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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskap om hur tvärflöjtslärare konstruerar genus 

i relation till val av undervisningsinnehåll för elever i åldrarna 15–18 år.  

Den teoretiska utgångspunkten består av genusteorier med grund i socialkonstruktionism. Dessa 

genusteorier framhåller att genus och kön är socialt konstruerade.  

Fyra tvärflöjtslärare intervjuades vid två tillfällen vardera. Intervjuerna utgick från ett 

stimulimaterial bestående av exempel från informanternas undervisningsinnehåll. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med en indelning mellan hur informanterna talade (språket) 

respektive vad informanterna talade om (innehållet).  

Resultatet av hur informanterna talar visar på att informanterna språkligt reproducerar 

traditionella könsmönster i och med att de tillskriver kvinnor och män olika egenskaper. 

Resultatet av vad informanterna talar om visar på att de flesta av informanterna uttrycker att det 

viktigaste med undervisningen är sådant som kan kategoriseras som utommusikaliska 

värderingar och att informanterna reproducerar en undervisningskanon som till största del består 

av klassisk musik skriven av manliga tonsättare. Det finns delade meningar bland informanterna 

om hur undervisningsinnehållet ska presenteras för eleverna. Slutsatsen blir att studien i stort kan 

sägas bekräfta tidigare forskning på området vad gäller uppdelning av feminina respektive 

maskulina egenskaper och reproduktion av en undervisningskanon. 

Nyckelord: genus, kön, musikundervisning, tvärflöjtslärare, undervisningsinnehåll 
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Abstract 
English title: I don’t care about the gender of the composer when choosing songs: A study of 

gender constructions in choices of content for flute teaching.  

The purpose of this study is to contribute to knowledge about how flute teachers construct 

gender in relation to their choices of teaching content for students between 15 to 18 years old.  

The theoretical framework consists of gender theories which are derived from social 

constructionism. These gender theories accentuates that gender and sex are socially constructed.  

Four flute teachers were interviewed at two different times each. The focus of the interviews 

were on a stimulant material consisting of examples from the informants teaching content. The 

interviews’ were transcribed and analysed by means of a division between how the informants 

spoke (the language) and what the informants spoke about (the content). 

The result of how the informants speak shows that the informants are reproducing traditional 

gender patterns through the language by addressing women and men with different 

characteristics. The result of what the informants speak about shows that most of the informants 

are of the opinion that the most important thing with teaching is non musical values. The 

informants are reproducing a teaching canon consisting mostly of classical music written by 

male composers. There are different ideas among the informants about how the teaching content 

shall be presented to the students. An overall conclusion is that this study confirms earlier 

research in this field regarding the division between feminine and masculine characteristics and 

the reproduction of a teaching canon.  

Keywords: gender, teaching content, flute teachers, music education 
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Förord 
Jag är glad över mitt val av ämne eftersom jag har lärt mig mycket av att skriva detta arbete och 

jag har vuxit både som pedagog och människa.  

Först vill jag rikta ett stort tack till informanterna som ställde upp med tid och engagemang och 

som jag har lärt mig oerhört mycket av att tala med. Jag vill också tacka Emmeli Nilsson som 

ställde upp på pilotintervjun, vilket stärkte mig inför själva forskningsintervjuerna. Därefter vill 

jag förstås tacka min handledare Karl Asp som tålmodigt svarat på mina frågor och gett mig 

förslag på förbättringar. Slutligen vill jag rikta min tacksamhet till alla som i mina stunder av 

tvivel peppade mig att fortsätta skriva. 

Greta Ekberg 

2016 
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1. Inledning 
När jag studerade första året på musiklärarprogrammet på musikhögskolan genomförde jag ett 

arbete om jämställdhet. Jag läste Ohlanders rapport om jämställdhet i läromedel i historia (SOU 

2010:10) och gjorde en granskning av instrumentböcker, där jag utan vidare kunskap om 

teoribildning och forskningsmetodik kom fram till att instrumentböckerna innehöll fler låtar av 

manliga än av kvinnliga tonsättare. Under hösten 2015 bestämde jag mig för att den musik jag 

spelade endast skulle vara komponerad av kvinnliga tonsättare. Trots mitt beslut var ändå hälften 

av den musik jag spelade skriven av manliga tonsättare. Det fanns sådant som jag inte kunde 

påverka, till exempel stycken som min flöjtlärare gav mig att öva på och ensembleverk som 

skulle spelas i kammarmusikkursen jag läste, allt skrivet av manliga tonsättare.  

Skolan är en plats som ska vara jämställd (SFS 2010:800). Jag tror att om lärare inte aktivt 

tänker på vad, hur och varför de väljer det undervisningsinnehåll de gör, kommer de omedvetet 

fortsätta med att bidra till att reproducera de könsmönster som finns i samhället. Jag vill 

undersöka genusfrågor som rör den didaktiska frågan om vad som ska undervisas, alltså hur 

innehållet i undervisningen kan bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män. Med djupare 

studier av lärares undervisningsinnehåll tror jag att lärare kan öka kunskapen i hur de rent 

praktiskt kan gå tillväga för att följa de jämställdhetskrav som finns i skolans lagar och 

styrdokument.  

Jag spelar tvärflöjt och arbetar som tvärflöjtslärare, och är både insatt och väldigt intresserad av 

repertoar för tvärflöjt. Av denna anledning har jag valt att fokusera föreliggande studie på 

tvärflöjtslärare och deras undervisningsinnehåll. 

1.1  Reproduktion av genus 
I föreliggande studie används begrepp tillhörande en tvåkönsmodell, vilket i sig bidrar till en 

reproduktion av traditionella könsmönster, alltså genus. Jag har gjort denna avgränsning 

eftersom jag anser att det svenska språket inte har en tillräckligt utvecklad begreppsapparat för 

att utan problem skriva om fler kön än de manliga och kvinnliga. 
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Det har i föreliggande studie inte förts någon dialog med informanterna kring vilken 

genuskategori de vill tillhöra, och studien bidrar i och med detta till att reproducera traditionella 

könsmönster. Detsamma gäller för informanternas elevers könstillhörighet. I studien har jag 

förhållit mig till hur informanterna benämner sina elever och har utifrån det använt begrepp som 

kvinna och flicka respektive man och pojke. Anledningen till mina begreppsval är att jag inte vet 

hur eleverna själva identifierar sig. 

1.2  Centrala begrepp  
I denna del presenteras hur några centrala begrepp ska förstås i föreliggande studie. 

Femininitet och maskulinitet ska i föreliggande studie förstås som socialt konstruerade. Se s. 

6–7 för en mer ingående beskrivning.   

Genre eller musikgenre betyder musiktyp eller musikslag och utgör uppdelningar av musik 

utifrån olika kategorier. Kategoriseringen görs utifrån bland annat sättning (vilka instrument som 

ingår) och musikens funktion och intention. I föreliggande studie används begreppet genre i 

betydelsen av mer överordnade musikkategoriseringar, så som klassisk musik (konstmusik), 

jazz, populärmusik och folkmusik. Det finns även olika genrer inom genrerna, så kallade 

subgenrer (Kask, 1976). 

Genus och kön ska i föreliggande studie förstås som socialt konstruerade. De båda begreppen 

finns eftersom det historiskt har funnits en skillnad mellan hur genus respektive kön definierats. 

Se 3.1.2 Genus och kön (s. 4–5) för en mer ingående beskrivning. 

Kanon betyder kortfattat standardrepertoar, vilket infattar särskilt framträdande musikverk. Se 

3.2.1 Musikhistoria och kanon ur ett genusperspektiv (s. 8–11) för en mer ingående beskrivning 

av begreppet kanon.  

Begreppet klassisk musik kan utifrån Sohlmans musiklexikon (Dahlstedt, 1977) och 

Nationalencyklopedien (Ling, u.å.) förstås på tre olika sätt. Det kan förstås som musikverk från 

klassicismen (från omkring 1750-talet till Beethoven) eller som en värdering av särskilt 

värdefulla musikverk oberoende av genre. I föreliggande studie används begreppet synonymt 
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med konstmusik. Jag har valt att använda begreppet klassisk musik istället för konstmusik 

eftersom informanterna i studien säger klassisk musik. Enligt Ling (u.å.) är det vanligt 

förekommande att konstmusik ofta benämns som klassisk musik. 

Undervisningsinnehåll är ett centralt begrepp i föreliggande studie. Detta begrepp innefattar 

både undervisningsstoff, som till exempel undervisningsmaterial, repertoar och speciella 

tekniker knutet till musikinstrument; och undervisningsaktiviteter, som att spela eller att 

komponera. Begreppet undervisningsinnehåll innefattar alltså både undervisningsmaterialet samt 

själva aktiviteterna i undervisningen. Det som ingår i undervisningsinnehållet svarar på den 

didaktiska frågan vad eleven ska lära sig (Hanken & Johansen, 1998). 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskap om hur tvärflöjtslärare konstruerar genus 

i relation till val av undervisningsinnehåll för elever i åldrarna 15–18 år.  

För att besvara syftet formuleras följande frågeställningar: 

- Hur samtalar tvärflöjtslärare kring genus och kön i sitt val av undervisningsinnehåll? 

- Hur kan genusaspekter ta sig uttryck i tvärflöjtslärares val av undervisningsinnehåll? 

3. Bakgrund  
I bakgrunden redogörs för föreliggande studies teoretiska utgångspunkter samt de delar inom 

tidigare forskning som har relevans för studien. 

3.1  Teoretiska utgångspunkter 
I denna del presenteras teorier och begrepp som används för att i föreliggande studie analysera 

data. Till att börja med redovisas socialkonstruktionism för att förklara den epistemologiska och 

ontologiska grunden till de genusteorier som används. I enlighet med socialkonstruktionismen är 

språket en viktig faktor i konstruerandet av kunskap (Burr, 2003). Föreliggande studie har därför 

ett upplägg som syftar till att få fram ett språkligt material. I följande avsnitt förklaras även hur 
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begreppen genus och kön ska förstås i denna studie, varefter olika relevanta delar från 

genusteorier presenteras. Teoridelen avslutas med en sammanfattning. 

3.1.1  Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är grunden till denna studies epistemologi och ontologi. Inom 

socialkonstruktionismen ses kunskap som något socialt, historiskt och kulturellt konstruerat 

(Burr, 2003). Denna premiss innebär att kunskap byggs upp genom olika mänskliga 

uppfattningar om vad som är sant och falskt, uppfattningar som speciellt skapas genom språket. 

Det innebär även att människors identiteter inte är naturgivna utan att de är historiskt och 

kulturellt konstruerade och därmed även föränderliga (Burr, 2003). 

3.1.2  Genus och kön 

I denna del presenteras först en kort historisk genomgång av hur begreppet genus utvecklats i 

Sverige. Därefter följer en beskrivning för tre olika tankar gällande hur begreppen genus och kön 

kan tolkas. Slutligen förklaras hur genus och kön ska förstås i denna studie, vad genus och kön 

är och hur de konstrueras. 

Hirdman var på 1980-talet med och myntade begreppet genus som en svensk översättningen av 

engelska språkets gender (Hirdman, 2001). Begreppen genus och kön innebar då en uppdelning 

mellan kön som biologiskt kön och genus som socialt och kulturellt konstruerat kön (Butler, 

2007; Lykke, 2014; Hirdman, 2001). Enligt Hirdman (2001) är begreppet genus hämtat från 

språkläran, där begreppet betecknar substantiv av olika slag, som maskulinum, femininum, 

neutrum och realgenus (Connell, 2009). Uppdelningen av kön som biologiskt och genus som 

socialt och kulturellt konstruerat har fått kritik från bland annat Connell (2009) och Butler 

(2007). Connell (2009) påstår att de enda biologiska skillnader som finns mellan könen beror på 

att människan som art ska kunna fortplanta sig. Min tolkning av de tre sätt som Butler (2007, s. 

55–57) beskriver för hur begreppen genus och kön kan förstås är som följer: 

a) Biologiskt kön och kulturellt konstruerat genus har inget med varandra att göra. 

b) Biologiskt kön och kulturellt konstruerat genus är delvis kopplat till varandra. Det finns två 

genus och två kön och de hör ihop begreppsmässigt. Genus speglar könet eller begränsas av 

det på andra sätt. 

!4



c) Kön och genus är tätt sammanvävt och det ena går inte att skilja från det andra. Könet blir 

till av genus och eftersom det biologiska och det kulturella är tätt sammanvävt går 

begreppen kön och genus inte att skilja från varandra. 

Det är den sista tolkningen (c) för hur genus och kön kan förstås som används i föreliggande 

studie. Både Connell (2009) och Butler (2007) använder sig av denna tolkning i sina 

genusteorier. Enligt Butler (2007) är inte bara genus utan även kön kulturellt konstruerat. 

Connell (2009) beskriver ett biologiskt sätt att se på genus där de biologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor förs fram som naturliga och som betonar att mekaniska färdigheter skiljer de 

båda könen åt genom att män anses vara skickliga på teknik och kvinnor bra på petgöra. Connell 

hävdar däremot att de små skillnader i hjärnan som finns mellan män och kvinnor lika gärna kan 

förklaras av att de ”beror på beteendeskillnader, snarare än att de orsakar 

beteendeskillnaderna” (s. 76). Mårtensson frågar i inledningen till den svenska upplagan av 

Butlers (2007) Genustrubbel: ”Är det möjligt att ha en föreställning om ett naturligt, biologiskt 

kön som inte redan är kulturellt konstruerat som genus?” (s. 12). Svaret inom ramen för denna 

studie är nej och därmed likställs genus och kön, varvid båda begreppen ska förstås som socialt 

konstruerade. I denna studie ska alltså genus och kön tolkas som något som görs. ”Att vara man 

eller kvinna är alltså inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv 

konstruktion.” (Connell, 2009, s. 18). Detta synsätt hänger ihop med ett poststrukturalistiskt 

perspektiv  i och med att genus existerar genom de handlingar människor utför (Ambjörnsson, 1

2003, s. 12). Genus är därmed beroende av den kontext som människor befinner sig i. I och med 

att genus är rörligt och beroende av tid och rum innebär det att genus ständigt förändras, det 

konstrueras och reproduceras (Ambjörnsson, 2003; Connell, 2009). Konsekvenserna av detta är 

att det i föreliggande studie bara går att titta på hur genus konstrueras i informanternas 

undervisningsinnehåll vid det givna tillfället för intervjusamtalet. Butler (2007) och Connell 

(2009) uttrycker vidare att språket är en viktigt del vid konstruerandet av genus och kön. 

 Poststrukturalismen är enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 12) en del i 1

socialkonstruktionismen
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3.1.3  Genusrelationer och könsroller 

Genusrelationer, eller könsroller  som de också kallas, är liksom genus, socialt konstruerat 2

(Connell, 2008, s. 31). ”Vi är alla inblandade i skapandet av en värld med 

genusrelationer.” (ibid., s. 124). Genusrelationer konstrueras och reproduceras ständigt, för 

annars skulle de inte existera (Connell, 2009, s. 103). Genusrelationer handlar inte bara om 

relationerna mellan könen utan även om olika relationer inom könen (ibid.). 

Connell (2009) skiljer på fyra strukturer av genusrelationer: relationer som är byggda på makt, 

produktion, känslor och symbolism. Den viktigaste av dessa strukturer är relationer byggda på 

makt eftersom den innefattar kvinnors underordning i en manlig hegemoni (dominans), vilken 

ofta går under namnet patriarkat (Connell, 2008, s. 111). Män ses som normen (Hirdman, 2001). 

Maktrelationer är viktiga att studera för att förstå hur genus konstrueras och reproduceras 

(Connell, 2008). En annan viktig del i maktrelationerna, utifrån Borgström Källén (2014, s. 37), 

är att män historiskt har dominerat musiklivet, och därför är Connells kritiska maskulinitetsteori 

viktig för föreliggande studie. Genusrelationer byggda på produktion innebär en arbetsfördelning 

där män respektive kvinnor utför olika sysslor (Connell, 2009, s. 109). Denna arbetsfördelning 

skiljer sig åt mellan olika kulturer och olika tidpunkter i historien (ibid.). Ett exempel på en 

uppdelad arbetsfördelning ger Hirdman (2001, s. 66–67) genom maskuliniseringen av det under 

1800-talet kvinnliga arbetet mejerska (smör- och osttillverkare). I och med en mekanisering och 

professionalisering av arbetet under 1900-talet skiftade det från att ses som ett kvinnligt yrke till 

ett manligt yrke (ibid.). Ifall en kvinna bryter den könsuppdelade arbetsfördelningen kan hon 

enligt Hirdman få beröm för detta, genom till exempel beundran från andra. Genusrelationer 

ändras i tid och rum. Sådana förändringar kan vara konsekvenser från till exempel 

teknikutveckling eller klassdynamik (Connell, 2008, s. 120).  

Varken maskulinitet eller femininitet kan ses som stabila generella fenomen, utan det bör talas 

om maskuliniteter respektive femininiteter (Connell, 2008; Butler, 2007). Genus skapas inte 

isolerat från sin kontext och en genusidentitet är bara en del av en människas identitet. 

Maskuliniteter respektive femininiteter konstrueras intersektionellt med andra sociala och 

kulturella strukturer så som etnicitet, klass, ålder, sexualitet och funktionsnedsättning (Connell, 

2009; Lykke, 2014; Butler, 2007). En intersektionell genuskonstruktion är nära kopplad till en 

 I föreliggande studie används begreppet genusrelationer istället för det mer allmänt vedertagna 2

begreppet könsroller, eftersom genusrelationer utgår från Connells (2008; 2009) teorier.
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persons identitetskonstruktion eftersom känslan av att tillhöra en genuskategori tillhör en del i 

personers identitetsskapande (Connell, 2009, s. 19; Ambjörnsson, 2003, s. 12). 

