
 

 
 

 

Examensarbete 15hp inom Musikerprogrammet med 
pedagogisk specialisering (MuAaMp) 240hp 

 
2008 

 

Genus i jazzundervisning 
 

Gunilla Hedin 
 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Handledare: Ragnhild Sjögren 



ii 

Sammanfattning 
Syftet med mitt arbete var att få en bild av i vilken utsträckning det finns ett genus-
perspektiv i metodikundervisningen i jazzensemble och improvisation på musik-
högskolenivå i Sverige. Även att få en bild av i vilken utsträckning verksamma lärare i 
jazzensemble och improvisation, som genomgått metodikkurser i samma ämnen, har en 
medvetenhet om genusfrågor samt ifall deras undervisning påverkas av det. Jag ville 
även kartlägga dessa lärares åsikter om vad den sneda könsfördelningen i jazz och 
improvisationsmusik beror på samt hitta och föreslå möjliga förändringar.  
 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med sex aktiva jazzensemblelärare. Två av 
lärarna var ansvariga för metodikundervisningen i jazzensemble på respektive 
musikhögskola: Musikhögskolan i Malmö och Kungl. Musikhögskolan. De andra fyra 
lärarna hade genomgått sin pedagogiska utbildning vid någon av dessa två 
musikhögskolor. 
 
Undersökningen pekar på att det varken har funnits eller, när undersökningen gjordes, 
fanns ett genusperspektiv i metodikundervisningen i jazzensemble på Musikhögskolan i 
Malmö och Kungl. Musikhögskolan. Alla sex lärarna hade gjort iakttagelser av 
skillnader i beteenden i undervisningssituationer mellan killar och tjejer. De lärare som 
hade erfarenhet av att undervisa enkönade grupper med endast tjejer hade i högre grad 
uppmärksammat könsskillnader och hade alla utvecklat sina individuella metoder för 
hur de handskades med detta. De flesta av lärarna hade dock inte några tydliga 
kunskaper om genusstrukturer och hur man kan arbeta för att förändra dem, varför jag 
generellt sett betraktar genusmedvetenheten hos lärarna som låg, även om den varierar 
lite sinsemellan. 
 
Jag kom fram till flera möjliga orsaker till könsfördelningen i jazz och improvisations-
musik: rådande genusstrukturer i samhället, därav brist på kvinnliga förebilder, musik-
utbildningarnas och medias fokusering på analyserbar jazz, cementering av rådande 
genusstrukturer på jazzutbildningarna och brist på förändring av dessa strukturer. 
Genusstrukturer i samhället ändras hela tiden och arbetet att förändra de förlegade 
strukturer som finns sker på många olika nivåer, även om det går långsamt. Däremot 
kan institutioner, utbildningar och konsertarrangörer ta krafttag vad gäller att synliggöra 
kvinnliga förebilder, särskilt för elever i tidiga utbildningsår. Jag drog även slutsatsen 
att institutioner, arrangörer, musikjournalister m.fl. borde öppna upp begreppet jazz till 
att innefatta all improviserad musik för att flera ska känna sig välkomna i genren. Man 
bör även införliva ett genusperspektiv i ensemblemetodiken på musikhögskolorna och 
musikutbildningarna samt på alla musikutbildningar arbeta för att förändra de rådande 
genusstrukturerna. Utbildning och kunskap ser jag som en viktig väg till förändring. 
 
 
Nyckelord 
Genus, könsroller, jazz, musik, ensemble, ensemblemetodik, metodik
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1 Bakgrund 
Min utgångspunkt till det här examensarbetet har varit de erfarenheter jag haft på de 
utbildningar jag har genomgått – först musikgymnasium, sedan folkhögskola och nu 
musikhögskola. Jag började sjunga jazz på musikgymnasiet, mycket efter att under 
högstadietiden på Adolf Fredriks Musikklasser ha hört Margareta Bengtsson (f.d. 
Jalkéus) i the Real Group – hon blev en första förebild. Men det var också något i 
jazzmusiken som lockade, något jag inte riktigt kunde förstå. Något som jag heller inte i 
början kunde förstå var; hur hittar man folk att spela med? Hur ska man fråga om någon 
vill spela med en? Vad innebär det att ”jamma”, som alla snackar om hela tiden? Och 
när jag väl är med på ett jam, vad och hur gör jag då? Varför är det inga 
instrumentalister som frågar om jag vill vara med och jamma? Vill de inte spela med 
sångare? Varför tycker de att det ibland är ”jobbigt” att spela med en sångerska?  
 
Jag ville gärna ha jazzensemble redan första året på gymnasiet, men det gick inte att 
ordna. Orsaken var nämligen att instrumentalisterna måste lära sig spela först innan man 
kan ta med en sångerska i ensemblen, fick jag höra. Detta ledde till att jag i tvåan, när 
jag ville spela med några av jazzkillarna, helt enkelt inte hade samma terminologi som 
de och kände mig dum och dålig när jag inte kunde förklara hur vi t.ex. skulle spela en 
låt. Det innebar också att jag och de andra sångarna inte hade sett 
jazzinstrumentalisterna från start i deras musikaliska utveckling. Min upplevelse var att 
killarna bara naturligt kunde spela och prata om jazz medan tjejerna inte kunde det. 
Dock kan jag nu i efterhand se att det var och är strukturella och kunskapsrelaterade 
anledningar och inte genetiska, som var orsaken till att det såg ut som det gjorde. Under 
gymnasietiden inträffade en krock, och osäkerhet uppstod mellan oss sångare och 
instrumentalisterna. Den krocken måste jag tyvärr säga levde kvar i mig under många år 
efteråt. Under nästan alla mina utbildningar har det dessutom alltid varit ett problem: 
”vad ska vi nu göra av sångerskorna?”. Oftast har man bara slängt in sångerskan (för det 
är nästan alltid en tjej) i vilken ensemble som helst, utan en tanke på vilket instrument 
rösten är och vilka begränsningar och tillgångar den kan ha. Däremot har lärarna oftast 
ganska bra koll på de andra instrumenten, vilket omfång de har och vad de är stämda i 
för tonart, medan en lärare som undervisat i jazzensemble med sång i tio år på 
musikhögskola ändå kan fråga en sångerska ”Vad kan du ha för register, på ett 
ungefär?”. Fortfarande hör jag dessutom ofta samma sak, från både sångkollegor och 
lärare, såväl på musikgymnasier och folkhögskolor som på musikhögskolor – det är ett 
problem att ha med sång i en jazzensemble.  
 
Enligt min erfarenhet har problemen haft två sidor, dels en social sida och dels en mer 
funktionell sida. Mitt eget sätt att handskas med den funktionella biten har varit att 
skaffa och tillgodogöra mig kunskap, kunskap som hade förvägrats mig i början av 
gymnasietiden. Detta ledde till att jag ibland faktiskt läste bättre avista än en del 
instrumentalister och att jag även till slut hade väldigt bra musikteoretisk ”koll” och fick 
respekt för det. För mig har problemet alltid varit den sociala biten – att i princip alltid 
ha varit ensam tjej och aldrig riktigt ha vetat hur jag skulle bete mig. Det har jag på 
något sätt handskats med genom att, delvis medvetet och delvis omedvetet, tillgodogöra 
mig ”grabbarnas sätt” att prata och vara på – jag gjorde mig helt enkelt lite tuffare än 
vad jag var. Orsaken till att jag upplevde att jag behövde ändra på mig på det sättet var 
att jag inte kände att det räckte med att bara vara jag. Delvis berodde detta på låg 
självkänsla och dåligt självförtroende hos mig men det berodde också på det bemötande 
jag fick av klasskamrater och lärare. Jag upplevde att jag var tvungen att ändra på mitt 
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sätt att vara för att kunna ta plats och få uppmärksamhet och respekt från mina manliga 
medmusikanter och lärare. Man skulle nästan kunna säga att jag maskuliniserade mig. 
När jag gjorde det upplevde jag nämligen att jag fick respekt och blev tagen på allvar, 
blev en att räkna med. En annan erfarenhet jag haft som elev och student är att 
ensemblelärare (som i princip alltid är män) ofta har känt sig maktlösa i en 
problemsituation eller konfliktsituation i en ensemble och t.ex. kan uttrycka att de ”inte 
har en aning om hur de ska handskas med en gråtande sångerska”. 
 
Min första utgångspunkt för detta arbete var att jag ville undersöka varför det verkar 
vara ett problem att ha sång i jazzensemble och vad det är som ligger bakom att 
”sångerskan börjar gråta”. Jag började söka efter och läsa litteratur. Jag läste bland 
annat Lina Löfstrands uppsats Ladies just sing the blues (2003) och jag kände precis 
igen mig i hennes tidiga känslor och våndor inför improvisation. Jag läste också 
Christina Gustafssons och Ragnhild Sjögrens PPU-artikel Genus i jazzen (1999) och 
Lena Malmborgs Jag sjunger och spelar piano (2005). Ju mer litteratur jag läste kände 
jag att detta inte enbart var en instrumentfråga, utan började mer och mer luta åt att det 
snarare var en genusfråga. Jag beslutade mig för att göra en bredare undersökning med 
ett genusperspektiv istället för ett sångperspektiv. 
 
En annan ingång till min uppsats är att jag upplever att jag under min utbildning på 
KMH på många sätt har blivit stöpt i samma form som många av mina tidigare 
ensemblelärare har. En form som bland annat består av normer och förväntningar på till 
exempel hur jazz och improvisationsmusik ska låta, hur man bäst lär ut det och hur man 
omedvetet bemöter killar och tjejer. Jag vill inte göra om samma misstag som jag 
upplevt att en del av mina tidigare lärare har gjort, men jag är rädd att jag ändå gör det 
på grund av omedvetenhet och okunskap om de sociala mönster som finns och 
alternativa undervisningsmetoder. 
 
Det sägs ofta att det behövs fler kvinnor i jazzen. I ett samtal jag hade med saxofonisten 
Lennart Åberg berättade han om att han och hans musikerkollegor alltid tänkt att den 
stora snedfördelningen så småningom skulle jämna ut sig av sig självt. På 1980-talet 
kom det ett par kvinnliga instrumentalister – barytonsaxofonisten Cecilia Wennerström 
och trumpetaren Ann-Sofi Söderquist – och de tänkte att ”nu kommer dom, tjejerna, nu 
blir det en vändning”, men efter de två så kom det inga på flera år. (Åberg, 2006) 

Sedan 1980-talet har det självklart tillkommit många fler kvinnliga instrumentalister, 
men det har aldrig varit i närheten att vara i proportion till antalet killar som spelar jazz. 
Det har gjorts undersökningar om varför tjejer väljer att spela vissa instrument och 
mekanismerna för det. Det fanns till exempel en utställning på Musikmuséet i 
Stockholm vid namn ”Vems röst? Vilken musik? Om kön, musik och makt”. Där 
redovisades det som en expertgrupp, i samarbete med Eva Nikell på Jämo, kommit fram 
till – att det fortfarande finns en könskoppling när flickor och pojkar väljer instrument 
inom den kommunala musik- eller kulturskolan. Fortfarande är det flest killar som 
spelar trummor och gitarr och flest tjejer som väljer flöjt eller piano. (Nandra, 2005). 
Det har också gjorts ett antal examensarbeten inom musiklärarutbildningarna (Käll, 
2006; Malmborg, 2005; Berggrund, 1995) på musikhögskolorna som alla har bekräftat 
bilden att det finns instrument som är mer ”tjejiga” som de flesta tjejer väljer och mer 
”killiga” som de flesta killar väljer. Jag är mer intresserad av perioden efter att 
instrument- och genrevalet har gjorts. Hur blir de tjejer som valt att syssla med jazz och 
improvisation mottagna? Hur handskas musiklärare med situationerna som uppstår när 
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tjejerna är i minoritet? Det finns många tjejer som börjar spela instrument i till exempel 
kulturskolan, men på högre nivåer, folkhögskolor och liknande, så är det nästan bara 
vokalister kvar. Jag läste Kajsa Svaleryds bok Genuspedagogik (2002), där hon bland 
annat beskriver jämställdhetsarbetet på två förskolor i Gävle. För att verkligen kunna 
ändra på beteenden och normer, kom hon och hennes kollegor fram till att det måste 
börja hos dem själva – de vuxna – hos lärarna.  
 
Det står inskrivet i skollagen att alla elever ska ges samma chanser och förutsättningar 
oberoende av könstillhörighet. Hur har då blivande ensemble- och improvisationslärare 
förberetts på detta under de senaste åren, hur ser det ut nu och vad gör de ansvariga för 
ensemblemetodiken på musikhögskolorna för att vidarebefordra en sådan kunskap till 
sina studenter? 
 
Jazzutbildningarna formar genom årens lopp blivande musiker och musiklärare som i 
sin tur, när de börjar arbeta, formar nya musiker och musiklärare (Knudsen, 2006). 
Detta kan göra att det uppstår en likriktning i både musikutövandet såväl som 
pedagogiken om det inte sker en utveckling mellan generationerna. Hur tänker lärare 
och metodiklärare i jazzensemble kring detta? Upplever de att det kan uppstå problem 
och konflikter p.g.a. könsskillnader? Hur handskas man i så fall med detta? Har 
jazzensemblepedagoger kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor? 
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2  Problematisering 
2.1 Jazzutbildningarnas uppkomst och framväxt 
Framväxten av jazzutbildningarna på 1970- och 1980-talet har bidragit till förändrade 
förutsättningar för jazzmusiker att utvecklas. De första jazzutbildningarna i Sverige, 
som startade på 1970-talet, var i första hand pedagogiska utbildningar för redan 
verksamma jazzmusiker. Musikerutbildningarna startades inte förrän på 1980-talet och 
då inom programmet individuell studiegång i Stockholm. Först 1994 startades den 
första renodlade musikerutbildningen med afroamerikansk inriktning på Kungliga 
Musikhögskolan och 1998 på Musikhögskolan i Göteborg (Knudsen, 2006). 
 
Jazzutbildningarna skapade en ny central mötesplats för jazzmusiker, samt en för 
jazzmusiker ny lärandesituation med en tydligare statusskillnad och en mer organiserad 
struktur, i jämförelse med hur situationen såg ut på 50- och 60-talet. Om man ville lära 
sig spela någon låt eller öva gjorde man det oftast ”one-to-one”, man träffades och 
övade tillsammans (Lindgren citerad i Knudsen, 2006, s. 20). Knudsen jämför också 
historiskt jazzutbildningarnas framväxt i USA och i Sverige och hänvisar till en brittisk 
jazzforskare och skribent; Stuart Nicholson. Nicholson beskriver bland annat att man i 
USA har anpassat sig till problemet att många skolor har höga avgifter och att föräldrar 
därför vill kunna se mätbara resultat i sina barns musikaliska utveckling. Detta har lett 
till att undervisningen har kommit att inrikta sig på musikaliska områden som är lätta att 
studera/analysera, vilket i USA har lett till en kraftig ökning av bebopbaserad 
mainstreamjazz på utbildningarna (Nicholson citerad i Knudsen, 2006, s. 13). Bruér och 
Westin (2006, s. 149-150) har märkt samma tendens, i Sverige. De skriver att på 2000-
talet domineras svensk jazz alltjämt av hardbop av olika varianter. De menar att det kan 
förklaras dels av att en stor del av lärarna vid musikhögskolorna haft sina rötter i stilen, 
dels av att publiken och funktionärerna på jazzklubbarna i Sverige samt många 
musikkritiker, föredragit sådan jazz framför nyare och/eller experimentella uttryck. 
Nicholson menar dock att den Europeiska skolmodellen och undervisningen mer har 
anpassat sig efter de lokala musikernas behov och mer tar in element av inhemsk 
folkmusik eller konstmusik i respektive land (citerad i Knudsen, s. 13). Undervisningen 
är ändå trots allt baserad på den amerikanska pedagogiska modellen, med mycket 
serverande av färdigt material. Detta verkar vara en av orsakerna till att denna 
likriktning uppstår, en likriktning som också verkar överföras mellan generationerna 
och då kan man skönja ett annat problem: jazzlärare som utbildar jazzlärare (Knudsen, 
2006, s. 45).  
 

2.2 Jämställdhet, genus och genusforskning 
Jämställdhet handlar om människovärde och mänskliga rättigheter men är också en 
fråga om effektivt utnyttjande av mänskliga resurser. Statistisk jämställdhet är ett 
begrepp som avser en fördelning där ettdera könet är representerat eller förfogar över 
resurser till minst 40 procent (Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, 
2006). Sedan kvinnorevolten på 1960- och 1970-talen har det gjorts insatser på flera 
områden för att öka jämställdheten i samhälle och familj (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Att även skolan skall främja jämställdhet mellan könen finns 
inskrivet i skollagen (SFS 1999:886). Jämställdhet ses dock sällan som en 
demokratifråga som angår både män och kvinnor. Det har ofta under historiens gång 
setts som en kvinnofråga, vilket lever kvar hos många än idag. Hos kvinnor kan finnas 
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en rädsla att bli sedd som manshatare, eller som man att bli sedd som toffel, om man 
engagerar sig i jämställdhetsfrågor (Svaleryd, 2002).  
 
Genus är den samlade benämningen i modern könsforskning. Den betecknar ett system 
som består av två motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras; 
manligt och kvinnligt. Genus omfattar vårt kulturella och sociala kön, det är vad det 
kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Ordet genus innebär då en 
öppenhet för överskridanden och förändringar, till och med möjligheten till fler kön än 
två. Begreppet fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, 
sysslor och vad som anses som manligt och kvinnligt. (s. 29). Genusforskare 
problematiserar allt som har med kön att göra, framför allt det som i vår kultur brukar 
ses som givna regler eller normer. (Vetenskapsrådet, 2003) 
 
Yvonne Hirdman presenterade 1988 sin teori om genussystemet som fått stort 
genomslag i Sverige. Hon menar att människor inordnas i alla sammanhang efter kön, 
enligt två principer. Dels hålls könen, liksom handlingar och värderingar som är 
könspräglade, isär och dels utgör det som män gör normen för alla människor. Utifrån 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, ingår män och kvinnor ett osynligt 
kontrakt – Hirdman kallar det ”genuskontraktet” – som är grunden för genussystemet 
(Hirdman, 2001). 
 
Även om Hirdman och andra forskare utarbetade sina teorier på 1980-talet så är genus 
ändå ett relativt nytt begrepp (Hirdman, 2001). I boken ”Utvecklingspsykologi” (Hwang 
& Nilsson, 1995) finns till exempel inte termen genus med alls. Där använder 
författarna termen könsroll när det beskriver hur barn, från tidig ålder, anpassar sig till 
de genusnormer som finns i samhället. De beskriver bland annat hur barns lekar redan i 
treårsåldern börjar präglas av könsrollerna.  
 
