastum (2018) har undersökt instrumentalundervisning med särskilt fokus på enskildrespektive gruppundervisning och Elvhaug (2008) har belyst vilka erfarenheter instrumentallärare
har av grupp- respektive enskild undervisning. Koren (1979) liksom Uddu (1977) har fokuserat
gruppundervisning i piano. G. Holst (2013) har i en dansk rapport belyst didaktiska perspektiv på
gruppundervisning där eleverna spelar samma instrument. I såväl masteruppsats som bokkapitel
har Fjeldstad undersökt didaktiska aspekter av fiolundervisning i grupp inom El Sistemaverksamhet i Norge (Fjeldstad, 2017a, 2017b).

Blåsinstrument
Angelo har i såväl doktorsavhandling (2012b) som artikel (2016a) undersökt skärningspunkten
mellan en instrumentallärares professionsförståelse och didaktiska implikationer. En hornlärares
undervisningsstrategier står i centrum med speciellt fokus på makt, identitet och kunskapsutveckling.
Två svenska masteruppsatser intresserar sig för tvärflöjten – Melander (2017) som fokuserat på
undervisningsmaterial och Seger (2018) som undersökt vad som kan ligga bakom elevers val att
spela tvärflöjt. Martinsson (2014) fokuserade instrumenten oboe och fagott och den alltmera sällsynt
förekommande undervisningen på dessa instrument i de svenska kulturskolorna medan Hübinette
och Jönssons (2015) studie lyftar hur träblåsundervisning som kombinerar elevinriktning och innehålls
inriktning med ensemblespel kan resultera i en levande ”träblåsundervisning som lyfter i motvind”.
Mässingsinstrumenten har stått i centrum för några masteruppsatser. Lindberg (2017) har skrivit
om elevers syn på instrumentet trumpet medan Bermingrud (2017) och Alstad (2011) studerat hur
pedagoger i mässingsinstrument lär ut noter respektive blåsteknik. Gravningsmyhr (2018) har
undersökt hur undervisning i trumpet kan förverkligas i barnehagen/förskolan.

Stråkinstrument
Fjeldstad har i såväl masteruppsats som bokkapitel (2017a, 2017b) undersökt didaktiska aspekter
av fiolundervisning i grupp i Norge. Villkor för lärande genom gruppundervisning respektive enskild
undervisning ingick i undersökningen. Barantseva (2017) har undersökt undervisningsböcker för fiol.
Förutom fiol har även cello och viola stått i centrum för masteruppsatser. Larsson (2011) har
fördjupat sig i faktorer som motiverar elever att spela cello medan F. Andersson (2014) kartlagt
olika slags didaktiska val vad gäller i rekrytering till och undervisning i viola.

Ensemble, sång och kör
När det gäller körsång har Zadig skrivit såväl en lic-uppsats som en doktorsavhandling (2011,
2017). Texterna handlar om hur körsångare medvetet och omedvetet samarbetar i flerstämmig
körsång för att hålla sig till sina respektive stämmor. Zadig har utvecklat en forskningsmetod som
bygger på inspelning och analys av enskilda röster. Resultatet illustrerar hur de respektive
körsångarna påverkar varandra både formellt och in formellt.
Sång har stått i centrum för några masteruppsatser som till exempel Melhus (2012) och
Herjuaunes (2016). Sistnämnda undersökte sångundervisning i relation till gehörsträning.
Poulsens masterprosjekt (2017) hade ett fokus som liknar Zadigs (2011, 2017) och undersökte hur
den enskilda rösten förhöll sig till körklangen som helhet. Trudslev (2014) har koncentrerat sin
master kring amatörkörsång.
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Vartiainen (2010) har i en rapport från doktorsarbete undersökt didaktik för att leda och dirigera
orkestrar i högre musikutbildning. Dirigeringsteknik och instuderingsteknik undersöktes såväl
som interaktionen mellan deltagare.
Ensembleundervisning har vidare stått i centrum för tre masteruppsatser i vårt urval. Solheims (2013)
uppsats behandlade instrumental- och blåsorkesterundervisning Solheim, 2013, medan Petersen (2007)
fokuserade kammarmusicerande i kulturskola och Fiskum (2015) samspel och ensembleledning.

Övriga musikinstrument
Didaktik för pianoundervisning när det gäller barn med inlärningssvårigheter stod i centrum för
Hasus doktorsavhandling (2017). Hasu betonade hur inlärningen visade sig vara avhängig av elevernas motivation och av i vilken grad undervisningen anpassades efter individuella svårigheter.
Junttu (2010) har i rapportform bidragit med en ”portfölj” innehållande förslag på metoder för att
förnya didaktiken för pianoundervisning på lägre nivåer med hjälp av internet och otraditionella
metoder. Didaktik för pianoundervisning stod i centrum också för Leikvolls masteruppsats och
doktorsavhandling (2009, 2017) där såväl kvantitativa som kvalitativa metoder användes för att
undersöka olika metoder för notinlärning på nybörjarnivå. Leikvoll (2017) relaterar notinlärning till
barns kognitiva utveckling och jämför med barnens utveckling av läs- och skrivförmåga.
Angelo (2016b) har undersökt hur olika slags instrumentallärare förhåller sig till musiklärarens expertis
och mandat att avgöra vilket slags undervisning som ska genomföras. I undersökningen refererade
Angelo till några av sina tidigare studier där en jazz-pedagog, en lärare med en kombinationstjänst
på landsbygden, en hornlärare och en lärare i Gamelan-musik hade stått i centrum för studierna.
(Se även ovan under ”Blåsinstrument” och kategorin om profession om Angelos forskning.)
Flera masteruppsatser, som till exempel Hems (2002) handlar om didaktik för pianoundervisning.
A. Persson (2016) undersökte hur lärare i kulturskola använde kreativt skapande i sin pianounder
visning. Nilssons (2017) studie syftade till att ringa in elevers motivation till att spela piano.
Holter (2018) undersökte olika böcker för pianoundervisning och Lunde (2018) undersökte hur
Suzukimetoden fungerade för pianoundervisning.
När det gäller slagverk har vi hittat tre didaktiskt inriktade masteruppsatser. Novas (2005) liksom
Odland (2008) har skrivit om slagverksmetodik i norska kulturskolor medan Dahlstedt (2017)
diskuterar notbaserad kontra gehörsbaserad slagverksundervisning.
Vidare har några masteruppsatser skrivits med gitarren i fokus. Tranøys (2013) masteruppsats
handlar om gitarrundervisning i kulturskolan liksom Fullus (2015) som belyser förutsättningar
för lärande i gitarr på kulturskola. Anderson (2012) har tagit fram en progressiv lärobok för
gitarrundervisning och Øien (2007) har undersökt internetbaserad gitarrundervisning. När
det gäller elgitarr har vi funnit en masteruppsats av Gunnarsson (2016) som undersökt hur
elgitarrlärare i kulturskola förhåller sig till noter i sin undervisning.

Övriga musikdidaktiska intresseområden
När det gäller musikdidaktiskt inriktade texter återfinns i detta stycke intresseområden som
snarare har en specifik inriktning än speciella musikinstrument i centrum.
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I Királys (2016) avhandling undersöktes hur gehörsträning kan underlättas med hjälp av digitala
verktyg. Metoden som utprovades bygger på moderniserad Kodály-metod inklusive solfége. Hur
digitala verktyg kan användas i undervisningen av barn med funktionsnedsättningar undersöktes
hos Kuvås (2017) och Hagström (2014). Kivijärvi och Kaikkunen (2013) skriver om didaktik utifrån
musikskolan Resonaari, finsk musikskola som specialiserat sig på undervisning för individer
med normbrytande funktionalitet. Digitala verktyg stod också i centrum hos Partti (2013) som
undersökte arbete med komposition på högstadiet. Vidare har Brändström och Högberg (1998)
skrivit ett bokkapitel som handlar om ett kompositionsprojekt där Piteå musikhögskola och
kommunala musikskolan i Luleå samarbetat.
Unkari-Virtanen och Vainio (2013) har i en artikel skrivit om didaktik för att undervisa i
musikhistoria. Vidare har Coban (2013) skrivit en masteruppsats som återgav hur flerkulturella
instrumentallärares bakgrund påverkat deras repertoarval och undervisning. Samuelsson (2013)
har i sin masteruppsats undersökt hur rytmik kan användas i instrumentalundervisning.
Slutligen har några masteruppsatser skrivits om improvisation och jazzensemble. Westergaard
(2011) handlar om jazzensembledidaktik. Fahlén (2018) fördjupade sig i hur musikpedagoger
upplevde improvisation och arbete med improvisation i sin undervisning. Björkegren (2012) kon-
centrerade sig på hur lärare med klassisk inriktning förhöll sig till improvisation i undervisningen
medan Nyland (1987) diskuterade hur improvisation kan användas i musikskoleundervisning.

Övriga ämnesdidaktiska ämnen: Dans, drama/teater och visuell konst
Vi har kategoriserat några studier inom dans, visuell konst och teater som didaktiskt inriktade.
Frischs (2010) doktorsavhandling handlar om barns tecknande i formella och informella kontexter. Studien är en kvalitativ komparativ studie som undersöker hur några barn upplever sitt
tecknande och vilka mål de såg i aktiviteten. En annan studie som vi kategoriserat som didaktisk är
Snellmans (2018) explorativa posthumanistiskt inramade studie med en titel som talar om ”ekon
ur den mörka, dunkla skogen”. Studien rör sig kring hur nutida konst kan presenteras didaktiskt
och hur konsten kan uppfattas affektivt av elever. Ulrichsen (2017) har undersökt hur det öppna
projektrummet Tenthaus Oslos inkluderande organisatoriska modell innebär didaktiska utmaningar
inom visuell konst då den generella skolkontexten möter kulturskolans organisering. Nielsen
(2009) har skrivit ett bokkapitel om dansdidaktik och Johansson (2017) har tagit fram metodik för
dansundervisning av barn med funktionsnedsättningar.
När det gäller masteruppsatser inom teater har Landell (2018) bidragit med en studie om
teaterlärararbetet som rör sig i spänningsfältet mellan professionsforskning och didaktik.
Teaterläraren förväntas, enligt studiens resultat, ta en pedagogisk arbetsledarroll som leder
arbetet framåt men också bidrar till processens konstnärliga dimensioner. Slutligen har Fopp
(2013) skrivit om hur personregi används i barn- och ungdomsteaterverksamhet. Fopp diskuterar
i studien de utmaningar som ligger i att bidra till barns och ungdomars utveckling av sina
uttryckssätt i teater.
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HISTORISKE PERSPEKTIV

I denne kategorien har vi plassert arbeider som gir historiske perspektiv på enten spesifikke kulturskoler eller hvor forutsetninger for musikk eller kulturskoler – lokalt, regionalt eller nasjonalt – er undersøkt. Mye litteratur nevner selvfølgelig historiske bakgrunnsfaktorer for musikk- eller kulturskolers
fremvekst eller påpeker historiske hendelser. Men dersom dette ikke har vært selve forskningsobjektet,
er det ikke tatt med her.

Sverige
I et bredt musikkpedagogisk perspektiv har Gustafsson (2000) studert det musikkpedagogiske
feltets fremvekst med fokus på årene 1900–1965. Han skriver generelt om ulike forutsetninger for
det musikkpedagogiske feltets framvekst, og musikkskolene som en del av dette.
T. Persson har skrevet en doktoravhandling og senere også en forskningsartikkel (2001, 2002) hvor
han behandler kulturskolefeltets fremvekst i Sverige. Han ser spesielt på fire kommuner: Mörbylånga,
Tranås, Kiruna och Borås, og fokuserer «det turbulente 90-tallet». I et bokkapittel har T. Persson
(2005) også skrevet om musikkskolene i et historisk perspektiv, og drøfter musikkskolene som
både samtidig og tidløs utdanning.
B. Lindberg og Olofsson (2009) ser på tidsperioden 1940–2000, og på historiske forutsetninger for
hvordan popmusikk ble en viktig del av musikkundervisningen i Sverige. I et vitenskapelig konferansepaper drøfter forfatterne spesielt utviklingen i Växjö og Hagströms musikskolas betydning for Sverige.
Et nærmere fokus på Växjö og utviklingen der fins også hos B. Lindberg (2010) og i en rapport fra
Agevall, et al. (2013). Thorgersen (2009) fokuserer den samme faktoren i musikkskoleutviklingen i
sin doktoravhandling som handler om Hagströms musikskola, og denne institusjonens betydning
for utviklingen av en mer demokratisk musikkutdanning i Sverige. Thorgersen viser hvordan Hagström hjalp til med å øke tilgangen til musikkopplæring gjennom sin geografiske utbredelse og ved
å senke prisene for å delta på musikkurs.
Noen svenske masteroppgaver har også historiske perspektiver. A. K. Andersson (2015) ser på en
forløper til kulturskolen, når hun studerer undervisning i barnegrupper ved Stockholms private kon
servatorium mellom 1930 og 1942, og musikkpedagogen Felix Saul. Göranzon (2013) skriver om hvordan Uppsala kulturskole ble formet. Oppgaven ser Uppsala kulturskole i sammenheng med nasjo
nale strømninger, og viser hvordan kulturskolen var en del av større nasjonale og lokale bevegelser.

Norge og Danmark
I Norge og Danmark fins lite kulturskolerelatert forskning med historiske perspektiv. Jørgensen
(2004) som i en artikkel gir en oversikt over det musikkpedagogiske forskningsfeltet i Skandinavia,
underbygger dette, idet historiske perspektiv ikke er nevnt som tema i den forskningslitteraturen
han har gjennomgått.
Kulturskolefeltets framvekst er som nevnt adressert og kommentert av flere, uten at det er gjort
til hovedsak eller underbygges av vitenskapelig forskning. Waagen (2011) har for eksempel mange
historiske referanser. Hun forteller om kulturskolens utvikling i et historisk perspektiv, men det er
først og fremst som kontekst for å forstå skoleslaget og ikke som forskningsobjekt. Waagen (2012)
behandler «100 år med musikkundervisning i Trondheim», og er en musikkhistorisk oversikt hvor
musikk- og kulturskolen inngår som et viktig element.
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Stakkeland (2017) har skrevet en rapport hvor de historiske forutsetningene for utviklingen av
undervisningstilbudet innen musikk i Vest-Agder. Her fokuserer han spesielt på kulturskolene.
Rapporten inneholder både et historisk tilbakeblikk og en nåtidsbeskrivelse.
Noen masteroppgaver bør også nevnes: Førdes hovedfagsoppgave fra 1988 (Førde, 1988), har et
overbyggende nasjonalt perspektiv, der han ser på de kommunale musikkskolene i Norge fra starten og fram til 1988. Berg-Lennertzen (1998) skriver om hvordan Namsos kommunale musikkskole
ble utviklet fra skole til ressurssenter i perioden fra 1982 til oppgaven ble skrevet. H. Johannesen
(2011) skriver om musikkfaget i den færøyske folkeskolen i perioden 1962 og frem til oppgaven ble
levert. Rasmussen (2014) undersøker i et kandidatspeciale de danske musikskolenes utvikling i
spenningsfeltet mellom musikkpolitikk og dannelse.

Finland
I Finland har Kuha (2017) undersøkt den tidlige historien til musikkinstituttene i Finland, og tar for
seg perioden fra 1882 til 1969 i sitt doktorgradsarbeid.
Heimonen har også arbeidet med historiske perspektiv med et særlig fokus på de juridiske og
legale reguleringene som bestemmende for den historiske utviklingen. I (Heimonen, 2004a)
skriver hun om utviklingen av de finske musikkskolene, og det juridiske perspektivet fins også i
andre arbeider: Om frivillig musikkundervisning i Sverige (Heimonen, 2004b) og i samarbeid med
Hebert om Norge og Finland (Hebert & Heimonen, 2013).
For øvrig er det historiske perspektivet bakenforliggende i flere finske arbeider der opplærings
systemet slik det fremstår i dag eller nødvendige endringer for fremtiden utforskes. Dette finner vi
hos Väkevä (2006), Korpela et al. (2010) og Laes et al. (2018).
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SAMARBEJDE KULTURSKOLE – GRUNDSKOLE

Dette afsnit er er i tre dele, om samarbejde specielt i musik, om samarbejde generelt og i
kulturskolens øvrige fag og om tilgængelige masteropgaver om samarbejde mellem grundskole og
kulturskole. Der er ikke foretaget en opdeling mellem lande. Det første afsnit om samarbejde i faget
musik, som er meget omfattende, er opdelt tematisk på grundlag af en kodningsproces. Det fremstår
som interessant at potentialer ved samarbejder er fremtrædende i behandlingerne. Samtidig
optræder der en række udfordringer med hensyn til professionsforståelser og -kompetencer,
uddannelse og ledelse. Det skal desuden nævnes at det er påfaldende, at der er fundet markant få
publikationer om kulturskolens øvrige fag.