Socialiseringsmodellen är en vanligt förekommande förklaring till hur maskulina och feminina 

genusrelationer konstrueras (Connell, 2009). Modellen innebär att pojkar respektive flickor 

socialiseras in i sociala normer, förväntningar och beteenden redan från det ögonblick de föds. 

Socialiseringen sker via olika socialisationsagenter: familj, skola, kamratgrupper och 

massmedia. Enligt socialiseringsmodellen ses pojkar ofta som starkare, tuffare, livligare och mer 

tekniskt kunniga, och flickor ses som passivare, mer medgörliga, sötare, artigare, att de ska göra 

som de blir tillsagda och göra sig attraktiva för pojkar. Sådana genusrelationer ses som 

självreproducerande inom socialiseringsmodellen. Socialiseringsmodellen har fått mycket kritik 

eftersom den är en förenkling av verkligheten, där elever ses som passiva i sitt konstruerande av 

genusrelationer. Denna passivitet skulle innebära att till exempel skolan automatiskt kan styra 

vad elever lär sig. Connell (2009) betonar att så inte är fallet: ”De [eleverna] tar till sig de 

genusindelningar som de vuxna förmedlar; ibland accepterar de dem och ibland inte.” (s. 131). 

Connell framhåller att elever är aktiva i konstruktionen av genus. De kan själva tänka och fatta 

beslut om vad de tar till sig och inte. En genustillägnelse (att genusrelationerna utvecklas) kan 

inträffa närsomhelst när en elev stöter på genusrelationer (Connell, 2009).  

Connell (2008, s. 243–244) betonar att skolans läroplan borde utgå från de underordnades 

synvinkel, för att utveckla elevernas förmåga till empati (att kunna se något ur en annan 

människas synvinkel). Den  hegemoniska maskuliniteten har historiskt vägrat göra detta (ibid.).  

Slutligen vill jag tydliggöra att en av grunderna för de moderna genusteorierna enligt Connell 

(2009, s. 17) är att inse att det som till synes kan verka slumpmässig inte är det. 

3.1.4  Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Utifrån socialkonstruktionismen ses genus och kön samt genusrelationer i likhet med kunskap, 

som föränderliga samt sociala och kulturellt konstruerade. Språket är en viktig del i skapandet av 

kunskap och därmed även som bärare av genus (Burr, 2003; Connell, 2009; Butler, 2007).  

Connell (2009) beskriver fyra strukturer av genusrelationer (makt, produktion, symbolism och 

känslor) där genusrelationer som bygger på makt och produktion är de två viktigaste för 
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föreliggande studie. Genusrelationer byggda på makt visar på kvinnors underordning i en manlig 

hegemoni och kan förklara den manliga dominansen av musiklivet (Borgström Källén, 2014, s. 

37). Genusrelationer byggda på produktion visar på hur arbetsfördelningar historiskt och 

kulturellt skiljer sig mellan män respektive kvinnor och är intressant för föreliggande studie i och 

med utforskandet av kvinnor som tonsättare och tvärflöjtister (Connell, 2009).  

Socialiseringsmodellen innebär att nyfödda barn socialiseras till pojkar respektive flickor, i och 

med olika sociala normer, förväntningar och beteenden (Connell, 2009). Denna socialisering 

sker via olika socialisationsagenter, så som familj, skola, kamratgrupper och massmedia (ibid.). 

Enligt socialiseringsmodellen tillskrivs män respektive kvinnor olika egenskaper. Connell (2009) 

påpekar att denna modell är bristfällig eftersom världen är mer komplex än vad 

socialiseringsmodellen får den att framstå eftersom människor själva kan välja vad de tar till sig 

och inte. 

3.2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning om musikhistoria och konstmusikalisk kanon, 

elevers identitetsskapande och instrumentval, individuell instrumentalundervisning och 

genusgranskningar av läromedel samt högre musikutbildningars inverkan på musikundervisning. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning.   

3.2.1  Musikhistoria och kanon ur ett genusperspektiv 

I teoridelen förklaras genus som ett socialt mönster som inte bara är en produkt av historia utan 

även är ”en producent av historia” (Connell, 2008, s. 120). Genus har därför varit, och 

fortfarande är, en del av det som skapar musikhistoria. I denna del redogörs för synen på 

maskuliniteter och femininiteter i musikhistorien, begreppet kanon definieras och delen avslutas 

med en redogörelse för hur könsfördelningen på musikarenan ser ut idag.  

Historiskt har kvinnor snarare spelat än komponerat musik (Cook, 2000, s. 106). Green (1997) 

problematiserar kvinnans roll i musikhistorien genom teorin att det kroppsliga har ansetts tillhöra 

det feminina och tänkandet det maskulina. Greens teori kan ses som en förklaring till varför det 

inte har setts som konstigt för kvinnor att sjunga, vilket är kroppsligt, medan männen har 
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trakterat musikinstrument eftersom det är något tekniskt som tillhör tänkandet. Även 

komposition tillhör tänkandet, alltså det maskulina (ibid.). Vidare kan ytterligare en uppdelning 

mellan könen ses genom att det är tonsättaren och inte musikern som erkänts genom historien 

(Cook, 2000, s. 106). 

Begreppen feminin och maskulin används ofta som en beskrivning på själva musiken. Kvinnor 

och män beskrivs med olika egenskaper som associeras till traditionella maskulina respektive 

feminina roller. Det feminina associeras med finstämdhet, behagfullhet, skörhet och sexuella 

stereotyper. Maskulinitet förstås genom egenskaper som att vara djärv, kraftfull och självsäker. 

Om en kvinnlig tonsättares komposition ansågs vara tekniskt dålig sågs det felaktiga som något 

feminint (eng. effeminate) och blev kompositionen en succé ansågs hon komponera som en man 

och etiketterades med egenskaper som beskrivits som maskulina här ovan (Green, 1997). 

Begreppet kanon betyder i princip standardrepertoar (Citron, 1990). De verk som ingår i den 

konstmusikaliska kanonen (eller kanonerna) är de som ofta framförs och undervisas i. Kvinnors 

förutsättningar, både historiskt (när verken skrevs) och i nutid, är tätt sammanflätat med 

orsakerna till varför musik skriven av kvinnliga tonsättare inte ingår i den gängse musikkanonen. 

För att ett verk ska ingå i den konstmusikaliska kanonen måste det, enligt Citron, först skrivas, 

därefter publiceras och slutligen framföras. För att ett verk ska kunna skrivas behöver tonsättaren 

relevant utbildning, för att verket ska publiceras behöver det skrivas och för att verket ska kunna 

framföras är det en fördel om tonsättaren själv arbetar som dirigent (Citron, 1990). Kvinnor 

sysslade i stor utsträckning med sådan musik som inte innefattas av ovanstående tre kriterier för 

att ingå i den konstmusikaliska kanonen (Citron, 2007). Genom historien har mindre vikt lagts 

på den privata sfären (till exempel kammarmusik) och den muntligt överförda traditionen (till 

exempel vaggsånger) som är de delar av musiksamhället som kvinnor historiskt har sysslat med 

(Citron, 2007, s. 211). DeNora (1991, 1995; i: Schmutz, 2009, s. 301) beskriver hur musikeliten 

under 1700–1800-talet i Wien kategoriserade seriös musik förknippat med maskulinitet för att 

säkra sin egen kulturella status, och därmed utesluta kvinnor som ansågs syssla med enklare 

musik. Den musik som inte är nedtecknad ansågs inte lika viktig och har därmed inte omfattats 

av kanonen (Citron, 2007). Att kvinnliga tonsättares verk ofta inte blev tryckta har resulterat i att 

deras musik inte är lika spridd som musik skriven av manliga tonsättare (Scott & Harrassowitz, 

2004). Det har i sin tur inneburit att musik skriven av kvinnliga tonsättare ofta är svår att få tag 

på och därmed blir svårare att lägga in i en undervisningskanon (Citron, 1990, s. 112). Citron 
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problematiserar bristen på kvinnliga tonsättare i kanoner: ”It reinforces the inaccurate notion that 

there were no women composers and also renders it that much more difficult for women to 

emerge as creators in the future.” (s. 114). Att musik skriven av kvinnliga tonsättare i stor grad 

inte finns med i den konstmusikaliska kanonen kan lätt ge villfarelsen att det inte fanns några 

kvinnliga tonsättare i historien, vilket i sin tur resulterar i att det blir svårare för kvinnor att blir 

tonsättare i framtiden (ibid.). 

KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) har bildats i ett försök att få kvinnliga 

tonsättares musik spelad och göra den mer lättillgänglig (http://www.kvast.org). En 

populärvetenskaplig framställning som görs i Selander (2012, s. 173–174) är att begreppet 

kvinnlig tonsättare blir ett särskiljande. Även Cook (2000, s. 107) problematiserar detta genom 

att framföra att det antingen går att försöka få in kvinnliga tonsättares musik inom mainstream-

musik och därmed riskera att den slukas av den dominerande manliga traditionen eller att 

kvinnliga tonsättares musik går att marknadsföra som en egen tradition – alltså kvinnors musik. 

Ett tredje förslag till hur musik skriven av kvinnliga tonsättare kan problematiseras är:  

But there is also another approach, which is to bring insights derived from feminism and gender 
studies to bear upon the canon of masterworks (and note the word, masterworks). From a 
musicological point of view it is this that has been of most significance, because it has become 
the model for a new kind of critical engagement with music. (Cook, 2000, s. 107) 

Här tar Cook (2000) upp det särskiljande begreppet mästerverk där mästare är ett maskulint ord, 

vilket därmed kan sägas utesluta kvinnor. Cook uttrycker även att det är viktigt att 

problematisera hur den konstmusikaliska kanonen ser ut och varför den ser ut som den gör.  

Schmutz (2009, s. 300) beskriver många studier som kommer fram till att media spelar en stor 

roll för att skapa legitimitet inom många olika områden. År 2005 handlade tidningarnas 

musikrapportering, i Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna, till 70 % om män (till 

exempel manliga artister och tonsättare) och endast 30 % av det som stod i tidningarna om 

musik ägnades åt kvinnor (ibid.). Inom musikinstitutioner i högre utbildning (eng. musical 

departments) i Storbritannien fanns ett större antal kvinnliga studenter än manliga (Davidson & 

Edgar, 2003). De kvinnliga studenterna presterade bättre på examinationer för allmänheten och 

ändå var representationen av män i orkestrar större (Davidson & Edgar, 2003; Musicians’ Union, 
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1997, refererad i Davidson & Edgar, 2003, s. 170). Davidson och Edgar (2003, s. 180) ställer sig 

frågan om huruvida musicerande kvinnor söker sig till andra yrkesbanor, som till exempel 

musiklärare, istället för att bli professionella musiker, för att lättare kunna anpassa sitt yrke till 

ett familjeliv. 

3.2.2  Identitetsskapande och instrumentval  

Scheid (2009) förklarar identitet som ”hur vi ser på oss själva i förhållande till hur andra ser på 

oss” (s. 26). Det betyder att även identitet kan ses med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

genom att det är situationsbundet och ständigt konstrueras i pågående processer, precis som 

genus. Genus kan ses som en del av identiteten och därför är identitetsskapande aktuellt för 

denna studie. Både barn och ungdomar identifierar sig med musikaliska förebilder av samma 

kön som de själva tillhör (Green, 1997; Scheid, 2009). Gymnasieeleverna i Scheids (2009) studie 

betonar att genusnormerna i musik påverkas ”utifrån de förebilder som flickor och pojkar kan 

relatera till” (s. 169) och de betonar vidare att ett sätt att förändra de normer som finns är genom 

musik, genom att visa på nya förebilder där särskilt media och populärkultur spelar en viktig 

roll. Samtidigt påpekar eleverna att genusnormer som finns i musik går att förhålla sig till på ett 

bra sätt och att det till exempel inte är detta som styr elevernas val av instrument eller 

musikgenrer (ibid.).   

Tvärflöjt är ett av de mest könsuppdelade musikinstrumenten (Hallam, Rogers & Creech, 2008). 

I ett examensarbete av Carlsson (2009, s. 38) uppges svenska gymnasieelever förknippa 

maskulinitet med trummor och andra typiska rockinstrument, och femininitet förknippas med 

flöjt (ibid.). En studie från Storbritannien visar på att harpa (90 % flickor), flöjt (89 % flickor) 

och elgitarr (81 % pojkar) är de mest könsuppdelade instrumenten (Hallam et al., 2008, s. 10). 

Det var inte bara elevernas val av instrument som pekade på en uppdelning mellan könen utan 

även elevernas föräldrar föredrog flöjt till flickor. Flickorna verkade välja högpitchade (hög 

tonhöjd) och till storleken mindre instrument (ibid.). Enligt Hallam et al. påverkar följande 

faktorer elevers instrumentval: sociala faktorer som influenser från föräldrar, kompisar och 

syskon; musikinstrumentet i sig som priset på instrumentet, tonhöjd och tillgång till 

undervisning; samt individuella faktorer. Som konstaterats i föregående stycke hänger identitet 

och förebilder ihop. Eleverna i Scheids (2009, s. 168) studie sade att de som bestämmer de 

normer som finns är föräldrar, lärare och medier. Enligt dessa elever för föräldrarna i hög grad 

över traditionella könsnormer när de introducerar sina barn till musikinstrument och fastän lärare 
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försöker motverka könsnormer kan de ändå omedvetet överföra dem (ibid.). I Greens (1997) 

studie tittade fler flickor på instrument spelade av kvinnliga musiker och fler pojkar på 

instrument spelade av manliga musiker. Tvärflöjt har inte alltid setts som ett typiskt feminint 

kodat instrument (Davidson & Edgar, 2003). Under 1700-talet sågs träblåsinstrument (där 

tvärflöjt ingår) symbolisera fallos och ansågs därmed inte passande för kvinnor att spela (Bower 

& Thick, 1987, refererad i Davidson & Edgar, 2003, s. 170). 

3.2.3  Individuell instrumentalundervisning och läromedel 

I individuell musikundervisning i högre musikutbildning (eng. higher education) får manliga 

studenter mer specifik kritik om vad de ska ändra än vad de kvinnliga eleverna får (Zhukov, 

2012). De manliga och kvinnliga studenterna får däremot lika mycket beröm (ibid.). Harrison 

(2008, refererad i Borgström Källén, 2014, s. 250), skriver att det anses feminint att spela 

klassisk musik. För att inte bli marginaliserad (riskera underordning) legitimeras det att en pojke 

är klassisk musiker genom att visa på hur bra han är, vilket återkommer i Borgström Källéns 

(2014) studie när eleverna (informanterna) talar om jazzmusiker som ”de bästa musikerna” (s. 

287), vilka till största del är manliga musiker. 

May et al. (1990, refererad i Rostvall & West, 2001, s. 60) konstaterar att det saknas studier av 

läromedel i musik. I Rostvall och West (2001), en läromedelsstudie av instrumentböcker (gitarr 

och bleckblås), finns endast en liten del som behandlar genus och då enbart rörande de bilder 

som finns i läromedlen. Rostvall och Wests granskning visar att det är vanligt förekommande att 

det endast finns bilder i gitarrläromedlen som illustrerar maskulina gitarrspelare och inga 

feminina gitarrister, vilket enligt Rostvall och West resulterar i att det blir svårt för kvinnliga 

elever som använder läromedlen att ”utveckla en identitet som gitarrister” (s. 180). Inom historia 

och även musikhistorieämnet finns fler analyser av läromedel ur genusperspektiv. Ohlanders 

rapport om jämställdhet i läromedel i historia (SOU 2010:10) visar på att kvinnor är starkt 

underrepresenterade i historieböcker. Citron konstaterade redan 1990 att kvinnor saknas i 

musikhistorieböckerna. Fler svenska examensarbeten styrker att så fortfarande är fallet 

(Selander, 2012; Edström, 2013). Edström (2013) kommer fram till att det material som används 

av musikhistorielärare mest troligt är baserat på personliga erfarenheter och inte läroböcker. 
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3.2.4  Högre musikutbildning  

Borgström Källén (2014) beskriver den svenska musiklärarutbildningen som en ”’sluten’ 

utbildningcykel” (s. 286) vilket innebär att musiklärare undervisar på samma sätt som de själva 

blivit undervisade i kulturskola, musikklasser, gymnasium, folkhögskola och musikhögskola. 

Denna cykel leder till att genuskonstruktioner reproduceras eftersom det är enklare att 

reproducera genus än att försöka ändra de genusrelationer som finns eftersom ett försök till 

förändring kan leda till en risk för exkludering eller ifrågasättande vid till exempel 

antagningsprov och konserter (ibid.). I Sverige finns, enligt ett examensarbete av Sellberg (2006, 

s. 2), en undervisningskanon. Citron (1990, s. 104) framhåller att den undervisningskanon som 

finns i USA i stort sett är densamma som den kanon som finns för professionella 

musikframförandeorganisationer i landet.  

3.4.5  Sammanfattning av tidigare forskning 

Musikaliskt finns en uppdelning mellan feminina respektive maskulina egenskaper (Green, 

1997). Historiskt har det kroppsliga setts som feminint och tänkandet som maskulint (ibid.). 

