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Sammanfattning 
Titel: Genrebredd i flöjtundervisning – en kvalitativ intervjustudie kring flöjtpedagogers 

undervisning på musik- och kulturskola 

Författare: Hila Lideberg 

När jag hade flöjtlektioner på kulturskola värderades inte musiken efter genrer. Min 

upplevelse var att flera olika genrer förekom lika ofta på lektionerna. När jag senare 

sökte in till musikhögskolan och var tvungen att välja genre rubbades denna bild och jag 

frågade mig vad min roll som flöjtpedagog kommer vara. Ska jag nischa mig inom en 

genre, eller ska jag kunna lära ut lite av varje?  

Syftet med studien är att få en bild av vad flöjtpedagoger har för uppfattning kring 

genrebredd i sin undervisning på musik- och kulturskola. Studiens forskningsfrågor är:  

• Vad har tre flöjtpedagoger i södra Sverige för uppfattning kring genrebredd i sin 

undervisning på musik- och kulturskola?

• Vilka faktorer ligger till grund för val av genre(r) vid flöjtlektioner på musik- och 

kulturskola? 

Datainsamlingen har skett via kvalitativa intervjuer; tre flöjtpedagoger i södra Sverige 

har intervjuats.  

I litteraturgenomgången finns en beskrivning av olika genrer och dess kännetecken, 

samt en historisk överblick av musik- och kulturskolan som verksamhet och hur den 

fungerar idag.  

Resultatet visar att samtliga intervjuade flöjtpedagoger ser ett ansvar i att visa på 

genrebredd i sin flöjtundervisning. De ser även orkestern som en hjälp till att presentera 

ny musik för eleverna. Istället för att välja repertoar utifrån genre väljer ofta 

pedagogerna musik som är flöjtistisk och lättillgänglig för eleverna. Även elevens eller 

pedagogens musikaliska intressen spelar in vid val av repertoar. Hur mycket dessa 

intressen påverkar undervisningen är olika hos informanterna.  



Nyckelord: Genrebredd, flöjt, musik- och kulturskola, musikundervisning 

Abstract 
Title: Diverse genres in flute teaching – a qualitative interview study on flute educators´ 

teaching at the community school of music and art 

Author: Hila Lideberg 

When I had flute lessons at the community school of music and art, music was not 

valued according to genres. My experience was that several different genres were 

equally common in the lessons. When I later applied to Malmö Academy of Music, and 

had to choose a genre, this idea was disrupted and I asked myself what my role as a 

flute teacher would be. Should I specialize myself within a genre, or should I be able to 

teach a little of each? 

The purpose of the study is to get a picture of flute educators´ understanding of diverse 

genres in their teaching in the community school of music and art. The research 

questions are: 

• How to three flute educators in southern Sweden understand diversity of genres in 

their teaching at the community school of music and art? 

• What factors form the basis of the choice of genre(s) for flute lessons at the 

community school of music and art? 

The data collection has been done through qualitative interviews: three flute educators 

in southern Sweden have been interviewed. 

In the literature review, there is a description of different genres and its characteristics, 

as well as a historical overview of the Swedish community school of music and art as an 

activity and how it functions today. 

The result shows that all interviewed flute educators see a responsibility in presenting 

diverse genres in their flute teaching. They also see the orchestra as an opportunity to 

presenting new music to the students. Instead of choosing a repertoire based on genre, 



the teachers often choose music that is idiomatic to the flute and that is easily accessible 

to the students. Even the pupil's or the educator's musical taste plays a role in the 

selection of the repertoire. To what degree their musical tastes influence the selection of 

repertoire is different among the informants. 

Keywords: Diverse genres, flute, the community school of music and art, music 

education 
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1. Inledning 
När jag sökte till lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö frågades det efter 

vilket huvudinstrument jag hade och vilken genre jag sökte in på. Genre, tänkte jag, 

varför ska jag välja en genre? Hur ska jag veta vilken genre jag vill hålla på med i fem 

hela år, och hur ska jag veta vilken genre jag har nytta av i mitt senare arbetsliv? Jag 

hade knappt pratat om genre under mina flöjtlektioner förut. Vi spelade vad jag 

uppfattade som alla möjliga genrer. Lite av varje, och så trodde jag att det skulle 

fortsätta. För jag skulle ju bli lärare på kulturskola, och för det måste jag väl kunna flera 

genrer lika bra för att kunna ge mina elever en bred grund att stå på?  

Det visade sig att jag var ganska ensam om att känna på det här sättet. Att många redan 

hade valt sin genre som de satsade helhjärtat på. Men okej, tänkte jag, jag väljer klassisk 

genre, för flöjt är väl ändå ett klassiskt instrument. Det är tryggast för mig, då slipper 

jag improvisation. Notbaserad undervisning, perfekt.  