Musik
Samarbejde og potentialer
I Norge udgav Dalin et al (1981) en omfattende evalueringsrapport af Samordnet Musikforsøg
(SMF) i Trondheim, Bjung og Sandnes fra 1974 til 1981. SMF havde til formål at samordne den
almene og den specialiserede musikoplæring fra børnehave, grundskole, gymnasium op til
højskole-, konservatorie- og universitetsniveau gennem at udvikle et tæt samarbejde mellem
musikskolen og grundskolen. Rapporten sammenfatter tre hovedkomponenter: 1. Den integrerede
musikskole som udgøres af et samarbejde mellem musikskolen, grundskolen og det frivillige
musikliv; 2. Åbent optag som skal muliggøre deltagelse for alle dvs. uden optagelsesprøve og
med et minimalt elevkontingent; 3. Gruppeundervisning i vokal- og instrumentalundervisning for
forskellige instrumenter.
I Sverige undersøgte Stålhammar (1995) interaktionen i en klasserumssituation i rammen af et
samarbejde mellem grundskole og musikskole, og hvordan man kan udvikle en undervisning der
kan stimulere og interessere alle kategorier af elever og skabe situationer, hvor de kan berige
undervisningen i en vekselvirkning. Samarbejdet ledte til en udvikling med et pædagogisk positionsskift fra en overvejende instruktivistisk og reproducerende tilgang til en mere eksperimenterende, aktivt deltagende, fællesskabsorienteret og producerende tilgang som sætter elevernes
viden og erfaringer i spil.
I Danmark gennemførte Holst (2008) evaluering af ”Musik for Alle” - et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune 2001 til 2008 på tre socialt stærkt belastede
skoler i kommunen. Evalueringen viste, at det i kraft af samarbejdet mellem musikskolelærere
og folkeskolemusiklærere lykkedes at skabe øget kvalitet i undervisningen. Imidlertid fremstod
en meget stærk polarisering mellem kompetenceprofilerne og en dermed manglende fælles
forståelse som barrierer for samarbejdsprocessen.
Som opfølgning på projektet ”Musik for Alle” (Holst, 2008) fulgte Holst i årene 2008-2011 et udviklingsprojekt ”Musik, Sprog og Integration” (Holst, 2011a) på en skole i Horsens i et stærkt
belastet område med en stor andel af familier med ikke-dansk etnisk herkomst. Ud over
elevernes udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer arbejdede projektet med
sproglig udvikling og integration. Gennem det treårige projekt blev der udviklet viden om, hvilke
kompetencer og arbejdsformer hos musiklære og musikpædagoger, der kan skabe de ønskede
resultater. Et konkret resultat af følgeforskningen var udarbejdelse af en (musik)didaktisk
systematik for gensidige samarbejdsformer.
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En kortlægning af samarbejde mellem grundskole og musikskole i Danmark (Holst, 2013a) viser
at så godt som alle musikskoler har et samarbejde med grundskoler. Få grundskoler har meget
samarbejde med musikskoler og mange har lidt eller intet samarbejde. Det bekræfter et billede
af en tendens til et musikalsk A-hold og et B-hold blandt grundskoler. Siden 1990 er musik- og
kulturskolerne i Danmark forpligtet til at samarbejde med grundskolerne, men grundskolerne
er ikke forpligtet til at samarbejde med musikskolerne og der peges på nødvendigheden af
en gensidig forpligtelse. Kortlægningen peger på at det gensidige samarbejde har et vigtigt
potentiale i forhold til at etablere en musikkultur på skolernes musikalske B-hold. Forpligtelsen
til et gensidigt samarbejde indføres senere samme år efter rapportens udgivelse. I det
aktuelle samarbejde mellem grundskole og musikskole i Danmark viser det sig (Holst, 2016) at
samarbejdet bidrager til udvikling af nye praksisformer for deltagelse i musikalske fællesskaber.
Samarbejdet bidrager hermed til kobling og åbning mellem de to institutionelle specialiseringer,
som et tredje felt.
I Norge undersøgte Brøske (2017) samarbejdet mellem kulturskole og grundskole i en virk
somhedsteoretisk ramme. Undersøgelsen peger på at de forskellige historiske traditioner,
undervisningstilgange og reguleringer bidrager til såvel muligheder som udfordringer i sam
arbejdet. Der argumenteres for, at gensidigt samarbejde med langsigtede mål og intentioner kan
lede til betydelig ekspansiv læring mellem institutionerne.
Samarbejdet i musik mellem folkeskole og musik- og kulturskole er i Danmark (Finn Holst,
2017c) inde i en stærk udvikling på området ensemble- og orkesterklasser, hvor nye
projekter løbende bliver etableret. Særligt interessant er udvikling af læringsarenaer og
undervisningsformer i samarbejdsfeltet som et tredje felt, der åbner for nytænkning som
overskrider såvel folkeskolens- som musikskolens traditionelle undervisningspraksis.
Samarbejde i det tværinstitutionelle tredje rum mellem musikskole og folkeskole i
Danmark udgør ifølge Holst (2018c) et aktuelt udviklingsrum for læringsarenaer og nye
undervisningsformer, med udvikling af fleksible undervisningsformer, som understøtter
elevernes motivation. For en bæredygtig udvikling af disse potentialer peger Holst på et
nødvendigt tværgående samarbejde mellem undervisning, uddannelse og forskning. Det
tværinstitutionelle samarbejde forstås således på to niveauer - 1) mellem musikskole og
grundskole (samt dagsinstitution) og 2) mellem undervisning, uddannelse og forskning.
I 'Spilstarten - for ligestillet tilgængelighed til instrumentalundervisning' (finsk tekst),
undersøgte Nikkanen (2018) spørgsmål om tilgængelighed gennem projektet Soittostartti
(Spelstarten). Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem grundskole og en privat
musikskole, hvor musikskolelærere kunne komme til grundskolen og undervise efter skoletid.
Holst (2018a) har i Danmark gennemført følgeforskning af et projekt i Københavns Kommune
2014-2018, som er placeret i feltet mellem grundskolen (mødet med alle børn) og musikskolens
breddeopgave i den frivillige musikundervisning. Formålet med projektet er at udvikle
strategier for, hvordan mange flere børn og unge kan deltage i frivillig musikundervisning. I
pilotprojektet er der udviklet strategier til at møde alle børn i første række i grundskolen samt
en række undervisningstilbud som er forskellige fra den traditionelle instrumentundervisning
i musikskolen. Det er et særkende at projekterne bygger på musikalske fællesskaber med
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musikken og musiceren i centrum, som skaber stor betydning og værdi for børnene. Værdien
bliver tydelig gennem børnenes glæde ved musikken og fællesskabet, som skaber særlige
muligheder for musikalsk oplevelse, fællesskab, motivation og læring.
Med talentudvikling som formål har der været et samarbejdsprojekt i Oslo mellem Majorstuen
skole, Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitut, Oslo Musikk- og Kulturskole og
Oslo Kommune. Projektet blev fulgt fra starten i 2011, indtil det blev fuldt udviklet i efteråret
2016. G. Johansen (2018) skriver i slutrapporten, der ser på hele projektet, at det ser ud til at
være meget succesfuldt, og at eleverne har opnået høj musikalsk kompetence. Han identificerer
alligevel nogle udfordringer, der bør videreudvikles, herunder forskellene mellem grundskolen
og konservatoriets kulturer.

Samarbejde og professionskompetence
Angelo (Angelo, 2012a, 2012b) diskuterer og problematiserer, hvordan en instrumentalpædagog i
en samordnet musiklærerstilling (grundskole – kulturskole) i Norge opfatter sit professionsmandat, og hvilken kompetence og legitimitet de fagprofessionelle bør have i en samordnet kunst- og
kulturuddannelse.
Emstad og Angelo (2017) undersøger et samarbejde mellem kulturskole og grundskole i Norge,
hvor musikskolen har overtaget ansvaret for musikundervisningen på 1. til 4. klassetrin i grund
skolen, hvor en begrundelse har været at eleverne i grundskolen fik musikundervisning af lærere
uden formel uddannelse i faget. Undersøgelsen påpeger, at en ekstern samarbejdsmodel, hvor
kulturskolen har en gæsterolle i form af salg af tjenester, er skrøbelig i mødet med kulturelle og
økonomiske barrierer.
Westby (2017b) beskriver en række udfordringer, som musiklærere oplever imellem undervis
ning i grundskolen og kulturskolen i Norge. Selv om faget hedder det samme i begge skoleformer,
er der store forskelle i læreplaner, krav og lovgrundlag. Med et didaktisk fokus diskuterer
Westby, hvordan musiklærere fra kulturskolen kan ses som ressourcelærere i grundskolen.
Musikoplæring og -undervisning foregår i de norske kommuner både i grundskole, kulturskole, videregående skole, i fritidslivet og i uformelle kontekster. Med udgangspunkt i den nye
rammeplan for kulturskoler fra 2016 drøfter Westby (2017a) konsekvenserne for forventninger
til kulturskolelærerrollen og hvilke kompetencer, der er behov for hos den professionelle kulturskolelærer på fremtidens arbejdsmarked.

Samarbejde og musiklæreruddannelse
Studier af samarbejdsprojektet OASE (Norge) mellem grundskole, kulturskole og musiklærer
uddannelse (Kalsnes, 2012a, 2012b) er gennemført med henblik på at høste erfaringer med
betydning for kulturskolens og musiklæreruddannelsens videre udvikling. Studiene fokuserer
på studenternes udvikling af musiklæreridentitet og professionsforståelse i feltet mellem undervisning i grundskole og kulturskole og udøvelse og formidling af musik til børn og unge.
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En undersøgelse af professionsviden og lærerkompetence i grundskole og musikskole viser en
stærk og tiltagende polarisering i uddannelserne i Danmark mellem en pædagogisk vægtning
(læreruddannelse) og en musikfaglig vægtning (konservatorie) med uhensigtsmæssige konse
kvenser for det undervisningsfaglige niveau i praksis i grundskolen og musikskolen. Holst
(2013b) argumenterer i sin doktorgradsavhandling for at samarbejde mellem musiklærere i
grundskole og musikskole kan balancere og udvikle feltet i praksis samt bidrage til professions
udvikling og udvikling af ny teori på området.

Samarbejde og ledelse
Angelo og Emstad (2017) undersøger diskursive konstruktioner af skolekoncepter (school-concepts) blandt skoleledere i samarbejde mellem kulturskoler og grundskoler i tre kommuner i
Norge. Artiklen sammenfatter tre undersøgelser i et metaperspektiv og identificerer tre skolekoncepter: den lokal-kulturorienterede skole, den professionelle skole og den ungdoms-kulturorienterede skole.
Med udgangspunkt i et casestudie om samarbejde mellem grundskole og kulturskole i Norge,
diskuterer Emstad og Angelo (2015b), hvordan processer på skoleejer- og skoleledelsesniveau
indgår som en central faktor i udvikling af kvalitet i skolen. Forfatterne peger på tre særligt betyd
ningsfulde kategorier som diskuteres i et teoretisk perspektiv som bidrag til skoleledelsesfeltet.
En norsk undersøgelse (Emstad & Angelo, 2018) af samarbejde mellem kulturskoleledere og
grundskoleledere, som kunne udspringe af mangel på kvalificerede musiklærere i grundskolen,
peger imidlertid på en bagvedliggende overbevisning om værdien af musik og kunst som driv
kraft. Fælles værdier og gensidige fordele ved samarbejdet fremstår som den centrale basis for
et effektivt samarbejde.
Waagen (2015) peger på at en styrket samarbejde mellem grundskole og kulturskole (Norge)
indebærer en ny ledelsesudfordring, hvilket yderligere fastslås i den norske rammeplan for
kulturskoler fra 2014, som fremhæver at samarbejdet bør foregå både på elevniveau, på
lærerniveau og på lederniveau. Det kræver en ny koordination på ledelsesniveau og et tæt
strategisk samarbejde mellem skoleformerne.

Generelt og øvrige fag

I ’Børnekulturcentre skaber engagement’ (finsk tekst) undersøger Martin (2017) børns kulturelle
deltagelse i Finland. Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet ArtsEqual ved Kunstuniversitetet
i Helsinki. Undersøgelsen påviser at centrene, i samarbejde med skoler, kan nå de børn og familier,
hvis situation og økonomiske baggrund forhindrer børnene i kulturel deltagelse.
I rammen af det finske ArtsEqual1 projekt diskuterer E. Anttila et al. (2017) muligheder for at sikre
lighed og kulturelle rettigheder for alle børn og unge gennem samarbejde mellem grundskole og
udbydere af undervisning i kunst og kultur. Undervisning i kunst og kultur tilbydes i grundskole,
kunst- og kulturskoler, børnekulturcentre, museer, kunstinstitutioner og biblioteker. Af disse er
det kun i grundskolen at man når alle børn og unge. Selv om skolerne tager et vigtigt ansvar for at
sikre kulturel og social ligestilling og inklusion, er der ikke tilstrækkelige ressourcer her til at sikre

1 For en forklaring på Arts Equal, se www.artsequal.fi, eller også under denne rapportens kapitel om Demokrati och inkludering.
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høj kvalitet, forskellige kunstformer og kulturel undervisning med henblik på at sikre elevernes
kulturelle rettigheder. Kvaliteten, bredden og tilgængeligheden af undervisning og uddannelse
i kunst og kultur kan forbedres gennem at styrke samarbejde mellem skoler og udbydere af
undervisning i kunst og kultur. Gennem tvær-sektorialt samarbejde vil skoler være i stand til at
sikre at lighed og kulturelle rettigheder realiseres.
Projektet ”Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler kortlægning, dokumentation og
modelbeskrivelser” (Mogensen, 2016) blev søsat som modelprojekt af det danske Kompe
tencecenter for Børn, Unge og Billedkunst og opprioriteret som fokusområde i kølvandet på
skolereformen og lanceringen af den åbne skole i 2014. Målet for undersøgelsen har været at
finde konkrete eksempler på samarbejds- og organiseringsformer, der bygger oven på gode
lokale undervisningsforløb, og som forhåbentlig kan inspirere andre kommuner, skoler og
billedskoler, der kan spejle sig geografisk, organisatorisk eller mentalt i modellerne, til at prøve
noget lignende.
Jonsson Widén (2016) behandler i sin phd-afhandling billedkunstlæreres professionelle
udvikling i forskellige skoleformer i Sverige. Afhandlingen er baseret på to casestudier med
billedkunstlærere fra fire forskellige skoleformer: den obligatoriske grundskole, gymnasium
(upper secondary school), folkehøjskole og kulturskole. Studiet belyser spændinger mellem
kunstverden og uddannelsesfelt, og peger på, at det forudsætter dialog og interaktion på lige
vilkår for at reducere disse spændinger. Studiet peger på en mangel på procedurer og ressourcer
for en formel professionsudvikling og behovet for at udvikle en fælles videnbase, som omfatter
både teoretisk og praktisk viden på området.
M. Andersson (2014) behandler i sin phd-afhandling om fortællingen muligheder for, hvordan
mening skabes i elevernes multimodale narrativer, som er opstået i æstetiske læreprocesser.
Studiet undersøger, hvordan undervisere og lærere anvender æstetiske læreprocesser og multi
modale narrativer i en praksisbaseret virkelighed baseret på fire projekter som er gennemført
i samarbejde mellem den obligatoriske grundskole og kulturskole i en kommune i det nordlige
Sverige. Elevernes multimodale fortællinger viser, at de skaber mening gennem at blande
fiktion med en for dem genkendelig verden, hvor de fiktive karakterer lever et liv som de kan
identificere sig med.