Begreppet kanon betyder standardrepertoar och kvinnliga tonsättare saknas i kanonen på grund 

av både historiska och nutida faktorer, vilket leder till att musik skriven av kvinnliga tonsättare 

har kommit i skymundan (Citron, 1990). Detta stärker villfarelsen att det historiskt inte har 

funnits några kvinnliga tonsättare (ibid.). I musikhistorieläromedlen saknas kvinnliga tonsättare 

(Citron, 1990; Selander, 2012; Edström, 2013). Manliga tonsättare får störst plats i den 

konstmusikaliska kanonen och i mediers rapportering (Citron, 1990; Schmutz, 2009). Både barn 

och ungdomar identifierar sig med musikaliska förebilder av samma kön som de själva har 

(Green, 1997; Scheid, 2009). Att spela tvärflöjt respektive klassisk musik ses som feminint kodat 

(Hallam et al., 2008; Carlsson, 2009; Harrison, 2008, refererad i Borgström Källén, 2014, s. 

2 5 0 ) . D e n s v e n s k a m u s i k l ä r a r u t b i l d n i n g e n k a n s e s s o m e n ” ’s l u t e n ’ 

utbildningscykel” (Borgström Källén, 2014, s. 286) där genuskonstruktioner och sättet att 

undervisa på reproduceras. 
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4. Metod 
I följande kapitel redogörs för föreliggande studies genomförande. Först presenteras 

metodologin utifrån teorier kring den kvalitativt halvstrukturerade forskningsintervjun samt 

fördelar och nackdelar med denna metod. Därefter följer ett avsnitt om hur urvalet gick till samt 

en presentation av informanterna och stimulimaterialet. Detta följs av den del som redogör för 

hur denna studie har designats; vad pilotintervjun bidrog till för utformandet av studien samt hur 

den kvalitativt halvstrukturerade forskningsintervjun baserad på informanternas medtagna 

stimulimaterial har arbetats fram och genomförts, i två intervjuomgångar. Därefter presenteras 

de etiska överväganden som tagits ställning till och vilka avgränsningar som gjorts. Slutligen 

redovisas tillvägagångssätten för de analysprocesser som genomförts. 

4.1  Metodologi 
I denna del förklaras vad som menas med kvalitativ och halvstrukturerad samt vad det finns för 

fördelar och nackdelar med intervju som metod. De intervjuformer som förekommer i 

föreliggande studie presenteras också. 

4.1.1  Kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju 

Att ta reda på personers upplevelser och uppfattningar genomförs bäst med en kvalitativ ansats 

(Tidström & Nyberg, 2012). Det finns olika grader av struktur som forskningsintervjuer kan ha. 

En helt ostrukturerad intervju används ofta för att låta informanter prata fritt för att kunna ta reda 

på vilka ämnen de tycker är viktiga. En helt strukturerad intervju, som är lika för alla, innebär att 

intervjun fungerar som en muntlig enkät med olika svarsalternativ (Bell, 2006). 

Halvstrukturerade intervjuer är någonstans mitt emellan de ovan beskrivna strukturerna. 

Halvstrukturerade intervjuer kan förberedas genom att forskaren i förväg bestämmer vilka 

ämnesområden och ungefärligt vilken typ av frågor som ska ställas, och sammanställer dem i ett 

intervjuunderlag (Kvale & Brinkman, 2014, s. 172). Nyberg (2012) beskriver hur intervjuaren 

inför intervjun kan bryta ner studiens syfte och forskningsfrågor i olika steg för att på detta sätt 

skapa intervjufrågor. Tratt-tekniken innebär att intervjufrågor börjar mer öppet och allmänt för 

att ta reda på vad informanterna självmant kommer att tänka på och vad de tycker är viktigt 

gällande ämnet, varefter frågorna blir mer och mer specifika (Kvale och Brinkman, 2014, s. 
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172). Bell (2006, s. 171) rekommenderar att forskaren genomför en pilotintervju innan själva 

forskningsintervjuerna, för att till exempel testa sitt intervjuunderlag.  

För att få forskningsintervjun att likna ett samtal är det av vikt att ställa inledande frågor, vilket 

kan vara formuleringar som börjar med ”berätta om” och ”beskriv hur” (Kvale & Brinkman, 

2014, s. 176). En annan typ av respons som forskaren kan ge informanterna under intervjun är 

det som Kvale och Brinkman (2014, s. 177–178) kallar uppföljningsfrågor, vilket kan bestå av 

uppmuntrande ord, att nicka med huvudet och att ge informanterna tid till att tänka efter; 

sonderade frågor, vilket innefattar att be informanterna att prata mer om ett ämne och fråga ifall 

de har några fler exempel gällande det; och tolkande frågor, där intervjuaren stämmer av att hen 

har förstått vad informanterna menar. En positiv effekt av ljudinspelning av intervjuerna är att 

forskaren slipper bryta samtalsflödet för att föra anteckningar under själva intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 219). För att spela in forskningsintervjuer krävs informanternas tillåtelse 

(Bell, 2006, s. 172). 

Några fördelar med forskningsintervjun är att det är en flexibel metod som kan ge djupare 

information än vad till exempel enkäter kan göra (Bell, 2006) samt att intervjuer ger data om 

informanters egen bild av verkligheten, eller med andra ord: om människors subjektiva 

erfarenheter (Lantz, 2013). I och med denna subjektivitet finns däremot risk för skevhet (bias) 

(Bell, 2006) i och med att det inte är möjligt att veta om de uppgifter informanter lämnar 

stämmer överens med verkligheten (eller snarare: med andras verklighet). En nackdel med 

intervjuer med öppna frågor är att svaren kan bli svåra att analysera (Bell, 2006; Andersson, 

2001, s. 73). Fördelen med öppna frågor är däremot, enligt Andersson (2001, s. 73), att 

intervjuaren inte styr informantens svar på samma sätt som om frågorna vore slutna och 

informanten ges därmed utrymme att ta upp det som hen tycker är viktigt. 

4.1.2  Intervjuformer 

I föreliggande studie används den kvalitativt halvstrukturerade forskningsintervjun, som på 

grund av praktiska omständigheter genomfördes i tre olika former: via telefon, som videosamtal 

samt i form av intervju där intervjuare och informant träffades personligen. Gillham (2008, s. 

144–147) hävdar att telefonintervjuer i stort sett innehåller samma fördelar som en träff 

personligen förutom att de ickeverbala elementen försvinner. Det visuella (kroppsspråket) är 

enligt Gillham en viktig del i mellanmänsklig kommunikation, vilket leder till att intervjuaren 
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via telefonintervjuer kan missa en stor del av antydningar av vad informanterna säger och det 

kan vara svårt att hålla uppe motivationen och intresse för samtalet. Det finns även fördelar med 

telefonintervjuer i och med att det blir praktiskt möjligt att intervjua personer som det inte är 

möjligt att träffa personligen och vissa personer kan till och med vara mer öppna i sådana samtal 

(ibid.). De fördelar som finns med intervjuer via telefon finns även i intervjuer via videosamtal, 

plus att en del av kroppsspråket kan täckas in. Var intervjuer tar plats är enligt Andersson (2001, 

s. 173–174) och Trost (2010) viktigt för att få informanterna att känna sig trygga. 

4.2  Urval 
Urvalet av informanter styrdes av de begränsningar som föreliggande studie hade att förhålla sig 

till; att det endast var en forskare utan ekonomiska medel och med en tidsbegränsning ledde till 

ett urval av fyra informanter. De fyra informanterna är två kvinnliga och två manliga 

tvärflöjtslärare som arbetar i olika delar av Sverige. De valdes för att de undervisar elever i 

åldrarna 15–18 år (gymnasieåldern), och för att jag hade möjlighet att träffa dem personligen, 

vilket sedan på grund av praktiska omständigheter inte kunde genomföras (se Figur 1). Urvalet 

gick till så att jag, via mejl och telefon, kontaktade kultur-, musik- och gymnasieskolor och 

efterfrågade tvärflöjtslärare som undervisar elever i gymnasieåldern. 

Figur 1  Intervjuformer och datum för intervjuerna. 

4.2.1  Presentation av informanter 

I detta avsnitt presenteras de informanter som deltagit i studien. Samtliga informanter är 

tvärflöjtslärare som arbetar på kultur- eller musikskola. Namnen är fingerade. Det var inga 

problem att få till en jämn fördelning mellan kvinnligt och manligt kön, även om tidigare 

Intervju 1 Intervju 2

Alice Videosamtal 
04-03-2016

Videosamtal 
14-03-2016

Inez Personligen 
01-03-2016

Telefon 
10-03-2016

Karl Personligen 
01-03-2016

Personligen 
03-03-2016

Ulf Telefon 
11-03-2016

Personligen 
15-03-2016
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forskning visar på att tvärflöjt är ett instrument som till största del spelas av flickor (Hallam et 

al., 2008).  

Alice har en fyraårig lärarexamen från musikhögskola, en del vidareutbildning inom 

tvärflöjtspedagogik och har gått två år på folkhögskola. Hon har arbetat som tvärflöjtslärare 

sedan 2001, och har fem kvinnliga elever med relevans för denna studie. Anledningen till att 

Alice valt att arbeta som lärare är för att hon tycker det är väldigt roligt att jobba med barn och 

ungdomar. 

Inez har gått på folkhögskola och läst några strökurser i flöjt, bland annat i England. Hon har 

jobbat som tvärflöjtslärare sedan 1983 och har åtta kvinnliga elever med relevans för denna 

studie. Inez kom egentligen in på läraryrket av en händelse och upptäckte då att det var 

”fantastiskt roligt”, som hon uttrycker det.  

Karl har en fyraårig lärarexamen från musikhögskola. Han har gått två år på folkhögskola och 

gjort militärtjänst i musikpluton. Han har jobbat som tvärflöjtslärare sedan 1996, och har fem 

kvinnliga elever med relevans för denna studie. För Karl lockade musikeryrket men eftersom det 

är en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad valde han att bli lärare istället. Han berättar att han 

alltid haft bra kontakt med barn så läraryrket passar honom.  

Ulf har en lärarexamen på IE från musikhögskola. Han har även en del vidareutbildning inom 

tvärflöjtspedagogik och har studerat i England och Norge. Han har jobbat som tvärflöjtslärare i 

30 år, både i Sverige och i andra nordiska länder. Ulf har tidigare undervisat i andra musikkurser 

på gymnasiet. Han har sex kvinnliga och tre manliga elever med relevans för denna studie. Ulf 

ville bli musiker och i dagsläget frilansar han lite som musiker parallellt med läraryrket. Han 

säger sig alltid varit intresserad av pedagogik och finner det stimulerande att arbeta med barn. 

I Figur 2 presenteras könsfördelningen av informanternas elever. Av 27 elever identifierar 

informanterna 24 till ett kvinnligt kön och tre till ett manligt kön. Denna fördelning över könen 

bekräftar tidigare forskning som visar att tvärflöjt till största del är ett instrument som trakteras 

av flickor (Hallam et al., 2008). 
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Figur 2  Könsfördelningen av informanternas elever. 

4.2.2  Presentation av stimulimaterial 

För att få informanterna att tala om sin undervisningspraktik användes ett stimulimaterial. 

Stimulimaterialet består av exempel från det undervisningsinnehåll informanterna använder i sin 

undervisning och är till för att validera det informanterna talade om under intervjuerna. För en 

utförlig presentation av stimulimaterialet se Bilaga 3. Informanterna skulle till första 

intervjutillfället ta med: 

- Det undervisningsinnehåll (låtar, stycken, övningar etc.) de arbetade med under den senaste  

lektionen med alla sina elever i åldrarna 15–18 år, och  

- De fem (5) stycken/låtar som de använder mest i sin undervisning med elever i åldrarna 15–18 

år (Bilaga 1). 

4.3  Design av studien 
I denna del redovisas de metodval som gjorts i föreliggande studie. Först presenteras de 

lärdomar som drogs av pilotintervjun och därefter redogörs för studiens genomförande.  

4.3.1  Pilotintervju 

Inför första forskningsintervjun genomfördes en pilotintervju för att testa hur intervjuunderlaget 

fungerade och för att jag skulle få öva mig som intervjuare. Pilotintervjun skedde med en vän till 

mig som är utbildad och verksam tvärflöjtslärare. Efter pilotintervjun fick jag återkoppling från 

pilotinformanten, vilket förutom en del omformuleringar av frågor, ledde till tre ändringar. 1. Jag 

valde att i början av andra intervjun berätta om studiens genusperspektiv. 2. Jag lärde mig att det 

var viktigt att vara väldigt tydlig med att vi endast skulle tala om elever med relevans för 

studiens angivna åldersspann. 3. Efter pilotintervjun tog jag bort ordet kanon och ersatte det med 

repertoar, eller andra mer ingående förklaringar till vad jag var ute efter. Det är enligt Andersson 

(2001, s. 155) viktigt att informanter förstår vad de ord som används i frågeställningarna betyder, 

Kvinnliga 
elever

Manliga 
elever

Alice 5 0

Inez 8 0

Karl 5 0

Ulf 6 3
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för att de ska kunna tolka frågan på liknande sätt, och för att de över huvud taget ska kunna 

svara. 

4.3.2  Genomförande 

Eftersom en av forskningsfrågorna i föreliggande studie syftar till att ta reda på hur 

tvärflöjtslärare samtalar kring genusaspekter i sitt undervisningsinnehåll användes en kvalitativ 

halvstrukturerad forskningsintervju som övergripande metod. Intervjun kompletterades med ett 

stimulimaterial som informanterna tog med till första intervjutillfället. Med varje informant 

genomfördes två intervjuer på cirka en timme vardera. Till första intervjutillfället visste inte 

informanterna att studiens syfte handlade om genus, utan de informerades om detta först under 

andra intervjutillfället. För att få intervjuerna att liknas vid samtal och för att få informanterna att 

känna sig väl till mods, öppna upp sig och prata fritt skedde intervjuerna på för informanterna 

trygga platser, som deras arbetsrum eller deras hem, och för intervjuaren okänd mark. Detta för 

att försöka överbygga min maktposition som intervjuare och för att få informanterna att känna 

sig trygga. Att eftersträva samtalslika intervjuer var även viktigt för att få informanterna att tala 

så naturligt som möjligt, för att möjliggöra analysen av hur informanterna konstruerar genus 

genom språkanvändning. Eftersom de språkliga ut trycken är vikt iga inom 

socialkonstruktionismen användes en metod som får tag på språket. För att inte bryta 

samtalsflödet spelades intervjuerna in. Jag som intervjuare kunde då undvika att föra 

anteckningar under själva intervjuerna. Den främsta anledningen till att intervjuerna spelades in 

var för att jag skulle kunna lyssna genom intervjuerna noggrant och transkribera dem för att 

underlätta en mer ingående analys, där jag upptäckte sådant som jag inte lagt märke till under 

själva intervjutillfällena. Informanterna fick besvara intervjufrågor på ett för samtalet naturligt 

sätt, snarare än att strikt följa en given ordning. Jag hade i förväg bestämt vilka ämnesområden 

och ungefärligt vilken typ av frågor som skulle ställas under intervjuerna, och sammanställt dem 

i ett intervjuunderlag (se Bilaga 2). Intervjuunderlaget utformades utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor med hjälp av en modell som beskrivs i Nyberg (2012) och som går ut på att 

forskningsfrågor bryts ned i delfrågor, som därefter utvecklas till specifika frågor, vilka i sin tur 

bryts ned till intervjufrågor. En av Kvale och Brinkman (2014, s. 172) så kallad tratt-teknik 

användes, där frågorna började mer öppet om undervisningsinnehåll för att se vad informanterna 

självmant kom att tänka på och vad de tycker är viktigt gällande ämnet. Därefter smalnade 

intervjufrågorna av mer mot genus, och i början av andra intervjun informerades informanterna 

om studiens genusperspektiv. Exakta formuleringar och ordningen på ämnesområden anpassades 
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efter varje unik intervjusituation. En del frågor eller ämnen hoppade jag över om informanten 

redan hade berört det ämnet på något annat sätt. Jag använde mig av öppna och inledande frågor 

i formuleringarna till informanterna.  

Andra intervjutillfället var en uppföljning av det första, och mindre likt ett samtal. Jag ställde de 

frågor och tog upp de ämnesområden som det inte hade blivit något naturligt tillfälle att ställa i 

den första intervjun på grund av samtalets spontana utveckling. En av de stora anledningarna till 

det andra intervjutillfället var att låta informanterna uttala sig när de visste om hela studiens 

syfte. Det andra intervjutillfället fungerade även som en del i analysprocessen i och med att den 

första intervjun transkriberats och analyserats och att stimulimaterialet gåtts genom inför det 

andra tillfället. Jag stämde även av med informanterna att jag hade uppfattat det de sade vid 

första intervjutillfället korrekt. 

4.4  Etiska överväganden 
I denna del presenteras hur föreliggande studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna ska vara informerade om studiens syfte och sina 

rättigheter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Informanterna i föreliggande studie fick information 

om detta via ett informationsbrev (Bilaga 1) som de fick på mejl innan första intervjutillfället. 