Även om fasta strukturer är svåra att förändra så är som sagt könsrelationerna inte 
konstanta eller oföränderliga (Svaleryd, 2002). Genusforskare undersöker bland annat 
hur individer på olika sätt utövar makt och motstånd och hur könsrelationerna faktiskt 
ser olika ut beroende på sammanhang och tid. Man menar att det som skapas i sociala 
processer också kan omskapas. Kortfattat säger genusforskningen att vi föds till 
människor och ”görs” till kön (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 9). Normerna 
bestämmer hur du uppfattas och skall bete dig som flicka och pojke. Barn lär sig tidigt 
att om man inte passar in i, eller anpassar sig efter mallen, får man varken samma 
bekräftelse som individ av vuxenvärlden eller av sina jämnåriga kompisar (s. 10). Att 
upptäcka sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och bli medveten om 
könsmönster i den egna vardagen kan vara lite pinsamt, men är nödvändigt om man vill 
förändra mönstren och upptäcka nya möjligheter för sig själv och andra, eftersom den 
manliga normen ofta är så självklar att man inte ser den. (s. 16). 
 

2.3 Genus i undervisning 
Wahlström (2003) listar tio påståenden om flickor och pojkar som en grupp vuxna 
formulerat. Här är några exempel: 
 

Flickor tränas in i birollen och att uppfylla andras behov. 
Pojkar övar ständigt på huvudrollen. 
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Flickor hörs knappt i skolan – vart tog rösten vägen? 
Pojkar kan förmanas med sitt namn 35 gånger i timmen. 
 
Flickor – lugna, snälla, hjälpsamma. 
Pojkar – stör, bråkar, retas, slåss och tar. (Wahlström, 2003, s. 3) 

 
Wahlström undrar om dessa påståenden på ett bra sätt beskriver hur flickor och pojkar 
är olika, eller om det snarare är de vuxnas förväntningar på barnen som kommer till 
uttryck. Ofta är det hennes omedvetna förväntningar som styr hennes agerande, menar 
hon, och även hennes kollegor har gjort liknande upptäckter: Det vi tror oss veta, det vi 
förväntar oss, skiljer sig oftast ganska mycket från verkligheten.  
 
Genus är alltså en modern term som började etableras ordentligt först på 1990-talet 
(Hirdman, 2001). Enbäck och Lidström (2006) skriver att i skolan är jämställdhet en 
pedagogisk fråga som är beroende av skolpersonalens kunskap och kompetens. De 
menar att den pedagogiska verksamheten måste utformas med en könsmedvetenhet som 
främjar jämställdhet. I deras studie kunde de se att lärarna hade svårt att se hur 
föreställningar om genus upprätthålls eller hur dessa skulle kunna förändras. Detta på 
grund av att hierarkin i klassrummet är så vanlig att de normer som råder upplevs som 
naturliga (Enbäck & Lidström, 2006). Svaleryd (2002) skriver att genus i pedagogens 
arbete handlar om en medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar 
på de bägge könen. Det handlar även om ett förhållningssätt och en medvetenhet om 
den makt den egna yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att 
omskapa dem (s. 30). Svaleryd menar precis som Enbäck och Lidström (2006) att 
jämställdhet är en kunskapsfråga. Kunskaperna ger möjlighet att synliggöra de 
könsmönster vi både möter och själva upprätthåller i vår vardag (Svaleryd, 2002). 
Genussystemets bärande principer är könens isärhållande med en manlig dominans och 
överordning (Hirdman, 2001). Jämställdhetsarbete i skolan måste börja med de vuxna - 
att medvetandegöra och se det man normalt inte ser, samt att bli medveten om sina egna 
värderingar.  
 
En av metoderna för hur man kan jobba genuspedagogiskt är att arbeta i könsuppdelade 
grupper (Svaleryd, 2002). Det finns dock olika fallgropar man bör akta sig för. Frågan 
huruvida man ska sära på flickor och pojkar eller inte, handlar mest om varför man gör 
det. Både flickor och pojkars beteenden och inbördes relationer påverkas mer eller 
mindre av både närvaron och frånvaron av det motsatta könet. Svaleryd menar att det 
ibland startas flick- och pojkgrupper bara för att påvisa att man gör något åt 
jämställdheten. Många pedagoger vet dock ofta inte vare sig varför eller vad som ska 
uppnås med grupperna. Det kan finnas en risk med att förenkla 
jämställdhetsproblematiken i skolan när man gör det till en åtgärd för att förbättra 
elevernas, ofta flickornas, förmåga och kompetens. Det kan nämligen leda till en 
bekräftelse på föreställningen att flickor är sämre, svagare och mindre värda än 
pojkarna. Detta, menar hon, är ett uttryck för det rådande genussystemet – synen på 
kvinnors tillkortakommanden och otillräcklighet. Underförstått uttrycker man att 
mansrollen är fullkomlig och statisk och inte behöver påverkas. Det kvinnliga ses ofta i 
motsats till, och med utgångspunkt från det manliga, och det blir ofta kvinnan som 
behöver förändras eller har brister som ska rättas till. Budskapet i många riktade 
utbildningssatsningar har blivit att pojkar behövs inom vård och omsorg, men att flickor 
behöver tekniken. Svaleryd menar att om man ska jobba med könsuppdelade grupper, 
krävs en tydlig målsättning, en klar struktur, positiva förväntningar och tillitsskapande 
övningar. Därefter kan samma övningar göras i könsblandade grupper. I enkönade 
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grupper får pojkar och flickor möjlighet att identifiera sig med andra av samma kön och 
också uppmärksamma variationen inom det egna könet. På detta sätt kan stereotyper 
motarbetas.  Svaleryd menar att detta arbete inte handlar om att ”förbättra” pojkar och 
flickor, utan att frigöra dem från hur kön manifesteras i vardagen. Könsåtskild 
undervisning är inte, och får inte heller bli, ett självändamål. Svaleryd menar att flick- 
och pojkgrupper, under en del av dagen eller veckan, är ett bra sätt att ge eleverna 
möjligheter att öva upp kompetenser som de kanske inte fått möjlighet eller utrymme att 
utveckla, eller kanske inte en törs pröva, när det andra könet är med. Men i arbetet med 
att uppmuntra de tysta flickorna glömmer vi lätt de tysta pojkarna och när vi dämpar de 
högljudda pojkarna glömmer vi lätt de högljudda flickorna. (s. 61-65)  
 

2.4 Könsfördelning och könsroller i jazz- och improvisationsmusik 
Jazz har nästan uteslutande spelats av män, kvinnor har mest framträtt som sångerskor 
eller pianister (Bruér & Westin, 2006). Även om det fanns ett fåtal så fanns det 
framförallt i USA kvinnliga jazzmusiker redan tidigt, och även jazzspelande 
damorkestrar (Bruér, 2006). Via jazzutbildningarna har dock alltfler kvinnor börjat 
spela jazz, även på traditionellt ”manliga” instrument (Bruér & Westin, 2006). I Bruérs 
(2006) avhandling skriver han dock mycket lite om denna segregering och hänvisar 
istället till andra forskare. Bruér & Westin (2006) går heller inte in på vad denna 
situation kan bero på. Det gör däremot Gustafsson och Sjögren (1999), som i sin artikel 
refererar till Gustafssons (1999) examensarbete. Gustafsson intervjuade fem svenska 
kvinnliga jazzmusiker: Ann-Sofi Söderqvist (trumpet), Rigmor Bådal (bas), Maria 
Nyberg (tvärflöjt), Eva Engdahl (piano) och Amanda Sedgwick (altsaxofon).  
 
En del av bakgrunden till Gustafssons uppsats var från när hon studerade jazzsång i 
New York och hon för första gången hörde uttrycket ”tjejtiming”. Hon undrade om det 
var ett uttryck som även fanns i Sverige. De intervjuade musikerna hade inte hört det 
uttrycket, men de var alla eniga om att timing till stor del har att göra med 
självförtroende. Söderqvist anser att bra timing har att göra med hur säker man är i sin 
roll och eftersom tjejer ibland känner sig osäkra i ensemblespel så blir timingen sämre.  
 
I sina intervjuer frågade hon vidare om de tyckte det fanns något som kan kategoriseras 
som ”kvinnligt” respektive ”manligt” spel. Alla intervjuade var av åsikten att det 
egentligen fanns för få kvinnliga instrumentalister för att kunna göra en generalisering, 
samt att det handlar om individen, hur var och en är som person. Bådal säger ändå att 
hon kan känna en press på sig att kunna spela fort och tekniskt. Alla utom Nyberg har 
någon gång fått kommentaren ”du spelar som en hel karl” – menat som en komplimang. 
Att Nyberg inte hört något liknande berodde nog, enligt Gustafsson, på att hon spelar 
flöjt, ett instrument som traditionellt sätt är mer förknippat med kvinnlighet.  
 
Rent historiskt sett fick kvinnor som dristade sig till att spela ett instrument och spela på 
klubbar, ofta ett ljummet mottagande (Wilmer, 1977). Den skepticism som kvinnors 
spel granskades och nedvärderades med kan sammanfattas i kommentaren: ”You sound 
good – for a woman!” (Dawn Smith, 2004, s. 230) En del musiker har till och med 
menat att jazz inte passar kvinnor: ”Jazz is a male language. It’s a matter of speaking 
that language and women just can’t do it” (Anonym manlig jazzpianist, 1973, citerad i 
Dahl, 1984, s. 3). 
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Gustafsson tog också fram statistik på könsfördelningen av afroinstrumentalister (ej 
sångare) på musikskolor på olika nivå i Sverige. På sex gymnasieskolor var andelen 
kvinnliga instrumentalister 10,5%. På tio folkhögskolor var andelen 4,0% och på de sex 
musikhögskolorna i Sverige var andelen 3,3%. Det här är ingen bild som är typiskt 
svensk. I en studie av K.M. McKeage (2004), kontrabas- och improvisationslärare på 
universitetet i Wyoming, USA, konstaterar hon vad lärare, föräldrar och elever redan 
märkt och känt på sig – det finns väldigt få kvinnliga musiker på jazzkonserter och på 
jazzutbildningar. I en intervju med Keage om sin studie, berättar hon vidare att unga 
tjejer, i högre grad än killar, slutar spela jazz när de kommer upp i övre tonåren 
(University of Wyoming, 2005). Bland High School-elever (motsvarande högstadie- 
och gymnasieungdomar) spelade 52% av kvinnorna och 80% av männen jazz. Bland 
studenterna som hade fortsatt på College (motsvarande högskola) var siffrorna 14% 
kvinnor och 50% män som spelade jazz. 
 
Gustafsson och Sjögren gjorde även intervjuer med tre lärare i ensemblemetodik på 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Här är ett axplock av lärarnas svar på frågan om 
vad de skulle anse vara typiskt kvinnligt respektive manligt hos jazzinstrumentalister: 
 
Typiskt kvinnligt Typiskt manligt 
Öppnare, mindre prestigefyllda, vågar 
pröva och ”kan” i regel mer än killar. 

Vill spela på sitt eget sätt, de som kan litet 
kan ha svårt att underordna sig lärarens 
förslag. 

Finner sig i ”taskiga förutsättningar” som 
att inte höras eller att sjunga i en omöjlig 
tonart. 

Säger ifrån om förutsättningarna upplevs 
som dåliga t.ex. ”taskig tonart”. 

Har ofta dålig självbild, dåligt självför-
troende, osäkerheten ger en negativ 
reaktion som leder till avståndstagande 
från friare spel som improvisation. 

Går in stenhårt för det de är intresserade av 
och lägger ner mycket tid på t.ex. övning. 

Försiktiga, hämmade när det gäller att ta 
för sig i solospel och att spela starkt. 

Vill bli bäst, är konkurrensinriktade. 

Disciplinerade och ambitiösa. Tar för sig. 
Jobbar bra inom givna ramar eller tydliga 
regler som noter eller en orkesterklang. 

Får positiv uppmärksamhet/pushas av sin 
omgivning så fort de ägnar sig åt någon 
form av aktivitet, musik eller fotboll spelar 
ingen roll. 

Som jazzmusiker i en typisk manlig värld 
överkompenserar en del och blir onaturligt 
tuffa och hårda. 

 

 
 
Lina Lövstrand (2003), bekräftar just bilden av att tjejer ofta känner rädsla och 
osäkerhet inför improvisation. Hon menar däremot att denna rädsla inte alltid har 
funnits där utan att den skapats av fördomar, attityder och osäkerhet grundade i de 
sociala mönster som finns i samhället. Lövstrand menar därför att improvisation borde 
vara ett återkommande moment i instrumentalundervisningen för alla barn.  
 
Forskaren Lucy Green (1997) menar att kvinnor som improviserar kan uppfattas som 
något hotfullt för att de går utanför bilden av hur en kvinna ska vara. Ett exempel på det 
ger den då 15-åriga svenska gitarristen Susanna Risberg i en intervju: ”Man måste vara 



 

9 
 

modig och öppna sig själv för att improvisera. På dagis och i skolan uppfostras killar till 
att leva ut och är alltid skrikigare. Tjejer ska vara tysta. Det är mycket personligt och 
avslöjande att improvisera, man visar det man har inom sig.” Hon påpekar också att det 
finns fler förebilder för killar: ”Är man tjej och gillar jazz är det lätt att tänka att man 
måste sjunga” (Susanna Risberg citerad i Brandell, 2006). Kvinnliga vokalister finns det 
gott om i jazzen, men manliga vokalister är desto svårare att hitta. De manliga 
vokalister som funnits i Sverige var samtliga från början instrumentalister. Men många 
musiker som inte själva framträdde vokalt var kluvna i sin inställning till sång. Många 
betraktade sånginslagen som ett nödvändigt ont för att underlätta publikkontakten 
(Bruér, 2006).   
 
En av de största sångerskorna i Sverige var Monica Zetterlund. Hon vittnar i en intervju 
med Bruér om hur tufft det var att vara tjej i mansvärlden på Nalen. ”Där gick inte att 
köra med några frökenfasoner, utan jag insåg att jag fick vara som en av musikerna, en 
polare bland polarna.” (s. 237) 
 
Svante Thuresson, som från början var jazztrummis, fick även han känna hur det hårda 
klimatet drog åt tumskruvarna när han ville sjunga: ”Det var illa nog att vara kvinnlig 
vokalist på Nalen, jag lovar. Men när jag klev fram för att dra en refräng, ja då hörde 
man tisslet och tasslet och fnisset från killarna bakom en.” (Thuresson citerad i Bruér, 
2006, s. 136). Men vokalistens roll har utvecklats under årens lopp. Från att på 50- och 
60-talen främst sjunga så kallade jazzrefränger, bara sjunga 5-6 låtar per kväll och under 
instrumentalnumren sitta fint med benen åt sidan och vara blickfång på scenen, har det 
under 80- och 90-talet kommit fram en mängd kvinnliga vokalister som både är 
bandledare, kompositörer och improvisatörer (Bruér, 2006; Bruér & Westin, 2006). 
 
En annan aspekt som Lövstrand (2003) tar upp är mäns intresse att fördjupa sig inom 
något och stänga in sig i ett specialintresse. Hon undrar om kvinnor har ett större behov 
av att vara sociala och har svårare att ta sig tid till sig själva och lämna annat vid sidan 
om. Hon undrar om mäns kärlek och kanske försprång till tekniken är en orsak till 
mansdominansen inom jazzen. Lövstrand går också in på vikten av att ha förebilder av 
det egna könet. Hon citerar en kvinnlig tonsättare, Ylva Nyberg, som menar att ens 
konstnärliga förebilder inte har med genus att göra, men att män och kvinnor har olika 
kön och att det finns många fysiska och psykiska olikheter som styr och formar oss. 
”Att ha förebilder inom det egna könet handlar om en viktig social identifikation som 
sysselsätter oss hela livet på olika plan. Ser jag kvinnor i viktiga roller i de sammanhang 
som är betydelsefulla i mitt liv så är det lättare för mig att se mina egna möjligheter och 
min egen plats där.” (Nyberg citerad i Lövstrand, 2003, s. 33) 
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3  Syfte 
Syftet med mitt arbete är 
 
Att få en bild av i vilken utsträckning det finns ett genusperspektiv i metodikunder-
visningen i jazzensemble och improvisation på musikhögskolenivå i Sverige.  
 
Att få en bild av i vilken utsträckning verksamma jazzensemble- och improvisations-
pedagoger, som genomgått kurser i jazzensemble- och improvisationsmetodik, är 
medvetna om genusfrågor samt ifall deras undervisning påverkas av det.  
 
Att kartlägga dessa pedagogers åsikter om vad könsfördelningen i jazz och 
improvisationsmusik beror på samt att hitta och föreslå möjliga åtgärder för att förändra 
situationen. 
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4 Metod 
Jag valde att göra kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Min undersökning 
är både explorativ (s. 12), eftersom det rör sig om ett relativt nytt problemområde där 
det inte har utarbetats några klara teorier, och induktiv (s. 24), eftersom jag i 
undersökningen hoppas upptäcka något som kan formuleras i en generell teori. 
 
Min första tanke var att intervjua de som är ansvariga för metodikundervisningen i 
jazzensemble och improvisation på musikhögskolor i Sverige, för att höra deras tankar 
om sin undervisning. Om intervjuer skulle genomföras endast med lärarna i detta ämne 
bedömde jag dock att det fanns en risk att det inte skulle ge en objektiv bild av 
ämnesinnehållet under en längre period, så jag beslöt att även intervjua verksamma 
pedagoger som genomgått en eller flera kurser i jazzensemblemetodik på 
musikhögskola.  Jag valde att koncentrera mig på två skolor, Kungl. Musikhögskolan 
(KMH) och Musikhögskolan i Malmö (MHM) och att genomföra intervjuer med den 
ansvarige för jazzensemblemetodiken på både KMH och på MHM. Dessutom ville jag 
intervjua två pedagoger verksamma på folkhögskolenivå som genomgått sin 
pedagogutbildning på KMH och två pedagoger verksamma på folkhögskola som 
genomgått sin pedagogutbildning på MHM. Då skulle jag både få en bild av hur 
metodikundervisningen i jazzensemble och improvisation sett ut under en längre tid 
samt hur den ser ut idag, på dessa skolor. 
 
Jag eftersträvade en spridning av både kön och instrument, men det visade sig vara 
svårt. Det var inte helt lätt att hitta personer som hade möjlighet att avvara tid för 
intervju, vilket gjorde att två instrument är dubbelt representerade (kontrabas och 
elgitarr). Kvinnliga jazzensemblelärare är det också ont om, men jag hittade en av de få 
– Maggi Olin. Den enda sångerskan jag vid tillfället kunde finna, som undervisade i 
ensemble på högskole- eller folkhögskolenivå, var Lina Nyberg. Hon har dock inte 
genomgått någon metodikutbildning så jag var därför tvungen att utesluta henne.  
 