Masteropgaver, masterspecialer

M. Aadnøy (2014) har i sin masteropgave i skoleledelse undersøgt kulturskolelederes erfaringer
i forbindelse med Kulturskoletimen (tilbud i grundskolen i kulturskolefag) i et hverdagsperspek
tiv, et samfundsperspektiv og et fremtidsperspektiv med henblik på at forstå, hvad der sker i
skæringspunktet mellem kulturskole og grundskole. Kulturskoletimen gav anledning til at fremvise, hvilke kompetencer kulturskolen har, og hvilke muligheder skoleformerne har sammen.
Det førte til et tættere samarbejde mellem kulturskole og grundskole/SFO, og det gav mulighed
for at kulturskolen kunne nå ud til alle gennem skolesystemet.
Lauridsen (2015) undersøger samarbejde mellem musikskole og grundskole i rammen af ”Den
Åbne Skole”, indført med den danske skolereform i 2014. Specialet behandler skolereformen fra
2014 med fokus på den åbne skole, musikfagets generelle betingelser og et historisk perspektiv
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på musikskolens og folkeskolens traditionelle roller, og på grundlag heraf de to institutioners
nye indbyrdes position i forhold til det gensidigt forpligtende samarbejde og de deraf følgende
udfordringer og muligheder.
Høyrup (2016) behandler i sin kandidatspeciale (masteropgave) det obligatoriske samarbejde
mellem musikskole og grundskole i Danmark. Gennem interviews med lærere og ledere fra
musikskolen og folkeskolen, og observation af samarbejdet i praksis, sætter specialet fokus på,
hvordan samarbejdet tager form, samt hvilke udfordringer og muligheder, der kan identificeres
i det på pædagogisk, institutionelt og politisk niveau. Specialet viser, hvordan de to institutioner,
musikskolen og folkeskolen samt deres uddannelsesinstitutioner fremhæver og værdsætter vidt
forskellige undervisningstilgange og hvordan samarbejdet ofte antager en asymmetrisk form,
som vanskeliggør samarbejdets potentialer.
Boll (2015) undersøger i sit kandidatspeciale (masteropgave) muligheden for at etablere skoleorkester og bidrage til at udvikle en orkestertradition i et samarbejde mellem grundskole og
musikskole i Danmark. Gennem at etablere skoleorkestre kan man give alle børn mulighed for at
lære et instrument og opleve at spille i et fællesskab, og skabe en ny samarbejdskultur hvor de
to typer lærere indgår i et gensidigt berigende samarbejde.
Sandh (2008) har undersøgt samarbejde mellem kulturskolen og andre skoleformer i Sverige.
Det empiriske materiale indeholder en undersøgelse foretaget af den daværende SMOK
(nu Kulturskolestyrelsen) og sendt til alle landets kulturskoleledere. Resultatet viser, at 96 procent af kulturskolerne har en form for samarbejde med førskole, grundskolen og gymnasiet.
Resultaterne viser at den mest almindelige form for samarbejde på ledelsesniveau er fælles forvaltning. Karlsson (2011) diskuterer en svensk undersøgelse om eventuel fusion mellem skoler,
og samarbejd mellem grundskolen og musik/kulturskolerne i Degerfors og Karlskoga. Data blev
indsamlet fra ni lærere på den kommunale musikskole.
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EL SISTEMA
El Sistema är en kör- och orkesterskola med ursprung i mitten av 1970-talet i Venezuela och
har även spridits till andra delar av världen. El Sistema verkar enligt hemsidan för integration,
demokrati, jämlikhet och mångfald framförallt där ”behoven är som störst”.2

Sverige
El Sistema-verksamhet finns i ett 30-tal kommuner i Sverige. När det gäller El Sistemas imple
mentering i Sverige kan man konstatera att karaktären av utövande av klassisk konstmusik i
orkester med barn och ungdomar med social utveckling som övergripande mål är något som i
stort sett har följt med från Venezuela till Sverige och att man även i den svenska verksamheten
arbetar för inkludering och för att bryta det segregationsmönster som är typiska för svenska
storstadsregioner (Bergman & Lindgren, 2014a). Själva organisationsformen är komplex då
El Sistema kan sägas vara en självständig organisation med egna målsättningar, delvis egen
finansiering och egen hemsida, samtidigt som verksamheten i de flesta fall övergripande är
organiserat inom kulturskolornas ram.
Svensk El Sistema-verksamhet beskrivs omfatta motstridiga ideal och diskurser (Lindgren & Bergman,
2014; Lindgren, Bergman, & Sæther, 2016). Enligt Lindgren och Bergman (2014) försöker El Sistema
omfatta både en bildningsdiskurs med strävan mot hög musikalisk kvalitet och en kreativ diskurs med
en lekbetonad och anti-auktoritär relation mellan vuxna och barn. Bergman och Lindgren konstaterar
att programmet bygger på att det finns en social maktstruktur som man kan klättra inom vilket de ser
som motsägelsefullt då programmet har ambitioner att verka för demokratiska mål (2014). Å andra
sidan menar Lindgren och Bergman (2014) att man också kan se det som att verksamheten utmanar
rådande diskurser om undervisning och därigenom bidrar till pluralism.
Bergman och Lindgren (2014b) har även analyserat El Sistema som ett potentiellt community
music-projekt och som ett folkbildningsprojekt. De argumenterar också för ett kritiskt perspektiv
på El Sistema och tillämpar det i artikeln.
I en annan text diskuterar Bergman och Lindgren (2016) möjligheter och hinder för inkludering
genom El Sistema och eventuell påverkan på barnens psykiska och fysiska hälsa. Vidare identifierade
författarna Bergman, Lindgren och Sæther (2016) två skilda antagonistiska diskurser för att verka för
integration – den universalistiska respektive den separatistiska. Författarna har ett kritiskt perspektiv
på såväl den universalistiska diskursen som betonar likheter mellan individer och kulturer som på
den separatistiska som betonar mångfald. I syfte att nå en konstruktiv dialog då kritik förmedlas till
verksamma på fältet har Bergman och Lindgren (2017) reflekterat över och arbetat fram strategier för
att medvetet skifta mellan ett insider (emic) och outsider (etic) perspektiv på praktiken.
Förutom Göteborgs är Malmös El Sistema-verksamhet inkluderad i studier av Lindgren, Bergman
och Sæther (2016) och Sæther, Bergman och Lindgren (2017). I studierna undersöktes hur social
inkludering konstrueras inom El Sistema och i vilken grad barnen erbjuds möjligheter att utveckla
agency, med andra ord handlingsutrymme i sitt eget musicerande.

2 http://www.elsistema.se/
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Kuuse (2018) har anlagt ett kritiskt perspektiv och framhållit El Sistemas disciplinerande funktion.
Hon har identifierat liberal retorik som tar för givet att musikundervisning alltid är något positivt
och danande för alla barn. Kuuse har utforskat utvecklandet av barns agens som en potentiell väg
bort från eventuella negativa verkningar av dessa liberala grundantaganden. Vidare har Kuuse,
Lindgren och Skåreus (2016) undersökt El Sistemas känslomässigt präglade marknadsföring.
Några svenska masteruppsatser undersöker El Sistema. Nyman (2015); Pettersson (2014) och
Fransson (2014) är sådana som undersökt El Sistema-verksamheter i Stockholm, Göteborg
respektive Malmö ur olika perspektiv och med olika frågeställningar.

Norge
Vi har inte funnit särskilt mycket norsk forskning som explicit adresserar El Sistema. Ett
doktorandprojekt handlar om samarbetsprojekt mellan grundskola och kulturskola (Lundh, 2017).
I artikeln diskuteras projektet i relation till El Sistema. Lundh presenterar preliminära resultat
från det pågående doktorandprojektet. De visar på fina resultat när et gäller elevers kollektiva och
personliga välmående.
I samma antologi där Lundhs text återfinns finns också Fjeldstads (2017a) text som undersöker
och jämför gruppundervisning i fiolundervisning dels i El Sistema-verksamhet och dels i annan
kulturskoleundervisning. Här står lärarnas beskrivningar av didaktiska aspekter i fokus. Ystanes
Fjeldstad har också skrivit en masteruppsats på ett liknande tema (2017b).
Hela denna antologin från IRIS-forsk (Angelo, Rønningen och Rønning, 2017) är sprungen ur
ett utvecklingsprojekt (IRIS-projektet) där El Sistema-aktiviteter var viktiga. Detta adresseras i
Rønnings artikel i antologin (Rønning, 2017).
I två artiklar av Emstad och Angelo (2017, 2018) analyserades organisations- och
ledarskapsaspekter av samarbete mellan grundskola och kulturskola inom ramen för El Sistema.

Danmark
Dansk forskning som rör orkesterklassverksamheter som inbegriper samarbeten mellan kulturskolor och grundskolor har inte en fokusering specifikt på El Sistema på det sätt man kan urskilja i
Sverige. Forskning som fokuserar just El Sistema förekommer i Danmark men minst lika vanlig är
forskning kring klassorkesterprojekt i mera allmänna ordalag.
Holst och Chemi (2016) har med bidrag från masterstudenterna Møgelbjerg Johansen, Holm och
Sødergaard undersökt en rad El Sistema-inspirerade projekt i Danmark där grundskolor och
kulturskolor samarbetat. Holst beskriver det “tredje rummet” (2011a, 2016, 2017b, 2017c) som
den gemensamma arena där de båda inblandade institutionernas villkor och intressen kan och
bör sammanstråla för att skapa optimala förutsättningar för lyckade samarbeten. Møgelbjerg och
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Johansens (2016) masteruppsats handlar om ett El Sistema-inspirerat projekt där hon undersöker
hur projekten kan bidra till ökad inkludering och integration i det danska samhället.
Holst (2018c) berättar om den danska reformen ”Den Åbne Skole” som innebar att alla danska
skolor blev ålagda att inleda samarbeten med musikskolor i syfte att erbjuda kultur- och
musikundervisning till alla barn. Reformen har enligt Holst öppnat upp nya möjligheter till
kulturutövande för många barn som annars inte tar del av kulturskolornas verksamhet (Holst,
2017a, 2017b, 2017c). Holst (2018c) beskriver till exempel klassorkesterprojekt som kommit till
stånd inom ”Den Åbne Skole”. Även Bolls (2015) masteruppsats beskriver ett sådant ”Den Åbne
Skole”-projekt.
I Köpenhamn kommun har många projekt kommit till stånd i samarbete mellan grundskolor och
kulturskolor under parollen ”Mere Musik till Byens Børn”. Holst (2017b, 2018a) beskriver hur barn
som annars inte deltar i frivillig musikundervisning visar stor uppskattning över att få tillgång till
musik. Barnen i studien uttrycker att deltagande i verksamheten också tillfört andra värden som
till exempel upplevelser, gemenskap, motivation och lärande.
Elevernas erfarenheter av klassorkesterprojekt och beskrivningar av värden de upplevt får också
ett stort utrymme i en utvärdering av utvecklingsprojekt i Egedals kommun (Holst, 2008).
Enkäter med eleverna resulterade i att elevernas perspektiv kunde belysas.

Finland
I Finland har Tempo-orkesterns tagit inspiration från El Sistema i Venezuela, men
anpassat formen till finländska förhållanden. Målet är att stödja barnet att hitta ett eget uttrycks
sätt och ett personligt förhållande till musik som håller livet ut. Sistema Finlands första
Tempo-orkester inledde sin verksamhet 2009. För tillfället finns det sju orkestrar i huvudstads
regionen och ca 130 barn deltar i de olika orkestrarna . År 2018 startade även Tempoverksomhet i Uleåborg. Leppänen, Unkari Virtanen och Sintonen (2013) reflekterar i sin artikel
om musikutbildningens traditioner och nämner även El Sistema. Ahvenainen (2013) har skrivit
en magisteruppsats och en artikel (2015) som tittar på Tempo-orkestern som en gemensam
skapande fritidsaktivitet, och i en artikel utgår han från tanken om sociokulturell inspiration
(sosiokulttuurinen innostaminen) som grunden för verksamheten (Ahvenainen, 2015).
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POLICY OCH POLITIK