Inför första intervjun informerades informanterna om studiens syfte ”att ta reda på vad 

tvärflöjtslärare väljer för undervisningsinnehåll till elever i gymnasieåldern (15–18 år)” (Bilaga 

1). Informanterna informerades inte om genusperspektivet på grund av risken att informanterna 

då skulle kunna försöka framstå som mer genusmedvetna genom att tala på ett annorlunda sätt 

eller lämna missvisande stimulimaterial. Här gjordes en avvägning mellan att informanterna 

skulle vara helt informerade om studiens syfte och den skevhet som en sådan information skulle 

kunna innebära för forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 18, om att komma till nytta 

utan att skada). I början av andra intervjun informerades informanterna om studiens 

genusperspektiv för att göra dem medvetna om hela studiens syfte och ge dem möjligheten att 

tala mer specifikt om genus.  
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Samtyckeskravet innebär att forskare ska ha informanternas medgivande för att genomföra en 

intervju (Bell, 2005; Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). För att i föreliggande studie uppfylla 

samtyckeskravet var informanter tillfrågade (via telefon respektive mejl) om att delta i studien. 

De var informerade om sina rättigheter (se Bilaga 1) och däribland det Vetenskapsrådet (2002, s. 

10) tar upp om att informanterna ska har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. Informanterna 

i föreliggande studie var alltså medvetna om att de kunde avsluta sin medverkan när de i början 

av andra intervjutillfället fick reda på att studien fokuserade på genus. 

Vad gäller konfidentialitetskravet är det enligt Bell (2006) viktigt att definiera vad 

konfidentialitet innebär i varje specifik studie, vilket informanterna i denna studie informerades 

om via det i förväg utskickade informationsbrevet (se Bilaga 1). 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om informanter inte får användas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I föreliggande studie har den information som samlats från 

informanterna endast använts i vetenskapliga ändamål. Det är endast jag som forskare som har 

haft tillgång till informanternas personuppgifter.

4.5  Analys 
Analysarbetet skedde i fyra steg. Först genom transkriberingen av intervjusamtalen. Därefter 

genom en ytlig analys av första intervjusamtalet inför andra intervjutillfället. När båda 

intervjuerna var genomförda delades analysen upp i två delar, en med fokus på hur 

informanterna talade och en av vad informanterna talade om. Jag gjorde denna sortering av 

samtalets innehåll (vad) och samtalets form (hur) utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) och 

blandade in Lykkes (2014) genusanalys av texter till analysen av hur informanterna talade 

(formanalysen). 

4.4.1  Transkribering 

I likhet med Kvale och Brinkmann (2014, s. 220) anser jag att det underlättar att se mönster och 

motsägelser i ett skrivet material och därför transkriberades intervjuerna. Själva transkriberingen 

är enligt Kvale och Brinkman en del i den analytiska processen. Eftersom transkriptionerna 

skulle skickas till de informanter som ville ha dem så valde jag, utifrån Kvale och Brinkmans 

(2014, s. 228) rekommendationer, att hålla mig till en formell skriftspråklig karaktär. Mmm och 
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så vidare skrevs inte ut. Stakningar skrevs bara ut när jag märkte att informanterna ändrade 

riktning i samtalet och inte när de bara stakade sig på samma ord. Pauser angavs inte. Vissa 

riktigt tydliga betoningar angavs kursiverat. Skratt markerades med text inom parentes. 

Transkriptionerna möjliggjorde genusanalysen av hur informanterna talade genom att jag kunde 

analysera återkommande mönster i ordval och formuleringar. 

4.4.2  Analys under och av första intervjun innan andra intervjutillfället 

Enligt Kvale och Brinkmans (2014, s. 235–236) analysmodell sker en första analys av 

intervjuaren under själva intervjusamtalet i och med att intervjuaren tolkar och ställer 

följdfrågor. I och med transkriberingen sker en strukturering av data, och en andra analys (Kvale 

& Brinkman, 2014). Innan andra intervjutillfället transkriberades intervjuerna och jag gjorde en 

ytlig analys. Under andra intervjutillfället berättade jag min tolkning av föregående intervju, 

varvid informanten gavs möjlighet att ge en, av Kvale och Brinkman (2014) kallad, 

deltagarvalidering. Det innebär att intervjuaren berättar hur hen tolkat föregående intervju och 

informanten ges möjlighet att bekräfta om intervjuaren har förstått på det sätt som informanten 

menar (ibid.). För att komplettera intervjuerna och stärka reliabiliteten användes ett 

stimulimaterial. Stimulimaterialet sammanställdes och granskades innan andra intervjutillfället, 

så att jag kunde ställa relevanta frågor gällande materialet. 

4.4.3  Analys av hur informanterna talar 

Analysen av hur informanterna talar om genus skedde i kombination av det Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver som en gestaltning av innehållet, och den intersektionella 

genusteoretiska textanalys som beskrivs i Lykke (2014, s. 202–207). Hur-begreppet kommer 

ursprungligen från Gubrium & Holstein (1997, refererad i Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 69). 

Eftersom genus, i denna studie, ses som socialt konstruerat, och språket därmed som en viktig 

bärare av genus (Butler, 2007; Connell, 2009) är det relevant att analysera hur genus framträder 

utifrån hur informanterna använder språket. Lykkes (2014) genusanalys av text samt de 

teoretiska insikter jag fått från genusteorier och tidigare forskning användes som inspiration till 

analysen av de nedtecknade transkriptionerna av forskningsintervjuerna. Fokus var på hur 

informanterna använde språket och jag studerade deras ordval på detaljnivå för att se vilken 

innebörd deras val av ord kan få för konstruktionen av genus. Denna analys skedde utifrån hur 

informanterna talade om det maskulina (pojkar, män och manlighet) respektive det feminina 
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(flickor, kvinnor och kvinnlighet). Jag markerade alla ord som kunde relateras till genus och 

tittade därefter på i vilka sammanhang de förekom. 

4.4.4  Analys av vad informanterna talar om 

Grunden i analysen av samtalets innehåll, alltså vad informanterna talade om, var det 

tillvägagångssätt som Löfgren (2013) beskriver i sin instruktionsvideo för analys av kvalitativ 

data. Liksom Löfgrens tillvägagångssätt inleddes denna del av analysprocessen med en läsning 

av transkriptionerna för att få en helhetsuppfattning, därefter kodades (sorterades) arbetet genom 

att rad för rad läsa transkriptionerna. Vidare kategoriserades och reducerades materialet och 

slutligen namngavs kategorierna och jag bestämde hur de olika kategorierna hängde ihop med 

varandra. 

Först läste jag transkriptionerna och tecknade ned mina initiala tankar kring dem. Därefter läste 

jag dem mer noggrant och började sortera innehållet genom att göra olika färgkodningar utifrån 

följande kategorier:  

- Allt som rörde genus och kön på något sätt. 

- Olika genrer och olika typer av musik. 

- De faktorer som påverkade informanternas val av undervisningsinnehåll.  

- Sådant som var specifikt återkommande för varje informant. 

- Allt som rörde undervisningsinnehåll som nämnts vid namn: låtar, personer och böcker. Detta 

sammanställdes i en lista tillsammans med stimulimaterialet.  

Därefter sammanställde jag några teman som berörts i alla intervjuer och som jag utifrån 

sorteringen här ovan upplevde innehöll för studien intressanta aspekter. Jag lyfte ut delar ur alla 

intervjuer som behandlade dessa teman. Denna del följdes av att jag sammanställde dessa teman 

med de ovanstående kategorierna och slog ihop vissa av dem. Till en början bestod kategorierna 

av: utommusikalitet, genus, kanon/genrer, och kompositörer. Jag insåg ganska snabbt att genus 

inte gick att separera som en egen kategori då genusaspekter var närvarande i alla kategorier. 

Eftersom tidiga genusteorier fått kritik för att isolera genus från andra kontexter ansåg jag också 

att det vore dumt att se genus som en egen kategori. Efter att jag skrivit hela resultatdelen kom 

jag till insikt om att kategorierna kanon/genre och kompositörer hängde ihop då de syftade till att 

förklara vad informanternas undervisningsinnehåll består av och hur genus konstrueras och 

reproduceras utifrån det. Jag slog ihop de kategorierna och döpte om den sammansatta kategorin 

till genuskonstruktioner genom undervisningskanon. 
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5. Resultat 
Resultatet presenteras i en uppdelning mellan hur informanterna talar samt vad de talar om. Hur-

delen går in på informanternas språkliga användning av begrepp och ord. Vad-delen presenterar 

det innehållsliga i själva intervjusamtalen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

5.1  Hur informanterna talar 
I denna del presenteras hur tvärflöjtslärare samtalar om undervisningsinnehåll. Connell (2009) 

uttrycker att det som till synes är slump inte är det. Språket är en viktig bärare av genus och 

speglar den socialt konstruerade verkligheten. Därför är det viktigt att ta upp hur 

språkanvändning kan spegla sociala konstruktioner av genus. 

5.1.1  Feminina och maskulina egenskaper 

I intervjusamtalen framkommer att informanterna etiketterar feminina och maskulina egenskaper 

på olika sätt och att olika vikt läggs vid dessa egenskaper. 

Hon är jätteduktig. Duktig gehörsspelare. Inte sådär jätteduktig på noter – om än hon har blivit 
duktigare. (Alice, intervju 1) 

Rent tekniskt så är hon duktig. (Karl, intervju 1) 

[…] mycket killar som slår ut duktiga tjejer i förlängningen där. (Ulf, intervju 2) 

Alice, Karl och Ulf nämner ordet duktig och ett feminint pronomen (hon, tjejer) tillsammans. 

Duktig är något som ofta förknippas med femininitet. Alice säger ”duktig gehörsspelare”, där 

spelare kan ses som ett maskulint ord, men själva uttalandet är om en kvinnlig elev. I 

intervjusamtalen omnämns aldrig män eller pojkar som duktiga. En annan beskrivning på någon 

som är duktig kan vara via ord som ordentlig och petig. 

Oj! Jag har ju träffat så många som är lite olika och så kanske... Men ofta så tror jag att det brukar 
vara en lite petig, lite ordentlig typ. Jaa... Inte lika sådär framåt och utåt kanske som 
brassmusiker. Kanske lite tyst, ordentlig, gör sitt jobb. Ja, det lät ju jättetråkigt (skrattar). (Karl, 
intervju 1, beskriver en tvärflöjtsmusiker)  
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Karls beskrivning av en brassmusiker passar in bland maskulina egenskaper och hans 

beskrivning av en tvärflöjtsmusiker passar in bland feminina egenskaper eftersom det är flest 

flickor som spelar tvärflöjt (Hallam et al., 2008). En pojke kan ses som utåtriktad och initiativrik 

eller framåt, någon som vågar ta plats, som en brassmusiker. En flicka kan ses som en person 

som är tyst, ordentlig och gör sitt jobb, som en flöjtist. Även Ulf gör en liknande uppdelning av 

manliga respektive kvinnliga egenskaper när han säger att de kvinnliga eleverna har bättre 

närvaro och övar mer än de manliga eleverna. Att ha bra närvaro och att öva hänger ihop med 

att göra sitt jobb och att vara ordentlig. Att ha bra motorik kan också vara en feminin socialt 

konstruerad egenskap i och med att det förväntas av en kvinnlig elev att vara ordentlig.  

De [flickorna] övar mer, har bättre närvaro, bättre motorik. Sedan har ju killarna då, tillgångar 
som att de kan, i vissa fall då, få fram och spela lite starkare, vilket man ofta efterlyser hos 99 av 
100 flöjtelever – att kunna spela starkare. […] Jag tror inte att det har så mycket med fysik att 
göra. (Ulf, intervju 2) 

Ulf säger att manliga elever ofta spelar starkare än vad kvinnliga elever gör. Han upplever att det 

inte har med elevernas fysiska möjligheter att göra. Att spela starkt upplevs som en socialt 

konstruerad egenskap som hör ihop med de maskulint kodade egenskaperna om en person som 

är framåt och utåt. Dessa maskulint kodade egenskaperna hör även ihop med någon som är 

orädd och obrydd. De feminint kodade orden duktig, ordentlig, petig och att göra sitt jobb är 

sammanlänkade med egenskapen om att vara mån om att det ska bli rätt, raka motsatsen till de 

ovan nämnda maskulint kodade egenskaperna. 

Oj. Jag tror att det är, egentligen, mer individuellt än köns... Att det hör ihop med personen mer 
än könet, tycker jag. Även om killar, på ett sätt, kan vara mer orädda – obrydda. Flickor är lite 
mer mån om att det ska bli rätt. […] Men annars, sättet hur de lär sig så, det tycker jag är mer 
personligt. (Alice, intervju 2, om likheter och skillnader i hur pojkar respektive flickor lär sig 
spela tvärflöjt)  

Alice verkar till en början anse att det inte är någon skillnad på pojkar och flickor, varefter det 

ändå framkommer ord som kan kopplas till maskulina respektive feminina egenskaper: att pojkar 

kan vara mer orädda och obrydda (maskulint) och att flickor är mer mån om att det ska bli rätt 

(feminint).  
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Karl upplever att det är lättare att vara rak i kommunikationen med pojkar än med flickor, även 

om han försöker vara lika rak mot elever av båda dessa kön. När han upplever att han har en lite 

mer känslig grupp är han inte lika rak. Eftersom att vara rak i kommunikationen är en handling 

som Karl kopplar till det maskulina kan en känslig grupp anses tillhöra det icke-maskulina. 

Ibland så tror jag att man kan vara lite mer rak [i kommunikationen med pojkar]. Utan att 
kanske... Att det blir för jobbigt för eleven. (Karl, intervju 2) 

Så att ibland kan det vara en lite mer känslig grupp, då får man ta det lite... Alltså, man får känna 
av – då får man ta det lite lugnare. Ibland så är det tvärtom och då kan man vara mer, kanske, 
rak, så. Jag vet inte, någon slags liten skillnad kan jag känna när det är killar bara då, att det 
kanske är lättare. (Karl, intervju 2) 

Så försöker jag ju vara rak mot tjejer också. (Karl, intervju 2, skillnader i hur pojkar respektive 
flickor lär sig spela flöjt) 

Inez tror att pojkar vill spela instrument som ser tuffa ut. 

Jag tror att det är så att för många ser det inte lika tufft ut alltså. Det har mycket med utseendet att 
göra. Om det hade varit lite större alltså, på något sätt, så hade det varit… Men sen tror jag att det 
är ganska mycket övervägande, på många sätt övervägande, flickor som spelar mer [instrument]. 
(Inez, intervju 2, om varför hon tror att det är mest flickor som spelar flöjt) 

Här associeras pojkar med att något anses tufft. Inez tror att pojkar hellre vill spela stora 

musikinstrument än tvärflöjt eftersom en tvärflöjt inte ser tuff ut. Att pojkar förknippas med tuffa 

och häftiga egenskaper till skillnad från flickor syns extra tydligt i de två nästkommande citaten, 

som handlar om två musikstycken: Hindemiths (manlig tonsättare) flöjtsonat och Chaminades 

(kvinnlig tonsättare) Concertino. 

Ja, de får nog en bild av att det är väldigt häftigt i alla fall. (Inez, intervju 2, om Hindemiths 
flöjtsonat) 

Vissa partier ska ju då helst spelas, som sagt var, sexigt och andra blir ju då litegrann ”Å nej, han 
besvarar inte min kärlek, ojojojojoj”, ja, och så vidare. (Inez, intervju 2, om Chaminades 
Concertino) 
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Stycket av Chaminade (kvinnlig tonsättare) ska spelas sexigt. Inez berättar en historia om att 

Chaminade komponerade Concertinon för att hon var kär i en manlig flöjtist. Greens (1997) teori 

om att det kroppsliga har ansetts tillhöra det feminina stärks i och med uttalandet om att 

Chaminades Concertino ska spelas sexigt. Begreppet sexigt handlar även om att behaga någon 

genom att vara sexig och hänger på så sätt ihop med de genusrelationer som 

socialiseringsmodellen visar på, där flickor ska göra sig attraktiva för pojkar (Connell, 2009). 

Resultatet av hur informanterna talar visar på att ord och egenskaper som: framåt, utåt, orädd, 

obrydd, tål rak kommunikation, tuff och häftig kopplas till maskulinitet. Ord och egenskaper 

som: duktig, ordentligt, petig, tyst, gör sitt jobb, mån om att det ska bli rätt, känslig och sexig 

kopplas till femininitet. Historiskt har ett musikverk av en kvinnlig tonsättare etiketterats med 

maskulina ord om det blivit en succé (Green, 1997), vilket går att se i nästa citat där en 

framstående tvärflöjtsmusiker, en kvinna, omnämns ha guts. Guts översätts enligt 

Nationalencyklopediens ordbok (2016) med kurage, och i nätordboken Tyda.se (u.å.) till 

modighet. Kurage och mod är egenskaper som passar in bland de maskulint kodade egenskaper 

som denna studie har uppmärksammat.  

Men jag beundrar just de här tjejerna som har slagit ut, för det är trots allt en del killar när de 
kommer upp på utbildningarna, som slår ut dem på provspelningarna […] En kvinna med guts. 
(Ulf, intervju 2) 

Antingen kan citatet från Ulf visa på en medvetenhet om att det är ojämställt i musikbranchen 

eller på att könskodat manliga egenskaper är att eftersträva. När en kvinna lyckas med något 

beundrar Ulf henne och omnämner henne med maskulina egenskaper. 

5.1.2  Positivt om män, negativt om kvinnor 

I intervjusamtalen med Ulf framkommer tendenser som pekar på att han till stor del använder 

feminina pronomen, eller tar kvinnor som exempel, när han talar om något negativt, respektive 

talar i positiva ordalag om män. 

