
Frågor & svar  

 

Hur går lektionerna till? 

En vanlig lektion med Musikglädjen är 40-60 min lång och fokus ligger på att ha kul och lära sig 

något nytt. Pedagogen kommer att anpassa undervisningen direkt efter elevens önskemål och 

behov, så exakt hur en lektion ser ut kan skilja sig mycket från elev till elev. Vill ni spela Mozart, 

läsa noter, och jobba med teknik? Ingen fara! Eller vill ni skriva egna låtar, improvisera, och spela 

dagens top hits? Då löser vi det! 

Vår utlärningsmetod är speciellt framtagen för att passa våra längre lektioner och våra 

pedagogers förmågor. Eftersom våra pedagoger är ungdomar som brinner för musik så ligger 

fokuset framför allt på att: (1) Ha roligt och tända en gnista för musik, (2) ta vara på tiden och 

testa många olika typer av musicerande och (3) bara lära ut saker som pedagogen själv 

behärskar fullt ut. Alla pedagoger går en endagskurs i vår pedagogik och har tillgång till både 

pedagogiskt material och coachning av erfarna pedagoger. 

 

Hur mycket kostar en lektion? 

En lektion är vanligtvis 40-60 min och kostar 315 kr inkl moms. Om en elev vill ha längre 

lektioner blir priset 315 kr/h. För syskon kan vi erbjuda två 45 min lektioner direkt efter varandra 

för priset av en och en halv lektion. Läs mer om olika priser och upplägg under fliken här på 

hemsidan.  

 

Binder vi upp oss till något? Hur går betalningen till? 

På Musikglädjen binder ni inte upp er till en hel termin utan kan sluta eller ta ett uppehåll när ni 

vill. Därför betalar ni för varje enskild lektion istället för ett fast terminspris. 

Betalningen sker månadsvis och i efterhand via faktura. Om ni exempelvis har haft 4 st lektioner 

under januari kommer ni att få fakturan för dessa i februari. Fakturorna skickas ut via email från 

ekonomi@musikgladjen.se till den mailadress ni angett. 

Att skicka in en intresseanmälan på hemsidan är inte bindande. När ni tackar ja till att bli 

kontaktade av en pedagog binder ni endast upp er till att ha en testlektion. Lektioner ni har bokat 

med en pedagog kan ni alltid ställa in upp till 3 timmar innan lektionsstart. 

 

Var hålls lektionerna? 

Alla lektioner hålls hemma hos eleven för att det ska vara så lätt som möjligt att passa in 

undervisningen i vardagen. Vi matchar ihop er med en pedagog som enkelt kan komma hem till 

er och hålla i lektioner efter skolan eller på helger och lov. 

 

Vad är en testlektion? 

Testlektionen har samma upplägg och är lika lång som en vanlig lektion men är till för att ni ska 

få prova på och se hur det fungerar.  



Om det känns bra och ni vill fortsätta kan ni boka in fler lektioner tillsammans med pedagogen, 

då räknas testlektionen som er första lektion och kommer att faktureras för precis som alla 

lektioner ni har därefter. Om ni inte vill fortsätta är testlektionen däremot gratis.  

 

Hur funkar det om vi inte har instrumentet hemma? 

Om ni inte redan har instrumentet eleven vill lära sig hemma går det bra att hyra instrument från 

oss till en terminsavgift. Avgiften beror på vilket instrument ni hyr och om ni hyr en hel termin eller 

en kortare period. Kontakta oss om ni är intresserade så berättar vi mer! 

I vissa fall går det även att låna ett instrument första lektionen och sedan köpa ett eget eller hyra 

genom oss när ni vet om eleven vill fortsätta. Det gäller främst instrument som en pedagog kan ta 

med sig, t.ex en gitarr eller fiol. 

 

Vilka är pedagogerna? 

Våra pedagoger är musikintresserade ungdomar i åldern 15-23. Innan vi anställer någon har vi 

en intervju och håller i en utbildning. På utbildningen går vi igenom grundläggande pedagogik 

och svarar på alla frågor och funderingar pedagogerna har. Alla pedagoger måste även uppvisa 

ett utdrag ur sitt belastningsregister i enlighet med svensk lag. För att få jobba hos oss kräver vi att 

utdraget är tomt. 

 

 

Jag har skickat in en intresseanmälan via formuläret på hemsidan. Vad 

händer nu? 

Vi tar emot din ansökan och kontaktar dig via önskat kontaktsätt för att lära oss mer om eleven 

och bättre förstå exakt vad ni är ute efter. Sedan börjar vi leta efter en pedagog som passar just er 

och utbildar en ny om det behövs.  

När vi har en pedagog redo sätter vi er i kontakt med dem så att ni tillsammans kan boka tid för 

en testlektion. Om det känns bra och ni vill fortsätta börjar därefter ordinarie lektioner och ni 

betalar månadsvis via faktura tills ni eller pedagogen väljer att sluta. 

 

Jag skickade in en intresseanmälan för ett tag sedan men har inte blivit 

ihopmatchad med en pedagog ännu, vad beror det på? 

När vi tar emot en intresseanmälan läser vi igenom den och kontaktar er för att få mer information 

om exakt vad ni är ute efter. Därefter försöker vi matcha ihop er med en av våra färdigutbildade 

pedagoger.  

Om vi inte hittar någon match hos våra anställda behöver vi istället rekrytera och utbilda en ny 

pedagog som matchar just era behov. Ibland tar det ett tag, så skicka iväg ett mail om ni vill ha 

en uppdatering! 

 

Har du en fråga eller fundering som du inte hittar svaret på? Du är alltid välkommen att kontakta 

oss på hej@musikgladjen.se 

 