En av de kategorier som vi valt att kategorisera studier efter är ”policy och politik”. Policy som begrepp
relaterar till politik, till politiska beslut och beslutsprocesser. Policy som vetenskap studerar politiska
beslut och beslutsprocesser. Policyprocesser kan ses som relationella och dynamiska. Därigenom be-
gränsar sig forskning om policy inte till top-down-processer utan inbegriper också bottom-up-processer
som till exempel rör hur policy tolkas och förverkligas lokalt. Policy kan också studeras på en nivå där
den inte är direkt kopplad till politiken. Det kan exempelvis handla om interna beslutsprocesser i en ickepolitisk organisation. Processerna kan då studeras genom relationen till överordnade politiska beslut.
I den föreliggande kartläggningen har vi under kategorin ”policy och politik” inkluderat alla
studier som tydligt har en relation till policy som text, diskurs eller processer. Alla dessa studier
relaterar till beslutsprocesser, vilka, i de flesta fall, har en direkt eller indirekt relation till
politiska beslut. Vi har i denna text valt att använda begreppet policydokument för att beskriva alla
styrande och vägledande dokument med relevans för kulturskolan. Policydokument blir härmed
ett samlingsbegrepp för olika typer av begrepp som är i bruk i de kartlagda studierna, exempelvis:
styrdokument, politiska dokument, officiella dokument, curriculum och rammeplan.
Nästan hälften av studierna inom kategorin policy/politik berör inte ett specifikt ämnesområde,
utan policyfrågor i generella termer. De kan antingen vara direkt kopplade till alla
undervisningsämnen inom kulturskolan eller kopplade till andra frågor om exempelvis ledarskap
och organisation eller demokrati och inkludering. I den andra stora gruppen studier i denna
kategori dominerar studier med musikperspektiv jämfört med övriga undervisningsämnen inom
kulturskolan: cirka 43 procent av studierna inom kategorin har musikperspektiv.
Totalt har vi hittad drygt 120 studier under kategorin ”policy och politik”. Inom kategorin policy och
politik är andelen texter som handlar om norska och svenska kulturskolor stor: cirka 28 procent
handlar om kulturskolor i Sverige, och cirka cirka 38 procent av studierna handlar om kulturskolor
i Norge. Danmark står för knappt 10 procent av studierna inom policy och politik och Finland står
för cirka 21 procent. Förutom dessa landspecifika texter har vi hittat tre studier om både Finland
och Sverige, samt tre studier om alla dessa fyra nordiska länder.
Figur 5: Policy och politik efter land
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Sverige
Bland alla svenska studier om policy/politik på kulturskoleområdet är nästan hälften master
uppsatser. Förutom uppsatserna finns även vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, ett
konferenspaper, böcker och bokkapitel, en utredning samt rapporter.
Social inkludering och lika möjligheter för alla barn är centrala teman för svenska vetenskapliga
artiklar inom kategorin policy/politik. Lindgren, Bergman och Sæther (2016) belyser social
inkludering med utgångspunkt i två etnografiska studier kring El Sistema i Göteborg och i Malmö.
Deras resultat visar att det finns olika sätt att konstruera social inkludering inom El Sistema och
att det finns utrymme för agens trots att eleverna i första hand positioneras som representanter
för El Sistema-gemenskapen. Jeppsson och Lindgrens (2018) resultat, vilket bygger på en
enkätundersökning med sjätteklassare, visar att den typiska kulturskoleleven är en svenskfödd
flicka med välutbildade föräldrar. Förutom faktorerna födelseland, kön och utbildning påverkar
också föräldrarnas egen musikbakgrund huruvida barnen deltar i kulturskoleverksamhet; barn
till föräldrar som spelar ett instrument eller sjunger deltar i högre grad och får mer föräldrastöd
jämfört med andra barn (Jeppsson & Lindgren, 2018).
En tredje vetenskaplig artikel (Lilliedahl & Georgii-Hemming, 2009) tangerar inkludering och lika
möjligheter för alla barn. Studien fokuserar på föräldrarnas perspektiv. Eftersom kulturskolor
finansieras och administreras av kommunerna, förväntar föräldrarna att det finns demokratiska
normer och värderingar där. Föräldrarnas förhoppningar för de egna barnen är att kulturskolan
kan bidra till helhetsutveckling, både musikalisk och social. Ytterligare en vetenskaplig artikel (Di
Lorenzo Tillborg, 2017a) berör lika möjligheter för alla barn. Den fokuserar på kulturskoleledarnas
perspektiv och utgår ifrån den nationella policyprocessen, en process för att skapa styrning på
nationell nivå. I resultatet framträder en kulturskolediskurs i kontrast till en grundskolediskurs
och konstruerad genom tio olika spänningsfält. Ett av dem är spänningen mellan att nå alla barn
versus att låta några få barn få utveckla sina speciella färdigheter. Resultatet avslöjar också ett
visst motstånd från kulturskoleledare i relation till nationell styrning, vilket delvis bygger på rädsla
att förlora den befintliga flexibiliteten i systemet.
Vi har kategoriserat fyra doktorsavhandlingar inom kategorin policy/politik. Gustafsson (2000)
undersöker det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900–1965. Musikskolornas
etablering i Sverige berörs i studien. Politiska strategier och relationen mellan musiken och
barnet är också i fokus för studien. T. Persson (2001) anlägger också ett historiskt perspektiv, men
riktar in sig på musikskolor i några specifika kommuner (Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås)
under 1990-talet, en period då musikskolorna var hotade av nedläggning. Studien visar att under
1990-talet blev musikskolans existens mer kopplad till pluralism och till individanpassning, jämfört
med 1940-talet då behoven av rekrytering till det lokala musiklivet var styrande för etableringen
av många musikskolor. Tivenius (2008) studie etablerar vad han beskriver som en topologi av
instrumentallärare vid kommunala musikskolor, genererade utifrån enkätsvar kring hur demokrati
reflekteras i pedagogiska aktiviteter. En slutsats från studien är att konservatoriediskursen är
limmet som håller ihop det musikpedagogiska fältet. Tivenius lyfter också behovet av att förändra
musiklärarutbildningen med utgångspunkt i demokrati och filosofi för att undvika en diskursiv
isolering av musikskolor.
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Det finns ett publicerat konferenspaper av B. Lindberg och Olofsson (2009) inom kategorin policy/
politik. Den beskriver hur kommunal musikundervisning gått från att bekämpa till att stödja
popmusik från 1940 till 2000.
Bland böcker och bokkapitel finns Eimermann och Trumbergs (2015) bok om sociala och politiska
förändringar i Sverige samt Lindgren och Bergmans (2014b) bokkapitel om El Sistema.
Masteruppsatserna behandlar följande ämnen: politiska ideologier (Göranzon, 2013; Karlsson,
2011); historik kring Uppsala kommunala musikskola (Göranzon, 2013); utredning om
sammanslagning av skolor och samverkan mellan musikskola och grundskola (Karlsson, 2011);
undervisningens centrala innehåll i förhållande till avsaknaden av nationella styrdokument och till
informella kursplaner (Muotka & Tagesson, 2011); jämförelse mellan frivillig musikundervisningen
i kulturskola och i studieförbund, i förhållande till avsaknaden av kursplan och styrdokument
och i förhållande till utbildningsskillnaden mellan kulturskolelärarna och cirkelledarna, där
resultatet visar på snarlik undervisning (Hellström, 2011); arbetarrörelsens musikanvändning
enligt intervjuer med verksamma politiker ur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (Holmgren,
2014); förberedande musikundervisning ur ett historiskt perspektiv (Ahlström & Brehwens,
2011); förutsättningar för undervisning i oboe och fagott i kulturskola i förhållande till politiska
beslut, minskade ekonomiska resurser och avsaknaden av nationella strukturer för utvecklingen
av musikundervisning (Martinsson, 2014); förutsättningar för privatdrivna musikskolor
samt konsekvenser av checksystem och konkurrens för köer till verksamheten, för lärarnas
arbetssituation och för tillgänglighet (Ekdahl, 2009; Eriksson & Gudmundsdottir, 2008; Karlström
& Engdahl Nilsson, 2013); information och elevrekrytering i förhållande till lokala riktlinjer för
en inkluderande verksamhet (Broström, 2014); skillnader mellan olika kommuners ekonomiska
satsningar på kulturpolitik (Askerfjord Sundeby, 2016); kulturskolans roll för grundskolans
arbete med estetiska lärprocesser (Lindmark, 2011); styrning och målformulering på lokal nivå
(Tivenius, 2001); sponsring som möjlig lösning till kulturskolors ekonomiska svårigheter (Manell,
2009); relationen mellan tradition/kulturarv och marknadsestetik i förhållande till avsaknaden av
nationell styrning (Di Lorenzo Tillborg, 2015).
Andra texter som vi inkluderat i denna kategori är Kulturskoleutredningens betänkande (SOU
2016:69) och rapporter som berört kulturskolans policy- och politikfrågor (Elofsson, 2009;
Österlind, 2016). Kulturskoleutredningens betänkande (SOU 2016:69) är resultatet av en
utredning som den svenska regeringen beställde och som, tillsammans med de tillhörande
remissvaren, ligger till grund för politiska beslut för svenska kulturskolor. ”Utredningen
föreslår en ny infrastruktur som tar sin utgångspunkt i nationella mål för kulturskolan samt
ett antal sammanhängande förslag i syfte att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och
uppväxtmiljö kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola” (SOU 2016:69, s. 12). Bland
förslagen finns inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum, utvecklingsbidrag till kommunal
kulturskoleverksamhet samt en satsning på nya utbildningsvägar inom högskolan.
Elofssons (2009) rapport undersöker deltagande i kulturskola (i Stockholmsområdet) utifrån ett
socio-ekonomiskt perspektiv. Österlind (2016) undersöker vilken roll drama/teater har i svensk
kulturskola samt vilken forskning som finns om kulturskolans drama- och teaterverksamhet.
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Norge
Bland de norska studierna inom policy/politik på kulturskoleområdet finns kapitel i antologier,
vetenskapliga artiklar, en doktorsavhandling, rapporter och masteruppsatser.
Fem kapitel i den norska antologin Forskning og utvikling i kulturskolefeltet (Angelo, Rønningen,
& Rønning, 2017) har vi kategoriserat inom policy/politik. I det avslutande kapitlet (Angelo et al.,
2017) beskriver redaktörerna organisation och arbetsform inom projekten IRIS och IRISforsk som
ligger till grund för antologin. De argumenterar för att modellen fungerar som ett exempel på hur
professionsfält och professionsutbildningar kan närma sig varandra genom samarbete. I Vikens
(2017) kapitel jämförs IRIS-projektet med Trondheimspyramiden, vilken är en pedagogisk modell
med rötter i kulturskolan i Trondheim sedan den startade 1973. Gemensamt för IRIS-projektet
och Trondheimspyramiden är en ideologi där bredd och djup utgör grunden. Samarbetsnätverk
mellan kulturskolor, både på lärar- och på ledarnivå, framhävs som en viktig framgångsfaktor för
kulturskoleutveckling.
Bjørnsrud och Rønningens kapitel (2017) i antologin undersöker ett specifikt utvecklings- och
aktionsforskningsprojekt på initiativ av Norsk kulturskoleråd. Resultatet visar vikten av ett
stort handlingsutrymme i arbetet med styrdokument (den norska rammeplanen). Bjørnsrud
och Rønningen (2017) pekar på den svaga delningskulturen som ett område med stor
utvecklingspotential för både individuell och kollektiv kompetensutveckling.
Två kapitel i den nämnda antologin fokuserar på samarbete mellan kulturskola och grundskola.
I Angelo och Emstads (2017) metastudie – den bygger på tre studier med både intervjuer och
policydokument – framträder följande ’skolbegrepp’ som diskursivt konstruerade gällande
samarbetet inom tre norska kommuner: den lokalorienterade skolan, den professionella skolan
och den ungdomskulturorienterade skolan. Brøske (2017) tar utgångspunkt i de olika historiska
traditioner som kulturskolor och grundskolor utvecklats inom. Eftersom skolorna styrs med olika
typer av policyer och ramverk kan samarbete mellan skolformerna ställas inför både möjligheter
och utmaningar, enligt Brøske. Argumentationen är inriktad på att samarbete behöver bygga
på ömsesidighet och inte på en tanke om biståndsarbete; båda skolformerna behöver erkänna
varandras kompetenser för att kunna berika den egna praktiken och kompetensen.
Skolledarskap i spänningsfältet mellan allmänutbildning och talentutveckling är i fokus i Emstad
och Angelos (2015a) bok. Samarbete mellan kulturskola och grundskola ligger till grund för hela
boken och även för Waagens (2015) kapitel. Waagen (2011) har skrivit en hel bok om kulturskola,
och tar där blant annat upp tema innanför policy/politik och profession. Kulturskolan nämns också
i Magset och Hyllands (2017) omfattande bok om norsk kulturpolitik.
I kategorin policy/politik har vi kartlagt flera norska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
Nilsen och Lind (2013) undersöker demokratisering av kultur utifrån en enkätstudie med
barn och föräldrar. Uifrån referens till en studie av Bjørnsen (2012) drar de paralleller mellan
demokratisering av allmän kulturbruk och kulturskola. Nilsen och Linds (2013) slutsats är att
föräldrarnas utbildningsnivå har större påverkan på barns deltagande i kultur och kulturskola än
föräldrarnas ekonomiska situation.
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Dahl, Hylland och Stavrum (2016) analyserar hur kulturpolitiska mål, som kulturell demokrati
sering och mångfald, realiseras i praktiken och vilka spänningsfält som då kan uppstå. Lysgård
(2016) visar med sina resultat hur kulturpolicyer i lokala samhällen (small rural communities)
påverkas av arv och tradition med utgångspunkt i idéer om delaktighet, mobilisering och social
gemenskap. Detta trots att policyer, enligt Lysgård (2016), ofta påverkas av neoliberala idéer med
konsumtion i centrum.
Rønningen (2017) diskuterar hur de senaste policydokumenten för kulturskolan leder kulturskolan
i en riktning av community music-liknande praktiker. Detta kan enligt Rønningen leda till nya behov
av aktiviteter och av relevant kompetens bland lärare. Østern (2017) undersöker hur konstnärlig
kvalitet beskrivs och förstås i policydokument för norska kulturskolor. Artikeln grundar sig främst
i ämnesområdet “visual arts”. Analyser och jämförelser av norska och finska policydokument
gällande grundutbildning i konst visar att konstnärlig kvalitet är svår att definiera i den norska
ramplanen och att något motsvarande begrepp till ”konstnärlig kvalitet” inte förekommer i
de finska ramplanerna (Østern, 2017). Emstad och Angelos (2018) undersökning bygger på
policydokument och intervjuer med centrala aktörer. De argumenterar för att samarbetsmodeller
där kulturskolan har en gästroll i grundskolan är sköra i mötet med kulturella och ekonomiska
barriärer. Nilsen och Hylland (2018) undersöker vilken roll begreppet bildung har och kan få i
underliggande diskurser kring utbildnings- och kulturpolicyer.
En norsk doktorsavhandling har här kategoriserats inom policy/politik: Jordhus-Lier (2018) gör en
diskursanalys av några pedagogers subjektspositioner och finner att deras rollförståelse ibland
står i motsats till den som ritats i nuvarande styrdokument för kulturskolan.
Tre norska rapporter inom kulturskolepolitik/policy (Bjørnsen, 2012; Gustavsen & Hjelmbrekke,
2009; Hylland & Haugsevje, 2016) behandlar kulturdelaktighet och inkludering i kulturskolor.
Bamfords (2012) rapport presenterar statistik och ekonomiska modeller för hur kommuner
fördelar resurser till kultur. Rønningen har i en rapport (2018) kartlagt rektors bedömning av
kompetens hos kulturskolelärare på sin kulturskola och i ljuset av intentionerna i policy
dokumentet rammeplanen.
Bland de norska masteruppsatserna inom vår kategori policy/politik är många skrivna inom musik,
musikpedagogik eller musikvetenskap. De äldsta (Førde, 1988; Torvanger, 1982; Vesterhus, 1985)
är skrivna för över 30 år sedan. Torvanger (1982) har fokus på betydelsen av social och musikalisk
bakgrund för rekrytering. Vesterhus (1985) har fokus på dåtidens musikskolas relevans för det
lokala musiklivet. Førde (1988) anlägger ett historiskt perspektiv med fokus på offentlig styrning.
Senare uppsatser inom musikforskning behandlar kommunal musikundervisning (Lillemæhlum,
1992), kvalitetsaspekter i musikundervisning (Haglund, 1996; T. Holgersen, 2017), samverkan
mellan estetiska uttrycksformer (Christensen, 2000), samt kulturskolans roll i relation till
blåsorkester (korps) och grundskolan (Bless, 2017; Duun, 2002; G. Sæther, 2007)
Det finns också flera andra vetenskaper representerade bland de norska masteruppsatserna inom
kategorin policy/politik på kulturskoleområdet: sociologi (Eidtang, 2007); ekonomi och organisation
(Haagensen & Gundersen, 2011; Magnussen, 2016); biblioteks- och informationsvetenskap
(Einen, 2012); utbildningsvetenskap (Bølviken, 2013); kulturstudier (Søgnesand, 2017); samt
samhällsvetenskap (Vaagland, 2017). Förändringsprocesser, samarbetsformer, integration,
organisationskultur och kunskapsförmedling är några av nyckelorden i dessa uppsatser.
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Danmark
De danska studier som behandlar policy- och politikfrågor på kulturskoleområdet består av sex
rapporter, en doktorsavhandling, två artiklar samt två masteruppsatser (kandidatspeciale).
Fyra av de danska rapporterna samt doktorsavhandlingen inom policy/politik är skrivna av
Holst. Doktorsavhandlingen (Holst, 2013b) behandlar utveckling av professionskompetens för
undervisning i musikskola och i grundskolan, samt själva utbildningen inom musik – respektive
grundskola. Rapporten från 2013 (Holst, 2013a) är en kartläggning över samarbeten mellan
musikskola och grundskola i Danmark. Ett, enligt Holst, överraskande resultat är att samarbete
pågår på många områden, i stor utsträckning och att en övervägande del av musik- och
kulturskolorna deltar i olika typer av samarbeten. Holst menar att samarbete har potential
att bidra till utveckling och professionalisering av kulturskolorna. Holst (2014) behandlar
drop-outs (avhopparna) och motivation. En senare rapport (Holst, 2017a) är en kartläggning
av tre internationella undersökningar om effekten av barns och ungas möte med kultur.
Rapporten berör främst ämnet musik. Den senaste rapporten (Holst, 2018b) är resultatet av ett
“följeforskningsprojekt”, där forskaren varit i nära kontakt med praktiken, med syfte att utveckla
samarbetsprojekt mellan kulturskola och grundskola i en dansk kommun.
Två rapporter är skrivna av Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst (2015a, 2015b) Båda är
kartläggningar av bildskolor i Danmark. Dessa är inte integrerade i kulturskolor. Den ena rapporten
kartlägger samarbete mellan Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder och Kompetencecenter for børn,
unge og billedkunst. Den andra kartlägger talang inom bildkonst i Danmark.
S.-E. Holgersen (2010) har fokuserat på musikskolornas status och perspektiv för framtiden. Han
beskriver och diskuterar politiska beslut, ekonomiska förutsättningar, policydokument, pedagogiska
utvecklingstendenser, elevantal, lärarnas utbildningsbakgrund samt förändring från musikskolor till
kulturskolor. En slutsats är att politiska beslut har bidragit till att musikskolorna får mindre resurser
till bredden men mer resurser till elitundervisning; budgeten ökar, men elevantalet minskar.
Rasmussen (2014) har i sin kandidatspeciale undersökt musikskolans utveckling i spänningsfältet
mellan musikpolitik och utbildning. Studien anlägger ett historiskt perspektiv och går igenom
kulturpolitiska idéer och beslut i Danmark som påverkat musikskolorna med start i 1930-talet, då
de första musikskolorna startades utifrån tanken om att alla individer skulle ha lika tillgång till
musik oavsett samhällsklass.

Finland
De finska studier som behandlar policy- och politikfrågor är flera doktorsavhandlingar, rapporter,
vetenskapliga artiklar, masteruppsatser (pro-gradu) och policy briefs.
Flera av de finska kulturskolestudierna inom policy och politik för fram resonemang om rollen
som det finska musikskolesystemet spelar eller skulle kunna spela i det finska samhället.
Samhällsförändringar, inkludering, social innovation, social rättvisa, tillgänglighet, demokratiska
rättigheter, funktionsnedsättningar och landsbygd är några av huvudbegreppen i dessa studier
(Aluehallintovirasto, 2014; E. Anttila et al., 2017; Heimonen, 2013, 2014; Kallio & Heimonen, 2018;
Kivijärvi & Kaikkonen, 2015; Laes, 2017; Laes, Marja-Leena, et al., 2018; Laes & Schmidt, 2016;
Laes, Westerlund, et al., 2018; Väkevä, Westerlund, & Ilmola-Sheppard, 2017).
Mäkeläs avhandling Mäkelä (2013) undersöker bland annat rätten till grundläggande konstunder
visning genom att analysera lagtexter om rättigheter i relation till rätten till utbildning och kultur.
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Unkari-Virtanen och Vainios (2013) artikel undersöker specifika policydokument för ämnet musik
historia i musikskolor och i högre musikutbildning. Kurkelas artiklar (1995, 1997) belyser det som
beskrivs som ”a good relationship to music”. Texterna har tydlig relevans för musikskolepolicy i
Finland eftersom Kurkerlas argumentation har använts på policynivå för att förändra musikskolesystemet till att öka hela samhällets intresse för musik, istället för att bara inrikta sig på att
utbilda framtida professionella.
Heimonen (2003, 2004a) och Kuha (2017) har intresserat sig för lagar, reglering, organisation och
specifika politiska initiativ. Heimonen har också tillsammans med Hebert (Hebert & Heimonen,
2013) skrivit en artikel om begreppsbruk i policydokument och i musikpedagogisk litteratur från
Norge och Finland. Analyserna inriktar sig på hur musikpedagogik förstås i policykontexter.
Nuläget, framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter är ämnen i fokus för fyra rapporter, varav
tre är skrivna av Pohjannoro: (Pohjannoro, 2010, 2011; Pohjannoro & Pesonen, 2009). Det finns två
rapporter (Heino & Ojala, 1999; Tiainen et al., 2012) som undersökt hur policydokument realiseras
i praktiken. Ett huvudresultat som framhävs av Heino och Ojala (1999) är att det nationella policy
document (national curriculum) inte alltid diskuteras och att lokala policydokument inte alltid anses
vara relevanta eller viktiga för den dagliga verksamheten.
Två finska masteruppsatser (Kuosmanen, 2017; Meriranta, 2011) undersöker hur policydokument förstås
av lärare. Meriranta (2011) analyserar policydokumenten från 2002 och Kuosmanen (2017) analyserar
policydokumenten efter reformen 2017 (en reform av läroplanen för grundläggande konstutbildning).

Studier som berör flera nordiska länder
Två policystudier som berör de fyra nordiska länderna är i denna översikt också kategoriserade
under rubriken struktur/ledarskap.
Heimonens (2006) artikel handlar om rätt till utbildning och rätt till frihet i utbildning i det som hon
beskriver som extra-curricular music education. Begreppet refererar till musikundervisning som
inte regleras av en läroplan, till skillnad från den obligatoriska skolan. Begreppet brukar användas
om musik- och kulturskoleundervisning i de nordiska länderna.
Den andra studien är en vetenskaplig artikel skriven av Österlind, Østern och Thorkelsdóttir (2016).
Författarna gör en jämförande analys av drama och teater i läroplanerna i Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige. Artikeln belyser undervisning i drama och teater från förskola till
gymnasieskola och också i kulturskola.
Ytterligare en text berör de fyra nordiska länder som denna rapport fokuserar på, nämligen
en artikel skriven av åtta författare (Björk, Di Lorenzo Tillborg et al, 2018) i ett temanummer
om kulturskolor i Finnish Journal of Music Education. Artikeln fokuserar på hur komplexa
policyprocesser formar kulturskolor; regeringar, kulturskoleledare och kulturskolelärare nämns
som exempel på aktörer som bidrar till dessa processer. Visionerna som skapas genom sådana
processer innefattar, enligt författarna, musikaliska, sociala och filosofiska aspekter.
Det finns tre studier som berör Finland och Sverige. Alla är skriva av Heimonen (2003, 2004b, 2013)
och fokuserar på hur policydokument eller frånvaro av dessa påverkar kulturskolornas verksamhet.
Heimonen (2003) berör också frågor i frivillig musikundervisning i Finland, Sverige, Tyskland
och England. Artikeln belyser förhållandet mellan musikpedagogisk praktik och lagstiftning og
argumenterar för den öppenhet och flexibilitet som präglar styrningen i Finland, där lagstiftning
säkrar finansiering men lämnar utrymme för Autonomi.
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STRUKTUR OCH LEDARSKAP

Ett område som vi valt att kategorisera alla studier efter är struktur och ledarskap. Här finns studier
som berör kulturskolornas struktur och organisation, både på lokal, nationell och nordisk nivå, samt
studier som berör ledarskapsfrågor. Kulturskoleledare står för många beslut som rör kulturskolornas
struktur och organisation. Besluten tas ofta i förhållande till policyer och politiska beslut, varför flera av
studierna i denna kategori också finns i kategorin policy/politik.
Totalt har vi hittat drygt 100 studier under kategorin ”struktur och ledarskap”. Av dessa studier
handlar knappt 32 procent om kulturskolor i Sverige, knappt 28 procent om kulturskolor i Norge,
cirka 13 procent om kulturskolor i Danmark, och cirka 23 procent om kulturskolor i Finland.
Endast fyra studier handlar om två eller fler nordiska länder.
Majoriteten av studierna, nästan 52 procent, har ett musikperspektiv. Cirka 5 procent av
studierna handlar om drama/teater, knappt 4 procent om visuell konst. Resterande studier inom
kategorin struktur och ledarskap berör inte ett specifikt ämnesområde.