När Ulf använder begreppet lärare är det för att visa på någon som agerat på ett bra sätt gällande 

mångfald och när han använder begreppet fröknar är det när han talar om några som inte har 
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tänkt på genus i sin verksamhet. Ulf ger även exempel på hur konversationer mellan honom och 

hans elever kan se ut: 

Och så berättar hon att ”min farfar ska få en hund när han kommer ut ur fängelset”. ”Å, vad 
underbart. Vad fantastiskt. Vad glad han ska bli.” Aa. Så det var en sådan här solskenshistoria. 
(Ulf, intervju 2) 

Och liksom bara: ”Har du övat någon flöjt på lovet?” ”Nej, vi har varit hos farmor och hon hatar 
tvärflöjt.” Okej. Så kan det vara. Då har jag lust att ringa den där farmorn. (Ulf, intervju 2) 

Fastän elevens farfar sitter i fängelse vänder Ulf historien till en solskenshistoria, alltså något 

positivt. Farmodern skulle han däremot vilja tala med. Detta är bara exempel som Ulf berättar 

om, och det framgår inte om det är samtal som verkligen har inträffat. Det intressanta för denna 

studie är att exemplet med farfadern är positivt och exemplet med farmodern är negativt. 

Resultatet visar även på att Ulf talar på olika sätt om sina manliga respektive kvinnliga elever. 

Han talar mycket om sina tre manliga elever, endast i positiva ordalag. Det är bara Ulf som har 

manliga flöjtelever (med relevans för föreliggande studie) så det är bara i intervjusamtalen med 

honom som det framkommer att de manliga eleverna får större plats i samtalet än vad de 

kvinnliga eleverna får, trots att övervägande del av eleverna är kvinnliga. Då Ulf väl talar om en 

av sina kvinnliga elever framstår det som att han inte låter henne bestämma själv, eftersom han 

berättar hur han påverkade hennes val av repertoar till en konsert. Ulf ville att eleven skulle 

spela Mozarts Andante men berättade att eleven då sa:  

”Mozart det är inte jag, det är inte riktigt jag.” Och hon ville spela Sicilienne av Fauré. Men jag 

sa: ”Men du, det är ett jättevackert stycke, men du kan ett Mozartstycke med kadens, så kan du 
visa så mycket mer av vad du kan, och publiken får höra mer”. Så tillslut så insåg ju hon att det 
fanns väldigt mycket att hämta där, och det blev vackert och man kan spela ut, man kan musicera 
och så vidare. (Ulf, intervju 2) 

Konversationen ovan som Ulf uppger att han haft med en av sina kvinnliga elever liknar 

exemplet med farmodern, i och med att Ulf vill tala allvar med båda dessa personer av kvinnligt 

kön; sin kvinnliga elev övertalar han att spela det stycke han tycker att hon ska spela och 

farmodern vill Ulf tala med för att hon hatar flöjt. 
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5.1.3  Språkliga exkluderingar 

I denna del presenteras hur informanterna använder sig av språkligt vedertagna begrepp som 

innebär exkluderingar av någon grupp. Orsaken till att begreppet klassisk musik , istället för 3

konstmusik, används i föreliggande studie är för att informanterna använder det begreppet. 

Karl beskriver klassisk musik som musikverk mestadels av de stora mästarna.  

Västerländsk musik. Konstmusik, är det väl som jag tolkar som klassisk musik. Och det är ju de 
här stora mästarna och så finns det väl lite runt omkring. Men västerländsk konstmusik. (Karl, 

intervju 2)  

Karl talar om de stora mästarna, där mästarna är ett ord som bara innefattar det maskulina könet 

och därmed exkluderar det feminina könet. Ulf problematiserar exkluderande begrepp när han 

talar om Britta Byström (en svensk tonsättare) i och med att han har en uppfattning om att Britta 

Byström inte vill vara med i en kvinnlig tonsättarförening för att hon inte vill ses som kvinnlig 

tonsättare utan bara som tonsättare. 

Hon [Britta Byström] vill inte gå ihop med en grupp med bara kvinnliga tonsättare. Även om det, 
i och för sig, naturligtvis behövs. Det är ju skandal egentligen att det uppförs så lite musik, på 
svenska konserter, som att kvinnliga tonsättare finns, massa bra musik som de inte spelar. (Ulf, 
intervju 1) 

Både Alice och Karl etiketterar klassisk musik som riktig musik.  

Man kan spela popmusik på flöjt och så där men jag vill ha liksom lite riktig... de ska få ha känt 

på de här som för mig är stora, så att jag vill förmedla det som jag tycker man ska kunna, känna 
till. (Karl, intervju 1) 

De [eleverna] vill spela mer riktig musik, om man ska säga så. I alla i den här åldern. [….] För 

dem är det riktiga stycken mer, tänker jag. Klassiskt eller jazzlåtar. Kanske gamla låtar, sådant 

som har funnits. Sådant som är lite mer att bita i än en poplåt. (Alice, intervju 1)

Alice hävdar att klassisk musik och jazz är elevernas tolkning av riktiga stycken. Historiskt har 

det varit vanligt förekommande att konstmusik gått under benämningen seriös musik (Bonniers 

 Läs mer om begreppet klassisk musik på s. 2–33
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musiklexikon, 2003, s. 255). Riktig musik verkar enligt Alices ses som flöjttekniskt avancerad 

musik, eller sådana låtar som är gamla, som alltså är värda att bevara och därmed ingår i en 

kanon . En tolkning av resultatet skulle också kunna vara att klassisk musik ses som mer mogen 4

än till exempel populärmusik, vilket språkligt tar sig uttryck i användandet av begreppet kvinnor 

vid tal om tonsättare till klassisk musik och begreppet tjejer när det talas om tonsättare inom 

populärmusik. Kvinna kan tolkas som ett mer moget pronomen än begreppet tjejer.

Men jag tänker väldigt ofta, säkert flera gånger i veckan, att det är så tragiskt att det är så lite kvinnor. 
Men att komma bort från det är ju lite svårt. I alla fall när man är i de gamla genrerna. Det finns ju 
inte lika mycket skrivet material av kvinnor. (Alice, intervju 1) 

Då är det lite lättare i popgenren sådär. Finns mer tjejer som har skrivit, så det är ju bra. (Alice, 
intervju 1) 

Resultatet om hur informanterna värderar olika musikgenrer redovisas vidare i kategorin 

genuskonstruktioner genom undervisningskanon (s. 33–40). 

5.2  Vad informanterna talar om 
I denna del presenteras det innehållsliga i vad intervjusamtalen med informanterna består av, 

alltså själva stoffet i samtalen. Denna del svarar på forskningsfrågan om hur genusaspekter kan 

ta sig uttryck i tvärflöjtslärares val av undervisningsinnehåll. Följande kategorier har 

framkommit: utommusikaliska värderingar och genuskonstruktioner genom undervisningskanon. 

5.2.1  Utommusikaliska värderingar 

I denna del presenteras det som informanterna uttrycker är viktigast med undervisningen och hur 

de säger sig tänka kring värderingar, samhället och elevers personliga utveckling.  

Resultatet tyder på att det informanterna uttrycker som viktigast med undervisningen är sådant 

som inte direkt har att göra med musikalisk utveckling, utan snarare hur eleverna utvecklas som 

personer, alltså utommusikaliska värderingar. Alla informanter, utom Alice, för utommusikaliska 

värderingar på tal i början av intervjuerna när vi samtalar om vad de ser som viktigast med sin 

undervisning (viktigast för eleven att utveckla eller viktigast med jobbet som flöjtlärare). De 

 Läs mer om kanon på s. 8–114
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uttrycker att utommusikaliska värderingar är viktigast för elevers kunskapsutveckling, som att 

eleverna ska ha roligt, vara glada, och växa som människor. Inez och Karl sade att de har märkt 

att elever vågar mer i andra sammanhang (till exempel i skolan) om de har spelat på konserter. 

Det är till största delen kvinnliga elever som spelar tvärflöjt och att vara modig är en egenskap 

som könskodas maskulint . Inez och Ulf nämner att det viktiga inte är att eleverna ska bli 5

musiker, och Karl säger att det inte handlar om att spela rätt hela tiden. Alice snuddar också vid 

utommusikaliska värderingar, när hon pratar om personlig utveckling, fast inom musiken, och 

inte som de andra informanterna som snarare pratar om personlig utveckling på ett mer allmänt 

plan. 

Trots att de flesta av informanterna uttrycker att det viktigaste i undervisningen är 

utommusikaliska värderingar verkar ingen av dem ha reflekterat över vad det 

undervisningsinnehåll de väljer förmedlar för utommusikaliska värderingar till eleverna. Inez 

säger att hon inte tänker på vilka värderingar hon förmedlar till elever via sitt 

undervisningsinnehåll, men senare kommer det fram att hon, med yngre elever som saknar 

relevans för föreliggande studie, hoppar över låtar i undervisningsböcker som förmedlar sådant 

hon inte tycker om. Alice uppger att hon tänkte att klassisk musik förmedlar att det är viktigt att 

bevara traditioner, men hon ändrade uppfattning efter att ha frågat en av sina elever hur eleven 

såg på vad det musikstycke de spelade förmedlade för värderingar. 

Jag tänkte såhär: klassisk musik och värderingar och det skickar ut ett värde att det finns något 
värdefullt i traditioner och i den här typen av musik – att den behöver bevaras, lite så tänkte jag. 

Men hon [en av Alice elever] tänkte såhär – och det tyckte jag var så klokt – hon bara ”om man 

tänker på hur den [Le Basque, av Marin Marais] låter såhär: jag tycker att den låter glad och 
inkluderande, låter alla vara med, och det är absolut inte en sådan låt som Sverigedemokraterna 
skulle använda”, så tänkte hon. (Alice, intervju 2, refererar till en av sina elever)  

Alice och Karl likställer värderingar som undervisningsinnehållet förmedlar med känslor. De 

pratar båda om glädje. Marschmusik tycker Karl förmedlar att alla spelar roll, en laganda, och 

folkmusik förmedlar glädje och gemenskap. Att alla spelar roll, som Karl uttrycker, respektive 

inkluderande och låter alla vara med, som Alice säger att hennes elev uttrycker, hänger ihop.  

 Läs mer om vad föreliggande studie kommer fram till gällande feminina och maskulina egenskaper på s.  5

24–27
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Både Karl och Ulf tycker att musik är väldigt identitetsskapande, och särskilt inom blåsorkester, 

där eleverna bildar en identitetskänsla i grupp. 

Jag tror att musik är väldigt identitetsskapande för dem [eleverna], särskilt när de jobbar 
tillsammans. (Ulf, intervju 2) 

Karl beskriver att blåsorkester skapar laganda, glädje och gemenskap. Förutom blåsorkester 

tycker Karl att popmusik är väldigt identitetsskapande eftersom den musik eleverna lyssnar på 

kan påverka hur de klär sig och eventuellt även hur de är.  

Det första Karl säger om värderingar kopplat till undervisningsinnehåll är detta:  

För det kan ju vara så att det är en gammal farbror och sen är det övningar och då försöker jag få 
dem att istället… att vi spelar utan noter och så. (Karl, intervju 1, om De la Sonorité, av Moyse) 

Senare under intervjusamtalen framkommer att huvudorsaken till varför Karls elever spelar 

denna övning utan noter inte är på grund av den gamla farbrorn på omslaget, utan för att kunna 

slappna av och lyssna ordentligt på vad de själva spelar. Gällande värderingar som texter till låtar 

kan förmedla verkar informanterna mer genusmedvetna. Karl säger sig, särskilt till yngre elever, 

vara noga med att inte använda texter som förmedlar värderingar som han inte kan stå för. Han 

kan fortfarande använda låten fast tar då bort texten. Alice använder bara låtar med texter som 

förmedlar värderingar som kulturskolan står för, annars plockar hon bort låten helt och hållet. 

Man kan bara lägga upp det lite smidigt. Och ofta förstår de [eleverna] ju det att om man säger 
att: ”det här var ju en svängig låt men den kanske inte passar att hålla på med på skolan för har du 
sett videon där det bara är en massa nakna tjejer. Då förstår du att jag kan inte… 
(härmningsljud)”. Och det förstår de ju sådär. (Alice, intervju 1) 

Kulturskolan Alice arbetar på verkar ha tydliga åsikter om vilka värderingar de står för. Ulf 

berättar att det i kommunen där han arbetar finns ett medvetet genusarbete. Informanterna verkar 

alltså möta en medvetenhet kring genus på sina arbetsplatser, genom skolor och kommuners 

riktlinjer. 
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5.2.2  Genuskonstruktioner genom undervisningskanon 

I denna kategori presenteras hur olika musikgenrer tar sig uttryck i informanternas 

undervisningsinnehåll genom representationen av kvinnliga tonsättare, hur informanterna säger 

sig tänka kring och ta upp med elever att större delen av deras undervisningsinnehåll består av 

musik skriven av manliga tonsättare, samt hur det sätt som informanterna presenterar nytt 

undervisningsinnehåll för sina elever kan påverka genuskonstruktioner. 

Stimulimaterialet visar på att klassisk musik är den musikgenre som får störst plats i 

informanternas undervisningsinnehåll. Andra låtar eller stycken som i intervjusamtalen 

omnämns spontant och som inte nödvändigtvis är en del av undervisningsinnehållet består även 

det mestadels av klassisk musik. Informanterna är medvetna om att deras undervisningsinnehåll 

till största del består av klassisk musik och Inez, Karl och Ulf förklarar att så är fallet för att de 

själva är bra på att spela klassisk musik. 

Men är de [eleverna] såhär våldsamt intresserade så går det ju mera åt klassiskt. (Inez, intervju 1) 

Det blir väldigt klassiskt, så det kan man säga. (Ulf, intervju 1) 

Både Inez och Karl hävdar att eleverna vill spela klassisk musik och att de kommer med 

önskemål på stycken från den klassiska genren. Enligt Alice vill hennes elever helst spela 

klassisk musik eller jazz för att eleverna tycker det är mer tekniskt krävande och de känner att de 

kan utvecklas mer, än vad de skulle göra om de spelade poplåtar. Även Inez påstår att poplåtar 

inte blir en utmaning för eleverna i längden. Inez och Ulf skickar de elever som vill hålla på med 

jazz till andra lärare, vilket kan vara en bidragande orsak till att Inez’s elever vill spela klassisk 

musik. 

Jag är ju ingen jazzperson, så att då får jag ju skicka över dem till någon annan. (Inez, intervju 1) 

Sedan har jag någon annan kille, han spelar afroflöjt. Och det är spännande för det är inte jag så 
jättebra på direkt. Så då har jag insett att för att han ska få ut bästa möjliga av sin gymnasietid så 
måste han få mer tid av den superprofessionella, som vi råkar ha just nu, i jazzmusik på 

musikgymnasiet. [….] [läraren i jazzmusik] ser honom som jazzmusiker. Inte nödvändigtvis, han 

ser inte honom som specifikt flöjtist. (Ulf, intervju 1)
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Ulf har en elev som han etiketterar afroflöjtist. Det är en elev som vill spela mycket jazz och 

eftersom Ulf själv inte är tillräckligt kunnig på jazzområdet har eleven en annan lärare i jazz och 

undervisningsinnehållet på lektionerna med Ulf har fokus flöjtteknik. 

Karl betonar vikten av att eleverna får spela musik som är skriven specifikt för tvärflöjt. Ulf och 

Inez säger att undervisningsinnehållet bör bestå av centrala stycken som de tycker att eleverna 

bör känna till.  

Vi har en plikt att fostra, på ett positivt sätt, en flöjtelev i flöjtlitteraturen, så att den inte bara läser 
Kalle Anka utan att man läser flöjtens världslitteratur, helt enkelt. (Ulf, intervju 1) 

Inez och Ulf uttrycker att det finns vissa klassiker som eleverna bör känna till. Det Karl avser 

med musik specifikt skriven för tvärflöjt skulle mycket väl kunna överensstämma med den 

musik som Inez och Ulf ser som de centrala styckena. Resultatet visar också på att Alice och 

Karl tycker det är deras uppgift som lärare att visa musik som eleverna annars inte skulle stöta 

på.  

Och ofta är det väl så att det är olika genrer som man kanske aldrig någonsin skulle lyssna på 
annars eller uppleva. Så... breddar väl på något sätt tanken vad musik [är] så. (Karl, intervju 1) 

Det är inte bara klassisk musik som ingår i informanternas undervisningsinnehåll. Informanterna 

säger sig göra olika nedslag i andra musikgenrer också. Inez, Karl och Ulf uttrycker att eleverna 

ska prova på fler musikgenrer än den klassiska musiken. Alice talar om att eleverna ska få vara i 

olika genrer vilket innebär en större del i undervisningen än att prova på. Detta stärks av 

stimulimaterialet, där Alice är den informant som har störst genrebredd på det 

undervisningsinnehåll informanterna arbetade med på lektionerna veckan innan första 

intervjutillfället. Ulfs undervisningsinnehåll som går utanför den klassiska musiken sker oftast i 

projektform och har inte riktigt blivit integrerat i det dagliga undervisningsinnehållet för 

eleverna än. Han berättar om två världsmusikprojekt och betonar att eleverna älskar att spela den 

sortens musik. 

Övervägande del av undervisningsinnehållet som informanterna väljer till sina elever har de 

spelat i sin egen utbildning. Ulf har spelat det mesta av stimulimaterialet i sin egen utbildning 

eller i andra sammanhang. Inez säger sig ha spelat allt undervisningsinnehåll i sin egen 
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utbildning. Karl har spelat alla klassiska stycken och etyder från stimulimaterialet. Han förklarar 

att han till största del använder klassisk musik i sitt undervisningsinnehåll eftersom det är vad 

han själv har spelat. Alice har spelat ungefär hälften av låtarna från stimulimaterialet: några av 

de klassiska styckena och lite jazz. Se Bilaga 3 för en utförlig genomgång av stimulimaterialet.  