Valet föll slutligen på: 
• Hans Andersson, kontrabasist, ensemblelärare och metodikansvarig i jazzensemble 

på Musikhögskolan i Malmö 
• Mattias Hjort, kontrabasist, ensemblepedagog på Fridhems folkhögskola och 

Musikhögskolan i Malmö. Utbildad på Musikhögskolan i Malmö. 
• Maggi Olin, pianist, ensemblepedagog på Fridhems folkhögskola och Skurups 

folkhögskola. Utbildad på Musikhögskolan i Malmö. 
• Sven Berggren, trombonist, ensemblelärare och metodikansvarig i jazzensemble på 

Kungliga Musikhögskolan. 
• Magnus Josephsson, gitarrist, ensemblepedagog på Betel folkhögskola. Utbildad 

på Kungl. Musikhögskolan. 
• Håkan Goohde, gitarrist, ensemblepedagog på Kulturama i Stockholm. Utbildad på 

Kungl. Musikhögskolan och Musikhögskolan i Piteå. 
 
Först valde jag att ställa frågor om deras instrument, utbildningsbakgrund och 
nuvarande jobb, sedan frågor om könsroller i undervisningssituationer och slutligen 
även om könsroller inom jazzmusiken (bilaga 1). Jag försökte formulera dem så tydligt 
jag kunde för att minska risken för feltolkningar och jag försökte också både formulera 
frågor som kunde ge längre svar i de fall intervjupersonen hade reflekterat över liknande 
frågor tidigare, och kortare svar om det var ett ”nytt” ämne för personen. Nu så här i 
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efterhand, två år senare, kan jag se att jag borde ha ställt ytterligare ett par frågor för att 
få ännu tydligare grepp om lärarnas kunskap om genusfrågor. Jag gjorde dock, när jag 
formulerade frågorna, en bedömning att ifall lärarna inte kände till den korrekta 
definitionen av genus (Hirdman, 2001; Svaleryd, 2002) så skulle de kunna missförstå en 
del av mina frågor. Jag antog, möjligtvis felaktigt, att deras kunskaper var begränsade i 
ämnet och använde därför i mina frågor termen könsroll istället för den mer 
vetenskapligt korrekta termen genus. 
 
Själva intervjutillfällena var en smula problematiska att få till stånd. De valda 
intervjupersonerna är förutom pedagoger även musiker med fullbokade almanackor. Det 
gjorde att intervjuerna genomfördes i ganska skiljda miljöer – ett ostört rum på 
Musikhögskolan i Malmö, ett café i Malmö, ett café i Stockholm, ett ostört rum på 
KMH samt en via telefon. Det gjorde också att de spreds ut över en månads tid. 
 
Jag inledde varje intervju på samma sätt, med samma formuleringar där jag klargjorde 
syftet med intervjuerna och berättade även vilka andra personer jag skulle intervjua. Jag 
ville undvika att intervjupersonen skulle känna sig angripen eller ifrågasatt vilket skulle 
kunna medföra att de hamnade i försvarsställning och att deras svar skulle påverkas av 
det, varför jag klargjorde att det inte fanns ett dolt syfte att ”sätta dit någon” utan bara 
att undersöka åsikter och tendenser. Alla intervjuer spelades in på minidisc, med 
intervjupersonernas godkännande. Intervjuerna blev längre än beräknat, ca 45-50 min á 
intervju. Arbetet att skriva ner intervjuerna var inte helt lätt, men fungerade bra 
eftersom det lätt gick att spola och pausera på minidiscen. Alla sex intervjuer skrevs ned 
i sin helhet och omfattar sammanlagt ca 89 A4-sidor med typsnittet Times New Roman, 
teckenstorlek 12. Både inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna återfinns hemma 
hos mig. 
 
Jag valde att försöka skapa mening i min empiri ad-hoc, med flera analysmetoder – 
meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning enligt mina tre 
delsyften. När jag intervjuade lärarna hade jag grupperat frågorna i tre kategorier: 
lärarnas bakgrund, könsroller och undervisning i jazz och improvisationsmusik samt 
könsskillnader i jazz- och improvisationsmusik. Jag sammanfattade lärarnas svar enligt 
dessa kategorier och i kronologisk ordning i resultatet. I analysen utgick jag från mina 
tre delsyften. Samma sak i diskussionen. 
 
Jag försökte vara så neutral som möjligt både när jag ställde frågorna men också i mina 
reaktioner på intervjupersonernas svar. Två av intervjupersonerna kände jag sedan 
tidigare, en hade jag haft själv som lärare och en hade jag studerat samtidigt med på 
KMH som och spelat med i samma band. Under dessa två intervjuer ansträngde jag mig 
extra för att vara neutral och professionell. Jag upplevde att alla sex intervjupersoner var 
tillmötesgående och intresserade av ämnet och jag fann varje intervju mycket givande 
med intressanta tankar och svar. 
 
Bearbetningen och analysen av intervjuerna var svår att göra. Mitt engagemang i ämnet 
gjorde det ibland, särskilt till en början, svårt för mig att vara objektiv i mina tolkningar. 
Det gjorde det också svårt att avgränsa intervjuerna, vilket gjorde att min empiri blev 
större än beräknat. Jag hoppas att jag i och med att jag var och är medveten om detta 
ändå kunnat undvika de flesta fallgroparna. Det faktum att det gått två år mellan att ha 
gjort intervjuerna och att analysera dem upplever jag också har hjälpt mig att vara mer 
objektiv i min analys. Jag kunde se andra mönster än jag gjorde för två år sen och jag 
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kunde även vara mer självkritisk. Trots att jag i mina frågor till lärarna använde termen 
könsroll, har jag ändå analyserat intervjusvaren med termen genus i sikte för att få fram 
svar på mitt syfte. 
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5 Resultat  
Resultaten redovisas i de kategorier och i den kronologiska ordning jag ställde frågorna. 
Sedan följer ett avsnitt med en analys kopplat till mitt syfte. Intervjufrågornas exakta 
formulering finns i bilaga 1. 

5.1 Bakgrundsfrågor 
Här presenteras de intervjuade lärarna i den ordning de intervjuades, i fortsättningen 
hänvisas till deras efternamn. Alla sex spelar förutom sitt huvudinstrument även 
biinstrument som oftast är ett eller flera kompinstrument. En av sex har gått 
musikgymnasium. Fyra av sex har gått en musiklinje på en folkhögskola, alla sex har 
gått minst en musikhögskoleutbildning med musiker- och/eller musiklärarinriktning. En 
av sex har vid intervjutillfället inte färdig examen, men har genomgått och har godkänt i 
kursen jazzensemblemetodik på KMH. Alla sex lärare undervisar eller har undervisat på 
folkhögskola eller annan förutbildning till musikhögskola. Fem av sex undervisar på 
musikhögskola. Se bilaga 2 för en mer detaljerad sammanställning av lärarnas 
bakgrund. 
 
Alla sex lärare har oftast blandade grupper i sin ensembleundervisning. Blandade i den 
meningen att det förekommer både tjejer och killar i grupperna – killarna är oftast i 
majoritet. Jämnast könsfördelning är det på gymnasienivå, där Goohde uppskattar 
fördelningen vara fifty-fifty i ensembleundervisningen. Däremot finns en annan 
uppdelning: ”Fördelningen är ju i stort sett alltid att killarna kompar och sen är det fyra 
tjejer som sjunger som har ensemble, så då finns det ju en annan uppdelning istället.” 
(Goohde, 2006) 
 
På folkhögskolenivå är det en klar majoritet killar och även här är det vanligast att de få 
tjejer som finns är vokalister. Lärarna gör olika uppskattningar om fördelningen: ”En på 
sex kanske? Plus en sångerska då ofta” (Hjort, 2006). ”Av tio elever så kan man väl 
säga att det är en och en halv kvinna” (Olin, 2006). ”I afroensemblerna så är det i båda 
fallen det här året så är det fyra killar och en tjej och tjejen är sångerska. Sen har jag 
studioensemblen, vilken är väldigt hög spelnivå på också. Dom går alltså en annan linje 
på den skolan. Där det är tre tjejer och fyra killar - tre sångerskor då” (Josephsson, 
2006). 
 
På musikhögskolenivå är det även där en klar majoritet killar på musiker- eller 
Instrumental- och Ensemblelärarutbildningarna (IE): ”När det gäller dom som går på IE 
jazz eller musiker jazz så är det oftast en tjej, oftast då sång. Sen har vi haft nån enstaka 
instrumentalisttjej, men annars så är det fyra fem killar och en tjej oftast.” (Andersson, 
2006). På grundskollärarutbildningarna i musik är det däremot jämnare fördelning. 
Enligt Andersson är det hälften killar hälften tjejer på dessa utbildningar på 
Musikhögskolan i Malmö (MHM) medan Berggren tror det är en större andel tjejer på 
Kungl. Musikhögskolan (KMH). Fortfarande kan man dock se samma 
instrumentuppdelning. Hjort har grupper i improvisation på lärarutbildningen: ”Jag har 
en grupp med fem tjejer och en kille, men där är det fem sångerskor som är med, i 
princip, och en kille som spelar trummor.” (Hjort)  
 
Alla sex lärare har erfarenhet av att undervisa grupper med enbart killar. Fyra lärare, 
Hjort, Olin, Josephsson och Berggren, har erfarenhet att undervisa grupper med enbart 
tjejer. Enkönade grupper förekommer dock i väldigt liten utsträckning och spelnivån är 
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oftast lägre eller inte lika jämn i grupper med enbart tjejer, som i grupper med enbart 
killar. Tjejgrupperna återfinns i ämnena bruksensemble eller ensemble på 
grundskollärarutbildningen, där studenterna då oftast inte spelar sitt huvudinstrument. 
Undantaget är Fridhems musiklinje för tjejer där man hela utbildningen spelar sitt 
huvudinstrument. Grupper med enbart killar förekommer ända upp på 
musikhögskolenivå, där studenterna också har kommit längre på sina instrument. 
 

5.2 Om könsroller och undervisning i jazz och improvisationsmusik 
5.2.1 Egenskaper och beteenden hos killar och tjejer 
Alla sex lärarna uppger att de har sett egenskaper eller beteenden hos elever i en 
ensemble- eller improvisationssituation som de upplever kan kategoriseras som typiskt 
kvinnliga eller manliga. Två av lärarna, Hjort och Olin, svarar direkt ja, medan de andra 
fyra börjar sina svar mer försiktigt. Alla sex är dock noga med att på olika sätt med 
olika formuleringar poängtera att det inte är svart och vitt och att det de beskriver är 
generaliseringar. De har ändå sett att det finns tendenser till skillnader i beteenden 
mellan killar och tjejer i ensemble- eller improvisationssituationer. Hjort tycker det blir 
tydligast om han beskriver två extremtyper han har iakttagit: 

 
Extremtypen kille är den som kan lite, egentligen, men som skiter i att han kan lite och kör på 
ändå. Där är det då en väldigt stor skillnad på outputen eller vad man ska säga, än vad det är 
som kanske är då mer typiskt kvinnligt. Det är att man kan massor med saker, men man vågar 
inte spotta ut dom. Man vågar inte liksom, man tror inte att det funkar eller… Det känns 
kanske som en utsatt position men så tycker jag att det känns, det är dom två extremtyperna. 
(Hjort) 

 
Olin tycker att det typiska för tjejer i ensembler brukar vara att de är väldigt rädda för 
att göra fel: 

 
[Tjejer] träder tillbaka lite, om dom inte kan låten eller så väldigt väl. Slänger man fram 
nånting för dom brukar dom också ofta rygga tillbaka, inte sjunga i miken eller inte spela så 
högt. Medans killar inte alls (tvekar), dom ser det som en utmaning nästan, så det tycker jag är 
ganska typiskt manligt. (Olin) 

 
Josephsson tvekar i början av sitt svar: ”Det är jättesvårt att avgöra om det är beroende 
på personlighet eller om det verkligen är könsrollen som är olika, i vissa fall då kan det 
ibland va svårt och avgöra där.” Han säger sig ändå ha märkt att hans kvinnliga elever 
har varit känsligare för kritik från sina medmusikanter. De har även varit mer 
ordningsamma än killarna vad gäller praktiska saker som att ha med sig noter osv. 
Goohde tvekar, på samma sätt som Josephsson och filosoferar kring om beteenden 
beror på att man är just tjej eller om en viss situation framkallar ett visst beteende. Han 
menar att de som är i minoritet i en grupp har svårare att hävda sig själva och eftersom 
det oftast är tjejerna som är i minoritet, så finns det en tendens att de inte tar lika mycket 
plats som de skulle behöva göra eller kanske till och med vilja göra. Han menar också 
att killarna ”passar på” att öva i stunden på lektionen, efter t.ex. en genomgång av en låt 
man ska improvisera på, medan tjejerna mer verkar vilja få det överstökat: ”Det känns 
som dom tycker det är rätt jobbigt, det kan till och med vara så att dom vill 
överhuvudtaget inte göra det.” (Goohde) Sedan påpekar han att han inte tycker man kan 
dra alla över en kam, men att det kan det vara så om man pratar om tendenser. Berggren 
tar upp sina bruksensembler där han undervisar lärarstudenter. Han menar att tjejerna 
där oftast tenderar att vara mer fokuserade på uppgifterna, på informationen som 
kommer från läraren, än killarna. Han upplever också att tjejerna känner att de behöver 
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mer vägledning från läraren eftersom de ofta inte haft så mycket erfarenhet av 
ensemblespel tidigare. Han har också märkt en skillnad i självförtroende mellan de 
tjejer som går musikerprogram och de tjejerna som går lärarprogram och därför spelar i 
hans ensembler. Han upplever att tjejerna på musikerprogrammen har ett större 
instrumentalt kunnande och därmed en större självsäkerhet i en ensemblesituation, i och 
med att de har blivit antagna till en så konkurrensutsatt utbildning. Berggren tycker att 
killarna tenderar att bli motbilden av tjejerna – de går in i ensemblen eller en uppgift 
med en annan självsäkerhet och en, som han uttrycker det, kanske lite mindre fokuserad 
inställning. Han tillägger att med det har han generaliserat kraftigt och att det finns 
mycket som är tvärt om, men om man pratar om tendenser så är det något han märkt. 
Enligt Anderssons erfarenhet är det störst skillnad mellan killars och tjejers beteenden i 
början av deras musikaliska utveckling.  

 
Om man inte har kommit så långt än i sitt utövande så kanske det oftare är så att killar betonar 
mer åt det tekniska, att få en teknisk kontroll över sitt spel och tjejer kanske oftare är 
intresserade av uttrycket, om man inte har kommit så långt, eller så. Men däremot när man har 
kommit lite längre när man mer eller mindre är färdig så tycker jag att dom skillnaderna har 
suddats ut, oftast. Jag menar om man har mognat i det. (Andersson) 

 
Hjort märker att tjejer har svårare för att kasta sig ut när de tar sig an en uppgift, att låta 
saker bara bli. Han säger att det finns en rädsla där som inte finns hos killar på samma 
sätt, killar kanske är vanare att testa gränser tror han. Han uppger också att han har sett 
en envishet i killars inställning till musik och utveckling, som säkert finns hos tjejerna 
också men som han upplever är svårare att få tag i. Hjort har å andra sidan märkt att 
tjejerna verkar ha en klarare självbild, gällande vilken nivå man är på och om man 
kommer klara av eller inte klara av en svår uppgift. Killarna reagerar ofta snabbt 
negativt:  

 
Man märker att en kille säger ”det här kan inte jag, det här kommer jag aldrig klara av och det 
här tycker jag är tråkigt, nu blir det trist.”. En tjej kan säga ”det här klarar jag inte av, men det 
är för att jag inte kan tillräckligt mycket” (Hjort) 

 
Hans erfarenhet är att ålder och bakgrund är viktiga faktorer: 

 
Har man blivit uppmuntrad och sånt där, vare sig man är tjej eller kille, så har man lättare för 
och trigga sig själv i en situation. Men om man har fått jobba själv, och slita väldigt mycket 
själv för att komma dit man har kommit, då kanske det blir svårare att få nånting att hända 
(Hjort) 

 
Olin säger också att tjejer tenderar att vara mer noggranna när de vill lära sig något. De 
vill gärna ha tid att förbereda sig, något hon nämner som både en fördel och en nackdel. 
Nackdelen menar hon är när man ska göra just en oförberedd improvisationsuppgift, då 
effekten ofta blir att tjejerna blir blyga och tillbakadragna. Killar reagerar inte på samma 
sätt: ”Killar är inte så noggranna med att det måste vara förberett innan, utan jag tror att 
dom känner sig mer förberedda utan att vara det, mer känner sig ’fit-for-fighting’” 
(Olin). Josephsson tycker också att killar oftast har en förmåga att våga mer i situationer 
som är oförberedda, nästan kastar sig ut ”handlöst”, i t.ex. en improvisationsuppgift. 
Tjejer håller ofta tillbaka och kanske säger ”nej det här kan ju inte jag, varför ska jag?” 
eller ”nä jag vill inte… det kommer gå dåligt”. Han poängterar att med övertalning 
brukar det gå ändå. Han tror att det kan ha att göra med att tjejer kan vara rädda att 
misslyckas eller att de har för höga prestationskrav, men ändrar sig sedan om 
prestationskrav. Killar och tjejer har nog lika höga prestationskrav, menar han, men att 
de artar sig på olika sätt. Han tycker att killar tenderar att pröva på en uppgift och sedan 
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”såga sig själva” efteråt om det gått dåligt, medan många tjejer inte ens vågar försöka, 
för de tror att det kommer gå dåligt. Goohde upplever även han att när han ger 
uppgifter, så är tjejer väldigt noga med att lösa dem till punkt och pricka. Han tillägger 
att det naturligtvis finns killar som också gör det och att det ju handlar om enskilda 
elever. Att säga att tjejer generellt är noggranna tycker han känns lite konstigt. Berggren 
tycker att hans svar på fråga 7 mycket ligger i hans svar på fråga 6. Förutom det anger 
han vidare att han tycker sig åtnjuta större respekt hos tjejerna: 

 
Det kanske är hårfint sådär va och det vet man ju inte vad det beror på. Det kan ju bero på att 
t.ex. om vi ser nu på musikhögskolan, så är det ju många fler tjejer som är vokalister, som inte 
har samma instrument eller tillhör samma instrumentgrupp som jag. På det sättet kan man få – 
man hoppas naturligtvis det skulle va tvärtom liksom – men det kan ju vara så faktiskt att på 
nåt sätt att killarna är inne liksom på samma planhalva då som jag. Och dom är ju dessutom 
killar, precis som jag. Där vet man ju liksom inte riktigt förrän man skulle studera det 
verkligen noggrant, vad egentligen som är vad. (Berggren) 

 
Andersson upplever att det inte finns någon större skillnad i hur killar och tjejer tar sig 
an de uppgifter han ger. Han säger att i hans undervisning så har han ofta väldigt 
specifika uppgifter till eleverna, både i den konstnärliga ensemblen och i den didaktiska 
ensemblen. Han menar att det då är väldigt lätt att se om någon inte följer 
instruktionerna. Däremot i uppgifter som är lite lösare hållna och inte har så tydliga 
instruktioner, så upplever han att tjejer tenderar att vara lite noggrannare med att följa 
dessa. Han påpekar dock att han tycker att den erfarenhet han har egentligen är 
statistiskt för liten för att kunna basera en sådan utsaga på. 
 