Sverige
Inom området struktur och ledarskap har vi, från Sverige, kategoriserat en doktorsavhandling,
ett bokkapitel, en utredning, ett refereegranskat konferenspaper, tre vetenskapliga artiklar, två
rapporter samt ett 20-tal masteruppsatser.
Doktorsavhandlingen skriven av Brändström och Wiklund (1995) består av två delar, en som
fokuserar på kulturskola, eller som de uttrycker det i titeln ”kommunal musikskola”, och en
som fokuserar på musiklärarutbildning. De undersökte hur kön samt socioekonomiska och geo
grafiska förutsättningar påverkade rekrytering av elever till kulturskolan och av studenter till
musiklärarutbildning. Enligt deras resultat var en övervägande del av kulturskoleelever vid tiden
för studien flickor med högutbildade föräldrar. Bostadsområden och socioekonomisk bakgrund
var också faktorer som av betydelse för elevunderlaget i kulturskolor. Brändström och Wiklund
kommer fram till att den kommunala musikskolan och musiklärarutbildningen har en direkt
påverkan på varandras verksamheter när de, oberoende av varandra, genomför pedagogiska och
organisatoriska förändringar.
Lindbergs (2010) bokkapitel ingår i en bok med historiskt fokus på musiklivet i Växjö från
medeltiden fram till 2000-talet med popgruppen The Ark. Kapitlet beskriver organisationer med
betydelse för musiklivet och där ingår den kommunala musikskolan, numera kulturskola.
Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) fokuserar organisations- och strukturfrågor i kultur
skolan. Flera områden belyses, som exempelvis finansiering, policydokument, fortbildning för
lärare och behovet av en nationell statlig organisation för att driva kulturskolefrågor.
Di Lorenzo Tillborg (2017a) är den enda vetenskapliga artikel som vi kartlagt med ett tydligt
ledarskapsperspektiv i Sverige. Den fokuserar på hur kulturskoleledare positionerar sig inom
och genom olika spänningsfält, bland annat genom att tydligt markera den egna tjänstetiteln
(exempelvis rektor eller chef).
Bouij och Stenbäcks (2005) refereegranskat konferenspaper fokuserar på hur kulturskoleledare
ser på och formar sin egen yrkesroll.
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Jeppsson & Lindgrens (2018) artikel berör organisationsfrågor i kulturskola utifrån ett
elevperspektiv. Resultaten pekar på snedrekrytering i förhållande till kön, föräldrarnas
utbildningsbakgrund och födelseland. En annan artikel som också tangerar strukturella problem
är Kuuse (2018). Kuuse problematiserar sådant som hon menar tas förgivet om musikundervisning och social förändring i El Sistema i Sverige. En intervju med en kulturskoleledare är
en del av datamaterialet, som i övrigt består av deltagande observatioer, fältanteckningar,
informella samtal samt ljudinspelningar.
Österlinds (2016) konferensrapport behandlar strukturella och organisatoriska frågor för drama/
teater i kulturskola. Österlind undersöker dels hur kulturskolan i Sverige organiseras och
dels hur drama/teater organiseras inom dessa strukturer. Dessutom finns det ett fokus på den
forskning som finns om drama/teater inom kulturskolan. Di Lorenzo Tillborgs (2017b) rapport
behandlar verksamhet för barn och unga i behov av särskilt stöd. Rapporten visar att majoriteten
av kulturskolorna inkluderar alla barn oavsett eventuellt behov av särskilt stöd men att det
fortfarande verkar finnas strukturella problem med inkludering i vissa kulturskolor.

Masteruppsatser
I många masteruppsatser som har ett tydligt ledarskapsperspektiv bygger det empiriska materi
alet på undersökningar med kulturskoleledare och/eller andra i chefsposition med relevans för
kulturskola (exempelvis kulturchefer i kommuner).
Rönnklint (2007), har intervjuat både kulturskolelärare och kulturskoleledare i Angered, ett
område som beskrivs som mångkulturellt. I uppsatsen föreslås mer kontakt med föräldrar för
att utveckla kulturskolors arbete med integration. Även Broström (2014) lyfter föräldrarnas
påverkan på barnens deltagande i kulturskola, men också kompisar har, enligt Broström, en stor
betydelse för barns deltagande. Broströms argumentation är att det är barn till föräldrar som
själva deltagit i verksamhet och/eller barn med kompisar som deltar i verksamheten som söker
sig till kulturskolan. Detta kan hindra ett heterogent elevunderlag.
Sandh (2008) har intresserat sig för samverkan mellan kulturskola och andra skolformer. I det
empiriska materialet ingår en enkätundersökning genomförd av dåvarande SMoK (numera
Kulturskolerådet) och skickad till landets samtliga kulturskoleledare. Resultatet visar att 96 procent
av kulturskolorna har någon form av samverkan med för-, grund- och/eller gymnasieskolan.
Gemensam ledning är den vanligaste formen av samarbete på ledarskapsnivå, enligt resultatet.
Ekdahl (2009) och Karlström och Engdahl Nilsson (2013) har fokuserat på checksystem. Medan
Ekdahl undersöker musikskolor som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen, har Karlström
och Engdahl Nilsson intresserat sig för vad som händer med den kommunala musikskolan när
den konkurrenssätts genom att kommunen ger fler aktörer i uppdrag att driva musikskola.
Ahlström och Brehwens (2011) undersöker hur kulturskoleledares ser på och organiserar
förberedande undervisning i kulturskola.
I Lindmarks (2011) enkätundersökning fick rektorer inom flera skolformer (däribland kulturskolor)
i Stor-Stockholm svara på frågor om de estetiska ämnenas betydelse för motivation och arbetsro.
Både policydokument gällande inkludering av individer med funktionsnedsättningar och
intervjuer med kulturskoleledare ligger till grund för Ståhls (2011) undersökning. Ståhl (2011)
poängterar att ledarna har ett stort ansvar i att förändra strukturer för att göra verksamheten
mer inkluderande.

42

KULTURSKOLERELATERT FORSKNING I NORDEN

C. Lindgren (2013) jämför resultat från intervjuer med kulturskoleledare med rekryterings
annonser för chefspositioner inom kulturskola. I resultatet framkommer följande viktiga huvud
kompetenser för kulturskoleledare: utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Vi har funnit en uppsats i journalistik med tydlig relevans för kulturskolefältet, nämligen
Askerfjord Sundebys (2016) studie om skillnader i hur olika kommuner i Sverige investerar i
kultur. Musik- och kulturskola är ett av områdena där satsningar undersöks.
Di Lorenzo Tillborgs (2015) uppsats utgår från en enkätundersökning som skickats till alla
kulturskoleledare i Sverige. En slutsats är att både kulturarv och marknadsestetik är viktiga
delar för kulturskolans grund och för kulturskolans framtid.
Övriga uppsatser i kategorin struktur och ledarskap visar ett intresse för struktur, organisation
och i vissa fall även ledarskap, men deras empiri bygger inte på ledarnas perspektiv. Hübinette
and Jönsson (2015) har främst ett lärarperspektiv på träblåsundervisning i kulturskola, men
uppsatsen innehåller även en intervju med en rektor. Landgren (2015) undersöker Hisingens
kulturskolas strategier för marknadsföring av verksamheten.
Andra nyckelord i uppsatser inom kategorin är: marknadsföring (Manell, 2009), formulering
av lokal policy (Tivenius, 2001), checksystem (Eriksson & Gudmundsdottir, 2008), kulturpolitik
(Göranzon, 2013), strukturer för oboe- och fagottundervisning (Martinsson, 2014), El Sistema
(Fransson, 2014; Nyman, 2015), samt samverkan med andra skolformer (Karlsson, 2011).

Norge
De flesta texter från Norge inom denna kategori är masteruppsatser och rapporter, sammanlagt
cirka 20 stycken. Även några bokkapitel och ett par vetenskapliga artiklar ingår bland de norska
studierna.
Antologin från projektet IRIS-forsk (Angelo et al., 2017a) har tydliga kopplingar till struktur
och ledarskap, både antologin som helhet och några specifika kapitel i antologin. Viken (2017)
framhäver det målinriktade fokus på samarbetsnätverk mellan lärare och ledare i två modeller
for talangutveckling (IRIS-prosjektet og Trondheimspyramiden). Dehlin och Hagerup (2017)
belyser hur konst kan användas i utvecklingen av ledarskap. Bjørnsrud och Rønningen (2017) har
tagit in lärarnas och ledarnas perspektiv i det som de beskriver som ett forskande partnerskap
mellan skolledarna och lärarna på ena sidan och forskare och/eller handledare på andra sidan.
Angelo och Emstad (2017) diskuterar begrepp som konstrueras bland ledare vid samarbete
mellan grundskola och kulturskola.
Emstad och Angelo (2015a) är också redaktörer för en bok med ledarskapsperspektiv. Boken
tar upp spänningsfältet mellan allmänutbildning och talangutveckling. I denna bok finns två
kapitel med specielt tydligt ledarskapsperspektiv for kulturskola: Oddane and Wennes (2015) och
Waagen (2015).
Författarna Emstad och Angelo (2017) har också skrivit en vetenskaplig artikel med fokus på
ledarskap och samarbete mellan kulturskola och grundskola, där de undersöker strukturella
förhållanden. Det finns ytterligare en artikel av samma författarpar (Emstad & Angelo, 2018) med
fokus på ledarskap i kulturskola och i grundskola vid samarbete. Författarna understryker att
ledarnas höga värdering av musik och konst fungerar som en stark kraft att bygga samarbete kring.
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De norska rapporterna problematiserar struktur och/eller ledarskap i förhållande till:
inkludering i kulturskolan (Bjørnsen, 2012; Haugsevje et al., 2016), talangutvecklingsprogram
(Bjøntegaard, 2010), musikkorps (Hjelmbrekke & Berge, 2010), relationen till grundskola
(Kalsnes, 2012b) lärarkompetens (Rønningen, 2018), samt ett specifikt musikprojekt i Trondheim
(Opdal & Rishaug, 1978).
I de mastersuppsatser som tar upp struktur och ledarskap finns även andra teman med såsom:
ledarskap utifrån ledarnas perspektiv (Nyborg, 2012; Sand, 2008), utveckling i kulturskolefältet
(Eidtang, 2007; Haglund, 1996; M. Aadnøy, 2014), organisationskultur (Haagensen & Gundersen,
2011; Magnussen, 2016), samspel med grundskola (I. A. Aadnøy, 2017), kvalitetsuppfattningar
i samband med införandet av nivåindelningssystem (T. Holgersen, 2017), musikkorps (Landrø,
2018), talangskola (Pettersen, 2000), samlokalisering med bibliotek (Einen, 2012), samt
fördjupning i teater (Nordstrøm, 2015).

Danmark
De danska studier som behandlar struktur- och ledarskapsfrågor är en doktorsavhandling, ett
bokkapitel, sex rapporter, tre artiklar samt tre kandidatspecialer (masteruppsatser).
De flesta danska studier som ingår i kategorin struktur och ledarskap ingår även i kategorin
policy och politik.
Holsts (2013b) doktorsavhandling berör, förutom policyfrågor, också strukturer för undervisning
i och utbildning till musikskola och i grundskola. Undersökningen visar en polarisering i
utbildningsstrukturen mellan ämneskunskap och allmänna pedagogiska kunskaper. Holsts
rapporter (2013a, 2014, 2017b, 2018b) berör också frågor kring struktur och organisation av
undervisning, främst kopplade till ämnesområdet musik, samarbete med grundskola samt
till motivation. Holsts artiklar (2016, 2017c) berör utveckling av samarbetsformer mellan
grundskola och kulturskola. Förståelse, öppenhet och flexibilitet är några av nyckelorden för att
utveckla strukturer för samarbete. Holst har tillsammans med Holgersen skrivit ett bokkapitel
(S.-E. Holgersen & Holst, 2013) om professionalism i musiklärarutbildning. Holgersen har i en
vetenskaplig artikel (S.-E. Holgersen, 2010) berört hur musikskoleundervisning organiseras.
Två masteruppsatser (Høyrup, 2016; Lauridsen, 2015) har också intresserat sig för samarbete
med grundskola. Sedan en reform i 2013 är det obligatoriskt med samarbete mellan musikskola
och grundskola och samarbetet utgår ifrån två olika synsätt, där musikskolan vill utveckla
talanger medan grundskolan vill utveckla en bred musikalisk kompetens (Høyrup, 2016) Høyrup
föreslår mer reflexivitet för att utveckla strukturer för samarbetet. Kromanns (2017) uppsats
visar också intresse för samarbetsformer. Han menar att danska musikskolor genomgått
krävande strukturella förändringar under de senaste åren från att ha varit institutioner för
enskild musikundervisning där lärarna arbetade oberoende av varandra till att bli, eller
förväntas vara, institutioner där samarbete är nyckelordet; lärarna ska samarbeta med varandra
inom kollegiet och också med lärarna på grundskolan.
Rapporterna skrivna av Kompetencecenter for børn (2015a, 2015b) fokuserar på strukturer för
bildundervisning i bildskolor i och också kopplade till policyfrågor.
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Finland
Finland är det enda land där vi har kartlagd den typen av dokument. Policy brief är en typ
av dokument som fungerar som kommunikation av forskningsresultat för politiker och
beslutsfattare. Bland de finska texter som har en tydlig relation till struktur och ledarskap finns
tio rapporter, sex vetenskapliga artiklar, fyra uppsatser, en bok, en doktorsavhandling och ett
policy brief. I detta fall handlar det om ett policy brief skriven av flera forskare (Laes, Juntunen, et
al., 2018) inom Arts Equal projektet om tillgänglighet. Texten poängterar kommuners ansvar att,
utifrån policy skapa strukturer som tillåter att alla kommuninvånare att delta i det som beskrivs
som ”arts education services” (Laes, Juntunen, et al., 2018, p. 2).
Broman-Kananens (2005) doktorsavhandling identifierar två förändringsperioder för finska
musikskolor: den första under 1960-talet då nya strukturer för klassrumsundervisning skapades
och den andra under 1990-talet då lärarna fick förändrade yrkesroller.
Korpela et al. (2010) beskriver strukturer i musikundervisning i Finland, både i musikskola och i
andra institutioner.
En artikel av Laes, Westerlund, Väkevä, och Juntunen (2018) belyser hur finsk musikskolesystem
behöver förnyas som en reaktion till samhällsförändringar. De fokuserar särskilt på hur musik
skolesystemet misslyckats i fråga om likvärdiga möjligheter och rättvisa. Social innovations är
ett nyckelbegrepp bland deras rekommendationer. Social innovations handlar om strukturella
förändringar för att uppnå social rättvisa.
Väkevä et al. (2017) har in en artikel fokus på behovet av strukturella förändringar för social
rättvisa i Basic Education in the Arts, det finska systemet för undervisning i konstnärliga ämnen
oberoende av grundskolans system. Heimonens (2003) artikel om policyfrågor för frivillig musik
undervisning berör också strukturella frågor.
Kivijärvi och Kaikkunens (2015) artikel berör utmaningar och möjligheter för ett mer inkluderande
musikskolesystem i Finland. Deras artikel fokuserar på den finska musikskolan Resonaari, en
musikskola som specialiserat sig på undervisning för individer med normbrytande funktionalitet.
Kiuttu (2008) har fokus på vilken status populärmusik har inom strukturerna för de finska
musikskolorna.
De finska masteruppsatser inom denna kategori behandlar struktur och/eller ledarskap i
förhållande till frågor om: rättvisa och demokrati (Nieminen, 2014), kursplan och populärmusik
(Kolehmainen, 2014), glesbygden (Kökkö, 1996) samt Resonaari, normalitet, demokrati och talang
(Vakkala, 2012).
Det finns även några finska rapporter med ett tydligt ledarskapsperspektiv. Pohjannoro och
Pesonen (2009), Pohjannoro (2010) samt Pohjannoro (2011) är delrapporter från samma projekt.
Författarna har utgått från musikskolerektorer och undersökt framtidsutsikter och utvecklings
möjligheter för musikskolor. Även Heino och Ojalas (2006) rapport utgår från perspektiven från
rektorer vid musikinstitut och undersöker utvecklingsbehov.
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I två rapporter hävdas att tillgängligheten till grundläggande konstutbildning behöver förbättras.
Det finns stora skillnader gällande tillgänglighet både mellan olika geografiska områden
(Aluehallintovirasto, 2014) och inom Helsingfors (Vismanen, Räisänen, & Sariola, 2016).
Strukturella frågor i grundläggande konstutbildning i förhållande till jämlikhet har undersökts
av Tiainen et al. (2012). Koramo (2007) har också undersökt grundläggande konstutbildning och
presenterar en lägesrapportering från läsåret 2007-2008.
Rapporten skriven av Marsio (2012) undersöker administrativa modeller inom konstutbildning.
Även föräldraperspektiv från föräldrar med barn som behöver särskilt stöd inkluderas i rapporten.
Kurkela och Tawaststjerna (1999) har gjort en analys av musikinstituts verksamhet och
idéer kring organiseringen av den grundläggande musikutbildningen. I rapporten undersöks
musiklärares stödjande roll för elever i kris samt lärarnas egna behov av stöd.