Det undervisningsinnehåll som i intervjusamtalen framkommer som gemensamt för flera av 

informanterna presenteras i Figur 3. Omnämns innebär att det är ett musikverk eller en tonsättare 

som informanten nämner i intervjusamtalen men som inte finns med i stimulimaterialet. Veckan 

innan innebär att det är ett musikverk eller en tonsättare som ingår i stimulimaterialet med 

informantens undervisningsinnehåll från lektionerna veckan innan första intervjutillfället . 6

Återkommande innebär att det ingår i stimulimaterialet med återkommande 

undervisningsinnehåll. 

Figur 3  Informanternas gemensamma undervisningsinnehåll. 

Alice Inez Karl Ulf

Bach, Sonater omnämns omnämns omnämns

Debussy, Syrinx veckan innan omnämns

de Frumerie, 
Pastoralsvit

omnämns omnämns

Fauré, Sicilienne återkommande omnämns återkommande

Flöjt.nu (bok) omnämns omnämns

21 Klassiska 
Pärlor för flöjt 
(samlingsbok)

återkommande omnämns

Köhler, etyder veckan innan veckan innan veckan innan

Moyse, etyder 
eller övningar

veckan innan veckan innan veckan innan

Mozart, Andante omnämns omnämns återkommande

Mozart, G-
durkonsert

omnämns veckan innan omnämns omnämns

Poulenc, Sonata veckan innan veckan innan

Vivaldi återkommande återkommande

Wye, Övningar omnämns omnämns

 Se Figur 1 (s. 16) som visar datumen för intervjutillfällena. 6
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Det informanterna har spelat i sin egen utbildning tillsammans med det undervisningsinnehåll 

som är gemensamt för flera av dem skapar en slags reproducerande undervisningskanon. Inez 

och Karl uppger att de skulle kunna välja någon okänd musik till elever som till exempel ska 

söka folkhögskola eller högskola. Efter en vidare diskussion kring det verkar Inez ändå ställa sig 

tvekande till att välja något okänt eftersom det skulle kunna utgöra en risk att eleven inte 

kommer in på skolan. 

Då blir det lite risktagande där då, egentligen då eller hur? Alltså, om inte juryn känner till ”vad 
är det där för stycke”, liksom. Det skulle man ju kunna tänka sig att det var en liten risk det. 
(Inez, intervju 1) 

Inez uttrycker att det finns ett risktagande i att frångå den gängse undervisningskanonen till 

elevers sökningsrepertoarer. Eftersom kanonen till största del består av musikverk skrivna av 

manliga tonsättare så bidrar hennes ställningstagande, om att ta det säkra före det osäkra, till att 

fortsätta utesluta kvinnliga tonsättares musikverk ur kanonen. Informanterna säger att 

kompositörer och tonsättare  inte är en viktig faktor gällande deras val av undervisningsinnehåll.  7

Kompositören kommer efter elevens vilja och identitet och genre och någonstans där, lite längre 
ner i prioriteringen, kommer kompositören. (Alice, intervju 2) 

Elevers önskemål, flöjttekniska aspekter samt att få en bredd i genrer är exempel på faktorer som 

kommer före tonsättarens roll vid informanternas val av undervisningsinnehåll. Ingen av 

informanterna tycker att det är viktigt vem som har skrivit musiken, utan att det är själva 

musiken som är viktig. Jag vill ändå problematisera tonsättarens roll eftersom jag anser att 

informanternas brist på kritiskt tänkande kring vem som är tonsättare vid val av 

undervisningsinnehåll kan vara en bidragande orsak till att genus reproduceras. Stimulimaterialet 

visar att informanternas undervisningsinnehåll veckan innan första intervjutillfället och deras 

mest återkommande undervisningsinnehåll inte innehåller något musikstycke skrivet av en enda 

kvinnlig tonsättare. I intervjusamtalen med Alice framkommer att ett av hennes mest 

återkommande undervisningsinnehåll består av boken 21 Klassiska Pärlor för flöjt, som av 21 

musikstycken endast innehåller ett stycke skrivet av en kvinnlig tonsättare. 

 Kompositör och tonsättare betyder samma sak. I föreliggande studie används begreppet tonsättare. 7

Eftersom informanterna ibland säger kompositör krävs denna förklaring av begreppsanvändningen. 
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Informanterna är, så länge det gäller klassisk musik, medvetna om vilka tonsättarna är till det 

undervisningsinnehåll de väljer. Alice reagerar över om det är en manlig eller kvinnlig tonsättare 

som skrivit de stycken hon använder i undervisningsinnehållet. Varken Inez eller Ulf säger sig ha 

reflekterat kring vad tonsättaren, till de stycken de spelar med eleverna, har för kön.  

Det har jag inte tänkt på. Jag tänker aldrig på, egentligen, om det är en kvinna eller en man som 
har skrivit det. Det är fullständigt totalt ointressant i sammanhanget. Så det har jag aldrig tänkt 
på. Egentligen. (Inez, intervju 1) 

Informanterna använder i genomsnitt ett musikstycke var av kvinnliga tonsättare i sitt 

undervisningsinnehåll. Både Inez och Ulf har spelat Chaminade (Concertino) med ett fåtal av 

eleverna, men oftast är den för svår. Karl uttrycker att Chaminade (Concertino) är för svår för 

alla hans elever, men detta stycke är det enda han känner till skrivet av en kvinnlig tonsättare.  

Den [Chaminades Concertino] brukar vara snäppet för svår. Det är lite mer folkis-, högskolenivå, 
tror jag, på den. Så riktigt dit brukar vi inte hinna. (Karl, intervju 1) 

Det är underförstått att när Inez, Karl och Ulf talar om att de har spelat Chaminade menar de 

Chaminades Concertino. Chaminade har även skrivit en del enklare flöjtstycken som 

informanterna inte tycks känna till eftersom de verkar utgå från att det endast finns ett flöjtstycke 

skrivet av Chaminade.  

Ulf som även undervisar i ensemble har använt en blåskvintett av en kvinnlig norsk tonsättare. 

Han kommer inte på tonsättarens namn. Att Ulf inte lagt denna norska tonsättares namn på 

minnet skulle kunna förklaras med att han inte anser att hon är lika viktig som de andra 

tonsättarna vars namn han kommer ihåg. 

Alice för självmant på tal bristen av en representation av musik skriven av kvinnliga tonsättare. 

Som framkommit består informanternas undervisningsinnehåll till övervägande del av klassisk 

musik, vilket enligt Alice resulterar i att det blir svårt att representera kvinnliga tonsättare i 

undervisningsinnehållet. Alice, Inez och Ulf hävdar att det finns mer musik skriven av kvinnliga 

tonsättare som passar till yngre elever (som denna studie inte omfattar). Alice och Inez berättar 

att det är i de lägre åldrarna som eleverna vill spela poplåtar och eftersom Alice påstår att det 
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finns fler kvinnor som skrivit musik i popgenren så går det att anta att hon menar att det finns 

mer musik skrivet av kvinnliga tonsättare till yngre elever. Inez hävdar också att det finns fler 

barnvisor skrivna av kvinnliga tonsättare.  

Ja, Cecilie Chaminade då. Men nja, annars är det inte så många, om man säger, inte till de 
klassiska. Till barnvisor och så vidare finns det ju, naturligtvis, men inte till de större klassiska 
verken nästan, så är det ju en väldigt manlig dominans, kan man väl säga. (Inez, intervju 2, om 
musik skriven av kvinnliga tonsättare som ingår i hennes undervisningsinnehåll) 

Även Ulf uppger att det finns fler kvinnliga tonsättare som skrivit musik som passar bättre för 

yngre elever. 

Flöjtlitteraturen, kvinnliga tonsättare, jag har inte spelat så mycket mer än Chaminade, vad jag 
kan komma på helt enkelt. Om vi pratar klassiska kompositörerna. Sedan i de här enklare, inte i 
den här åldersnivån. […] för yngre kategorier så brukar man ju spela i spelsamlingar. De är ju 
ofta producerade av kvinnliga flöjtlärare, en del böcker och sådär. (Ulf, intervju 2) 

Eftersom informanterna själva till stor del begränsar sitt undervisningsinnehåll till klassisk 

musik uppfattar de att det inte finns särskilt mycket musik komponerad av kvinnliga tonsättare 

att använda i undervisningsinnehållet. Alice verkar engagerad att vilja använda musik skriven av 

kvinnliga tonsättare men hon säger att hon inte känner till särskilt mycket sådan musik, och att 

hon inte har gjort någon ansats för att ta reda på mer. Resultatet visar på att informanterna inte i 

någon större utsträckning verkar känna till musik skriven av kvinnliga tonsättare. Alice och Inez 

arbetar med komposition i undervisningen, och därmed har de med kvinnliga tonsättare i sitt 

undervisningsinnehåll, i och med eleverna. 

Som det konstaterats ovan är informanterna medvetna om underrepresentationen av kvinnor i 

den klassiska musiken, vilket de, med undantag för Alice, inte har reflekterat över i sitt val av 

undervisningsinnehåll. Inez, Karl och Ulfs till synes oreflekterade val av undervisningsinnehåll 

när det kommer till dessa aspekter kan vara bidragande orsaker till varför de inte heller tar upp 

med eleverna om varför nästan all klassisk musik är komponerad av vita medelklassmän.  

Det kan ju vara tråkigt, kan jag ju känna, att det är så. Men så såg samhället ut på den tiden. 
(Karl, intervju 2, om att den klassiska musiken till största del är komponerad av vita män) 
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Och då kanske jag måste erkänna att jag inte är det bästa föredömet men å andra sidan, ska jag 
prata något negativt och säga: ”vet ni vad: det är bara vita män som har skrivit den här musiken?” 
Men å andra sidan kanske man skulle upplysa dem om att såhär illa är det. Eller hur? Så att man 
kanske inte ska vara rädd för att ta upp hur speciellt det är. (Ulf, intervju 1) 

Alice, Karl och Ulf problematiserar i intervjusamtalet att kvinnor var förtryckta i samhället när 

den klassiska musiken skrevs, vilket inte har möjliggjort för kvinnor att komponera musik i lika 

stor utsträckning som för män. 

Det är väl inget som jag direkt problematiserar eller tar upp faktiskt. Det gör jag inte. Samtidigt... 
Alltså, jag pratar inte så mycket om att... Jag säger ju inte att ”den här flöjtsonaten är skriven av 
en man”. Det har jag aldrig sagt. Utan vi säger såhär att... Det är naturligtvis tragiskt att det inte 
var, och fortfarande inte är, rättvist och jämlikt på något sätt musikaliskt. (Ulf, intervju 1) 

Ulf upplever inte att han behöver säga att ett stycke är skrivet av en manlig tonsättare. Det är 

däremot något som Alice berättar att hon uppmärksammar sina elever på.  

För jag pratar ganska ofta om det med mina elever – ja nu är det en gubbe igen som har skrivit 
det här (skrattar). (Alice, intervju 1) 

När det väl är en kvinna som har skrivit ett stycke så ”Wiihoo!” Då uppmärksammar vi det, 
jättemycket. […] Jag tror att bara av att man pratar om det gör ju att man blir medveten om det, 
är ju ett steg i rätt riktning. (Alice, intervju 1) 

Det verkar alltså finnas olika röster bland tvärflöjtslärare för hur och om lärare ska tala med 

elever om vilket kön tonsättaren har. Inez och Karl uppger att det inte är något de tar upp med 

eleverna. Ulf är lite mer kluven, han talar inte om det med eleverna men inser att det kanske 

ändå är något han borde ta upp, och Alice talar om det med sina elever. Alice säger att hennes 

elever är medvetna om snedfördelningen i könsrepresentationen av tonsättare i den klassiska 

musiken.  

Nja, man kan ju prata om det ibland. Men de är ganska medvetna om det. För de har pratat 
mycket om det i skolan nu: hela det historiska skeendet, att det är lite snedvinklat, tror jag, med 
mycket män och lite kvinnor. De är nog ganska medvetna om det. (Alice, intervju 1) 

Resultatet visar på att informanternas sätt att presentera undervisningsinnehållet för elever kan 

bidra till att reproducera stereotypa genusrelationer. När Inez presenterar Chaminades 
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Concertino för sina elever berättar hon att Chaminade skrev stycket för att hon var kär i Philippe 

Gaubert (en känd flöjtist), och att stycket ska spelas som om flöjtisten som spelar det är kär, men 

inte säker på om känslorna är besvarade, och att vissa partier ska spelas sexigt.  

Hon som skrev den [Concertinon], Cecilie Chaminade, skrev ju den för att hon var kär i Philippe 

Gaubert. Och det ska också, liksom, märkas i musiken, när man spelar den, liksom, uttryck då. 

(Inez, intervju 2, om Chaminades Concertino)  

Utifrån denna berättelse, om det enda stycket skrivet av en kvinnlig tonsättare som ingår i Inez’s 

undervisningsinnehåll, kan eleverna få en bild av att musik skriven av kvinnliga tonsättare ska 

spelas kärleksfullt, trevande och sexigt . 8

Ulf brukar berätta om världshistoria för sina elever: 

Kuriosaanekdoter eller så. Ofta lite, ska vi säga, kanske sidospår, men de här [elever i åldrarna 
15–18 år] gillar mycket, eller gillar, att man bollar in lite världshistoria. Jag är mycket 
språkintresserad, så mycket språk kommer in på det här. Så man sätter låtarna i lite perspektiv. 
(Ulf, intervju 2) 

Eftersom Ulf pratar om världshistoria kopplat till de tonsättare och stycken som ingår i hans 

undervisningsinnehåll men inte problematiserar att innehållet nästan enbart består av material 

skrivet av män, så utesluter han kvinnorna ur historien. 

5.3  Sammanfattning av resultat 
Resultatet av hur informanterna talar visar på att informanterna etiketterar feminina och 

maskulina egenskaper på olika sätt och att olika vikt läggs vid dessa egenskaper. Framåt, utåt, 

orädd, obrydd, tål rak kommunikation, tuff och häftig ses som maskulina egenskaper. Duktig, 

ordentligt, petig, tyst, gör sitt jobb, mån om att det ska bli rätt, känslig och sexig ses som 

feminina egenskaper. En av informanterna talar alltid i positiva ordalag om män och maskulina 

pronomen och när han talar om något negativt använder han kvinnliga pronomen. 

  Detta är egenskaper som resultatet i kategorin feminina och maskulina egenskaper (s. 24–27) uppger 8

kopplas till femininitet
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Resultatet av vad informanterna talar om visar på att de flesta av informanterna uttrycker att det 

viktigaste med undervisningen är sådant som kan kategoriseras som utommusikaliska 

värderingar. Till utommusikaliska värderingar räknas att eleverna ska ha roligt, våga mer, vara 

glada, och växa som människor. Det framkommer att informanterna inte aktivt reflekterar över 

hur dessa utommusikaliska värderingar förmedlas. Till synes oreflekterat verkar informanterna 

ändå ha med sig en slags världssyn som skiner igenom på hur de talar om undervisningsinnehåll 

i intervjusamtalen. Klassisk musik är den genre som utan tvekan tar störst plats i informanternas 

undervisningsinnehåll. Några förklaringar till den klassiska musikens dominans kan vara att 

informanterna är mest kunniga inom klassisk musik och att de anser att den musiken är tekniskt 

utvecklande för eleverna. Det finns även en uppdelning mellan lärare gällande de olika 

musikgenrerna i och med att två av informanterna skickar elever som är intresserade av jazz till 

andra lärare.  

Undervisningsinnehållet består till stor del av musik som informanterna har spelat i sin egen 

utbildning och mycket av innehållet är återkommande mellan informanterna. Resultatet visar på 

att informanterna verkar reproducera en undervisningskanon som till största del består av musik 

skriven av manliga tonsättare. Det sker ändå en större representation av kvinnliga tonsättare än 

vad informanterna är medvetna om eftersom åtminstone två av dem arbetar med komposition 

med sina elever. Resultatet visar även på att genom informanternas sätt att presentera 

undervisningsinnehållet för sina elever kan stereotypa genusrelationer reproduceras. 

6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras inledningsvis studiens metod. Därefter diskuteras de resultat som 

framkommit i föreliggande studie, med hjälp av genusteoretiska begrepp och i relation till 

tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

6.1  Metoddiskussion  
För att i föreliggande studie stärka validiteten användes ett stimulimaterial som intervjusamtalen 

kretsade kring. Validiteten stärktes genom att påvisa likheter och skillnader mellan 

stimulimaterialet och det informanterna talade om i intervjuerna. En svårighet gällande 
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stimulimaterialet var att Inez inte följde instruktionerna om att lämna över ett stimulimaterial till 

mig. Hon hade med sig mycket material som hon under första intervjusamtalet bläddrade i och 

visade. De musikstycken och övningar hon pratade kort om och inte tydligt visade mig har jag 

inte tolkat in i stimulimaterialet. En annan svårighet som uppstod var att första intervjun med Ulf 

skedde över telefon och att han inte hade haft möjlighet att skicka stimulimaterialet till mig 

innan. Han beskrev det material han hade över telefonen och sedan lämnade han det till mig 

under andra intervjutillfället. Detta resulterade i att den första analysen av Inezs och Ulfs 

stimulimaterial blev på ett annat sätt än de övrigas eftersom jag bara hade namnet på låtar, 

stycken och övningar. 

Ett av de etiska överväganden som togs ställning till i föreliggande studie var om jag skulle 

informera informanterna om hela studiens syfte, och därmed riskera skevhet (bias) i deras svar. 