5.2.2 Kan man bemöta killar och tjejer på samma sätt i en ensemble-
situation? 

Fyra (Josephsson, Berggren, Goohde, Hjort) av sex lärares första respons på frågan är 
att man ska bemöta killar och tjejer på samma sätt i en ensemble eller 
improvisationssituation, eller att det är en önskan att göra det och att de försöker göra 
det. Olin säger att hon har tyckt och trott att man kan göra det och Andersson uppger att 
han inte tänker i de banorna. Olin upplever att hon får vara försiktig med att utsätta en 
tjej för att, som hon uttrycker det, ”stå med gumpen bar”: 

 
Jag tror man får ta hänsyn till att tjejer vill vara förberedda och att det underlättar för dom att 
våga grejer. Så på det sättet så tror jag man får behandla varandra lite olika, sen tror jag även 
det finns killar som också vill vara, alltså det finns olika… Vissa vill det med, men generellt 
sett så är det, tycker jag det är skillnad på tjejer och killar. Och det är inte bara sångerskor 
utan det är även instrumentalister alltså. (Olin) 

 
Andersson håller inte med om uppdelningen i killar och tjejer: 

 
Ja det, hrm, eh, jag måste säga att jag tänker väldigt sällan i dom banorna. Jag tycker att den 
uppdelningen i killar och tjejer, den upplever jag liksom som en lite grov uppdelning, just 
eftersom jag uppfattar den här musikformen som så oerhört individuell. För mig är det ju det 
där att man kan få lov att tillåtas, eller att man måste tillåta sig att vara oerhört personlig och 
när man är det, då får man… Då tycker jag att man kommer bort från dom där grövre 
generaliseringarna som om man är kille eller tjej. Eller om man är, vilken ålder man är eller så 
där, utan det blir väldigt mycket utifrån var och en vad dom har för specifik och unik 
bakgrund. (Andersson) 

 
Josephsson är av liknande åsikt. Han uppger att han försöker tänka personligheter och 
inte kön. Berggren tänker i samma banor, att man måste bemöta alla på samma sätt, visa 
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samma respekt, men att man också ska försöka se till varje elevs individuella behov. 
Han upplever att det ofta är tjejernas situation och roll som diskuteras, men att även 
killarnas roll och inställning också påverkar dynamiken i en grupp. Han tar upp 
liknande problematik som Olin och Andersson, om på vilket sätt sångarna deltar i 
ensembleundervisningen. Han påpekar att instrumentgrupperna sång och slagverk har 
annorlunda förutsättningar än t.ex. pianisterna. Han upplever att det ibland kan 
förväxlas, om läraren kanske särbehandlar någon eller några. Att det kan ge signaler om 
att läraren särbehandlar utifrån kön, när det i själva verket handlar om att han försöker 
tillgodose instrumentgruppens speciella behov. Han säger också att det säkert kan bli 
”feltolkningar” åt båda hållen: ”Det ena kanske inte handlar om genus utan det handlar 
liksom om instrument och det andra handlar kanske inte om instrument utan det handlar 
om genusperspektiv och att man har ibland väldigt svårt att göra en analys och se vad 
som är vad” (Berggren). 
 
Goohde upplever att det som kan komplicera hans förhållningssätt mer är elevernas 
bakgrund, hur länge de har spelat sitt instrument etc. Många av de kvinnliga 
instrumentalisterna i hans ensembler är från början sångerskor som prövar att spela ett 
instrument i en ensemble i ett år och därför inte har hunnit komma så långt på sitt 
instrument. Han upplever att det blir en dubbel problematik för dem – dels är man i 
minoritet i gruppen och dels kanske de inte har hunnit identifiera sig med sitt 
instrument. Där kan han känna att han är tvungen att anpassa sig. Hjort tar upp att han, 
trots att han vill bemöta killar och tjejer på samma sätt, ändå tycker sig märka att vissa 
tjejer kan behöva en tyngre dos av uppmuntran för att komma över vissa ”prestations-
ångest-hinder”. Att han då tillåter sig att ”vända och trixa lite” för att hjälpa och pusha 
eleven att uppnå sina mål. Han upplever även att han ibland får ta hänsyn till de 
extremtyper av kille och tjej han tidigare beskrivit och att det kan vara lika jobbigt att ha 
en tjej som inte vågar som att ha en kille som struntar i allt.  
 

5.2.3 Problem eller konflikter på grund av könsskillnader 
Fyra av sex lärare svarar jakande på frågan om de någon gång varit med om att det 
uppstått problem eller konflikter i en undervisningssituation i ensemble- eller 
improvisation, som de upplevde berodde på könsskillnader. De som svarar nekande är 
Goohde och Andersson. Goohde säger sig aldrig ha upplevt någon schism eller något 
problem i sina ensembler som han upplever har berott på könsskillnader: ”Nej det har 
(tvekar). Nej som sagt, det är en av dom otroligt bra grejerna med Kulturama, att det är 
väldigt bra stämning faktiskt” (Goohde). 
 
Andersson säger att om det uppstår musikaliska problem så upplever han att de är 
ganska lätta att lösa. Andra problem som kan uppstå, menar han, kan vara av mer 
personliga slag. Det är svårt som lärare att se vad saker och ting beror på, menar han, 
särskilt när han undervisade på folkhögskola. Han tycker sig inte se att det har med 
könsskillnader att göra, med en reservation: 

 
Man är ju inte med dom [eleverna] hela tiden, utan man är ju bara med dom just när dom är i 
ensemblesituationen. Folk bor på internat och är så nära, umgås så nära med varandra, och det 
kan bli lite väl intensivt emellanåt alltså. Det kan... Det måste jag säga, nej det har jag faktiskt 
inte sett. Det kan också vara för att jag är omedveten om det. (Andersson) 

 
Han har däremot varit med om att det varit problem för sångarna i ensemble-
verksamheten, och det gäller även manliga sångare. 
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Man kanske ofta har försökt, alltså stöpa in vokalistrollen på ett onaturligt sätt i ensemblen 
och det kan jag tycka är problematiskt. Och det tycker jag att väldigt många fortfarande inte 
har hittat ett sätt att förhålla sig till. Och jag ska inte påstå, jag ska inte liksom säga att jag 
verkligen har hittat mitt sätt, men jag tycker jag tycker jag har kommit närmre ett sätt att 
hantera det där på, för att jag... Om man tittar liksom på hur det väldigt mycket ofta var på 
Skurup t.ex., det var att vokalisterna mer eller mindre skulle vara instrumentalister. Medans 
om du tittar hur det ser ut ute i verkligheten, på scener och sånt, på klubbar och festivaler, så 
är det ytterst sällan man får höra en vokalist som står och improviserar be-bop-linjer liksom, 
utan där har vokalisten en annan, nästan alltid en annan roll som på nåt vis är lite förbisedd. 
(Andersson) 

 
De fyra andra lärarna ger flera olika exempel på problem som uppstått i deras 
undervisning, som de upplever berodde på könsskillnader. Hjorth ger ett exempel på en 
situation när han först har lärt ut en låt på gehör och sedan ger ensemblen noter: 

 
Tjejen i den här ensemblen är väldigt bra på gehör. Killarna vill gärna ha sina noter snabbt 
och när dom har fått sina noter så bränner dom av världens solon, nåt sånt. Och tjejen tittar på 
noten, och får göra ett val, liksom ”ska jag nu… ska jag använda mitt gehör och spela med 
det, som funkar bra, eller ska jag dras med och läsa noter och, och köra på det?” 
 
Och tjejen är sångerska, eller? 
 
Kan vara sångerska, kan vara instrumentalist också. Men hon drabbas i alla fall av någon 
slags panikångest för att inte räcka till. Alltså dom andra har skills uppenbarligen som gör att 
dom vill ha noter och så vill dom titta på dem och så ska dom, ja, spela då, på ett teoretiskt 
sätt och (tvekar). Där kan jag uppleva att konflikten blir att när en sån låt är färdig så måste 
jag ställa frågan till tjejen: varför, det gick ju jättebra förut när du spelade på gehör, vad hände 
nu? (Hjorth) 

 
Han upplever att tjejer har mer att slåss för och att de har lättare att få känslor av att inte 
kunna hantera en situation. En ensemble kan komma att handla om något helt annat än 
musiken och vilka som spelar. Han vill dock poängtera att det inte bara gäller 
könsrelaterade hierarkier utan även andra typer av hierarkier i en grupp som kan ge 
upphov till en osund konkurrens eleverna emellan. Han menar att det kan ha att göra 
med vissa genrer som för tillfället är ”hippa” som man helst ska ägna sig åt eller vem 
som är skickligast rent speltekniskt. Av dessa anledningar satsar Hjorth på att ha en 
”tung diskussion om respekt”. Han upplever t.ex. att en tjej, som spelar med fem killar i 
en så pass mansdominerad musikstil som jazzen är, lätt kan känna sig trängd. Speciellt 
om hon är instrumentalist menar han: ”För då känner hon att killarna kollar in om hon 
är tillräckligt ”killig” eller tillräckligt manlig i sitt spel och där kan jag känna att där 
måste man odla respekt.” (Hjorth). På följdfrågan om vad det är som är manligt säger 
han att han upplever att det har med ålder att göra, hur högt eleverna värderar detta. Han 
upplever ändå att tjejerna ofta står för väldigt melodiösa inslag i ensembler, medan 
killar generellt har inriktat sig tidigare på att lära sig spela fort. Det kan nästan ha varit 
en separat målsättning: 

 
Min uppfattning själv, den kanske är jättenaiv nu, men det är att tjejer inte sätter såna mål, ”nu 
ska jag lära mig och spela snabbt” eller sådär utan det är en annan typ av målsättningar. 
 
Killar och tjejer väljer olika mål att jobba mot? 
 
Det tror jag. Det tror jag. Och så finns det återigen då en gråzon där det finns killar som väljer 
melodiösa vägar och det finns tjejer som väljer teknikvägar också. 
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Om man generaliserar så menar du att killar väljer oftast att börja med att inrikta sig på 
teknik? 
 
Feeling för dom det är teknik. (skratt) Feeling för tjejer det är melodier eller andra saker i alla 
fall. (Hjorth) 

 
Olin har varit med om att elever har gått från en ensemble. Ofta är det tjejen som lämnar 
rummet, efter att ha intagit en tillbakadragen attityd på grund av osäkerhet eller dåligt 
självförtroende som resten av ensemblen irriterat sig på. Olin menar att nästa gång 
samma ensemble träffas kan det ha genererat i en försiktighet eller en negativ känsla 
hos killarna, ”nånting som inte nån vet vad det är”, som inte hade uppstått om inte en 
tjej hade varit med. Hon påpekar också att samma sak även kan inträffa om en kille 
känner likadant. Hon upplever att en person som gått ifrån en ensemble inte vill få mer 
fokus på sig, utan vill bli lämnad ifred. Hon brukar inte prata om det i ensemblen utan 
pratar med personen efteråt och uppmuntrar den att komma tillbaka. Hon säger ändå att 
hon ganska nyligen kommit på att det kan vara just det som är problemet, att hon inte 
pratar om det i ensemblen. Hon menar att källan till konflikt verkar vara att tjejer lättare 
ger upp än killar, t.ex. lämnar en ensemble, och att det bidrar till en irritation från 
killarnas sida. Olin tror inte att killar känner att de har samma möjlighet att ge upp. 
Tjejer, upplever hon, känner att de har den möjligheten och tar sig därför rätten att ge 
upp.  
 
Josephsson säger att det har uppstått konflikter i hans ensembler, men han funderar på 
om det har med könsskillnader att göra. Han gav ett exempel: 

 
Det som hände i en grupp t.ex. var att jag hade en kille som var väldigt rakt på sak och sådär, 
ärlig och sa alltid vad han tyckte om allting – ”det här var dåligt, det här var bra”. Och så hade 
jag just en tjej i den gruppen som var ganska känslig för såna saker, för såna direkta… Han 
formulerade sig ganska klumpigt i mina ögon – man kan ju framföra kritik på olika sätt. 
Vilket gjorde att hon tog väldigt illa upp då av kommentarerna så där blev det konflikt. 
Frågan är om… 
 
Mellan dom två? 
 
Ja framför allt mellan dom två. Sen så spred det sig i hela gruppen så det blev dålig stämning. 
 
Hur blev det i gruppen, hur fungerade den sen då? 
 
Ja den gruppen fungerade nästan aldrig riktigt bra. Musikaliskt lät det väldigt bra, men, i 
repsituation var det ofta konflikter och tryckt stämning liksom och dryga kommentarer hit och 
dit som flög. (Josephsson) 

 
Han säger vidare att det inte gick så långt som till personangrepp, men det kunde vara 
ganska sarkastiska kommentarer vilka ”vissa kunde ta och vissa inte kunde uppskatta”. 
Han är osäker på om det verkligen har med könsskillnader att göra. Han funderar kring 
om den ensemblegruppen kanske helt enkelt hade dålig personkemi, att det var en 
olycklig kombination av personligheter. Berggren upplever att det oftare uppstår 
problem som är könsrelaterade i ensembler med tonårsgrupper: 

 
Det som jag upplever i så fall som problem det kan va att man t.ex. från killars sida kan ha en 
väldigt liksom, framför allt i vissa åldrar, en väldigt vad ska man säga, stel eller förut... En 
uppfattning om tjejers roll, det kan va liksom allmänt hur man behandlar (tvekar). Alltså det 
är mer liksom nästan en social medmänsklig sätt liksom att hur man är tillsammans i en grupp 
va. Det är, och det kan va väldigt, det är inte nåt jättelikt problem tror jag när man kommer 
upp på den här nivån på musikhögskolan, men det kan va ett väldigt problem om man jobbar 
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med tonåringar som är i kanske femton och sextonårsåldern. Killarna har på nåt sätt liksom 
ingen vettig bild liksom, vissa utav dom, av liksom det här samspelet mellan tjejer och killar. 
(Berggren) 

 
Han säger att alla skillnader i samhället som finns, hur man behandlar kvinnor och män, 
visar sig extra starkt hos tonåringar ”som en reflex”. Det kan handla om hur man 
tilltalar varandra, om att ”det kan du göra som är tjej” eller ”spring och hämta det där”. 
Det kan också vara att man, i en ensemble, totalt ignorerar tjejens åsikt om hur man ska 
spela låten, eller att killarna i diskussionen efter man har spelat bara vänder sig till 
varandra eller läraren. Han upplever att killarna på nåt sätt vill distansera sig från 
tjejerna. ”Ja vi är en jazzgrupp, plus en tjej” eller ”plus en sångerska” kan vara 
kommentarer som visar hur det yttrar sig. 
 

5.2.4 Att undervisa blandade grupper jämfört med enkönade grupper 
Hjorth berättar om musiklinjen för tjejer på Fridhems folkhögskola, där han undervisar 
en grupp med enbart tjejer. Ofta så har ensemblen på tjejlinjen inte kommit upp i 
samma nivå som ensemblerna på den blandade musiklinjen. Då kan han ibland bli 
osäker på om han försöker tvinga fram ett intresse för nya musikstilar eller nya sätt att 
spela, som kanske egentligen inte finns: 

 
När man har den här ensemblen där det bara är tjejer… att man försöker få dom att digga 
nånting som dom inte riktigt vet om dom diggar. Man kan få en känsla av att man… man 
”luras” liksom… (Tvekar) Jag försöker ”lura” dom att gå in i en värld där det redan är svårt 
liksom. Men det är den farliga sidan av och tänka på det viset, för den andra sidan är att tänka 
att kan man improvisera som musiker eller på ett instrument, så kan man också improvisera 
som människa. Och då mår man bra, i huvet och sitt liv och man kan liksom hitta lösningar på 
situationer och såna saker. Så det finns ju en filosofisk aspekt av improvisation som på nåt 
sätt blir räddningen där. (Hjorth) 

 
Han uppger att det ibland kan vara väldigt känslosamt för honom själv, att han ibland 
väger sina ord och anpassar dem efter vad han tror att eleverna läser in i hans argument 
eller direktiv. Det tycker han inte är ett problem i de blandade ensemblerna. De tjejer 
som finns i där ha oftast kommit till en högre nivå på sitt instrument och han känner då 
att han kan säga samma sak till hela ensemblen. Han påpekar att det är olika, olika år. 
Om det är en jämnare högre nivå på tjejlinjen så uppstår inte det problemet menar han. 
Olin har märkt en skillnad tjejerna emellan i blandade grupper: 

 
Om det då är en [kvinnlig] instrumentalist och en sångerska, så uppstår fortfarande den här 
liksom, då allierar sig instrumentalisten med de andra instrumentalisterna, för det är ju 
fortfarande så att den instrumentalisten då inte ger upp lika lätt som sångerskan gör. (Olin) 

 
Hon säger samtidigt att hon inte egentligen har tillräckligt mycket erfarenhet av att se 
tjejer spela, men att det är en sak hon har ”märkt lite grand”. Att det är sångerskan som 
ofta kan känna sig åsidosatt. Att undervisa rena tjejgrupper har Olin gjort de senaste 
fyra åren på musiklinjen för tjejer på Fridhems folkhögskola. Hon upplever att det 
nästan är lättare att undervisa rena killgrupper. Hon säger att hon mest är van vid killar, 
ganska ovan vid att någon annan tjej medverkar och absolut inte van vid att det bara är 
tjejer i en ensemble. Men hon tycker det är roligare och roligare att undervisa enbart 
tjejer. Om tjejerna på musiklinjen för tjejer säger hon: 

 
Jag tycker att dom får en bra grund till att bli liksom, få lust till att det inte ska vara så sen. Få 
lust till att spela med andra, lust och spela med folk som är bättre, prova massa grejer, bli 
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ovänner och bryta ihop och skrika ”nej jag klarar inte detta”. Sånt som man inte kan göra 
kanske om man sitter med fem killar (skratt). (Olin) 

 
Hon tycker att det fungerar bra, men att det ändå är en konstig form att det ska vara 
uppdelat på det sättet mellan killar och tjejer. Josephsson upplever att det blir roligare 
och trevligare stämning i blandade grupper än enkönade grupper. Han har haft 
erfarenhet av att undervisa både blandade grupper och grupper med enbart killar och 
enbart tjejer. Hans iakttagelse är att jargongen i enkönade grupper överdrivs, att både 
manligt och kvinnligt alltid behövs. Han upplever att tjejernas jargong, i alla fall i 
tonåren och i större grupper, är konkurrensinriktad, att det kan bildas små grupperingar 
som snackar skit om varandra. I en ensemblesituation med fem personer blir det dock 
inte samma sak säger han. Den ensemble han har med bara tjejer är en bruksensemble 
(nybörjarensemble) och där gör han allt för att sänka kraven, ”mitt enda krav är att de 
ska ha roligt” (Josephsson). I de grupper han haft med bara killar har han ställt högre 
krav men det har också varit en högre nivå spelmässigt, anger han. ”I bruksensemblen 
spelar dom inte sina huvudinstrument och då blir det inte roligt om man ställer för höga 
krav. I andra ensembler satsar de på sina huvudinstrument och då ställer jag högre 
krav.” (Josephsson) Han uppger att han skulle ställa lika låga krav i bruksensemble-
grupp om den skulle bestå av enbart killar. På frågan om han upplever någon skillnad i 
att undervisa tjej- och killgrupper svarar han återigen att skillnaden ligger i jargongen, 
både hos sig själv och hos eleverna: 

 
Om jag är i en grupp med bara killar så tror jag att min jargong blir annorlunda omedvetet och 
samma om det är med bara tjejer. 
 