Studier som berör flera nordiska länder
De två artiklar som berör struktur och ledarskap i de fyra nordiska länderna är också
kategoriserade under policy/politik: Heimonens (2006) artikel handlar om rätt till utbildning
och rätt till frihet i utbildning, och hur kulturskolor i Danmark, Finland, Norge och Sverige
organiseras i förhållande till dessa rättigheter. Den senaste av de två studierna är en veten
skaplig artikel skriven av Österlind, Østern och Thorkelsdóttir (2016). Författarna gör en
jämförande analys av drama och teater i läroplan i Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige. De belyser struktur och organisation i detta ämnesområde i ljuset av den nordiska
välfärdsmodellen med rättvisa, inkludering och demokrati i centrum. Både kulturskola och
andra skolformer förekommer i artikeln.
En av Heimonens studie inom policy/politik (2004a) har vi också kategoriserat inom struktur
och ledarskap eftersom den belyser struktur och organisation av kulturskoleverksamhet.
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DEMOKRATI OCH INKLUDERING
Frågor som rör demokrati och inkludering är ett område som tilldragit sig stort intresse i
kulturskolereraterad forskning (Juntunen & Karlsen, 2018). Kulturskolorna i alla de nordiska
länderna delar en strävan efter att kunna erbjuda utbildning i de konstnärliga ämnena på ett
tillgängligt och ekonomiskt överkomligt sätt oavsett elevernas socioekonomiska bakgrund. Förutom
de inkluderande idealen har kulturskolorna också uppdraget att kunna förbereda elever för framtida
yrken inom de konstnärliga ämnena och avvägningarna mellan dessa ideal har varierat. Även om
villkoren varit likartade genom uppbyggnaden av kulturskolorna i de olika nordiska länderna så
uppvisas också skillnader dem emellan.

Sverige
I svensk forskning som rör kulturskola har demokrati och inkludering tilldragit sig ett
återkommande och växande intresse. Intresset kan möjligtvis ha accentuerats i och med att
regeringen tillsatte en utredning om kulturskolan som publicerades hösten 2016 (SOU 2016:69).
Brändström och Wiklunds doktorsavhandling (1995) visade att två tredjedelar av eleverna på
Piteå musikskola var flickor och att det var dubbelt så vanligt bland barn till högre tjänstemän
och universitetsutbildade att vara kulturskoleelev än bland barn med arbetarbakgrund. Samband
mellan kulturellt och socialt kapital och musikutövande undersökte Brändström vidare 1999
(Brändström, 1999). Brändströms och Wiklunds (1995) resultat kan sägas bekräftas i Elofssons
(2009) utredning som baseras på Stockholms stad och även den visar en överrepresentation av
flickor och barn ur ett högre socio-ekonomiskt skikt. Jeppsson och Lindgren (2018) har bidragit
med en studie baserad på en enkät besvarad av 2314 sjätteklassare vilken visar att den typiska
kulturskoleeleven är en svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Studien visar också
hur barn med sådan bakgrund och eventuellt med föräldrar som är musikutövande i många
fall bibringats ett ”kulturskole-habitus” som på ett lyckosamt sätt passar in i kulturskolans
undervisning och bidrar till att barnen trivs och är uthålliga i sina kulturkolestudier. Jeppsson
(2018) har också i form av fokusgruppsamtal undersökt hur musiklärare i kulturskolor ser på sin
verksamhet i relation till social inkludering. I artikeln berörs också El Sistema-konceptet på ett
institutionellt plan i relation till kulturskolan.
Gustafsson (2000) beskrev det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige år 1900-1965 där
framväxten av kulturskolorna var en del. Kulturskolan kan beskrivas som påverkad av två poler;
dels polen som associeras med grundskolesystemet och dels polen som associeras med de
professionella musikinstitutionerna. Kulturskolan som formad i samklang med den svenska
socialdemokratiska välfärdsmodellen och grundad i demokratiska principer beskrivs till exempel
också av T. Persson (2002), Holmberg (2010) och Bergman och Lindgren (2014a), även om dessa
inte kodats under denne kategori. En av de grundläggande målsättningarna vid grundandet av
den svenska musikskolan var att göra musikundervisning tillgänglig för alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Hofvander Trulsson Hofvander Trulsson (2004) visade i sin masteruppsats att barn med utländsk
bakgrund var underrepresenterade i Malmö kulturskola. I sin doktorsavhandling (Hofvander
Trulsson, 2010b) undersökte hon vidare hur utlandsfödda föräldrar till barn som tog del av
musikundervisning i Sverige uppfattade betydelsen av sina barns musikutövande. Hon fann att
barnens musicerande kunde bidra till en ”klassåterresa” för familjer som förlorat sin sociala

47

KULTURSKOLERELATERT FORSKNING I NORDEN

position genom flytten till Sverige. Hofvander Trulsson har utvecklat vidare hur musikutbildning
kan utgöra en del av det kulturella kapital som kan möjliggöra generationell mobilitet
(Hofvander Trulsson, 2010a, 2013, 2015). I denna process beskrivs föräldrarnas agerande ha
betydelse genom medelklasskultivering (“concerted cultivation”) (Hofvander Trulsson, 2014),
vilket innebär en medveten satsning på musikundervisning och andra fritidssysselsättningar för
sitt barn i syfte att på bästa sätt rusta barnet för framtiden.
Bergman, Lindgren och Sæther har skrivit en rad artiklar i vilka El Sistema är forskningsobjekt
och som fokuserar på demokrati och inkludering i relation till musikundervisning. El Sistema
är ett undervisningskoncept med orkester- och kör som i Sverige i regel organiseras inom
kulturskolorna men samtidigt är en egen stiftelse. Se vidare avsnittet om El Sistema.
Kuuses (2018) doktorsavhandling har också El Sistema som forskningsobjekt. Till stor del
riktas intresset mot social rättvisa (social justice) i musikundervisning i allmänhet och
hanterar El Sistema som ett case. El Sistemaverksamhet i Sverige utformas i nära samarbete
med grundskolor och på så sätt berör hennes studie grundskola och kulturskola förutom El
Sistema. Kuuse är kritisk till ett särhållande mellan musikundervisningens musikaliska och
sociala uppdrag som hon funnit exempel på i olika delstudier i avhandlingens observationsoch fokusgruppbaserade material. Hon förhåller sig i studien kritisk till en identifierad liberal
retorik som på ett oproblematiserande sätt framställer musikundervisning som danande och
korrigerande. Kuuse utforskar utvecklandet av barns agens som en potentiell väg bort från
verkningarna av dessa liberala grundantaganden.
Dansämnets demokratiserande och inkluderande potential har undersökts av Lindqvist (2010)
och Pastorek Gripson (2016). Båda studierna rör genus och har dans i förskola och skola som
studieobjekt snarare än kulturskoleundervisning men författarna menar att resultaten är
relevanta även för kulturskoleundervisning i dans. Lindqvists doktorsavhandling har danslärares
erfarenheter av dansundervisning i centrum medan Pastorek Gripsons undersöker hur genus
kan hänga ihop med danspraktiker och demokrati. Lindqvist studie baserades på en enkät med
154 danslärare och observationer medan Pastorek Gripsons baserades på videodokumenterade
danslektioner där flickors respektive pojkars dansrörelser kunde analyseras. Pastorek Gripson
kunde konstatera att pojkar ofta undvek rörelser som uppfattades som feminina medan flickor
kunde uppvisa en kompetens som grundats i dansundervisning i kulturskola.
E. Sæther (2006) har diskuterat interkulturell kulturskoleundervisning som potentiell resurs när det
gäller integration. Hon beskriver interkulturell musikundervisning med ett fokus bredare än bara
kulturskola. Sæther beskriver hur en musikundervisningspraktik finner ett slags ”tredje rum”, en
hybrid, som kan fungera gränsöverskridande då elever respektive lärare med skild kulturell bak
grund musicerar tillsammans. E. Sæther (2016) har också en text i en omarbetad i andra upplaga av
antologin (Lorentz och Bergstedt) i vilken hon diskuterar social hållbarhet utifrån El Sistema i Malmö.
Di Lorenzo Tillborg (2017a) har skrivit en forskningsrapport om kulturskolors verksamhet för
barn och unga i behov av särskilt stöd. Hon har funnit att det finns utrymme för förbättringar när
det gäller kulturskolornas beredskap att ta emot och anpassa undervisningen till denna grupp.
Granberg (2000) utreder vilka musikterapiutbildningar som finns i Sverige och vilka arbetsformer
och arbetsfält dessa utbildningar inriktar sig mot.
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Norge
Kvaal (2018) utforskar musik som ett interkulturellt verktyg baserat på en etnografisk studie av
interaktionsprocesser i ensembler i Fargespill (Bergen). Fargespill är en norsk organisation som
har som syfte att belysa möjligheterna till mångfald genom konstnärligt uttryck1. De organiserar och producerar stora mångkulturella föreställningar med nyanlända barn och skolbarn med
olika kulturella ursprung. Konceptet expanderar snabbt, och det är ofta kulturskolorna som är
partner i kommunerna. Kvaals doktorsavhandling utforskar hur musik och dans fungerar för de
olika aktörerna i Fargespill. Avhandlingen utmanar tänkande kring (mång-)kultur, representation
och identitet och perspektiv som betraktar musik som universell och omedelbar kommunikation.
Från Telemarksforsking har det kommit flera rapporter som ger en bild av vilka grupper av barn
som tar del av den norska kulturskolan. Hjelmbrekke och Gustafsen (2009) ställer sig frågan
om kulturskolan är för alla. Författarna visar att barnen som deltar i kulturskolan till största
del har föräldrar som har en inkomst som överstiger 60 procent medianen och att avgifter kan
ses som ett viktigt hinder för deltagande. Övriga framgångsfaktorer för ett breddat deltagande
ser de i brett utbud av ämnen i kulturskolorna och i samarbetsmodeller. Hylland och Haugsevje
(2016), och Haugsevje et al. (2016) har med kvalitativa metoder undersökt kulturdeltagande
hos barn i Drammen. Författarna visar på skillnader i kulturdeltagande mellan flickor och
pojkar, och mellan barn med olika etnisk bakgrund. Ett komplext mönster av faktorer befanns
påverka kulturdeltagande av vilka en del kunde härledas till kulturskolornas organisation och
andra till samhälleliga mönster. En annan kartläggning av skäl att delta respektive inte delta
i kulturskolans verksamhet i Norges fem största städer har Bjørnsen (2012) bidragit med. I
studien presenterades hinder och möjligheter i strävan mot en mera inkluderande kulturskola.
Kleppe (2013) har undersökt invandrade barns (och föräldrars) syn på den norska kulturskolan
och vilka hinder för deltagande som kan identifieras därur. Hur könsfördelningen av elever ser ut
i norska kulturskolor har rapporterats av Kjøk (2008).
Karlsen (2017) har diskuterat inkludering, tillgänglighet och multikulturell (musik)undervisning
i relation till policyprocesser. Hon konstaterar att intentioner och insatser för att uppnå en
inkluderande kulturskola kan finnas på policynivå men att exkluderande mekanismer trots det
visar sig i relation till musikalisk kultur, social klass och etniskt ursprung i kulturskolornas
praktik. En inramning av öppenhet och inkludering kan till och med ge motsatta resultat än
de avsedda när den möter strukturella socio-ekonomiska krafter i samhället. Karlsen ser
inkludering som en komplex utmaning där interkulturell musikundervisning också bör betraktas
som komplex genom en känslighet för barns ofta mixade kulturella musikpreferenser.
Baserat på ett kvantitativt material på 1360 barn har Nilsen och Lind (2013) undersökt norska
barns kulturkonsumtion. Resultatet visade att barns grad av kulturkonsumtion korrelerade
positivt med mödrarnas utbildningsnivå. Författarna skriver att demokratisering i termer av
jämlika möjligheter kan sägas vara uppnått medan systematiska skillnader ändå uppvisas i
faktisk kulturkonsumtion.
Rønningen (2017) diskuterar den norska kulturskolan i relation till begreppet Community Music
och ser gemensamma drag kring temana tillgänglighet och deltagande, sociala aspekter och
ramar samt flexibilitet. Vidare menar Rønningen att skrivningar i den nya norska ”rammeplan
for kulturskolen” motiverar en förflyttning mot ännu mera ”community music”-liknande praktiker
(för diskussion om community music-begreppet se Boeskov (2017, 2018)).
1 Se mer om Fargespill på www.fargespill.no
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Skogdal (2015) studerade musikundervisning ur funktionsnedsatta elevers perspektiv.
Författaren diskuterar att funktionsnedsatta elever ofta hänvisas till musikutövande inom ramen
för (musik)terapi vilket innebär att ett terapeutiskt perspektiv är vägledande för aktiviteterna och
inte ett konstdidaktiskt. Detta ser författaren som hämmande för möjligheterna till musikalisk
utveckling och inkludering för dessa elever.
Lundh och Ulrichsens pågående avhandlingsprojekt berör demokrati och inkludering. Lundh har
publicerat ett kapitel (2017) som presenterar avhandlingsprojektet där hon undersöker ett sam-
arbetsprojekt mellan kulturskola och grundskola. Projektet handlar om blåsorkesterundervisning
och visar preliminärt på fina resultat när det gäller att öka välbefinnande på personlig såväl som
kollektiv nivå. Ulrichsens (2017) artikel handlar om hur en konstdidaktisk praktik kan utvecklas
i riktning mot en mer inkluderande organisatorisk modell för framtidens kulturskoleelev. Ulrichsen
diskuterar de utmaningar som kan uppstå i mötet mellan didaktiska och strukturella förhållanden.
Ett antal masteruppsatser berör också demokrati och inkludering i relation till kulturskola eller
kulturutövande varav kan nämnas: Bech (2007) med dramaperspektiv, Espeseth (2003) om musik
och samspel i familjen, J. S. Knudsen (1995) om musikskola i möte med Zimbabwe, Å. R. Knudsen
(2012) om basspel med funktionsnedsatta, Skogstad (2012) om musikpedagogers utmaningar i
samisk-norsk kontext, Grosch (2015) om drama som metod att lära engelska. Boken Kulturskole –
profesjon och bærekraft (Waagen, 2011) berör också demokrati och inkludering.

Danmark
Holst (2008; 2014, 2016, 2017b, 2018a, 2018b, 2018c; 2016) och Holst, Chemi och Holm (2016) har
skrivit en rad artiklar och utvärderingar som rör de danska musik- och kulturskolornas utveckling
i Danmark från 2008 och framåt. Texterna bidrar med en rik översikt dels över kulturskolornas
utveckling i ett demokrati- och inkluderingsperspektiv i stort och dels beskrivningar av enskilda
skolors projekt och utveckling. I en kartläggning av forskning (2017a) beskriver Holst ett
paradigmskifte som han menar har skett när det gäller perspektivet på barns kulturutövande
i Danmark. Holst beskriver en förskjutning från betonande av kulturens ”effekt” över till ett
intresse för ”kvalitet” till en fokusering på kulturens ”värde”. Kulturens eventuella effekter på
andra ämnen eller domäner överges därmed som legitimitetsgrund till förmån för ett fokus på
det värde som konstutövandet har/kan tänkas ha för barnen som tar del av det.
Svendler Nielsen (2009a, 2009b, 2012, 2015, 2017), Svendler Nielsen och Burridge (2015),
Svendler Nielsen och Regnarsson (2007) och Anttila och Svendler Nielsen (2019) har skrivit
om dans, dansdidaktik och dansens potential att bidra till erfarenheter baserat i kroppsliga
upplevelser. Svendler Nielsen intresserat sig för inkludering och interkulturella erfarenheter
som möjliggörs genom dans (2017; 2015).
I rapportene Ta fat om dansen del 1-3 (Elmose-Østerlund & Christiansen, 2017; C. B. Johnsen &
Ravn, 2017; Mortensen et al., 2017) beskrivs hur dans kan användas i grundskola för att arbeta
med gemenskap och personlig utveckling.
Boeskov har intresserat sig för musikundervisning och begreppet ”community music” (Boeskov,
2015, 2017, 2018) Begreppet Community Music har förknippats med gränsöverskridande
musikskapande på de deltagandes villkor. Boeskov har skrivit om musikverksamhet i
fängelser (2015) och om musikprojekt i ett flyktingläger i Palestina där norska musikstudenter
musicerade tillsammans med flyktingar (2017). Han ser det här samarbetet som meningsfullt
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men problematiserar även musikens potential som socialt transformerande (Boeskov, 2017,
2018). Även om Boeskovs texter inte direkt handlar om nordisk kulturskolekontext så kan de
anses relevanta i det utvecklingsarbete många nordiska kulturskolor befinner sig i då det gäller
verksamheter för flyktingar som kommit till de Nordiska länderna.
Holm Nielsen (2015) har skrivit en masteruppsats som undersöker små barns inskolning de första
åren i grundskolan och hur musikaliska aktiviteter påverkar kommunikationen mellan barnen.