Jag gjorde en kompromiss genom att inte tala om genusaspekten i studiens syfte inför första 

intervjutillfället och väntade med att berätta om det till början av andra intervjutillfället. 

Samtliga informanterna hade, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav, blivit 

informerade om sina rättigheter (se Bilaga 1) innan intervjusamtalen genomfördes. De var alltså 

medvetna om att de kunde avsluta sin medverkan när de ville, vilket innebär att de hade kunnat 

avbryta sin medverkan när de blev informerande om studiens genusaspekt. Samtliga informanter 

fortsatte sitt deltagande. Det verkar som att informanternas medvetenhet om att vi talade om 

genus kan ha påverkat deras svar under andra intervjutillfället. Två av informanterna verkade 

under andra intervjutillfället väldigt medvetna om att vi samtalade om genus. De sade sådant 

som: ”Nej, nu går vi på genus (skrattar)” (Alice, intervju 2) och ”Men vill du ha mera 

genus?” (Ulf, intervju 2). Båda dessa informanter talade däremot ganska mycket om genus redan 

under första intervjutillfället. 

Min ambition med intervjuerna var att få till ett samtal snarare än en fråga-svar-situation. Detta 

var viktigt för att senare bland annat kunna analysera hur informanterna talade. Intervjuerna med 

Inez och Ulf uppfattade jag som samtal med en pratsam atmosfär, där de båda berättade olika 

anekdoter och dylikt, vilket i sig resulterade kring vissa utsvävningar från själva ämnet, men som 

var mycket givande för hur-analysen. Intervjuerna med Alice och Karl hölls mer strikt till ämnet 

eftersom de gav korthuggna svar. Att intervjuer spelas in kan enligt Andersson (2001, s. 181) 

vara en orsak till att informanter blir mer förtegna. Ljudinspelningen kan alltså vara en orsak till 

att intervjuerna med Alice och Karl inte riktigt fick karaktären av ett samtal. En av orsakerna till 
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att intervjuerna spelades in var för att jag inte skulle behöva bryta samtalsflödet för att anteckna 

samtidigt. På grund av min strävan att få intervjuerna så samtalslika som möjligt fick 

informanterna besvara intervjufrågorna på ett för samtalet naturligt sätt, vilket i sin tur ledde till 

att frågorna inte blev likadana för alla och att några av informanterna svarade på vissa frågor 

under första intervjutillfället som de andra informanterna svarade på vid andra tillfället, när de 

var informerade om studiens genusaspekt.  

Det kanske hade krävts en annan typ av intervjufrågor för att få fram hur informanterna tänkte 

kring vissa ämnesområden. Ibland talade Inez om det som i föreliggande studie täcks in i 

kategorin utommusikaliska värderingar, men när jag specifikt frågade om vilka värderingar hon 

förknippar med Stamitz G-durkonsert svarade hon att hon aldrig har tänkt på värderingar på det 

sättet. Det framkom ändå att Inez tänker på de värderingar som undervisningsinnehållet 

förmedlar i och med att hon till exempel väljer bort låtar som innehåller texter som förmedlar 

värderingar som hon själv inte står för. Just utommusikaliska värderingar verkar vara något som 

informanterna inte är medvetna om att de oreflekterat förhåller sig till i vardagen och därför blev 

det problematiskt för dem att få fram hur de tänker i ord. Skulle jag göra om den här studien 

hade jag formulera intervjufrågorna annorlunda för att verkligen kunna ta del av vad lärare 

tänker på utanför själva musiken, om samhällsliga värderingar. 

6.2  Resultatdiskussion 
I följande del diskuteras resultatet i föreliggande studie i förhållande till genusteorier och 

tidigare forskning. Först diskuteras det språkliga, i hur informanterna talar. Därefter diskuteras 

konstruktioner av genus genom undervisningsinnehåll, hur utbildning kan påverka 

tvärflöjtslärares val av undervisningsinnehåll, ifall en reproduktion av en musikkanon är likställt 

med en reproduktion av genus, och slutligen diskuteras några teorier om varför tvärflöjt ses som 

ett feminint kodat musikinstrument. 

6.2.1  Hur informanterna talar 

Butler (2007) och Connell (2009) betonar att språket är en viktig faktor i konstruerandet av 

genus. Därför är resultatet av hur informanterna talar i föreliggande studie en viktig del att titta 

på för att förstå hur lärare kan bidra till genuskonstruktioner i sin undervisning. Faktorer jag till 

en början såg som slump eller engångsföreteelser har jag, utifrån Connells (2009, s. 17) 
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uttalande om att det till synes slumpmässiga inte är det, insett att det kan finnas sociala 

förklaringar till varför informanterna talar som de gör.  

I föreliggande studie behandlar Alice och Ulf genus som om det vore något som ska avhandlas, 

som att genus vore något specifikt eget, separerat från annat. Det är viktigt att se hur genus 

konstrueras intersektionellt med andra sociala och kulturella strukturer så som etnicitet, klass, 

ålder, sexualitet och funktionsnedsättning (Connell, 2009; Lykke, 2014; Butler, 2007). 

Genuskonstruktioner framställs inte bara när människor talar specifikt om genus, utan det är 

något som ständigt är närvarande och som ständigt konstrueras. Eftersom Alice och Ulf verkar 

uppleva att de endast berör genus i specifika frågor riskerar de att gå miste om hur genus 

ständigt konstrueras. Min bedömning är att detta kan vara en förklaring till varför informanterna 

inte verkar särskilt medvetna om genus i sitt val av undervisningsinnehåll. Informanterna verkar 

inte se genuskonstruktioner som något integrerat i vardagen. 

Connell (2009) hävdar att de enda biologiska skillnader som finns mellan könen är de som 

existerar för att människan som art ska kunna fortplanta sig. Trots det har människan skapat stora 

sociala skillnader mellan könen. I föreliggande studie framkommer att informanterna språkligt 

reproducerar traditionella genusrelationer i och med att de tillskriver kvinnor och män olika 

egenskaper. Dessa egenskaper överrensstämmer med de könskodade egenskaper som Connell 

(2009) beskriver i socialiseringsmodellen och de begrepp som Green (1997) förklarar som 

feminina respektive maskulina beskrivningar av musik. I socialiseringsmodellen ses att göra sig 

attraktiva för män och göra som de blir tillsagda som feminina egenskaper (Connell, 2009). 

Detta återspeglas i föreliggande studie i och med att Ulf uttrycker att de kvinnliga eleverna övar 

mer och har bättre närvaro än de manliga eleverna. De kvinnliga eleverna gör alltså det som 

förväntas av dem, de gör som de blir tillsagda. Utifrån både föreliggande studie, tidigare 

forskning (Green, 1997) och socialiseringsmodellen (Connell, 2009) anses duktig, behagfull, tyst 

eller finstämd, som feminina egenskaper. Det feminina ses alltså snarare som en dekorativ 

bakgrund och alltså inte lika ljudstarkt och framträdande som maskulina egenskaper. Ulf uppger 

att hans manliga flöjtelever spelar starkare än de kvinnliga eleverna, och han tror inte att det har 

med fysiska förutsättningar att göra. Varför kan de manliga eleverna spela starkare om det inte är 

fysiskt? Att spela starkt är socialt konstruerat genom att de maskulint kodade egenskaperna 

innebär att pojkar vågar mer, och tar plats, och därmed vågar de spela ut och får dessutom en 

stoltare hållning som gör att de kan spela starkare. Ulf berättar dessutom att han upplever att 
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hans manliga elever är motoriskt svagare än de kvinnliga eleverna. Även detta kan förklaras via 

de könskodade egenskaperna i och med att vara ordentlig eller att vara bra på petgöra ses som 

feminint (Connell, 2009, s. 76–77). 

Kvinnor som lyckas tillskrivs manliga egenskaper, både enligt Green (1997, s. 101) och utifrån 

resultatet i föreliggande studie. När en kvinna lyckas med något säger Ulf att han beundrar henne 

och omnämner henne med maskulint kodade egenskaper, vilket hänger ihop med Hirdmans 

(2001, s. 66) teori om att ifall en kvinna bryter den könsuppdelade arbetsfördelningen får hon 

beröm för det. De maskulint kodade egenskaperna kopplas även ihop med positivitet i och med 

att kvinnliga tonsättare som lyckas omnämns med maskulina egenskaper och att de som 

misslyckas omnämns med feminint kodade egenskaper (Green, 1997). 

I föreliggande studies resultat finns exempel på när språket skapar skillnader där det egentligen 

inte borde finnas några. Karl talar om klassisk musik och de stora mästarna, där mästarna är ett 

begrepp som innefattar det maskulina och utesluter det feminina könet. Ifall begreppet klassisk 

musik blir likställt med musik skriven av de stora mästarna, hur kan då musik skriven av 

kvinnliga tonsättare innefattas i det? Även Cook (2000, s. 107) problematiserar just ordvalet 

mästare, i och med begreppet masterworks. Selander (2012, s. 173–174) uttrycker att begreppet 

kvinnlig tonsättare är ett tråkigt särskiljande. Att denna uppfattning finns styrks i och med Ulfs 

uttalande om att han har hört att Britta Byström (en svensk tonsättare) inte vill ingå i en kvinnlig 

tonsättarförening eftersom hon ser sig som tonsättare och inte som kvinnlig tonsättare. Strävan är 

inte att särskilja utan att integrera manliga och kvinnliga tonsättare till att innefattas av endast ett 

begrepp: tonsättare. Enligt Cook (2000, s. 107) riskerar däremot de kvinnliga tonsättarnas musik 

att försvinna bland de manliga tonsättarnas musik ifall de integreras med varandra. Min 

bedömning är att det beror på att de manliga tonsättarnas musik redan har ett starkt fäste och ses 

som riktig musik, eller som klassiker som är värda att bevara, vilket även resultatet i 

föreliggande studie visar på. För att kunna åstadkomma integration verkar vi vara tvungna att 

först särskilja, annars särskiljs kvinnorna ändå automatiskt eftersom män enligt Hirdman (2001) 

ses som normen. 
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6.2.2  Konstruktioner av genus genom undervisningsinnehåll 

I denna del diskuteras hur tvärflöjtslärare kan bidra till konstruktioner av genus i sin 

undervisning, genom att till exempel påverka elevers identitetsskapande genom sitt val av 

undervisningsinnehåll.  

De flesta av informanterna i föreliggande studie uttrycker att utommusikaliska värderingar, och 

däribland elevers identitetsskapande, är det viktigaste i läraryrket. Informanterna verkar däremot 

inte reflektera över vilken betydelse deras val av undervisningsinnehåll har för 

genuskonstruktioner, om än genus enligt Ambjörnsson (2003, s. 12) är en dimension av 

identitetsskapande. Detta går att koppla ihop med diskussionen om hur informanterna talar (s. 

43–45) där det problematiserats att Alice och Ulf ser genus som något separerat. Informanterna 

kanske även ser utommusikaliska värderingar som något separerat från undervisningsinnehållet.  

Scheid (2009) förklarar identitet som ”hur vi ser på oss själva i förhållande till hur andra ser på 

oss” (s. 26). Hur lärare framställer femininitet respektive maskulinitet är en del av hur andra ser 

på oss, och kan alltså påverka elevers identitetsskapande. Resultatet i föreliggande studie visar 

att informanternas sätt att presentera sitt undervisningsinnehåll för elever kan bidra till att 

reproducera stereotypa genusrelationer. Detta sker till exempel genom att framställa 

musikstycken skrivna av kvinnliga tonsättare med feminint kodade begrepp eller att 

kommunicera på olika sätt med kvinnliga respektive manliga elever. Karl uttrycker att han kan 

vara mer rak i kommunikationen med manliga elever, ett uttalande som knyter an till Zhukovs 

(2012, s. 32) studie som visar på att manliga elever får mer specifik återkoppling än vad 

kvinnliga elever får. Zhukovs studie och Karls uttalande kan betyda samma sak eftersom en rak 

kommunikation kan innebära att läraren är tydlig med vad eleven kan förbättra i sitt flöjtspel. 

Det finns studier (Green, 1997; Scheid, 2009) som slår fast att elever identifierar sig med 

musikaliska förebilder av samma kön som de själva har. Föreliggande studie framhåller att större 

delen av informanternas elever är kvinnliga och att undervisningsinnehållet nästan enbart består 

av musik skriven av manliga tonsättare. Finns det ingen representation av kvinnliga tonsättare 

finns det inte heller någon komponerande förebild som de kvinnliga eleverna kan identifiera sig 

med. Representationen av kvinnliga tonsättare i informanternas undervisningsinnehåll består till 

största delen av eleverna själva, i och med deras eget komponerande.  
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I föreliggande studie framkommer några saker i informanternas undervisningsinnehåll som 

bidrar till att inte reproducera stereotypa genusrelationer. Alice, Inez och Karl väljer bort 

material de uttrycker förmedlar sådana värderingar som till exempel kan innehålla texter som är 

förtryckande mot kvinnor, hyllar en viss person eller har musikvideor med lättklädda kvinnor. I 

sin presentation av undervisningsinnehållet för eleverna tar Alice ibland upp att det historiskt har 

funnits få kvinnliga tonsättare. Cook (2000, s. 107) betonar att lärare bör problematisera varför 

kanonen till största del innehåller verk skrivna av manliga tonsättare för att få till ett nytt slags 

kritiskt tänkande kring musik. 

6.2.3  Hur musiklärares utbildning kan påverka val av undervisningsinnehåll 

Föreliggande studie hävdar att informanterna reproducerar en undervisningskanon och att de 

själva inte är medvetna om att de gör det. Borgström Källén (2014, s. 285–286) beskriver en 

sluten utbildningscykel som innebär att musiklärare undervisar på samma sätt som de själva 

blivit undervisade. Utifrån resultatet i föreliggande studie verkar det finnas en sluten 

utbildningscykel även gällande undervisningsinnehåll. Informanterna använder till stor del 

samma undervisningsinnehåll som det de själva haft som elever i kulturskola, gymnasium, 

folkhögskola och musikhögskola. Musikutbildningarnas slutna  utbildningscykel  kan  även  ses 

som en sluten cykel av reproducerande genuskonstruktioner, i och med att den reproducerade 

undervisningskanonen kan leda till reproduktion av genus på ett liknande sätt som tidigare. Det 

är enklare att reproducera genus än att försöka ändra rådande genusrelationer (Borgström Källén, 

2014). Inez säger till exempel att det skulle vara ett risktagande ifall hon väljer ett mer okänt 

musikverk som sökningsstycke till en elev. Varför är det ett risktagande? Kanske för att eleven 

eller Inez då riskerar (som Borgström Källén uttrycker det) ett ifrågasättande eller exkludering. 

Det verkar alltså finnas en motvillighet till att reformera undervisningsinnehållet. 

I föreliggande studie framkommer att olika musikgenrerna är uppdelade mellan olika lärare hos 

två av informanterna. Det skulle kunna vara en konsekvens från den slutna utbildningscykeln 

eftersom  genreuppdelningen  speglar  den  uppdelning  som  finns  mellan  musikgenrer  i 

utbildningarna på svenska musikhögskolor. En sådan uppdelning skulle även kunna hänga ihop 

med  genuskonstruktioner inom genrer, där jazzmusiker ses som maskulint och klassisk musik 

som feminint kodat (Harrison, 2008, refererad i Borgström Källén, 2014, s. 250). 
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6.2.4  Är reproduktion av en musikkanon likställt med reproduktion av genus? 

Innan föreliggande studie genomfördes tänkte jag som Alice uttrycker: att klassisk musik 

symboliserar att det finns något värdefullt i att bevara traditioner. Jag trodde att traditioner bidrar 

till att reproducera traditionella genuskonstruktioner. Alice berättar att en av hennes elever tänker 

att klassisk musik är inkluderande. Det fick mig att öppna ögonen för ett nytt synsätt som leder 

till frågan: innebär en reproduktion av en musikkanon automatiskt en reproduktion av 

genuskonstruktioner i undervisningen? 

Genus återspeglar inte bara historien utan är med i skapandet av historia (Connell, 2008, s. 120). 

Det undervisningsinnehåll tvärflöjtslärare väljer bidrar alltså inte bara till att visa på historiska 

genusrelationer utan är även med och konstruerar nya relationer. Föreliggande studie hävdar att 

informanterna i sitt val av undervisningsinnehåll reproducerar en undervisningskanon som till 

största del består av klassisk musik skriven av manliga tonsättare. I undervisningen finns ofta en 

uppdelning mellan klassisk musik och andra genrer. Ifall undervisningsinnehållet istället för 

klassisk musik till största del består av jazz kan flöjteleverna ses som afroflöjtister. Ordet flöjtist 

blir alltså likställt med att vara en flöjtist som spelar klassisk musik. Begreppet klassisk musik 

kanske även blir likställt med musik skriven av manliga tonsättare eftersom det är den musik 

som blivit erkänd och spelad genom historien och som därmed ses som klassisk musik. I likhet 

med läromedelsgranskningarna för historia och musikhistoria (SOU 2010:10; Citron, 1990; 

Selander, 2012; Edström, 2013) visar resultatet i föreliggande studie att kvinnliga tonsättare är 

starkt underrepresenterade i undervisningsinnehållet även på individuella instrumentlektioner. I 

föreliggande studie hävdar Inez att det är vanligare med barnvisor än med till exempel klassisk 

musik, skrivna av kvinnliga tonsättare. Ett exempel på en kvinnlig tonsättare som passar in i 

detta är Alice Tegnér. Hon är känd för sina barnvisor men hon har även skrivit konstmusik 

(KVAST, 2016). Den privata sfären och den muntligt överförda traditionen, de delar av 

musiksamhället som kvinnor historiskt har sysslat med, har lagts mindre vikt på genom historien 

(Citron, 2007, s. 211). Eftersom dessa områden inte setts som lika viktiga har det lämnats plats 

för kvinnor att verka inom dem. Alice, Karl och Ulf är alla medvetna om att kvinnors förtryck 

när den klassiska musiken skrevs inte har möjliggjort för kvinnor i lika stor utsträckning som för 

män, att komponera musik. Vad informanterna i föreliggande studie inte verkar ha reflekterat 

över är det Citron (1990) tar upp om att kvinnors förutsättningar, både genom historien, när 

verken skrevs; och i nutid är sammanflätat med varandra och att båda dessa faktorer bidrar till 

om musik av kvinnliga tonsättare ingår i kanonen. Historiskt har det funnits många fler kvinnliga 
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tonsättare än de som informanterna i föreliggande studie använder i sitt undervisningsinnehåll. 