På vilket sätt? 
 
Äh jag hatar och säga det här men, grabbigare [med en killgrupp]. (Josephsson) 

 
Han tycker det är oerhört svårt att beskriva en sådan grabbig jargong, men han liknar 
det vid ”fotbollssnack” även om det inte just är ämnet fotboll man dryftar. Han märker 
också att killar har en tendens att vara tuffare mot varandra när det inte finns kvinnor 
närvarande. Han ger ett exempel hos sig själv: 

 
Jag kanske inte skulle säga ”äh men kom igen nu, prova nu för helvete” till en tjej, men jag 
kanske skulle göra det till en kille. Jag vet inte varför, egentligen så borde jag agera själv på 
samma sätt varje gång, men jag tror aldrig jag har sagt så förresten som jag sa nu, men vad jag 
menar är att det kan bli något hårdare stämning kanske. Man kanske drar andra skämt, skrattar 
åt andra [saker], skrattar åt vissa [saker] så jag (tvekar). Svårt att beskriva. (Josephsson) 

 
Goohde har aldrig haft en grupp med bara tjejer och han upplever inte att det är någon 
skillnad för honom att undervisa blandade grupper eller grupper med bara killar. Han 
upplever att det mer har att göra med gruppens nivå, dels totalt sätt i ensemblen men 
även inom gruppen. Berggren tycker att det finns en positiv och en negativ sida med att 
ha rena tjejgrupper, enligt hans erfarenhet med sina bruksensembler på KMH med 
grundskollärarstudenterna. Han upplever att det kan vara ett oerhört plus att det ibland 
bara är tjejer. Han tycker sig se att tjejerna kan ha stöd av varandra och att det då kan bli 
en väldigt positiv och kreativ arbetsmiljö. Den negativa sidan upplever han kan vara att 
tjejerna ser sig som ”b-gruppen” eller ”nummer två” och att situationen då blir direkt 
kontraproduktiv. Han upplever då att han som lärare hela tiden har negativa 
inställningar att slåss mot: 
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Inställningen som att ”jaja det kanske var okej då men vi är ju inge bra vi är ju inte (tvekar) 
och stäng fönstret så ingen hör när vi spelar för att vi är ju ändå bara en tjejgrupp”, sådär va. 
Då har man ju liksom en uppförsbacke som lärare för då har man inte bara dom rent 
musikaliska konstnärliga problemen att ställas inför och uppgifterna utan då har man även det 
här liksom att försöka liksom pusha fram gruppen så att dom liksom kommer över den är 
liksom skamvrån som dom har ställt sig i. (Berggren) 

 
Han upplever att den negativa sidan väger så pass mycket tyngre och att man därför 
med grundskollärarstudenternas bruksensembler alltid gör blandade grupper, för att 
undvika ovanstående scenario. Den största skillnaden Berggren tycker sig se mellan 
enkönade grupper med killar eller tjejer, är att i välfungerande tjejgrupper pratar man 
gärna och länge om hur ensemblen spelar, det musikaliska förloppet och hur man 
upplever att ensemblen fungerar. Han upplever inte att det händer lika ofta i killgrupper, 
utan då kan det vara mer enskilda individer som söker upp honom till exempel under en 
rast för att ge sin åsikt. Stämningen i tjejgrupperna upplever han som familjär och 
analyserande, på ett positivt sätt. I killgrupperna kan det vara man inte får samma 
tydliga känslomässiga reaktion, som hos tjejerna. Killarna upplever han kan vara mer 
avvaktande och kan ibland till och med komma i försvarsställning: 

 
Det kan också va så att man har liksom ett större ego att försvara liksom bland killarna, vissa 
killar sådär va. Ja, så att, ett förslag som man ställer i en killgrupp kan också bemötas ganska 
hårt om det liksom så att säga inkräktar på nåns utrymme i gruppen va. (Berggren) 

 
Han menar att tjejer också kan hävda åsikter och uppfattningar ganska hårt, men att det 
allmänna diskussionsklimatet i tjejgruppen gör att det inte sticker ut på samma sätt som 
i en killgrupp. 

 
Om man beskrev det grafiskt skulle det kunna va liksom en mycket jämnare kurva liksom för 
tjejgruppen, fast på en mycket högre nivå och killgruppen kanske är liksom en lägre nivå med 
några rejäla toppar istället i samspelet eller, ja, med lärare. (Berggren) 

 
Andersson tycker precis som Goohde att det som styr mest hur det är att undervisa är 
vilken nivå gruppen är på. Andersson anger vidare att om eleverna inte har kommit så 
långt så tycker Andersson att det kan vara en skillnad i var elevernas fokus ligger. På en 
lägre nivå så kan tjejerna ha kommit längre vad gäller att ha ett känslomässigt uttryck i 
det de gör medan killarna är inne på att bli väldigt duktiga tekniskt. Han har aldrig haft 
grupper med enbart tjejer, men däremot enbart killar. Han upplever precis som 
Josephsson och Berggren att det oftast blir en trevligare stämning i blandade grupper än 
enkönade grupper.  

 
Folk blir… Ja dom rundar av sina kanter lite mer, och försöker vara lite mer diplomatiska. 
Det kan va rätt hård jargong ibland när det bara är killar, speciellt på lägre nivå och det hände 
lite på Skurups folkhögskola ibland alltså. (Andersson) 

 
Han upplevde även att de få tjejer som fanns på Skurup lätt blev en liten grupp för sig, 
medan man på Musikhögskolan i Malmö, där det är totalt sett en jämnare 
könsfördelning på hela skolan, kanske inte blir lika marginaliserad som tjej. 
 

5.2.5 Hur har lärarna förberetts att handskas med genusrelaterade problem? 
Fem av de sex lärarna upplevde att de under sin högskoleutbildning inte fick några som 
helst redskap eller verktyg att hantera eventuella problem eller konflikter i kommande 
undervisningssituationer som relaterar till könsskillnader. De säger att det inte var ett 
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ämne som togs upp överhuvudtaget. Bara Josephsson uppger att det togs upp, men att 
det var i ytterst begränsad omfattning. Han minns bara att det nämndes i ämnet 
rockensemblemetodik i samband med att de hade övningsundervisning med en 
tjejgrupp. Inom jazzensemblemetodiken minns han inte att det nämndes alls. Hjorth 
säger att genusperspektiv aldrig funnits i någon diskussion under hans utbildning, utan 
att man alltid haft ett individperspektiv i hur man ser på eleven, ett slags avkönifiering. 
Olin menar att om man ska kunna undervisa i ett sådant ämne så måste man ha egna 
erfarenheter det och att lärarna hon hade då inte hade det. Hon hade under sin utbildning 
en enda kvinnlig lärare i ensembleledning som ”var rätt tuff”, men hon kom från det 
klassiska hållet och ledde brassorkestrar. Andersson säger att det var ganska längesen 
som han gick sin utbildning och att den metodikundervisning de hade då inte var 
särskilt genomtänkt överhuvudtaget. Han menar att det ju också har hänt så oerhört 
mycket vad gäller forskning i samhället, vad gäller t.ex. genusperspektiv: ”inte för att 
det har kommit jättelångt men nu dom senare åren har det i alla fall aktualiserats ganska 
mycket.” (Andersson) 
 
Ingen av de två metodiklärarna Berggren och Andersson kan dock säga att de i nuläget 
har något genomtänkt genusperspektiv i sin metodikundervisning. Berggren hoppas 
däremot att han ändå har det på det sättet att han är intresserad som lärare av sådana 
frågor och försöker vara uppmärksam på eventuella problem eller situationer där man 
kan hitta förklaringar ur ett genusperspektiv. Han säger samtidigt att han inte har någon 
utbildning eller fortbildning som syftar till att ge honom som lärare en större insikt i de 
här frågorna. ”Det är ju väldigt… ja det är liksom en hemmasnickrad modell utifrån mig 
som pedagog, och så föreställer jag mig att det är för dom flesta lärarna på skolan.” 
(Berggren) Andersson pratar inte heller specifikt om genusfrågor med sina elever utan 
mer om hur viktigt det är att bemöta var och en – improvisatör, student, elev – på den 
nivån de befinner sig och bemöta alla utifrån ett individuellt perspektiv. Andersson 
tycker, som han tidigare sagt, att det är ett lite grovmaskigt nät att dela upp folk efter 
könstillhörighet. Han menar att det finns många andra perspektiv man skulle kunna ha i 
undervisningen, t.ex. etnicitet.  
 
Ingen av de sex lärarna har heller under sin utbildning fått någon kurslitteratur eller fått 
hänvisningar till böcker, artiklar eller media om könsskillnader i undervisnings-
situationer. Hjorth hänvisar till ”det djävulskt jobbiga ordet traditionen” (Hjorth). Han 
menar att de som undervisade på en jazzlinje på 90-talet, antagligen har hållit på med 
jazzmusik sedan 60-talet, då det var en tradition när endast ett fåtal kvinnor var 
instrumentalister. Eftersom de var så få så har det ofta kunnat bli att en musiker som är 
kvinna blir känd mer för att hon är kvinna än att hon är en duktig musiker. Han menar 
att det nästan blir som att kvinnorna tävlar i en egen liga inför media och att en kvinnlig 
jazzmusiker då kan få en känsla av att inte vara riktigt erkänd som musiker. Han 
utvecklar vidare sitt svar med att han även tror att situationen beror på att det är så få 
kvinnor som undervisar i ensemble på t.ex. musikhögskolorna. ”Jag har inte haft en 
enda kvinnlig lärare genom mitt liv. Utom i sång.” (Hjorth). Olin säger att om hon hade 
frågat efter det kanske det hade funnits litteratur eller hänvisningar till böcker, men att 
hon nog tyckte att hon redan hade mycket mer förståelse för könsproblematik, eftersom 
hon själv är kvinna och har spelat ute så länge och haft så mycket ensembler med både 
killar och tjejer. Hon säger även att det fortfarande är något som hon undersöker och 
undrar mycket över, varför det är så som hon upplever det, att tjejer är rädda för att 
”liksom inte kunna allting som dom gör. När man improviserar så vet man inte riktigt 
hela tiden vad man gör och då är ju risken att det plötsligt låter riktigt illa någon gång 
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och det gillar inte tjejer” (Olin). Varken Berggren eller Andersson har heller någon 
litteratur om könsskillnader eller genusfrågor att hänvisa till sina studenter. Andersson 
uppger att de i hans undervisning läser kanske en bok om året och att han då väljer att ta 
in sådana böcker som han tror kan ge folk kickar både ur ett musikerperspektiv och ett 
lärarperspektiv. Berggren uppger att han inte känner till någon litteratur om genus och 
genusperspektiv som kunde vara relevant i hans undervisning och att även det är en sak 
han gärna skulle vilja ha fortbildning i, dels för att han tycker det skulle vara intressant 
men även för att det skulle berika hans kurs och hans egen utveckling. 
 

5.2.6 Tas könsrelaterad problematik upp i lärarnas utvärderingar? 
Alla sex lärare gör utvärderingar med sina elever efter genomgångna kurser. På frågan 
om könsrelaterad problematik har tagits upp i utvärderingar antingen direkt eller 
indirekt i utvärderingarna svarar bara Olin jakande. Hjorth, Josephsson och Goohde 
svarar nekande medan Berggren och Andersson är osäkra. Hjorth menar att han 
försöker ”mota olle i grind” och ta upp problem när de inträffar och inte vänta till en 
utvärdering, Josephsson och Goohde kan inte minnas att det tagits upp. Olin menar att 
den kritik som kommit upp ofta handlar om sångerskorna som tycker att de dels utsätts 
för moment som de tycker är omöjliga att göra med sång, dels att ensemblerna varit 
dåligt anpassade för sångare vad gäller text och tonarter. Hon menar att den kritiken 
egentligen är ett uttryck för att de känner sig åsidosatta och att det är något som kommer 
upp varje år. Berggren kunde vid tillfället inte påminna sig om att någon problematik 
tagits upp, men kunde inte med säkerhet slå fast att det aldrig har hänt. Han säger att det 
är mycket möjligt, men att förhoppningsvis så har det inte varit stora problem eftersom 
han inte kan dra sig till minnes något. Andersson nämner samma sak som Olin, att det 
har tagits upp frågor om vokalistrollen. Han säger att kritiken då har handlat om att 
sångarna upplever att det är för mycket fokus på instrumentalisterna i 
ensembleundervisningen. ”Och, jag vet inte, är det att det tas upp indirekt?” 
(Andersson).  
 

5.3 Om könsskillnader och könsfördelning i jazz- och improvisations-
musik 

5.3.1 Varför spelar så få tjejer jazz- och improvisationsmusik? 
Hjorth svarar att han dels tror att tjejer under uppväxten inte får samma uppmuntran 
som killar, att på de då på något sätt tappar lusten eller hoppet. Han berättar om 
orsakerna till att de startade musiklinjen för tjejer: 

 
På Fridhem så tog vi ett beslut – istället för att kvotera in tjejer på den vanliga musiklinjen, 
som man kanske gör på andra ställen, vad vet jag, så valde vi att starta en musiklinje för tjejer. 
Alltså en ensemble där som bara ska bestå av tjejer. För att vi märkte det att när tjejer söker 
till dom här linjerna, så kommer dom EN gång. Och om dom inte kommer in då, så kommer 
dom aldrig mer tillbaka. En kille däremot har vi sett dyka upp år efter år efter år efter år och, 
trots att det kanske inte händer så väldigt mycket från ett år till ett annat så envisas den här 
killen med och söka om och om och om igen tills han kommer in. (Hjorth) 

 
Han tror även att det mycket har att göra med att det finns så få kvinnliga förebilder. Att 
många tjejer slutar spela för att de inte hittar någon kvinnlig förebild att identifiera sig 
med. Olin svarar att hon tror det har att göra med att tjejer tidigt lär sig att det är 
pinsamt att göra fel och att man inte ska ta för mycket plats, både rumsmässigt och 
ljudmässigt. Hon har själv alltid fått höra att hon ska ”lugna ner sig”. 
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Det är pinsamt att, om man skriker för högt på dagis eller om man slåss, när man är flicka. 
Alltså man lär sig väldigt tidigt att man ska va liksom lite, sitta och pyssla och leka med 
dockor och… Tjejer gör ju gärna det och så det är inte bara nånting som man lär sig utan man 
gör ju det gärna också. Klart, hör man det alltid och känner av det och när man sen kommer 
upp i puberteten och så… Ja skulle man då t.ex. fisa offentligt skulle ju folk, alltså det skulle 
va döden för en alltså, och det vet ju alla tjejer att det är det mest pinsamma som kan hända, 
eller hur? Medans killar kan springa omkring och riktigt trycka ut det (skratt) eller hur? Att 
dom tycker det är häftigt och kunna rapa hur länge som helst och sånt. Ja och 
utseendefixering och… Så jag tror det påverkar. (Olin) 

 
Hon upplever också att det finns en stängdhet bland män i jazzbranschen: 

 
Dom trivs ändå bäst om det inte är nån som är känslig för saker som inte dom är känsliga för. 
Det som vi snackade om innan, det här med att hur förberedd man är eller om det är nån i en 
grupp som är känslig och ryggar tillbaka lite, då får det en effekt på hela gruppen. Det kan 
vara en av anledningarna till att män spelar med varandra också, och så, väljer varandra. 
(Olin) 

 
Hon säger också att hon tycker att det är konstigt att många män uttrycker sig i så 
positiva ordalag om kvinnliga musiker och att de ”så gärna vill att kvinnor ska vara 
med” men att det i slutändan aldrig blir så ändå. Samma sak på institutioner menar hon, 
att man pratar om att man gärna vill ha in kvinnliga lärare, men när det väl kommer till 
kritan är det en man som anställs. Hon drar paralleller till andra yrken, att det nog är 
samma anledningar till att man tar den manliga chefen istället för den kvinnliga, men 
hon undrar mycket vilka de anledningarna är. 
 