Finland
I Finland är forskningen som berör demokrati och inkludering relativt omfattande och växande.
Mycket forskning samlas under forskningsinitiativet ArtsEqual som undersöker konst och
konstutbildning som offentlig service från ett nytt, holistiskt och systemiskt perspektiv. De
intresserar sig för att öka tillgängligheten av den finska motsvarigheten till kulturskolor – ofta
kallat ”grundläggande konstutbildning” (Basic Education in the Arts, BEA) eller konst- och
musikskolor. Projektet genererar ny kunskap om hur redan existerande tjänster och service på
konstens område kan utvecklas för att förbättra medborgarnas kreativitet och gemensamma
engagemang samt hur konsten kan främja jämlikhet och välbefinnande i samhället. Projektet
uppmuntrar till nytänk och sociala innovationer samt korsandet av institutionella gränser (konst,
utbildning, omsorg, kultur, sociala fältet). Initiativet arbetar fram politiska rekommendationer
(Policy Briefs) för att stödja politiskt beslutsfattande. Projektet genomförs i nära samarbete med
ministerier, regionala statsförvaltningar, kommuner och icke-statliga organisationer.
ArtsEquals uppkomst och verksamhet har beskrivits i en rapport av Westerlund et al. (2016). Syftet
med projektet är att visa konstens potential att främja jämlikhet, deltagande och välbefinnande.
Forskningsprojektet syftar till att ta fram åtgärdsplaner för att praktiskt stödja en sådan utveckling.
E. Anttila (2018) skriver att rätten till kultur och konst är allmänt erkänd i internationella avtal
om mänskliga rättigheter, men att värdet av konsten trots det inte förstås i dagens
utbildningspolitiska värld. I artikeln undersöker Anttila genom filosofiska och teoretiska
perspektiv hur estetisk erfarenhet, fantasi och konstnärlig aktivitet är nödvändiga för människor
och samhällen. Hon diskuterar även det problematiska med att söka empiriska bevis på
effekterna av konsten och menar att existerande värderingar har resulterat i ojämlik tillgång
till konst. Konstundervisningen i grundskolan är i en nyckelposition och bör reformeras för att
garantera att alla barn får en mångsidig och god kontakt till olika konstformer.
Forskare har belyst det finska kulturskolefältet och dess funktion att bidra till ett rättvist och
inkluderande samhälle utifrån ett systemtänkande (Juntunen, 2018; Laes, Westerlund, et al.,
2018; Väkevä et al., 2017). Författarna menar att de finska kulturskolornas möjlighet att vara
relevanta i framtiden är beroende av deras förmåga att leva upp till jämlika ideal när det gäller
deltagande. Författarna ger förslag på sociala innovationer som syftar till att tänka och agera
gränsöverskridande och därigenom bidra till institutionell hållbarhet.
Sociala innovationer tas även upp av Väkevä et al. (2017). Två exempel är Floora-projektet och
Resonaari. Floora-projektet är ett initiativ för att öka tillgängligheten för ett jämlikt deltagande
i grundläggande konstutbildning. I projektet samarbetar grundläggande konstutbildning
med socialtjänsten för att nå barn som inte spontant tar del av kulturskolans verksamhet
men som skulle kunna dra nytta och må väl av ett deltagande. Kamensky (2018) fokuserar
på Floora, medan Resonaari undersöks i Laes´ doktorsavhandling Laes (2017). Hos Laes
beskrivs arbete för inkludering av personer med funktionsvariationer som en komplex och
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motsägelsefull process. Även Kivijärvi och Kaikkonen (2015), Leppänen, Unkari-Virtanen och
Sintonen (2013) och Vakkala (2012) undersökte möjligheterna att utveckla en mera inkluderande
kulturskola i Finland med Resonaari som exempel. Möjligheterna att bryta exkludering genom
läraraktivism är något som undersökts av Laes och Schmidt (2016). Vidare har Laes undersökt
möjligheterna att inkludera äldre personer, t.ex. 70-åriga kvinnor, i kulturskolornas verksamhet
(2015). Nämnas kan också en masteruppsats som handlar om utmaningar när det gäller
kommunikation med barn med hörselnedsättningar på kulturskolor (Kemppainen, 2016).
Ett mera didaktiskt perspektiv på hur undervisning kan anpassas för barn med funktionsvaria
tioner förs fram i Hasus doktorsavhandling och en senare artikel om metoder för pianounder
visning (Hasu, 2017, 2018).
Kuoppamäki (2015) har koncentrerat sig kring genusfrågor i sin doktorsavhandling som
handlar om 9-åringars genusförhandlingar i musikklassrummet. Hur genusfrågor spelar in i
dansundervisning för pojkar har Turpeinen (2015) undersökt i sin doktorsavhandling. Mecke och
Sundberg (2010) har bidragit med en analys med genusperspektiv på barnsång.
I Kallios och Länsmans (2018) artikel beskrivs samiska barns erfarenheter av ojämlikhet i
mötet med den finska kulturskolan. Genom en narrativ metod som innefattar jojk undersökte
författarna exkluderande praktiker och diskuterade hur jämlikhet skulle kunna ökas genom
ett gemensamt lärande. Kallio och Heimonen (2018) undersökte vidare exkluderande praktiker
som möter samiska barn i kulturskolan och som författarna menar härrör från ett kolonialt
arv. Författarna skriver att en vi ss autonomi för den samiska ursprungsbefolkningen är en
förutsättning för en mera rättvis musikundervisning.
Ett juridiskt perspektiv som uppmärksammar barns rätt till utbildning och kultur är en
utgångspunkt för Mäkeläs doktorsavhandling (2013).
Ett par mera övergripande finska texter som har med demokrati och inkludering att göra har
tagits med i kunskapsöversikten: en policy brief (Laes, Juntunen, et al., 2018) som presenterar
forskningsresultat gällande inkludering i den finska kulturskolan som syftar till att bidra till en
initierad diskussion om framkomliga vägar för göra den finska kulturskolan mera tillgänglig, och
Finska kulturministeriets rapport kring möjligheter att realisera en mera tillgänglig kulturskola
för minoritetsgrupper och socioekonomiskt mindre gynnade grupper i samhället (Finnish Ministry
of Education and Culture, 2014). Slutligen finns också en utvärdering från Regionförvaltningsverket
som belyser den finska kulturskolans tillgänglighet och deltagande i olika ämnen och i olika
delar av Finland (Aluehallintovirasto, 2014). Enligt rapporten så deltar 12 procent av målgruppen
av barn i åldern 9-12 år och bara var fjärde deltagare är pojke. Författarna menar att de finska
kulturskolorna bör satsa på nya verksamhetsformer och mångsidighet.

Studier som berör flera nordiske länder

Heimonen (2003, 2004a, 2004b, 2006, 2013a, 2013b, 2014) har skrivit om barns rätt till musikundervisning med ett undersökande filosofiskt och juridiskt anslag. Heimonen intresserar sig
speciellt för den form av musikundervisning som är representerad i de Nordiska kulturskolorna
och anlägger ett internationellt jämförande perspektiv på dessa verksamheter. I Heimonens
artiklar från 2004 står den svenska kulturskolan speciellt i centrum i en artikel (2004b) och
Finland i en annan (2004a). Finland står i centrum i artiklarna från (2013a) och (2014).
Österlind et al. (2016) undersökte hur teater och drama är presenterad och positionerad i de
Nordiska ländernas läroplaner i förskola, grundskola och kulturskola.
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ELEV- OCH FÖRÄLDRAPERSPEKTIV

I denna kategori har vi valt att inkludera publikationer som explicit belyser elevernas eller föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av kulturskolan eller den grundläggande konstundervisningen
(Finland). Kategorin omfattar material där data samlats in bland annat genom intervjuer med elever
och/eller föräldrar vid kulturskolor, musikinstitut och konstskolor, genom observationer och enkäter. Också blivande lärarstuderande intervjuas. De olika konstformerna musik, dans, visuell konst
(bildkonst, foto och slöjd) och ordkonst är representerade här liksom mer generella publikationer
som berör alla konstämnen i kulturskolan och vid institutioner som erbjuder grundläggande
konstundervisning. I materialet som samlats in gällande elev- och föräldraperspektivet är
publikationer från Finland dominerande.

Sverige
Musik
I den etnografiska studien Växa upp med musik - Ungdomars musikanvändande i skolan och på
fritiden analyserar Åsa Bergman (2009) hur ungdomar inhämtar och utvecklar kunskap om
musik och hur de musicerar inom ramen för organiserade fritidsaktiviteter. Avhandlingens syfte
är att undersöka hur ungdomar i årskurs 7-9 använder musik för att skapa och uttrycka identitet
och vilka musikaliska färdigheter de utvecklar i olika sammanhang.
Brändström (1999) undersöker hur svenska 12-13-åringar använder musik i vardagen och
hur de engagerar sig i valfri musikfostran vid kommunala musikskolor. Syftet är att analysera
hur föräldrarnas sociokulturella och musikaliska bakgrund hänger samman med barnens
musikaliska aktiviteter. Data samlades in genom intervjuer med eleverna för att få svar på
föräldrarnas musikaliska intresse, syskonens musikaktiviteter, elevernas karriärförhoppningar,
musiksmak, val av instrument och andra fritidsaktiviteter. Pierre Bourdieus kulturella
kapitalteori tillämpades på studien för att tolka och förklara resultaten.
Kuuse (2018) vill på empirisk grund utveckla musikalisk agens som ett analytiskt begrepp för att
förstå barns upplevelser. Kuuse belyser barns agens både på ett individuellt och ett kollektivt
plan och förklarar begreppet som något som skapar utrymme och möjlighet till kollektiva
förhandlingar. Hennes forskningsobjekt är El Sistema i Sverige med särskilt fokus på social
rättvisa i musikundervisning. Studien behandlar diskursiva begränsningar och möjligheter att
förhandla fram agens inom musikutbildning.

Generellt
Kulturell reproduktion och social stratifiering inom kulturskolan i Sverige står i fokus i Jeppsson
och Lindgrens artikel (2018). Materialet grundar sig på en kvantitativ undersökning om vad
elever i årskurs 6 har för erfarenheter av kulturskolan samt bakgrundsfaktorer såsom kön,
födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå och familjens deltagande i konst och musikaktiviteter
generellt. Resultaten visar att en typisk elev i kulturskolan är en flicka född i Sverige med
välutbildade föräldrar. Dessutom visar studien att barn till föräldrar som spelar ett instrument
eller sjunger är mer benägna att söka sig till kulturskolan. Sammantaget överensstämmer
resultaten i stor utsträckning med teorin om kulturell reproduktion.
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Barns och föräldrars uppfattning om kulturskolan i Stockholms stad är föremål för rapporten
Lust och Glädje. Hur uppfattar och värderar eleverna kulturskolans undervisning? (Frostenson,
2003). Rapporten är på initiativ av Kulturförvaltningen och en del av återkommande studier
kring resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet inom
fritidsfältet.

Masteruppsatser
I Sverige inbegriper en rad masteruppsatser elevperspektivet och kulturskolan. Seger (2018)
skriver om vad som påverkar elevers val av tvärflöjt i musik- och kulturskolor och berör på så
sätt könsstereotypa instrument och genus. Motivation och val av instrument (trumpet och
cello) är också ett tema i Lindbergs (2017) och Larssons (2011) masteruppsatser. Videfors
(2013) undersöker i en kvantitativ studie hur tonåringar upplever sin situation då de deltar
i kulturskolans verksamhet, och Vleugels och Laveson (2006) lyfter fram musikens olika
funktioner bland ungdomar som spelar ett instrument samt deras attityder till musik.
Högstadieelevers förhållningssätt till ämnet musik i skolan och utanför studeras även (Hillgren
Ryrholn, 2013).
Barns upplevelser och ambitioner med sitt musicerande inom frivillig musikundervisning är
fokus för Lidéns (2007) studie. Carlsson (2006) skriver om musikpedagogens undervisnings
filosofi och hur den präglar eleven och lärandet, och Lindmark (2011) tar upp estetiska
läroprocesser, deras betydelse för inlärning och sociala förmåga. Unga vuxna elevers syn på sitt
musikaliska lärande är också temat i Pemsels (2009) arbete.

Norge
Musik
Stabell (2018) samlar i sin doktorsavhandling empiriska data genom både observationer av olika
inlärningsaktiviteter, informella samtal och intervjuer med sex lärare och 16 studenter. Hon
granskar lärande kulturer i talangsprogram i musik och bidrar med inblick i vad ett talangutvecklingsprogram innehåller och vilken typ av kunskap som betonas som viktig och värdefull.
Lundh (2017) presenterar i sin artikel ett doktorandprojekt med fokus på musik som möjliggör
ökad integration. Undersökningen gjordes i en skola med en skolorkester för barn i årskurs 3-7
som upprätthölls i samarbete med en lokal kulturskola. Lindh diskuterar hur ensemblespel kan
ha effekter på individen och det sociala sammanhanget, liksom på välbefinnandet. Hon utgår i
studien från eleverna för att fånga viktiga aspekter av social integration.

Master
Espeseth (2003) skriver om musik och trygghet samt betydelsen av musik inom familjen som en
väg till en lyckligare tillvaro. Skotmyr (2005) frågar sig vad som främjar sångarglädjen och henne
fokus är sångelever vid kulturskolor. En masteruppsats inom specialpedagogik (Fossesholm,
2016) belyser dramakonsten och hur ungdomar upplever trivsel, lärande, inkludering och
beteende i undervisningskontexten med drama.

54

KULTURSKOLERELATERT FORSKNING I NORDEN

Danmark
Musik och konst
I en kartläggning analyserar Holst (2017a) tre olika forskningsmetoder inom musik- och
konstpedagogik och belyser på så sätt ett paradigmskifte som enligt honom skett beträffande
perspektivet på barns kulturutövande i Danmark. Det är påvisat att utövande av konst ger en rad
effekter, men Holst skriver att detta inte borde tjäna som en premiss för vad som räknas som
kvalitet eller hur kvalitet utvecklas. Holst skildrar en förskjutning från fokus på kulturens ”effekt”
till intresset för ”kvalitet” och vidare till en betoning på kulturens ”värde”. På så sätt flyttas fokus
på det värde som konstutövande har/kan tänkas ha för barnen som tar del av konsten.
I rapporten Mere Musik til Byens Børn skriver Holst (2017b) om strategier för att säkra att fler
barn i Köpenhamn har möjlighet till olika former av frivillig musikundervisning. Pilotprojektet
sammanför olika lokala aktörer såsom kulturcentrum, fritidsinstitutioner, föreningar och skolor.
Inom projektet har man har utvecklat en bred palett av aktiviteter där musikalisk gemenskap,
motivation, upplevelser och lärande står i centrum.
Holst (2018b) skriver om ett samarbetsprojekt mellan musikskolan och grundskolan i Egedal
kommun i Danmark. Genom rapporten belyser han undervisningspraxis i samarbetsfältet mellan
dessa med hänsyn till allmän instrument- och ensembleundervisning. Forskningsansatsen är att
utveckla nya undervisningsmiljöer och undervisningsformer med särskilt fokus på tvärinstitutionellt
samarbete. I och med skolreformen år 2014 i Danmark infördes Den Åbne Skole med målsättningen
att skolorna skall öppna sig för det omgivande samhället. Holst (2018c) belyser att detta skapar
nya möjligheter för att fler barn och unga skall kunna möta konsten. Centralt är nya former för
samarbeten, särskilt för att motverka institutionell polarisering, men också för att skapa nya arenor
för lärande och flexibla undervisningsformer som understöder elevernas motivation.

Masteruppsatser
Körsång i musikskolan, kördidaktik och upplevelsen av deltagande är teman i Poulsens (2017)
och Trudslevs (2014) masterstudier.