Ifall lärare inte uppmärksammar eleverna på att det faktiskt funnits kvinnliga tonsättare genom 

historien så stärker de den felaktiga uppfattningen om att det inte fanns några kvinnliga 

tonsättare. Detta i sin tur gör det svårare för kvinnliga tonsättare i framtiden eftersom de 

kvinnliga eleverna inte har några förebilder av samma kön att identifiera sig med (Citron, 1990, 

s. 114) .  9

Connell (2008, s. 243–244) uttrycker att skolans läroplan bör utgå från de underordnades 

synvinkel för att utveckla förmågan till empati. Enligt resultatet i föreliggande studie finns 

nästan bara representationer av den överordnade gruppen (maskuliniteter) i 

undervisningsinnehållet. 

Förutom att se på vad undervisningsinnehållet förmedlar för värderingar till elever i form av 

tonsättarnas könstillhörighet går det även att se på förmedlingen av värderingar på andra sätt. 

Alice och Karl likställer värderingar som undervisningsinnehållet förmedlar med känslor, vilket 

ger värderingar som går emot de som framkommer vid en diskussion om tonsättarnas 

könstillhörighet, nämligen till exempel att alla spelar roll och får vara med. 

6.2.5  Flöjt ett feminint kodat musikinstrument 

Tidigare studier visar att tvärflöjt ses som ett feminint kodat musikinstrument (Green, 1997; 

Hallam et al., 2008; Davidson & Edgar, 2003; Carlsson 2009). Detta överrensstämmer med att 

övervägande del av informanternas elever i föreliggande studie är kvinnliga. Tvärflöjt har 

däremot inte alltid setts som ett feminint kodat instrument (Bower & Thick, 1987, refererad i 

Davidson & Edgar, 2003, s. 170). En social konstruktion av en tvärflöjtsmusiker under 1700-

talet var maskulint kodad medan vi idag konstruerar tvärflöjtsmusiker som något feminint. 

Teknik, eller tänkande, har historiskt kopplats till maskulinitet och det kroppsliga till femininitet 

(Green, 1997). Flöjtspel är nära förknippat med sång i och med andning och stöd , och kan 10

därmed ses som något kroppsligt. Den kroppsliga aspekten i att spela tvärflöjt kan vara en 

förklaring till varför tvärflöjt, liksom sång, ses som ett feminint kodat musikinstrument. Connell 

(2008, s. 120) beskriver att förändringar i genus utifrån arbetsrelationer kan komma från 

 Läs mer om diskussionen kring förebilder av samma kön på s. 469

 Stöd, eller magstöd innebär att aktivt kontrollera sitt luftflöde genom bland annat muskler i mage och 10

rygg.
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teknikutveckling. Historiskt har musikinstrument setts som mest tekniskt men i och med 

utvecklingen av elförstärkta musikinstrument har dessa krävt mer tekniskt kunnande och därmed 

har det maskulina skiftat område från att omfatta alla musikinstrument till mer specifikt 

elförstärkta musikinstrument. Resultatet i föreliggande studie visar att större delen av 

informanternas undervisningsinnehåll består av klassisk musik. Enligt Harrison (2008, refererad 

i Borgström Källén, 2014, s. 250), ses klassisk musik som feminint kodat. Klassisk musik kräver 

inte lika mycket teknologiskt kunnande som till exempel pop, rock och jazz, där det ofta spelas 

på elförstärkta instrument. Att undervisningsrepertoaren för tvärflöjt till största del består av den 

feminint kodade klassiska musiken skulle kunna vara en förklaring till att tvärflöjt nu för tiden 

ses som ett feminint kodat instrument. 

För att legitimera att en pojke spelar klassisk musik uppvisas hur bra han är (Borgström Källén, 

2014, s. 287), något som Ulf gör genom att i intervjusamtalen berätta om sina manliga elevers 

framgångar. I Borgström Källéns studie talar informanterna om jazzmusiker (som till 

övervägande del är manliga) som ”de bästa musikerna” (s. 287). I föreliggande studie 

framkommer att hälften av informanterna skickar de elever som vill spela jazz till andra lärare. 

Ulf säger att den jazzlärare som undervisar en av hans manliga elever inte ser eleven som flöjtist 

utan som jazzmusiker. Detta är ett exempel på hur en manlig elev etiketteras med den maskulint 

kodade titeln jazzmusiker istället för den feminint kodade titeln flöjtist för att legitimera elevens 

val att spela ett feminint kodat musikinstrument. Orsaken till att denna manliga elev valt att spela 

jazz kan vara för att självmant legitimera sitt val av ett feminint kodat instrument genom att 

spela i en maskulint kodad genre. 

6.3  Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom föreliggande studies omfattning varit begränsad har jag, liksom den av Connell (2009) 

beskrivna socialiseringsmodellen av könskodade karaktärsdrag, inte tittat på elever utan bara på 

socialisationsagenter , som i denna studie var lärare och undervisningsinnehåll. För att kunna 11

svara på hur elever konstruerar genus utifrån det undervisningsinnehåll som presenteras för dem 

behöver eleverna själva komma till tals. Därför kan det vara intressant att veta hur elever 

uppfattar och tar till sig de genusaspekter som finns i undervisningsinnehållet. Eleverna kanske 

 Socialisationsagenter är påverkande faktorer, så som familj, skola, kamratgrupper och massmedia, 11

genom vilka socialisering av sociala normer, förväntningar och beteenden sker.
!50



inte tolkar det undervisningsinnehållet förmedlar på samma sätt som lärarna gör; ett exempel på 

det finns i denna studie när Alice hade frågat en av sina elever om vilka värderingar som hon 

tyckte att undervisningsinnehållet förmedlade, och fick ett helt annat svar än hur hon själv 

initialt hade tänkt. Det vore intressant med fortsatt forskning med elevfokus. 

Informanterna i föreliggande studie har uppgett att det finns en större representation av kvinnliga 

tonsättare i det undervisningsinnehåll de använder till yngre elever. Därför vore det intressant att 

genomföra en liknande studie med fokus på det undervisningsinnehåll tvärföjtslärare använder 

till yngre elever.  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Bilagor 
Bilaga 1 – Informationsbrev till informanter 
Hej!            2016-02-23 

Jag heter Greta Ekberg och skriver ett examensarbete i musikpedagogik vid Musikhögskolan i 
Piteå, som är en del av Luleå Tekniska Universitet. Syftet med denna undersökning är att ta reda 
på vad tvärflöjtslärare väljer för undervisningsinnehåll till elever i gymnasieåldern (15–18 år). I 
examensarbetet kommer ordet undervisningsinnehåll användas snarare än t.ex. 
undervisningsmaterial eftersom begreppet innehåll innefattar mer än vad begreppet material gör, 
t.ex. även sådant som inte finns nedtecknat (som olika övningar). Jag hoppas att denna studie ska 
kunna bidra till kunskap i vad, hur och varför tvärflöjtslärare väljer det undervisningsinnehåll de 
gör och på så sätt möjliggöra för en framtida diskussion av val av undervisningsinnehåll.  

Genom att delta i studien så bidrar du till en ökad förståelse av vad som spelar in i 
tvärflöjtslärares val av undervisningsinnehåll. Ditt deltagande innebär två (2) intervjuer på en (1) 
timme vardera samt att du till första intervjun tar med: 
- Det undervisningsinnehåll (låtar, stycken, övningar etc.) du arbetade med under den senaste 

lektionen med alla dina elever i åldrarna 15–18 år, och 
- De fem (5) stycken/låtar som du använder mest i din undervisning med elever i åldrarna 15–

18 år. 
Första intervjun kommer handla om det undervisningsinnehåll du har med dig. Jag vill ha en 
kopia på det medtagna materialet. 

Det är frivilligt att delta och du kan avbryta din medverkan när du vill, eller avstå från att svara 
på någon fråga. Den information jag får in kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att du 
inte ska gå att identifiera. Du kommer få ett fingerat namn och varken din skola eller 
kommuntillhörighet kommer uppges. De som kommer läsa utkasten till uppsatsen är: mina 
handledare och klasskamrater på Musikhögskolan i Piteå och min moster (som kommer 
korrekturläsa). När examensarbetet publicerats kommer det finnas tillgängligt på internet via 
Luleå Tekniska Universitet. 

De ljudinspelningar som görs kommer transkriberas och efter examensarbetets publicering 
kommer de förstöras. Det är bara jag som kommer ha tillgång till inspelningarna. Du får läsa 
transkriptionerna och kommentera om det är något du tycker att jag har uppfattat felaktigt.  

Med vänlig hälsning 
Greta Ekberg 



Bilaga 2 – Intervjuunderlag  
Introduktion 

Presentera mig & berätta om intervjuns syfte & deras rättigheter.  

- Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet 

- Syfte: vad, hur och varför. 15–18 år. – det är bara dem vi pratar om nu i intervjun.  

- Undervisningsinnehåll (bredare än material): metoder, stoff, aktiviteter, urvalsprinciper (allt 

som sker i en undervisningssituation)  

- Frivilligt att delta, avbryta när du vill, avstå från att svara 

Lärarens bakgrund & hur hen ser på sin egen lärarroll 

- Berätta om dig själv och din musikaliska och pedagogiska bakgrund. 

- Utbildning, annan yrkeserfarenhet 

- Hur länge har du varit tvärflöjtslärare? 

- Hur det kom sig att du valde läraryrket.  

- Beskriv hur du ser på din roll som tvärflöjtslärare. (Vad är din uppgift?) 

- Hur ser du på elevernas kunskapsutveckling? Vad är det viktigaste för eleverna att uppnå?  

- Hur många elever har du i åldern 15–18 år? 

- Hur många pojkar respektive flickor?  

Senaste lektionernas undervisningsinnehåll 

- Beskriv innehållet i förra veckans lektion/er. 

- Berätta hur du har tänkt kring valet av detta innehåll.  

- Varför har du valt de låtarna?  

- Vilka faktorer spelade in vid valet? 

Jag sammanfattar faktorerna – Ytterligare faktorer? 

- Hur resonerar du kring kompositörens roll vid val av repertoar? 

- Beskriv hur det går till när du ska välja en ny låt/ett nytt stycke (ett nytt innehåll) till dina 

elever?  

- Har du spelat dessa låtar/stycken i din egen utbildning? Vilka? 

- Beskriv hur du tänker kring de värderingar som det undervisningsmaterial du väljer 

förmedlar till eleverna? (genusaspekter, stereotypa könsroller)  

- Vilka värderingar förknippar du med [det senaste repertoarvalet]? 



- Berätta om i vilket utsträckning och på vilket sätt eleverna har påverkan på urvalet av 

undervisningsinnehållet?/Hur skulle eleverna kunna påverka urvalet av 

undervisningsinnehållet?  

- Bryr du dig om vad dessa låtar förmedlar för värderingar (t.ex. stereotypa könsroller)? 

- Om du skulle vara tvungen att ta fram ett alternativ… vad skulle du välja då? Varför väljer du 

just detta material? Vilka aspekter i ett undervisningsinnehåll tycker du är viktiga? Hur tänker/

resonerar du kring annat undervisningsinnehåll?  

De 5 mest förekommande låtarna/styckena/verken i din undervisning 

- Berätta om varför du återanvänder dessa 5 låtar/stycken/verk i din undervisning. 

- Har du spelat dessa låtar/stycken i din egen utbildning?  

- Vilken annan musik anser du är viktig för eleverna att känna till? – varför är den musiken 

viktig  

Övrigt om undervisningsinnehåll 

- Berätta hur du nyttjar din planeringstid.  

- Tycker du att det är för lite planeringstid för att du ska kunna planera annat material/

innehåll än sådan du själv spelat (i din utbildning) eller de vanligast förekommande låtarna 

(kanonen)?  

- Hur påverkar repertoar som används vid provspelningar undervisningsinnehållet?  

- Berätta om dina tankar kring hur valet av undervisningsinnehåll påverkas av att du är en 

vuxen förebild för eleverna. 

- Hur tänker du kring värderingar när du väljer undervisningsinnehåll?  

- Hur anser du att musik påverkar ungdomars identitetsskapande? 

- Hur tänker du kring elevers identitetsskapande i instrumentalundervisning? 

- Bidrar du till den i din undervisning?  

- Hur har du då sållat bland allt det material/innehåll som innehåller samma tekniska 

aspekter? 

- Komponerar eleverna?  

- Har eleverna någon bok? Vilken?  

- Beskriv en tvärflöjtsmusiker? 

- Hur lär sig en flicka respektive en pojke att spela tvärflöjt? 



Avslutning 

- Vill du ha transkriptionerna skickade till din mail? Så du kan kolla igenom dem och 

kommentera om du tycker att jag har uppfattat något felaktigt. (i slutet på 2:a intervjun) 



Bilaga 3 – Stimulimaterial 

Informanternas undervisningsinnehåll från lektionerna veckan innan första intervjutillfället

Musikverk Kompositör/Tonsättare Spelat i sin utbildning

Bourrée Anglaise (ur Partita i A-
moll)

Bach, Johann Sebastian Spelat

Sinfonia (ur Kantat nr 156) Bach, Johann Sebastian -

Take Five Desmond, Paul Spelat

La Notte Vivaldi, Antonio Spelat

Largo (ur konsert i C-dur för 
piccolablockflöjt)

Vivaldi, Antonio -

Under Blågul Fana Widqvist, Viktor Spelat

Harry’s Wondrous World Williams, John Inte spelat

Sonat för flöjt och piano Hindemith, Paul Spelat

Andante (ur duo för två flöjter, 
op. 81)

Kuhlau, Friedrich Spelat

25 Romantische Etüden Köhler, Ernesto Spelat

Etyder (ur Flöjtspel 1 & 2) Köhler, Ernesto (Agnestig & 
Asplund)

Spelat

Progressive Studies (lätta) Köhler, Ernesto Spelat

Progressive Studies (medelsvåra) Köhler, Ernesto Spelat

Spaniche Caprice Köhler, Ernesto Spelat

De Meersman Etyder 26–50 Moyse, Marcel Spelat

Practice Books Wye, Trevor Spelat

Fahl und Verhalten Feurig Gasser, Ulrich Spelat

Molly on the Shore Grainger, Percy Inte spelat

25 Romantische Etüden Köhler, Ernesto Spelat

Gigue Leclair, Jean-Marie Inte spelat

De la Sonorite Moyse, Marcel -

Tägliche Übungen Reichert, Mathieu-André Spelat

Andersen 24 Andersen, Joachim -

Hamburgersonaten Bach, Carl Philipp Emanuel Spelat

Danse de la Chévre Honegger, Arthur Spelat

Progressive Studies (lätta) Köhler, Ernesto -
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Dagliga övningar av Soussmann Moyse, Marcel -

Andante i C-dur Mozart, Wolfgang Amadeus Spelat

Sonata (för flöjt och piano), sats 
I & II

Poulenc, Francis Spelat

Polka Shostakovich, Dmitri Inte spelat

Serenade a Pierrette Szulc, Josef & Hennebains, 
Adolphe

Spelat

Juni (Barcarolle) från Årstiderna Tchaikovsky, Pyotr Ilyich -

Toss the Feathers Traditionell Irländsk, 
arrangerad av Andrea Corr, 
Caroline Corr, Sharon Corr & 
Jim Corr

Inte spelat

Flöjtkonsert nr.1 Vivaldi, Antonio Inte spelat

Serenare Woodall, Albert Spelat

Musikverk Kompositör/Tonsättare Spelat i sin utbildning

Informanternas mest återkommande undervisningsinnehåll

Musikverk Kompositör/Tonsättare Spelat i sin utbildning

21 Klassiska Pärlor för flöjt 
(samlingsbok)

Fritzén, Katarina & Öhman, 
Karin (red.)

Spelat

Le Basque Marais, Marin Inte spelat

Largo (ur konsert i C-dur för 
piccolablockflöjt)

Vivaldi, Antonio -

Under Blågul Fana Widqvist, Viktor -

Sicilienne Fauré, Gabriel Spelat

Syrinx Debussy, Claude -

Tambourin Gossec, François-Joseph -

Sonata (för flöjt och piano) Poulenc, Francis Spelat

Varlater Sommerfeldt, Øistein Spelat

Sicilienne Fauré, Gabriel Spelat

Tambourin Gossec, François-Joseph Spelat

Sonater Händel, Georg Friedrich Spelat

Andante (i C-dur) Mozart, Wolfgang Amadeus Spelat

Inte specificerat Vivaldi, Antonio Spelat
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