Josephsson tror att det är en ond cirkel och, precis som Hjorth, att det mycket beror på 
brist på förebilder. Han hoppas att det är enda förklaringen, men tar sedan upp några 
andra saker han har tänkt på. Han undrar om det ändå inte kan ha att göra med att 
improvisation som företeelse är ganska utlämnande, att det kanske krävs en viss typ av 
mod att ge sig ut i den världen: 

 
Det är kanske färre tjejer som vågar, när dom spelar, lär sig spela ett instrument, vågar att ge 
sig ut på den färden som det faktiskt är att börja upptäcka improvisation Om det beror på det, 
eller att dom inte blir uppmuntrade eller för att det inte finns förebilder det vet jag inte men 
eh…eh… kan va en grej… Fast, jag hoppas att det inte är så. (Josephsson) 

 
Han tror också att de första instrumentlärare man har påverkar: 

 
Ja det kan ju gå så långt tillbaka som när man verkligen börjar med ett instrument det beror ju 
på vad man har för lärare liksom när man har lärt sig tre ackord liksom. Vad får man för 
liksom, vissa lärare kanske skulle ge vissa uppgifter till killar och vissa skulle ge till tjejer. Att 
det kanske börjar redan där, vad vet jag. Men det är ganska få tjejer som spelar instrument 
överhuvudtaget. Dom som väl börjar spela kanske börjar nosa på improvisation. (Josephsson) 

 
Han tar också upp att han tycker det verkar vara en ”kvinnlig grej” att hålla på med flera 
saker och att killar oftare ”snöar in” på enskilda moment och blir väldigt bra på en sak. 
Han tror att det kan vara att tjejer och killar har olika målsättningar: 

 
Killar i femtonårsåldern t.ex. i den här åldern när man är på väg att börja gymnasiet och 
verkligen upptäcker att man vill satsa., så tänkte jag själv tanken att jag skulle bli världens 
bästa gitarrist liksom. Omogen tanke naturligtvis men jag tror inte att den tanken kommer till 
så många tjejer som håller på med musik. Jag tror att det kan vara andra drivkrafter kanske. 
Det kan va manligt och kvinnligt tror jag, för jag har aldrig hört någon tjej i femtonårsåldern 
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har sagt ”jag vill bli världens bästa sångerska eller världens bästa pianist”. Men det är i min 
bransch. (Josephsson) 

 
Goohde tar upp traditionen, att den manliga dominansen gör att det blir en killjargong. 
Han tvekar mycket i sina svar, men tror ändå att killjargongen kan göra det svårt för en 
tjej att veta hur hon ska förhålla sig. Han tar också upp risken att tjejer hamnar utanför: 
”Det kan nog bli ett klimat i, om det är en grupp, en traditionellt sett killdominerad, så 
kan det också bli fördomar från killarna som gör att tjejer stängs ute.” (Goohde) 
 
Även Berggren tar upp traditionen, att jazzen är och har varit en manligt dominerad 
musikstil. Även om det har funnits kvinnor med hela vägen, han nämner t.ex. Louis 
Armstrongs fru som spelade piano i Armstrongs band ”Hot Five”, så har de nyskapare 
han hört talas om alltid varit män: 

 
Många alltså, Louis Armstrong, alla liksom Roy Eldridge, Miles Davis, Dizzy Gillespie, John 
Coltrane. Alltså det är ju liksom, man kan rabbla hur många som helst som har varit manliga 
nyskapare och det är naturligtvis en utav orsakerna till att det har blivit färre tjejer som har 
varit attraherade kanske utav musiken som sådan att man, ja att man har saknat förebilder. 
(Berggren) 

 
Även Andersson tar upp det låga antalet förebilder som en av huvudorsakerna. De 
kvinnliga förebilder som finns är nästan alltid vokalister, precis som det kvinnliga 
inslaget i en ensemble ofta utgörs av en vokalist. Vidare tycker han att man då kan fråga 
sig varför det finns så få förebilder. Han tar upp traditionen som en av orsakerna. Om 
man t.ex. läser litteratur om hur det har varit och vad man har levt i för miljöer, kan man 
se att det har varit en väldigt mansdominerad och hård miljö, tycker han. Han säger att 
om han tänker tillbaka på hur det pratades i de kretsar som sysslade med 
improvisationsmusik när han själv började spela, så tycker han att tonen har förändrats 
mycket under de senaste tjugo åren. Han tycker att man har öppnat upp mer och är inte 
lika utestängande gentemot tjejer som man var då: 

 
Det var alltså väldigt (tvekar). Grabbigt perspektiv. Och det var väldigt mycket (tvekar), ja 
nästan lite omklädesrum, alltså omklädesrum mentalitet som jag tror att och som jag kände, 
att dom få tjejer som jag faktiskt spelade med på den tiden, som hade valt att slå sig in i det 
där, dom pratade på samma sätt. Så det var deras enda sätt att hantera det. Sen har det, sen har 
det ju blivit stora förändringar tycker jag. (Andersson) 

 
En annan anledning han tar upp är att den mesta jazzen tidigare var baserad på bebop 
och hardbop och att det traditionellt är genrer inom jazzen som han upplever tilltalar 
killar tidigare än tjejer. 
 

5.3.2 Passar jazz- och improvisationsmusik killar bättre än tjejer? 
Ingen av lärarna tycker att jazz och improvisationsmusik är en konstform som passar 
killar bättre än tjejer och särskilt fyra av dem är väldigt bestämda i sin uppfattning. 

 
Absolut inte. Om det [musik] är bra så är det bra, är det dåligt så är det dåligt, men det spelar 
ingen roll om det är en kvinna eller en man som spelar. (Hjorth) 
 
Nej, det är det inte. Det vägrar jag att svara ja på den frågan. Även om det finns, om det är 
99% killar i branschen så tycker jag inte man kan säga det alltså, utan det är andra krafter som 
gör att det är, det finns… Nej, jag tror att det har att göra med andra saker. (Josephsson) 
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Nej det tror jag absolut inte. Musik är väl, musik är musik på nåt sätt och det har ingen… Det 
skulle vara absurt att tänka sig att det skulle passa nån mer eller mindre. (Goohde) 
 
Nej, det gör det ju inte. Det finns inget belägg för det på nåt sätt. Det känns bara tokigt 
liksom, det kan det ju inte vara. Jag menar det finns ingen musikstil som passar bättre för 
tjejer än för killar liksom. (Berggren) 

 
De som skiljer ut sig lite i sina svar är Olin och Andersson. Olin säger såhär: 

 
Näe. Det finns ingen sån, näe (tvekar). Det passar båda könen lika bra, fast med olika, olika 
liksom (tvekar). Nej jag, det kan jag verkligen inte säga att det skulle passa bättre. Jag tror 
bara det tar lite längre tid för tjejer att, det är inte så att dom är liksom tjugotvå år och blir 
anlitade av alla killar i hela Sverige eller i hela USA, utan det är oftast unga killar som blir 
det. Men sen så lite längre upp i åldrarna så börjar det jämnas ut, då börjar tjejerna våga lite 
mer. Skiter i hur dom ser ut och hur dom låter och har dessutom förberett sig ganska väl. 
(Olin) 

 
Andersson tycker att om man definierar jazz som improviserad musik, så tycker han 
definitivt inte att det passar något av könen bättre eller sämre. Däremot om man 
definierar jazz som improvisationsmusik med rötter i bebopen eller hardbopen, så 
tycker han att det oftast är något som killar är intresserade av och anammar fortare än 
tjejer. Andersson tycker därför att det är viktigt att komma bort från den definitionen av 
jazz, han vill ha en bredare ingång till vad jazz är. 
 

5.3.3 Hur ska man gå till väga för att locka fler tjejer att spela jazz- och 
improvisationsmusik? 

Goohde säger att han inte har något bra svar på frågan. Hjorth tror att det kommer ta 
lång tid, men att könsfördelningen redan börjat ändras lite grand. Han säger att om man 
vill öka procentandelen tjejer som håller på med jazz och improvisationsmusik, så 
måste man börja någonstans och de har börjat på folkhögskolenivå. Han tror även det är 
viktigt att lyfta fram de kvinnliga musiker och förebilder som finns. Samtidigt 
reflekterar han över att eftersom det finns så få kvinnliga förebilder, så verkar en 
kvinnlig musiker vara en förebild bara i egenskap av att hon är kvinna. En manlig 
musiker verkar oftare förknippas med sitt instrument, medan en kvinnlig musiker 
förknippas mer med sitt kön. Han tror också att om andelen kvinnliga instrumental- och 
improvisationslärare ökar t.ex. i kulturskolan, så kommer även det att kunna locka fler 
tjejer att spela instrument och improvisera. Han påpekar att Fridhems folkhögskola är 
den enda skolan i världen som har en sådan konstruktion med en musiklinje för tjejer, 
och att det säger en del om vilket ”monster” den här frågan är.  

 
Min största önskan om allt hade varit frid och fröjd, så hade man ju inte behövt ha 
musiklinjen för tjejer på Fridhem heller utan då hade det varit. fifty-fifty, eller det hade inte 
gjort någon skillnad. Men det känns som att det är en väldigt lång väg att gå. (Hjorth) 

 
Olin tycker även hon att det är viktigt att öka antalet kvinnliga lärare på 
musikutbildningarna. Hon tycker också att förebilder är viktiga och att hon själv nästan 
alltid haft manliga musikaliska förebilder, men att hon senare tröttnat på det och aktivt 
letat upp skivor eller gått på konserter med kvinnliga instrumentalister och att det har 
hjälpt henne. 
 
Josephsson tar även han upp lärarna som en väg till jämnare könsfördelning. Han är av 
åsikten att om man vill att fler tjejer ska spela instrument och improvisera, så är det 
viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna från tidig ålder att utforska sitt instrument. 
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Särskilt att de låter eleverna upptäcka ”att man kan använda sitt instrument till mer än 
att t.ex. bara spela tre ackord”. 
 
Berggren säger precis som Hjorth att det inte bara finns en sak man kan göra för att öka 
antalet tjejer inom jazz och improvisationsmusiken, utan att man måste göra flera 
insatser. Han tycker att det finns många initiativ som är bra och hänvisar till just 
Fridhems folkhögskola med musiklinjen som vänder sig till kvinnliga instrumentalister. 
Han säger också att det är viktigt att de kvinnliga förebilder som finns får bra premisser 
när de presenteras. Han tycker t.ex. att den sexistiska inriktning som marknadsföringen 
av bl.a. populärmusiken har, skulle vara en ganska dålig idé att anamma för tjejer inom 
jazz och improvisationsgenrerna. Istället ska man lyfta fram kvinnliga förebilder som de 
skapande konstnärer och instrumentalister de är. Han tror också att det stora fokus som 
har legat på ekvilibristiska instrumentalister inom jazzen egentligen inte passar någon 
särskilt väl och dessutom inte säljer in musiken hos en särskilt stor publik. Breddar man 
musikformen som sådan och lyckas locka tjejer så lockar man nog samtidigt en större 
publik tror han.  
 
Andersson är inne på samma spår som Berggren, att han tycker man måste öppna upp 
musikformen, vad jazz är för något, så att folk kan känna sig välkomna i musiken. Han 
tar upp att fler tjejer är bandledare och att fler och fler tjejer skriver musik och att de i 
och med det blir förebilder för andra samt att det också blir en större balans i vad 
jazzmusik är. Han har en teori om att om man med jazzmusik menar improviserad 
musik, så tror han att den alltid kommer att finnas. Han tror att det alltid kommer finnas 
folk som är intresserade av att uttrycka sig improvisatoriskt och lyssna på musik som är 
improviserad. Däremot tror han att många av de genrer som finns inom jazzmusiken 
kommer att dö ut av ålder och han ser det inte som sin uppgift att se till att exempelvis 
bebopen eller tradjazzen måste få överleva. Andersson tycker det är viktigare att 
improvisationsmusiken får överleva och att så många som möjligt får möjlighet att 
använda sig av den och ha den som medel för sitt konstnärliga uttryck. Därigenom 
kommer fler folk att känna att de hör hemma i den musiken, menar han. 
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6 Analys och tolkning 
6.1 I vilken utsträckning finns ett genusperspektiv i metodik-

undervisningen i jazzensemble och improvisation? 
Berggren säger att han hoppas att han har ett genusperspektiv i sin undervisning på det 
sättet att han försöker vara uppmärksam på eventuella problem eller situationer där man 
kan hitta förklaringar ur ett genusperspektiv. Andersson tycker att det är ett lite för 
grovmaskigt nät att dela upp folk i könstillhörighet och pratar mer med sina elever om 
hur viktigt det är att bemöta alla utifrån ett individuellt perspektiv. Det finns dock ett 
intresse för genusfrågor både hos Berggren och hos Andersson, men de vet inte hur de 
skulle kunna jobba med dem. 
 
Både Andersson och Berggren tar upp att de upplevt problemsituationer med vokalister 
i ensembleundervisning. Berggren har en viktig synpunkt i att det ibland kan vara svårt 
att avgöra om elever eller studenter upplever att de behandlas annorlunda eller felaktigt 
på grund av könstillhörighet eller instrumenttillhörighet vilket särskilt gäller vokalister. 
Jag tycker det är viktigt att diskutera varför det är så och vad det kan vara som verkar 
bli svårt i undervisningen när man inkluderar instrumentet sång. Jag anser dock att det 
ligger en fara i att bara se till instrumentgruppen och problematisera enbart den. I 
intervjuerna tycker jag man ändå kan utläsa tydliga mönster för hur tjejer beter sig i en 
ensemble- eller improvisationssituation som är likadana för instrumentalister och 
vokalister, t.ex. rädsla för improvisation och tillvägagångssätt vid nya uppgifter. Dessa 
beteendemönster upplever jag inte har att göra med instrumentet sång. 
 
På grundval av dessa intervjuer bedömer jag att det, för två år sedan när undersökningen 
gjordes, inte fanns något genusperspektiv i metodikundervisningen i jazzensemble och 
improvisation. 
 

6.2 Har jazzensemble- och improvisationspedagoger i Sverige en 
medvetenhet om genusfrågor och påverkas deras undervisning i 
så fall av det? 

Av alla de sex intervjuade lärarna säger bara Josephsson att könsrelaterad problematik 
tagits upp under hans lärarutbildning men endast i en kurs. Josephsson är också den 
yngsta av lärarna med 2004 som sitt slutår på KMH. Kunskap om genusfrågor och hur 
man jobbar med dem behöver dock nödvändigtvis inte komma från en kurs under 
utbildningstiden. Kanske har lärarna fått fortbildning eller tillägnat sig kunskap om 
genusfrågor via böcker eller media. Den frågan hade jag inte inkluderat så svaret på det 
kan jag inte veta. Jag kan endast tolka lärarnas medvetenhet om genusfrågor via deras 
svar.  
 
Alla sex lärare har iakttagit tendenser till skillnader mellan hur killar och tjejer beter sig 
och agerar i en ensemble- eller improvisationssituation. Hjorth och Olin ger var sin 
tydlig bild av hur de upplever skillnaden mellan två extremtyper av killar och tjejer. De 
andra fyra svarar mer försiktigt. Josephsson tycker att det är svårt att avgöra om det 
beror på just könsrollen, eller om det bara har att göra med elevens personlighet, att 
han/hon beter sig på ett visst sätt. Goohde är inne på samma spår och menar att de som 
är i minoritet i en grupp har svårare att hävda sig själva. Det är oftast tjejerna som är i 
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minoritet och han menar att de därför inte tar lika mycket plats som de skulle behöva 
eller till och med skulle vilja göra. Berggren upplever att skillnaden mellan killar och 
tjejer är större på grundskollärarprogrammen än på musikerprogrammen på 
musikhögskolan. På grundskollärarprogrammen har de kvinnliga studenterna oftast inte 
så mycket erfarenhet av ensemblespel tidigare. Berggren menar att de kvinnliga 
studenterna på musikerprogrammen har ett större instrumentalt kunnande och därmed 
en större självsäkerhet i en ensemblesituation än grundskollärarstudenterna. Även 
Andersson kopplar samman skillnaden mellan tjejer och killars beteenden med deras 
musikaliska nivå. Han menar att bland elever som inte har kommit så långt i sitt 
utövande, tenderar killar att intressera sig mer för det tekniska och tjejer att vara mer 
intresserade av musikaliskt uttryck. En sammanställning av svaren på fråga 6 och 7 med 
alla tendenser de sex lärarna sammantaget iakttagit kan se ut så här:  
 
 
Tjejer Killar 
Dåligt självförtroende (3) Bra självförtroende (4) 
Svårt för att våga ”kasta sig ut” (2) Vågar ”kasta sig ut” (3) 
Rädda att göra fel, rädda att misslyckas (3) Orädda att göra fel (2) 
Självmedvetna (1) Mindre självmedvetna (1) 
Vill vara väl förberedda (1) Inte viktigt att vara förberedd (1) 
I vissa situationer blyga, tillbakadragna (3) Tar plats (1) 
Noggranna, ordningsamma (3) Mindre noggranna (2) 
Intresserade av uttryck (2) Intresserade av teknik (2) 
Fokuserade (1) Mindre fokuserade (1) 
Känsliga för kritik (1) -- 
 
 
Beteenden i ensemblesituation hos tjejer som har beskrivits av minst två lärare:  
• Dåligt självförtroende (3) 
• Rädda att göra fel, rädda att misslyckas (3) 
• I vissa situationer blyga, tillbakadragna (3) 
• Noggranna, ordningsamma (3) 
• Svårt för att våga ”kasta sig ut” (2) 
• Intresserade av uttryck (2) 
 
Beteenden i ensemblesituation hos killar som har beskrivits av minst två lärare: 
• Bra självförtroende (4) 
• Vågar ”kasta sig ut” (3) 
• Orädda att göra fel (2) 
• Mindre noggranna (2) 
• Intresserade av teknik (2) 
 
Det är svårt att säga ifall lärarnas upplevelser speglar det faktiska skeendet på 
lektionerna eller ifall lärarnas upplevelser endast är deras personliga tolkningar som 
utgår från deras förväntningar på eleverna. Alltså, att de förväntar sig att tjejer 
respektive killar ska bete sig på ett visst sätt och därför tolkar in skeendet i lektionen 
efter det. Alla lärarna är dock noga med att poängtera att det är generaliseringar de 
presenterar och att det finns avvikelser från dessa hos både killar och tjejer. De 
beteenden som ändå beskrivs utgör motsatsförhållanden – killar är på ett sätt och tjejer 
är det rakt motsatta. Trots dessa tydliga bilder upplever jag att är flera av lärarna är 
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motvilliga att koppla ihop detta med könsroller. Man anger hellre andra orsaker som 
spelnivå, instrumenttillhörighet, personlighet och minoritet. Dessa orsaker kan 
naturligtvis också spela en stor roll, men man kan hitta underliggande orsaker även till 
dessa i de könsroller som finns i samhället. Mer om detta i diskussionsdelen. 
 
Alla lärare har iakttagit skillnader i beteenden mellan killar och tjejer, men bara en av 
lärarna upplever inte att det är någon skillnad för honom att undervisa enkönade eller 
blandade grupper. Flera av lärarna sätter också skillnaderna de sett mellan killar och 
tjejer i samband med musikalisk nivå – ju lägre nivå, desto större skillnad mellan könen. 
Fyra av lärarna upplever att det blir mycket trevligare stämning i gruppen och roligare 
att undervisa när det är blandade grupper. Josephssons erfarenhet är att jargongen i 
enkönade grupper ofta går till överdrift och blir en negativ faktor i undervisningen och 
att det därför blir trevligare stämning i blandade grupper. Andersson pratar i termer om 
att man ”rundar av sina kanter” i blandade grupper och försöker vara lite mer 
diplomatisk. Även han pratar om den hårda jargong som kan uppstå när det bara är 
killar i en grupp. 
 
Att ha blandade grupper i jazz- eller improvisationsundervisning innebär i de flesta fall 
att det visserligen är både killar och tjejer med, men att det är stor övervikt på antalet 
killar i en ensemble. Det innebär också att den eller de tjejer som är med, oftast har sång 
som huvudinstrument. Flertalet av lärarna tar upp att det varit svårigheter i 
undervisningen med vokalister. Andersson menar att vokalistrollen varit förbisedd och 
att man ofta försökt stöpa in denna på ett onaturligt sätt i ensemblen. Även Olin berättar 
att vokalisterna ofta har känt sig åsidosatta och att det även kan bli så att tjejerna som är 
instrumentalister ”liksom allierar sig” med killarna i ensemblen, vilket lämnar 
vokalisten utanför ytterligare. 
 