Finland
Musik
Kosonen (2001) analyserar hur pianoelever i åldern 13-15 år upplever sitt musicerande. Doktorsavhandlingen lyfter fram de centrala motiven till att ungdomarna valt att spela piano. Kosonen
skriver att det individuella meningsskapandet uppstår genom erfarenheter som är kopplade till
elevens sociala och kulturella liv och miljö, och mening uppstår genom musikalisk kompetens,
kapacitet och förmåga att uppleva och förstå musik.
Syftet med Tuovilas (2003) studie är att analysera hur barn skapar och lär sig musik. Tuovila
diskuterar hur undervisningen vid musikinstitut kan utvecklas och fördjupas. Över 60 barn,
från fyra olika musikinstitut i Helsingfors, intervjuades under perioden 1996-2000. Dessutom
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hördes föräldrar, lärare och rektorer. Resultaten visade att ungefär hälften av barnen, varav de
flesta var pojkar, uppgav att de hade positiva upplevelser av att studera vid ett musikinstitut. De
återstående barnen, varav majoriteten var flickor, hade blivit frustrerade i sina studier, antingen
gradvis eller i början, vilket också lett till avhopp. Tuovila lyfter fram faktorer som påverkar
elevernas lärande antingen positivt eller negativt, bland annat i vilken mån elevens egna mål
och förslag påverkar undervisningen samt hur samverkan mellan barnet, föräldrarna och
läraren fungerar. Goda erfarenheter och läranderesultat påverkas även av genus och hur elevens
musikaliska självförtroende, gruppdeltagande och initiativkraft främjas.
Hirvonen (2003) skriver i sin doktorsavhandling hur soliststuderande bygger upp sina identiteter
genom livsberättelser. Hon frågar sig vilken betydelse viktiga personer, instrumentlärare och
instrumentstudier haft för framsteg i studierna. Medverkan i tävlingar ses som en betydande
faktor för framgång, men studien visar även att förberedelserna och tävlingssituationen i sig kan
skapa extrem stress och en känsla av otillräcklighet.
Juvonen, Lehtonen, and Ruismäki (2012) presenterar i sin artikel de finska resultaten från en
internationell kvantitativ studie där fokus är elever med en musikhobby och deras skolmotivation.
Studien genomfördes under åren 2007-2008 i USA, Mexiko, Brasilien, Singapore, Kina, Sydkorea,
Israel och Finland. I studien ingick jämförelser mellan pojkars och flickors intressen, elevernas
engagemang i olika skolämnen samt deras betydelse och användbarhet utanför skolan.
Resultatet tyder på att musik som en hobby stärker självuppfattningen och självförtroendet.
Musikhistoria har varit en obligatorisk del av varje elevs studier vid musikinstitut och konser
vatorier i Finland. Musikhistoria är således temat för Unkari-Virtanen och Vainios (2013) artikel
som undersöker motsättningen mellan lokala läroplaner, som ofta bygger på en gammal
undervisningstradition i musikhistoria, i motsats till de mer elevcentrerade pedagogiska
metoderna som uttrycks i den nationella läroplanen. Studien baserar sig på intervjuer med
elever som deltagit i musikhistorieundervisning och analysen visar att många elever upplever att
studierna inte går att koppla samman med den egna musikaliteten eller musikaliska identiteten.
I denna studie diskuteras effekterna av nya pedagogiska tillvägagångssätt, som betonar dialog
som en förutsättning för meningsfullt lärande i musikhistorieklasser.
Kuoppamäki (2015) diskuterar i avhandlingen ”Gender Lessons. Girls and boys negotiating learning
community in Basics of Music” hur barn förhandlar fram genusgränser, inlärningsidentitet
och agens inom gruppundervisning i musik. Hon analyserar hur 9-åringar deltar i skapandet
av diskursen under lektionstid vid ett musikinstitut. Kuoppamäki identifierar former av
praxis där barnens agens antingen stöds eller är reducerad. I studien diskuteras hur det i
klassrumssituationen uppstår sociala genusbestämda gränser som kan ha en negativ effekt
på inlärningen och direkt leda till ojämlikhet. Å andra sidan belyses situationer då de sociala
gränserna bryts och flera röster får komma till tals.
Inlärningssvårigheter bland elever i pianospel står i fokus i Hasus (2017, 2018) studie. Syftet
med doktorsavhandlingen är att undersöka de svårigheter som pianoelever upplever som
är långsammare i sin inlärning än vad som kan antas av deras talang och övning. Studien
undersökte också i vilken mån pianolärarens observationer, gällande inlärningssvårigheter i
pianospel, överensstämmer med resultaten av tester som mäter inlärningssvårigheter. Hasu
påvisar metoder som kan hjälpa eleven och underlätta inlärningen och hävdar att frågan om
huruvida en elev har inlärningssvårigheter eller ej blir irrelevant ifall man ställer elevens
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motivation i fokus: ”Vem som helst kan lära sig spela piano bara den får en god undervisning och
blir sedd och hörd som individ.”
Sintonen (2018) skriver om barn i åldern 6-8 år och deras strategier då de ger skriftliga
anvisningar för hur ljudfraser, som de själva skapat, ska tolkas. Sintonen beskriver processen
– att uppfinna ljud och skapa fraser samt skriva grafiska instruktioner och dela dem med
andra – som en multilitterär process som omfattar flera handlingar. Hon belyser att skapandet
och utforskandet av ljud alltför ofta är kopplade till förmågan att korrekt spela ett instrument,
använda programvara eller sjunga. I stället borde fokus vara på barnets potential att tänka,
kommunicera och skapa betydelser med och genom ljud.

Dans
E. Anttila (2003) undersöker möjligheten till dialog i dansundervisningen. Hennes forsknings
metod har autoetnografiska drag och hon kombinerar olika tolkningsmetoder. Genom studien
ger Anttila röst åt bland annat barn, lärare och kritiska socialteoretiker. Hon betonar vikten av
att det dialogiska bevaras i undervisningen och att detta inte kan uppstå genom preskriptiva
processer. Därför bör pedagogen vara uppmärksam i varje undervisningssituation. I sitt sökande
efter dialog dekonstruerar Anttila innebörden av att vara danslärare.
Dialog är också kärnan i Turpeinens (2015) resonemang. I doktorsavhandlingen ”Raakalautaa
ja rakkautta” (fritt översatt: ”Ohyvlat virke och kärlek”) presenterar Turpeinen sina praktiska
och konstnärliga erfarenheter som danspedagog för och med pojkar. Han beskriver betydelsen
av ett dialogiskt förhållande mellan läraren och eleven, där omsorgen om eleven som växande
och lärande människa står i fokus. Turpeinen belyser konflikten mellan dansundervisning som
institution och pojkarnas livsverklighet, och betonar betydelsen av undervisningsatmosfären.
Studien, som grundar sig på gedigen praxis, har tre tyngdpunkter. Den första kallar han
evolution, som inkluderar dansundervisningens ekonomiska och lokalpolitiska begränsningar.
Den andra aspekten hänför sig till hur man väcker intresse för dans bland pojkar. Som tredje
punkt behandlar han själva dansdidaktiken som dialogisk process.
Jalkanen (2018) skriver att den ökade medvetenheten om pojkars behov och sätt att uttrycka sig
genom dans och i dansundervisningen också bidragit till uppkomsten av nya frågeställningar
i förhållande till flickor och dans. Hon reagerade på den förändring i flickornas beteende som
blev synlig under hennes danslektioner vid samma dansskola där ”pojkdansen” (poikatanssi)
visade på ett uppsving; flickorna kände sig försummade och förbisedda. Temat för Jalkanens
doktorsavhandling är således hur flickor konstruerar och uttrycker sin ”flickighet” (girlhood)
genom nutidsdans samt hur kunskap erhålls genom denna process. Forskningen baserar sig på
tre dansföreställningar, den så kallade Girl Trilogy, samt intervjuer med dansgruppens nio flickor
i åldern 17-20 år.

Visuell konst
Rantala (2001) undersöker mötet mellan bildkonstfostran och eleven, med särskilt fokus på
tonåringar. I doktorsavhandlingen analyserar Rantala vilka värderingar, konstkoncept och
subjektiva positioner som ingår i den modernistiska konsttraditionen i förhållande till unga
människors konstnärliga intressen. Hon belyser behovet av ett reflekterande förhållningssätt
inom konstutbildningen.
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Vanhatapio (2010) har skrivit om hur bildkonst är en könsbunden hobby, med flickorna i
majoritet. Doktorsavhandlingen granskar bildkonsten som fritidsaktivitet bland 7 - 10-åriga
pojkar bosatta i norra Finland. I materialet ingår även intervjuer med föräldrarna. Studien
diskuterar hur bildkonstundervisningen bör utvecklas med särskild uppmärksamhet på
pojkarnas behov.
Setälä (2012) doktorsavhandling illustrerar hur barn uttrycker sig genom fotokonst. Setälä
introducerar nya koncept för att analysera det fotografiska uttrycket hos barn och belyser
hur barnens bilder utmanar synen på vår egen miljö och den traditionella läsningen av den.
Samtidigt för hon fram nya perspektiv för hela forskningsfältet inom fotokonst.
Karppinen (2013) undersöker i sin artikel de känslor som är förknippade med slöjdundervisning
bland blivande slöjdlärare. Karppinen intresserar sig för de studerandes tidigare upplevelser
av slöjd samt hur deras erfarenheter påverkar deras inställning till konstformen. Studien vilar
på Hannah Arendts filosofi och analyserar förhållandet mellan slöjd och utbildning i ett större
sammanhang.
Ojala (2013) skriver om den kunskap som skapas genom perceptuella processer inom den
grundläggande konstundervisningen i slöjd i Finland. Perceptuella processer kan beskrivas
genom följande sju begrepp: imitativa, förebyggande, utvärderande, experimentella, emotionella,
tidsmässiga och kroppsliga uppfattningar. Studien behandlar vuxna deltagares erfarenheter av
slöjdundervisning i den grundläggande konstundervisningen.
I en samling artiklar om ungdomar i åldern 13-16 år, belyses deras utveckling, världssyn och
konstfostran (Karppinen, Ruokonen, & Uusikylä, 2008). Antologin diskuterar hur konst kan stöda
den pubertala utvecklingsfasen genom att skapa trygga ramar för att uttrycka känslor. Antologin
riktar sig till lärare, lärarutbildare, föräldrar, terapeuter och personer som arbetar med
ungdomar, även ungdomarna själva kommer till tals.

Generellt
Tuovinen (2018) granskar i sin artikel litteraturen om student-centeredness och de olika betydelser som begreppet haft sedan början av 1900-talet. Översikten bidrar till en bredare förståelse för
termen, inklusive de perspektiv som utvecklats av Johns Dewey och hans samtidiga.
Publikationen ”Virvatuli” Erfarenheter av självutvärdering i läroanstalter för grundläggande
konstundervisning (Marsio, 2014) har utvecklats för skolor som ger grundläggande utbildning
inom musik- och dansläroanstalter, bildkonstskolor, handarbets-, arkitektur-, teater-,
cirkus- och ordkonstskolor samt medborgarinstitut. Publikationen baserar sig på ett brett
intervjumaterial med lärare, elever och rektorer och ger konkreta exempel på olika sätt att
arbeta med självutvärdering inom en organisation.
I Barnkulturcentren skapar engagemang - målsmännens bakgrund och erfarenheter av konstoch kulturutbildning som mätare av delaktighet (vår översättning) undersöker Martin (2017)
barns kulturella delaktighet i Finland. Publikationen baserar sig på en enkätundersökning
riktad till Barnkulturcentren i Finland och deras klienter och undersökningen är en del av
forskningsprojektet ArtsEqual vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Resultaten av forskningen
är i linje med tidigare studier som talar om ackumulering av kulturellt, socialt och ekonomisk
kapital. Om antalet konstnärliga och kulturella tjänster växer är det möjligt att ökningen
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enbart gynnar de familjer vars barn redan deltar konstfostran. Undersökningen påvisar att
Barnkulturcentren, i samarbete med skolor, kan nå de barn och familjer vars situation och
socioekonomiska bakgrund hindrat barnen från kulturella engagemang.

Masteruppsatser
Frågan om varför elever väljer att avbryta sina studier vid musikinstitut innan de fått avgångsbetyg och vilka faktorer som främjar motivation för fortsatta studier ställs i två masteruppsatser
(Finnilä, 2001; Sandström, 2013). Även Jämsä (1984) behandlar samma tematik bland piano
elever vid musikinstitut och lyfter fram vikten av stöd hemifrå samt lärarens och vänners
inverkan på motivationen. Vuxnas upplevelser av att återuppta sitt spelande och få lektioner
på sitt instrument är temat för Kiiskis (2018) studie, medan musikinstitutelevers självkänsla
står i fokus för Santavirtas (2014) arbete. Rautio-Härkönen (2018) skriver om pianoelevers
erfarenheter av komposition i samband med sin pianolektion. I en studie analyserar H.
Ahvenainen (1988) musikinstitutelevers attityder till att uppträda.
Ordkonst, inom ramen för den grundläggande konstundervisningen, belyses i Honkanens (2011)
studie och hon lyfter fram vikten av att sätta barnen i fokus och lyssna till deras idéer och tankar
även i ordkonsten. Slöjd är temat för Vuokkos (2018) arbete som undersöker slöjdens betydelse
för välmående bland elever som studerar ämnet.
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analys av sex musikinstituts verksamhet och
idéer kring organiseringen av den grundläggande musikutbildningen]. In T. Heino & M.-L. Ojala
(Eds.), Musiikkioppilaitosten perusopetuksen arviointi 1998 (pp. 89–150). Helsinki: Yliopistopaino.
Kuuse, A.-K. (2018). “We will fight Goliath”: Negotiation of space for musical agency in children’s
music education. Research Studies in Music
Education, 40(2), 140-156. doi: https://doi.
org/10.1177/1321103X18771796
Kuuse, A.-K., Lindgren, M., & Skåreus, E. (2016). “The
feelings have come home to me.” : Examining
advertising films on the Swedish website of El
Sistema. Action, Criticism, and Theory for Music
Education, 15(1), 188-215. Retrieved from http://
act.maydaygroup.org/articles/KuuseLindrenSkareus15_1.pdf.
Kuvås, J. R. (2017). Tilrettelagt musikkundervisning i form
av tilpasset musikkteknologi. (Master), NTNU,
Trondheim.
Kvaal, C. (2018). Kryssende musikkopplevelser. En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis. (Phd), Høgskolen i Innlandet, Retrieved
from http://hdl.handle.net/11250/2561961
Kökkö, E. (1996). Taiteen perusopetuksen toteutuminen
musiikin osalta pienissä ja keskisuurissa suomenkielisissä kunnissa : tilanteen tarkastelua keväällä
1994 koulun musiikinopetuksen näkökulmasta
[Grundläggande konstundervisning i musik i mindre och medelstora finskspråkiga kommuner:

KULTURSKOLERELATERT FORSKNING I NORDEN

En granskning av situationen våren 1994 med
utgångspunkt från musikundervisningen i skolan.
(Master), Sibelius-Akatemia, Helsinki.
Retrieved from https://uniarts.finna.fi/Record/
arsca.102748
Laes, T. (2013a). Musiikillisen toimijuuden ja voimaantumisen mahdollisuudet myöhäisiän musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus Riskiryhmä-yhtyeestä [Musik som ett medel för att bli delaktig
och en aktör i musikpedagogik för äldre]. Finnish
Journal of Music Education, 16(1), 6-17.
Laes, T. (2013b). Myöhäisiän musiikkikasvatus myönteisen ikääntymisen tukijana [Musikfostran hos
äldre som stöd för positivt åldrande]. In M.-L. t.
Juntunen, H. M. t. Nikkanen, & H. t. Westerlund
(Eds.), Musiikkikasvattaja : kohti reflektiivistä
käytäntöä. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Laes, T. (2015). Empowering later adulthood music
education: A case study of a rock band for
third-age learners. International Journal
of Music Education, 33(1), 51-65. Retrieved
from https://doi.org/10.1177/0255761413515815
Laes, T. (2017). The (im)possibility of inclusion: Reimagi
ning the potentials of democratic inclusion in
and through activist music education. (Phd,
Doctoral dissertation), University of the Arts
Helsinki, Helsinki. Retrieved from http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-329-075-4
Laes, T. (2018). Resonaari: Striving towards inclusion
through teacher activism within a Finnish music
school for different abled learners. Finnish Journal of Music Education, 2, 116-120.
Laes, T., Juntunen, M.-L., Heimonen, M., Kamensky,
H., Kivijärvi, S., Nieminen, K., . . . Korhonen, O.
(2018). Accessibility as the starting point in the
Finnish Basic Education in the Arts system.
Retrieved from Helsinki: https://sites.uniarts.
fi/documents/14230/0/Accessibility+of+the+basic+education+in+the+arts/c217c80f-5fa6-4312b587-d0069451434c
Laes, T., & Schmidt, P. (2016). Activism within music edu
cation: working towards inclusion and policy
change in the Finnish music school context.
British Journal of Music Education, 33(1), 5-23.
https://doi.org/10.1017/S0265051715000224
Laes, T., Westerlund, H., Väkevä, L., & Juntunen, M.-L.
(2018). Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävä nyky-yhteiskunnassa: Ehdotelma
systeemiseksi muutokseksi. [The role of the
Finnish music school system in contemporary
society: A proposal for systemic change].
Musiikki- ja tasa-arvo -teemanumero, 2(48).
Landell, U. (2018). ”Pedagogen ska lära ut en konstform…
och som regissör måste jag tänka pedagogiskt” :
en studie av teaterlärares arbete med en teaterföreställning. (Master, Independent thesis
Advanced level (degree of Master (One Year))),

Linköpings universitet, Linköping. Retrieved
from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147325
Landgren, A. (2015). Hisingens Kulturskola – mer än bara
musik. En undersökning av Hisingens kulturskolas
strategier för att skapa ett tydligt varumärke och
profil för verksamheten. (Master, Uppsats på avan-
cerad nivå), Göteborgs Universitet, Göteborg.
Retrieved from http://hdl.handle.net/2077/40181
Landrø, K. S. (2018). Kulturskolen og korpset er én "greie"
- En studie av samarbeidet mellom en kulturskole
og et skolekorps. (Master), NTNU, Trondheim.
Lannerö, J. (2012). Musikalisk dialog – dialogisk instrumental
undervisning : En undersökning av kommunikation i
instrumentalundervisning på musik- och kulturskolan.
(Master, Independent thesis Advanced level (professional degree)), Örebro universitet, Retrieved from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-27544
Larsson, A. (2011). Motivation hos celloelever på musikeller kulturskolan. (Master, avancerad nivå), Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421701/
FULLTEXT02
Larsson, J. (2018). Föräldern som en aspekt i undervisning
: Musiklärares uppfattningar av föräldrarnas roll
och relation till enskild instrumentalundervisning
i kulturskola. (Master, Independent thesis Advanced level (professional degree)), Örebro universitet, Örebro. Retrieved from http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-64548
Lauridsen, H. S. (2015). Samarbejde mellem musik-og
folkeskole: En undersøgelse af musikfagets forvaltning i implementeringen af den åbne skole.
(Master, Kandidatspeciale), Aarhus Universitet,
Aarhus.
Lehikoinen, K., & Vanhanen, E. (Eds.). (2017). Taide ja
hyvinvointi: katsauksia kansainväliseen tutkimukseen [Konst och välmående: Kartläggning av internationell forskning]. Helsinki: (ArtsEqual/Cerada)
Taideyliopisto. Kokos-julkaisusarja 1/2017.
Lehtonen, K. (2005). Musiikkioppilaitokset näkymätömän
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