Att medvetet ha grupper med bara tjejer verkar i många fall vara effektivt men ofta även 
problematiskt. Det vittnar alla fyra lärarna om, som har undervisat grupper med enbart 
tjejer. Problemet verkar ofta vara att tjejerna både sätter en etikett på sig själva som ”B-
laget” som inte spelar lika bra som ”A-laget”, men också att andra i deras omgivning – 
kompisar, studiekamrater, lärare – tänker likadant (Berggren, Hjorth, Olin, Andersson, 
Josephsson). Berggren talar om det som att de tjejgrupper som gör så, själva har ställt 
sig i en skamvrå. Han upplever att det kan vara väldigt kämpigt som lärare att försöka 
ge rätt stöd till en sådan grupp, så att de tar sig vidare i både sin musikaliska och sociala 
utveckling. Det positiva verkar ändå vara att många tjejer vågar mer i rena tjejgrupper 
och att de då kan stärka varandra både musikaliskt och socialt (Berggren, Olin, 
Josephsson, Hjorth). 
 
Goohde och Andersson säger sig inte ha upplevt några problem i sin undervisning som 
har berott på könsskillnader. Goohde hänvisar till den goda stämning mellan eleverna 
som finns på skolan där han undervisar. Han upplever inte heller att det är någon 
skillnad för honom att undervisa enkönade respektive blandade grupper. Han menar att 
det som gör skillnad i hans undervisning är gruppens nivå och inte sammansättningen 
av eleverna. Andersson säger sig inte heller ha upplevt könsspecifika problem. Däremot 
upplever han att det har uppstått problem för sångarna i ensembleverksamheten och det 
gäller även manliga sångare. Han menar att vokalistrollen inte har införlivats i 
ensembleundervisningen på ett tillfredsställande sätt och att många jazzensemblelärare 
fortfarande inte har hittat ett bra sätt att förhålla sig till det. Även han upplever att den 
största faktorn för hur han undervisar är gruppens nivå. Intressant att notera är att 
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varken Goohde eller Andersson har erfarenhet av att undervisa grupper med enbart 
tjejer.  
 
I intervjuerna framkommer att det, trots lärarnas försäkran om att deras exempel är 
generaliseringar och att det finns undantag, finns tydliga roller för hur killar och tjejer 
beter sig i en ensemble- eller improvisationssituation. Detta särskilt i yngre åldrar och 
bland elever som inte har kommit så långt i sin musikaliska utveckling. De fyra lärare 
som uppgett att de varit med om problemsituationer som de upplever har uppstått på 
grund av dessa könsskillnader, har alla gjort sin egen hemmasnickrade modell för hur 
de handskas med detta med olika strategier för hur de antingen bemöter, undviker eller 
förebygger konflikter i sin undervisning.  Olin och Hjorth som undervisar på 
musiklinjen för tjejer upplever jag ha fler verktyg och ha gått djupare in i 
könsdiskussionerna än de andra fyra lärarna. Olin upplever att man får vara försiktig 
med att utsätta tjejer för vad de uppfattar som obehagliga situationer. Man får till 
exempel ta hänsyn till att tjejer ofta vill vara mer förberedda. Hon menar att det 
underlättar för tjejerna att våga mer, både för vokalister och instrumentalister. Dock så 
säger Olin att hon fortfarande håller på att experimentera med metoder för hur hon kan 
handskas med de situationer som kan uppstå. Hjorth uttrycker sig i termer av att han 
tillåter sig att ”trixa” eller ge extra uppmuntran till kvinnliga elever. Även Josephsson 
och Berggren uttrycker sig i termer av uppmuntran eller till och med övertalning. De två 
lärarna som inte upplever att de varit med om problemsituationer som uppstått på grund 
av könsskillnader, Andersson och Goohde, har aldrig undervisat rena tjejgrupper. Det är 
också de lärarna som mest uttrycker en motvilja mot att beskriva skillnader i killars och 
tjejers beteenden. Olin säger att hon har funderat mycket själv kring dessa frågor och 
drar paralleller till andra yrken, att det nog kan finnas samma anledningar till att man tar 
den manliga chefen istället för den kvinnliga, men hon undrar mycket vilka de 
anledningarna är. Berggren säger till och med rätt ut att han inte har fått någon 
fortbildning i genusmedvetenhet eller genuspedagogik, men att han är väldigt 
intresserad av ämnet och gärna skulle vilja ha det. Lärarna skiljer sig åt sinsemellan på 
olika sätt och är medvetna om olika situationer som de alla handskas med på olika sätt. 
De ger antingen stereotypa exempel på skillnader i killars och tjejers beteenden eller så 
vill de helst inte se att det finns någon skillnad, det är individperspektivet som är 
viktigast för dem. Utan att lägga en värdering i detta är min slutsats att alla sex lärarna 
är ganska omedvetna om genusfrågor och att denna omedvetenhet påverkar deras 
undervisning i hög grad, eftersom de inte har tydliga förklaringsmodeller eller verktyg 
att handskas med i de situationer som kan uppstå i undervisningen. 
 

6.3 Könsfördelningen i jazz- och improvisationsmusik – vad beror 
den på och vad kan man göra för att förändra den? 

Alla lärarna har oftast blandade grupper i sin undervisning, men könsfördelningen är 
knappast jämn. Fyra lärare (Hjorth, Olin, Josephsson och Andersson) gjorde 
siffermässiga uppskattningar om könsfördelningen i ensemblerna de undervisar i. Om 
man räknar ut ett genomsnitt av antalet killar och tjejer lärarna angav blir andelen tjejer 
1,9 av 10. I en ensemble bestående av fem personer innebär det att det finns en tjej med, 
men bara nästan två. Tjejen som finns med är oftast vokalist och den eventuella andra 
tjejen är instrumentalist, men kan även hon vara vokalist. De tjejer som spelar 
instrument spelar ofta piano eller något blåsinstrument, sällan bas, gitarr eller trummor. 
Alla lärarna talar om uppdelningen vokalister (tjejer) och instrumentalister (killar). 
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Här är en sammanställning av de anledningar till könsfördelningen i jazz- och 
improvisationsmusik som lärarna sammantaget nämnt: 
 

• Få kvinnliga förebilder för instrumentalister, de kvinnliga förebilder som finns 
är oftast vokalister (alla lärarna) 

• Tjejer lär sig i tidig ålder att det är pinsamt att göra fel (en lärare) 
• En stängdhet bland män i jazzbranschen gör det svårt för kvinnor att få plats (en 

lärare) 
• Samma anledningar som i andra yrken till att man tar den manliga chefen istället 

för den kvinnliga (en lärare) 
• Färre tjejer får tidigt hålla på med improvisation i instrumentalundervisningen 

(en lärare) 
• Instrumentallärarna ger inte tjejer samma uppgifter som killarna (en lärare) 
• Killar har lättare för att ”snöa in” på enstaka saker, tjejer vill oftare hålla på med 

flera saker (två lärare) 
• Unga killar och tjejer har olika målsättningar med sitt musicerande (två lärare) 
• Traditionen – manlig dominans (tre lärare) 
• Den manliga dominansen ger upphov till en killjargong som kan vara svårt för 

en tjej att förhålla sig till (tre lärare) 
• Grabbigt perspektiv, ”omklädesrumsmentalitet” i hur man pratar, som de få 

tjejer som finns ofta har anpassat sig till (två lärare) 
• Fördomar från killar gör att tjejer stängs ute (två lärare) 
• Den mesta av jazzen var tidigare baserad på bebop eller hardbop, vilket är 

genrer inom jazzen som tilltalar killar tidigare än tjejer (en lärare) 
• Killar uppmuntras mer och tidigare än tjejer att spela instrument och hålla på 

med jazz (tre lärare) 
 
Ingen av lärarna tycker dock att jazz och improvisationsmusik är en konstform som 
passar killar bättre än tjejer, flera av dem är väldigt bestämda i sin uppfattning. Bra 
musik är bra musik, dålig musik är dålig musik tycker de flesta. Josephsson menar till 
exempel att även om det skulle vara 99% killar i musikbranschen så beror det inte på 
musiken utan på andra saker. I Olins svar hittar jag exempel på något som kan vara 
sådana ”andra saker” som Josephsson syftar till. Olin har märkt att det oftast tar längre 
tid för tjejer att etablera sig som jazzmusiker än det kan ta för killar. Hon menar att det 
kan finnas unga killar som är tjugotvå år och blir anlitade av musiker i till exempel hela 
Sverige eller hela USA, men att det knappt finns några lika unga tjejer som får liknande 
möjligheter. Först lite längre upp i åldrarna börjar det jämna ut sig, då tjejerna ”vågar 
mer, skiter i hur dom ser ut och hur dom låter och dessutom har förberett sig ganska 
väl” (Olin). En lärare avviker lite från de andras åsikter om att jazz och 
improvisationsmusik passar båda könen lika bra. Andersson menar visserligen att om 
man definierar jazz som improviserad musik så tycker han definitivt inte att det passar 
något av könen bättre eller sämre. Men om man med jazzmusik menar 
improvisationsmusik med rötter i bebopen eller hardbopen, så menar han att det oftast 
är något som killar är mer intresserade av och därför anammar fortare än tjejer. Därför 
tycker han det är viktigt att komma bort från den definitionen av jazz, han vill ha en 
bredare ingång till vad jazz är.  
 
Det är också hans ingång till vad man kan göra för att locka fler tjejer att spela jazz och 
improvisationsmusik, att man måste öppna upp musikformen, vad jazz är för något, så 
att fler känner sig välkomna i musiken. Berggren är inne på samma spår och tror 
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dessutom att om man breddar musikformen så kan man locka ny publik. Han menar 
också att man måste göra flera samlade insatser, inte bara enstaka spridda, och hänvisar 
till musiklinjen för tjejer på Fridhems folkhögskola som ett bra initiativ. Han tycker 
även att det är viktigt att de kvinnliga musiker och förebilder som finns, får bra 
premisser när de presenteras. Han menar att det är viktigt att de presenteras som 
musiker och skapande konstnärer och inte som sexobjekt, som ofta kan vara fallet inom 
till exempel populärmusiken. Även Hjorth menar att man inte bara kan göra punktvisa 
insatser, men att man ändå måste börja någonstans, och han och hans kollegor har börjat 
på folkhögskolenivå, på Fridhems folkhögskola. Det är den enda jazzskolan i sitt slag i 
världen som har en sådan konstruktion med en särskild jazzlinje för tjejer (Hjorth). 
Både positiva och negativa reaktioner finns på denna företeelse. Samma kritik som har 
riktats mot Berggrens rena tjejgrupper – att de riskerar att bli ”B-laget” – har riktats mot 
linjen (Hjorth, Olin). Men även samma positiva kommentarer finns – tjejerna vågar ofta 
mer och har större möjligheter att utvecklas i sin egen takt. Det är svårt för mig att säga 
om fördelarna väger upp nackdelarna, med lärarnas upplevelser som enda utgångspunkt. 
Mer om detta i diskussionsdelen. En annan viktig väg till jämnare könsfördelning som 
både Hjorth, Olin och Josephsson nämner, är att öka antalet kvinnliga lärare på musik-
utbildningarna. Josephsson är även av åsikten att alla lärare borde uppmuntra sina 
elever att utforska sina instrument improvisatoriskt, att man faktiskt kan använda sitt 
instrument till mer än att ”bara spela tre ackord”. Flera av lärarna menar också att det är 
viktigt att lyfta fram de kvinnliga förebilder som finns. 
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7 Diskussion  
Jag kommer i diskussionen att använda samma rubrikindelning utifrån mina tre 
delsyften som i min analys. Efteråt följer förslag till nya frågeställningar eller 
forskningsområden som utkristalliserats ur mitt arbete. 

7.1 I vilken utsträckning finns ett genusperspektiv i metodik-
undervisningen i jazzensemble och improvisation? 

Svaleryd (2002) skriver att genus i arbetet som pedagog handlar om en medvetenhet 
kring föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge könen, samt ett 
förhållningssätt och en medvetenhet om den makt den egna yrkesrollen ger att antingen 
vidmakthålla rådande genussystem eller omskapa dem. De två metodiklärarna Berggren 
och Andersson har vid intervjutillfället inte ett genomtänkt genusperspektiv i sin 
ensemblemetodikundervisning. Detta förvånade mig inte. Genusforskningen är ett 
livligt och fortfarande relativ ungt fält (Hirdman, 2001; Vetenskapsrådet, 2003) och har 
på senare år etablerats som en självklar del i den akademiska världen. Även Andersson 
upplever personligen detta, att forskningen kring genusperspektiv aktualiserats mycket 
mer först på senare år. De flesta av de intervjuade lärarna genomgick också sin 
pedagogiska utbildning under 80-90-talen, varför begreppet genusperspektiv eller genus 
antagligen inte hade hunnit lanseras och tillämpas i deras metodikkurser. Detta är 
tråkigt och dessutom lagvidrigt, eftersom det ganska länge har funnits och finns tydliga 
föreskrifter om att ett jämställdhets- och genusperspektiv ska införlivas och praktiseras i 
undervisningen i skolan (SFS 1985:1100). Jag hade hoppats att åtminstone Josephsson, 
som genomgick sin utbildning 2000-2004, skulle ha fått erfarenheter och kunskaper om 
genus och jämställdhetsarbete. Han kunde dock bara minnas att det togs upp en gång i 
ett ämne. Det är ungefär vad jag minns från min egen utbildningstid, vilket också var en 
av mina ingångar till att göra detta arbete. Jag hoppas att det kan bidra till att aktualisera 
genuspedagogiken på alla undervisningsnivåer och understryka vikten av att aktivt 
arbeta med jämställdhet och genusfrågor i metodikundervisningen. Om situationen ser 
likadan ut på de andra musikhögskolorna så är genusperspektivet i metodik-
undervisningen i jazzensemble och improvisation, som det ser ut nu, tyvärr i princip 
obefintligt. Som jag ser det beror det inte på en ovilja från lärarnas håll att jobba med 
dessa frågor, tvärtom, utan jag tror det beror på förlegade strukturer samt omedvetenhet 
och okunskap bland lärare och studenter på utbildningarna. 
 

7.2 Har jazzensemble- och improvisationspedagoger i Sverige en 
medvetenhet om genusfrågor och påverkas deras undervisning av 
det? 

I mina intervjuer med lärarna använde jag termen ”könsroll” istället för ”genus” på 
grund av att jag förutsatte att lärarna inte skulle känna till den korrekta definitionen av 
termen genus. Detta eftersom det som sagt fortfarande är ett relativt nytt begrepp 
(Vetenskapsrådet, 2003; Hirdman, 2001). Jag tänkte att det skulle bli lättare att förstå 
mina frågor ifall jag använde ett mer konkret ord som könsroll. Det är dock en äldre och 
snävare term som idag ersatts av genus (Vetenskapsrådet, 2003). Jag borde ha ställt 
frågor som tydligare kunde utröna deras kunskaper eller kunskapsbrister i termerna 
genus, genusperspektiv, genuspedagogik, och sedan ställt vidare frågor om var eller hur 
de förvärvat sin eventuella kunskap. Jag var ändå tvungen att avgränsa mig för att inte 
empirin skulle bli ohanterligt stor för en uppsats av den här storleken. 
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Genussystemets bärande principer är könens isärhållande med en manlig dominans och 
överordning (Hirdman, 2001). Genus i pedagogiskt arbete handlar om pedagogens 
medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar på de bägge könen. Det 
handlar även om ett förhållningssätt och en medvetenhet om den makt den egna 
yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem 
(Svaleryd, 2002, s.30). De sex intervjuade lärarna i min undersökning beskriver 
beteenden hos killar och tjejer som utgör motsatsförhållanden, som vore de tagna direkt 
ur Hirdmans (1988; 2001) genusforskning eller ur Wahlströms bok Flickor, pojkar och 
pedagoger (2003). De stämmer även väl överens med de beteenden och upplevelser 
som musikerna och lärarna beskrev i Gustafsson och Sjögrens artikel (1999). Jag tycker 
det är viktigt att poängtera att lärarna i min undersökning och i Gustafsson och Sjögrens 
artikel alla talar utifrån sina egna upplevelser och att det inte finns möjlighet att ta reda 
på huruvida dessa upplevelser stämmer överens med det faktiska skeendet. Man kan 
heller inte veta ifall detta stämmer överens med hur eleverna upplever samma 
situationer. Dock är det intressant att jämföra och se hur slående lika dessa upplevelser 
är. 
 
Jag bedömer att lärarna i hög grad upplever skillnader mellan killar och tjejer i en 
undervisningssituation. Även de lärare som först svarar tvekande eller till och med 
nekande på frågan ifall det finns skillnader i killars och tjejers beteenden, uttrycker 
sedan, antingen i svar på andra frågor eller när de tänkt efter lite, flera påfallande 
skillnader. Deras sätt att beskriva dessa och situationerna som kan uppstå i 
undervisningen, upplever jag ibland uttrycker en känsla av vanmakt, en känsla av att 
inte kunna påverka situationen. Kajsa Svaleryd beskriver att den medvetna pedagogen 
kan se vad problemet beror på samt utarbeta en handlingsplan för att föregripa 
problemet (2002). Alla sex intervjuade lärarna i min undersökning upplever jag vara 
engagerade och kompetenta pedagoger, men den genusmedvetenhet och handlingsplan 
som Svaleryd pratar om tycker jag inte finns hos dem. Orsaken till detta tror jag, precis 
som vad gäller bristen på genusperspektiv i ensemblemetodiken, absolut inte beror på 
ovilja från lärarnas sida utan på förlegade strukturer och omedvetenhet som gör att 
lärare – både män och kvinnor – oavsiktligt upprätthåller obalansen i musiklivet, skolan 
och hela samhället.  
 

7.3 Vad beror könsfördelningen i jazz- och improvisationsmusik på 
och vad kan man göra för att förändra den? 

I min analys av min empiri och med hänvisning till tidigare forskning har jag kunnat 
hitta ett antal möjliga orsaker till vad könsfördelningen i jazz- och improvisationsmusik 
beror på och vad man skulle kunna göra för att förändra situationen.  
 

7.3.1 Rådande genusstrukturer i samhället 
Yvonne Hirdman kallar det för genuskontraktet, systemet att könen hålls isär, men det 
kan även tillämpas inom andra områden och skulle lika gärna kunna kallas för 
”klasskontraktet” eller ”etnicitetkontraktet” (min tolkning). Grunden för detta är 
gruppernas isärhållande, segregation, och att en av grupperna utgör norm för den andra 
gruppen, som därmed är underordnad normen (Hirdman, 2001). Som tjej kan, får eller 
bör du sjunga och spela piano (Malmborg, 2005) och som kille kan, får eller bör du 
spela gitarr, bas, eller trummor. Avviker du från normen så blir du varse det, antingen 
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genom direkta kommentarer eller genom hur du blir behandlad, i värsta fall blir du 
utfryst och mobbad (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Ett exempel på det är när 
Svante Thuresson ibland sjöng på Nalen och istället för uppmuntrande tillrop fick 
riktiga gliringar av sina medmusikanter för det (Bruér, 2006). En annan viktig del i 
orsaken till jazzens snedvridna könsfördelning är bristen på kvinnliga förebilder som är 
instrumentalister, vilket nästan alla lärarna i mina intervjuer nämner.  
 
Hur kan man då göra för att förändra situationen? Rådande genusstrukturer i samhället 
är inte statiska utan föränderliga (Hirdman, 2001) och även om det går långsamt så går 
de att omskapa. Det är naturligtvis ett gigantiskt arbete som bedrivs på många olika 
nivåer, där var och en måste ta sitt ansvar och våga ifrågasätta sina egna förväntningar 
och fördomar. Bristen på kvinnliga förebilder är däremot en lite enklare fråga, i alla fall 
i jämförelse med att förändra genusmedvetenheten i samhället. Här har jag några 
konkreta förslag. Det finns fantastiska kvinnliga förebilder inom alla instrumentgrupper 
och det är därför viktigt att börja med att synliggöra och framhäva dem, för att locka 
yngre tjejer att spela instrument. Festivalarrangörer och institutioner skulle kunna 
införliva ett genusperspektiv i sin verksamhet och därmed förhoppningsvis få ett mer 
jämställt utbud. Ungdomar och barn kunde man nå på ett mer direkt sätt genom att till 
exempel göra skolturnéer med band som har en statistiskt jämställd uppställning (Plats 
på scen, 2006), för att synliggöra de kvinnliga förebilder som finns. Den senare delen av 
förslaget har redan börjat göras i olika projekt och samarbeten, bland annat projektet 
Perfect Harmony (2007) med föreningen Impra, Kungl. Musikhögskolan och Sveriges 
Jazzriksförbund som samarbetspartners. 
 

7.3.2 Musikutbildningarnas och medias fokusering på analyserbar jazz 
Från att ha varit en musikform som utövades på gehör och övades i ensamhet eller 
”one-to-one” (Lindgren citerad i Knudsen, 2006 s. 20), har jazzen under senare delen av 
1900-talet institutionaliserats. Knudsen skriver att institutionaliseringen och 
marginaliseringen av jazz har gett upphov till fenomenet jazzlärare som utbildar 
jazzlärare och att det har bidragit till en ökning av bebopbaserad mainstreamjazz som 
lättare kan analyseras, vägas och mätas, än annan jazzmusik. Just nu i mitt skrivandes 
stund pågår i Sverige en livlig debatt om vad jazz är, bland annat i tidningen Orkester 
Journalen, där den äldre generationen med Wigh (2007) i spetsen, möter motstånd från 
den yngre som representeras av Schönning (2008). Under festivalen Swedish Jazz 
Celebration 2008 anordnades även ett seminarium om just detta ämne, med namnet Vem 
behöver genrer? (Swedish Jazz Celebration, 2008). Det ena lägret vill ha en snävare 
definition av jazz som t.ex. ”jazzmusikaliska improvisationer och swing” (Wigh, 2007) 
eller musik med rötter i bebop eller hardbop. För den oinvigde innebär detta ingen 
större skillnad musikaliskt i jämförelse med Nicholsons definition av bebopbaserad 
mainstreamjazz (citerad i Knudsen, 2006, s. 13). Det andra lägret vill ha en öppnare 
definition som snarare handlar om att bredda musikformen till att handla om all 
improviserad musik överhuvudtaget (H. Andersson, 2006; Berggren, 2006; Swedish 
Jazz Celebration, 2008). Jazzutbildningarna har varit viktiga för jazzmusikens status 
men har enligt min åsikt haft bieffekten att de ytterligare har cementerat den redan 
könssegregerade situationen, bland annat genom de genrer de baseras på. Andersson är 
den enda av lärarna i mina intervjuer, som specifikt nämner genrer inom jazzen som en 
faktor som lockar killar respektive tjejer olika mycket. De andra lärarna pratar dock om 
”teknik” och att ”spela fort” som element som intresserar killar i högre grad än tjejer, 
d.v.s. musikaliska element som är grundläggande i bebop/hardbop. 
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Jag tycker därför, precis som Andersson och Berggren, att man borde öppna upp 
definitionen av vad jazz är, för att fler ska känna sig välkomna i musiken. 
 

7.3.3 En cementering på musikutbildningarna av rådande genusstrukturer  
Flera av lärarna i mina intervjuer upplever att killar har lättare för att ”snöa in” på 
enstaka saker, tjejer vill oftare hålla på med flera saker. Det verkar dock ha mycket med 
uppmuntran att göra, från kompisar och från lärare men mycket även hemifrån. Några 
nämner också att unga tjejer och killar har olika målsättningar med sitt musicerande –
tjejer är mer intresserade av melodier och uttryck och killar är mer intresserade av 
teknik. Teknik kan man mäta och man kan då också se vem som är ”bäst”, vilket i 
killgrupper kan ge upphov till konkurrens och tävling (Svaleryd, 2002). Inte bara 
likriktningen mot den bebopbaserade mainstreamjazzen har fått sin borg i mycket av 
utbildningsväsendet inom jazzen. Det hårda klimatet och jargongen som den manliga 
dominansen kan föra med sig (Andersson, 2006; Josephsson, 2006; Olin, 2006; 
Berggren, 2006; Bruér, 2007), verkar även ha fäste i utbildningarna. 
 
Jag anser att alla anledningar till den snedvridna könsfördelningen i jazz och 
improvisationsmusik som lärarna tagit upp, inte är unika för jazzen utan återfinns i hela 
samhället. I Enbäck och Lidströms studie om musiklärares medvetenhet om 
genusproblematiker i skolan kunde de se att lärarna hade svårt att se hur föreställningar 
om genus upprätthålls eller hur dessa skulle kunna förändras. Detta på grund av att 
hierarkin i klassrummet är så vanlig att de normer som råder upplevs som naturliga 
(Enbäck & Lidström, 2006). På samma sätt tror jag att det är med anledningen att det 
inte finns så få kvinnliga instrumentalister. Precis som Josephsson uttrycker under sin 
intervju (2006) att han tror att elevers första instrumentlärare påverkar dem med på 
vilket sätt lärarna uppmuntrar och vilka uppgifter de ger, så handlar säkert de lärarna 
bara utefter vad de upplever vara ”naturligt”. Precis som föräldrar gör när de ger sin son 
en grävskopa i present eller en docka till sin dotter.  
 
För att förändra den här situationen anser jag att det måste ske en uppryckning i 
fortbildningen för alla musiklärare så man har möjlighet att införliva ett 
genusperspektiv i sin undervisning och med pedagogikens hjälp jobba för ett mer 
jämställt musikliv. En annan idé kan vara att starta fler utbildningar och kurser med jazz 
och improvisationsmusik, som vänder sig enbart till tjejer. Kanske jazzkollo för tjejer 
liknande den popkolloverksamhet som Marit Bergman drog igång år 2003 i Hultsfred. 
Det är då viktigt att man gör noggranna efterforskningar om varför man gör detta, så det 
inte handlar om att ”förändra” tjejerna, fallgropen som Svaleryd (2002) skriver om. 
Kanske bör man istället starta 50/50% jazzkollo där könsuppdelad undervisning ingår 
som en del i kursen.  
 
Fyra av lärarna i mina intervjuer har upplevt problem eller konfliktsituationer i 
ensembleundervisningen som de upplever berodde på könsskillnader, vilket ofta handlar 
om en olust och rädsla hos kvinnliga musiker för improvisation. Även Lövstrand (2003) 
kom fram till samma sak i sin undersökning. Hon menar däremot att denna rädsla inte 
har funnits hos dem alltid utan att den skapats av fördomar, attityder och osäkerhet 
grundade i de sociala mönster som finns i samhället. Jag menar, precis som Lövstrand, 
att improvisation borde vara ett återkommande moment i instrumentalundervisningen 
för alla barn. Jag anser även att man bör införliva ett genusperspektiv i all 
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metodikundervisning på musikhögskolorna. Studenterna på musikhögskolorna som går 
metodikutbildningar kommer i sin tur att undervisa morgondagens musikergeneration 
och även morgondagens musiklärare. I Knudsen (2006) tydliggörs till exempel 
fenomenet jazzlärare som utbildar jazzlärare. Som metodikundervisningen ser ut nu är 
det stor risk studenterna oavsiktligt och omedvetet vidarebefordrar förlegade negativa 
genusstrukturer. De medvetandegörs inte om dem, hur man skulle kunna jobba för att 
bryta dem och därmed förhoppningsvis bidra till att förändra och balansera den 
snedvridna könsfördelningen inom jazzen. Mina förslag är varken nya eller egentligen 
mina egna, det är i själva verket saker som enligt vår svenska lag ska genomföras i alla 
skolor och på alla utbildningar. Det har bara inte hunnit dit än. Jag vill med den här 
uppsatsen ge det arbetet en knuff i rätt riktning genom att belysa den bristfälliga 
situationen. 
 
Reliabiliteten skulle naturligtvis ha varit större om intervjuer gjorts med lärare från alla 
musikhögskolor i Sverige, men detta var inte möjligt eftersom uppsatsens storlek är 
begränsad. På grund av de sex lärarnas stora likheter i många av sina svar, bedömer jag 
ändå resultatet som en god fingervisning om hur genusfrågor behandlas i 
undervisningen i jazzensemblemetodik på musikhögskolor i Sverige och hur 
verksamma jazzensemblepedagogers medvetenhet om genusfrågor ser ut.  
 
Det har dock gått två år sedan intervjuerna gjordes och jag upplever att det har hänt 
oerhört mycket sedan dess, vad gäller aktualisering av jämställdhetsfrågor. Under våren 
2006 när jag började på mitt arbete, var jag med och startade föreningen Impra 
(www.impra.se), som verkar för att främja och synliggöra kvinnliga musiker som 
arbetar med improvisation. Jag upplever att både jazzutbildningar och konsertarrangörer 
har börjat visa ett stigande intresse för hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågor. 
Flera av lärarna jag intervjuade upplever jag också började fundera vidare i ämnet, H. 
Andersson bad t.ex. om att få mina intervjufrågor för att använda som 
diskussionsunderlag med sina studenter. Det är viktigt att uppmärksamma alla bra 
initiativ som tas, för att inte hamna i en känsla av att inget går att förändra. Det är dock 
inte det här arbetets uppgift utan jag hoppas att t.ex. Impra och andra organisationer och 
medier kommer jobba med det. Med det här arbetet vill jag lyfta frågorna om vad som 
kan behöva förändras, för i glädjen över att saker och ting går framåt och utvecklas får 
man samtidigt inte glömma bort att undersöka och lyfta fram det som fortfarande kan 
bli bättre. 
 

7.4 Nya frågor 
Undersökningen upplever jag som sagt påverkade flera av de intervjuade lärarna till att 
börja tänka vidare kring genusfrågor i deras undervisning. Själv hoppas jag att jag har 
kommit ytterligare några steg i synliggörandet av mina egna fördomar och 
förväntningar på både manliga och kvinnliga musiker och elever. Under arbetets gång 
och nu när jag färdigställt uppsatsen har dock flera lösa trådar och frågetecken 
utkristalliserats. Frågor jag tycker skulle vara intressanta för vidare forskning är: 
 

• En djupare analys av jazzens strukturer, likt den som gjordes av konstmusikens 
strukturer i Plats på scen (Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, 
2006). Hur ser den rådande könsmaktordningen ut inom jazzen?  

• Vad är det som gör det svårt att ha med sång i jazzensembleundervisning? Är 
det en genusfråga eller instrumentfråga? Eller både och? I så fall på vilket sätt? 
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• En studie ur både elevperspektivet och lärarperspektivet för att kunna kartlägga 
tydliga exempel på hur man skulle kunna jobba genuspedagogiskt i 
ensembleundervisning. Hur upplever ungdomar – både tjejer och killar – att de 
blir behandlade av sina lärare? Får de samma bemötande och möjligheter till 
utveckling? Och hur upplever läraren/lärarna att de gör när de undervisar?  

• Hur är situationen för manliga vokalister? Upplever de att de är i samma 
situation som kvinnliga vokalister, eller upplever de att de har det svårare eller 
lättare än kvinnorna? 

• Vad finns skrivet om kvinnliga jazzmusiker i Sverige? I världen? Jag efterlyser 
en grundlig kartläggning av detta. 

• Är antalet kvinnliga instrumentalister konstant sedan 1980-talet, eller har antalet 
ökat eller minskat? Vad än utfallet är, vad beror det i så fall på? 
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Bilaga 1: Intervjufrågorna 
Bakgrundsfrågor 

1. Vilket är ditt huvudinstrument? Spelar du fler instrument? 
2. Vilken/vilka musikutbildning/ar har du gått?  
3. I vilka sammanhang undervisar du?  

- privat / kulturskola / gymnasium / folkhögskola/ högskola / kurser/annat? 
- I vilka ämnen undervisar du? (sång / instrumental / enskild / ensemble) 

4. Hur ofta förekommer grupper med både tjejer och killar blandat? 
-  Hur är fördelningen mellan könen i dessa grupper? 
-  Växlar dominansen mellan killar och tjejer? Hur är proportionen? 

5. Hur ofta förekommer grupper med enbart killar eller enbart tjejer? Hur stor 
andel av de grupperna är med enbart tjejer? 

 
Om könsroller och undervisning i jazz-/improvisationsmusik 

6. Tycker du att det finns egenskaper eller beteenden som är typiskt kvinnliga eller 
manliga i en ensemble- eller improvisationssituaion? Kan du i så fall ge 
exempel? 

7. Upplever du att killar och tjejer tar sig an en uppgift på samma sätt? Om inte, 
hur skiljer sig deras arbetssätt? 

8. Kan man bemöta killar och tjejer på samma sätt i en ensemble-/grupp-
/improvisationssituation? Ska man göra det? Varför/varför inte? 

9. Har du någon gång varit med om att det uppstått problem eller konflikter i en 
undervisningssituation i ensemble- eller improvisation, som du upplevde 
berodde på könsskillnader? Berätta och ge exempel? 

10. Om du jämför hur det är att undervisa blandade och enkönade grupper, är det 
någon skillnad? Är det olika villkor?  

- blandade eller enkönade grupper? I så fall, på vilket sätt? 
- grupper med endast tjejer eller endast killar? I så fall, på vilket sätt?  

11. Upplevde du att du under din musikhögskoleutbildning fick beredskap inför och 
verktyg att hantera eventuella problem eller konflikter relaterade till 
könsskillnader i kommande undervisningssituationer? I så fall på vilket sätt och 
i vilken omfattning? 

a) I vilken utsträckning skedde detta inom ramen för jazzensemble- och 
improvisationsmetodiken? 
b) (Till metodiklärarna) Har du ett genusperspektiv i din 
metodikundervisning? I så fall på vilket sätt? 

12. Hade (/har) ni någon kurslitteratur om det eller fick ni hänvisningar (/hänvisar 
ni) till annan litteratur/artiklar/media om könsskillnader i en 
undervisningssituation? 

13. Brukar du göra utvärderingar med dina elever? Har det hänt att könsrelaterad 
problematik tagits upp direkt eller indirekt? I så fall, hur var din reaktion på det? 

 
Om könsskillnader och könsfördelning i jazz- och improvisationsmusik 

14. Vad tror du det beror på att så få tjejer spelar jazz och improvisationsmusik?  
15. Är jazz- och improvisationsmusik en konstform som helt enkelt passar killar 

bättre än tjejer? 
16. Hur ska man gå till väga för att få fler tjejer att spela jazz och 

improvisationsmusik?  
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Bilaga 2: Sammanställning av lärarnas bakgrund 
 
Mattias Hjorth 
• Kontrabasist, spelar även piano, trummor och fiol. 
• Utbildad på Skurups folkhögskola och Musikhögskolan i Malmö 1992-96 på programmet 

Instrumental- och Ensemblelärare med annan genre (IE) 
• Undervisar på Fridhems folkhögskola (ensemble, diskussionsforum och instrumental-

undervisning) och på Musikhögskolan i Malmö (improvisation, ensemble, instrumental-
undervisning). 

 
Maggi Olin 
• Pianist, spelar även trummor, dragspel och sjunger. 
• Utbildad på Fridhems folkhögskola, Berklee College of Music – jazz composition and 

arranging 1984-90, sammanlagt motsvarande fyra års heltidsstudier, och Musikhögskolan i 
Malmö 1999-2001 – pedagogisk påbyggnadsutbildning. 

• Undervisar på Skurups folkhögskola (ensemble, instrumentalundervisning), Fridhems 
folkhögskola (ensemble, instrumentalundervisning) och Musikhögskolan i Malmö 
(Ensemble, instrumentalundervisning) 

 
Magnus Josephsson 
• Elgitarrist, spelar även trummor, piano och elbas. 
• Utbildad på Rytmus Musikgymnasium, KMI ettårig förutbildning, Fridhems folkhögskola 

och Kungl. Musikhögskolan Instrumental- och Ensemblepedagog utbildningen med 
afroamerikansk inriktning (IEAa) 2000-2004. 

• Undervisar på Betel folkhögskola (improvisationsensemble, bruksensemble, afroteori, gitarr 
i grupp). 

 
Håkan Goohde 
• Elgitarrist, spelar även trummor och piano. 
• Utbildad på Kalix folkhögskola, Musikhögskolan i Piteå Instrumental- och 

Ensemblelärarutbildningen med afroamerikans inriktning (IEAa) 1993-96, Kungl. 
Musikhögskolan (IEAa) 1996-97. 

• Undervisar på Kulturama – estetiskt gymnasium samt eftergymnasial utbildning 
(musikteori, gehör, ensemblespel, improvisation, arrangering, songwriting, 
instrumentalundervisning) och Kungl. Musikhögskolan (jazzgehör). 

 
Sven Berggren 
• Trombonist, spelar även piano, bas, gitarr och trummor. 
• Utbildad på Lunds Universitet Musikvetenskap 20 p och på Musikhögskolan i Malmö – 

klassisk musikerutbildning med pedagogisk inriktning 1976-80, 
Improvisationspedagogutbildning 1980-82. 

• Undervisar på Kungl. Musikhögskolan (ensemble, ensemblemetodik, trombon). 
 
Hans Andersson 
• Kontrabasist, spelar även elbas och piano. 
• Utbildad på Musikhögskolan i Malmö – improvisationspedagogutbildning 1983-85 och 

Berklee College of Music – musikerutbildning 1987-88. 
• Undervisar på Musikhögskolan i Malmö (ensemblemetodik, ensemble, improvisation, 

instrumentalundervisning). 

  