Denna situation har under hela min undervisning fått mig att fundera på genrens roll i 

min framtid som flöjtpedagog. Hur ser det ut bland flöjtpedagoger på musik- och 

kulturskolor, vad tycker de om genrebredd? Spelar lärarens egna intressen in på 

undervisningen? Får elever välja själva? Jag blev helt enkelt nyfiken på vilka faktorer 

som påverkar val av genre vid flöjtlektioner på musik- och kulturskolor, och valde 

därför att undersöka detta genom intervjuer med flöjtpedagoger. 

Med begreppet flöjtpedagog syftar jag på lärare som undervisar i tvärflöjt. Det kan 

hända att de lärare jag intervjuar undervisar i fler typer av flöjter, som till exempel 

blockflöjt eller traversflöjt, eller fler typer av träblåsinstrument eller andra instrument. 

Så länge de även undervisar i tvärflöjt så kommer de att beskrivas som flöjtpedagoger i 

den här studien.  

I sin bok om kulturskolor beskriver Sandh (2015) hur dess verksamhet skiljer sig från 

den obligatoriska skolan vad gäller kursplaner och mål. Endast ett fåtal har gjort egna 

kursplaner, vilket gör att undervisningen på musik- och kulturskolor kan se väldigt olika 

ut. Ofta är det helt upp till läraren själv. Även Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) 
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belyser musik- och kulturskolornas olikheter och menar att lokala intressen och 

traditioner har betydelse för hur verksamheten är upplagd i varje kommun. 

Det finns olika tankar kring om det är en lärares ansvar att ge en bredd inom genre. 

Fostås (2002), som skrivit en didaktisk bok om instrumentalundervisning, ställer sig 

frågan om det går att kräva att instrumentallärare ska kunna flera genrer. Detta till följd 

av att fler elever är öppna för fler genrer, och så även instrumentallärare. Dessutom 

problematiseras utövningen av de genrer som inte är ens egna. Hur undervisar vi i 

sådana genrer på ett respektfullt sätt? Hon frågar sig också vilka broar som skulle kunna 

byggas om fler satsade på genrebredd och vad detta skulle göra med 

instrumentalundervisningen. Även Sandh (2015) diskuterar detta ansvar och menar att 

det ligger hos kulturskolan att kunna ge en bredd med anledning av att barnen själva 

inte säkert vet vilka alternativ som finns. Forskarna Westvall och Carson (2014) 

utrycker sig på följande sätt. 
 
Både elever och musiklärarstudenter gagnas av en bredare och mer 
genreomfattande musikutbildning med tanke på att vårt samhälle präglas av en allt 
större etnisk och kulturell mångfald (s. 118). 

Författarna menar här att genrebredd i undervisningen kan ses som en spegling av 

samhället, vilket därmed är positivt för både elever och musiklärarstudenter (Westvall 

och Carson, 2014). 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Jag undersöker flöjtpedagogers syn på genrebredd i sin undervisning för att jag vill ta 

reda på vilka faktorer som ligger till grund för val av genre vid lektioner på musik- och 

kulturskola. Det här vill jag göra för att förstå huruvida jag har ett ansvar att ge en 

genrebredd under mina lektioner i min framtida roll som flöjtpedagog. Studiens 

forskningsfrågor är: 

• Vad har tre flöjtpedagoger i södra Sverige för uppfattning kring genrebredd i sin 

undervisning på musik- och kulturskola?

• Vilka faktorer ligger till grund för val av genre(r) vid flöjtlektioner på musik- och 

kulturskola?  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2. Litteraturgenomgång
I följande kapitel redogör jag för de begrepp som förekommer i studien. Jag ger en  

historisk överblick av musik- och kulturskolans verksamhet, samt en beskrivning av 

undervisningen vanligtvis ser ut idag. Vidare beskriver jag vanligt förekommande 

genrer på musikhögskola, på musik- och kulturskola samt i flöjtböcker. 

Litteraturgenomgången består av både tidigare forskning och andra typer av källor, 

exempelvis musikhögskolornas hemsidor och böcker om musik- och kulturskolor samt 

musikundervisning. 

2.1. Musik- och kulturskola 
Det som idag många kallar för kulturskolor kommer ursprungligen från de kommunala 

musikskolorna som erbjöd undervisning i musik. Många musikskolor har senare vidgats 

för att ge undervisning i fler konstformer, så som dans och teater, och kallas därför 

kulturskolor (Kulturskoleutredningen, SOU 2016:69). Eftersom detta inte gäller alla 

musikskolor har jag valt att använda begreppet musik- och kulturskola. I vissa fall 

skriver jag det begrepp som författaren har använt.  

Sandh (2015) använder begreppet kulturskolor i sin bok om denna verksamhet, och 

använder följande definition för att förklara begreppet. 

En professionell pedagogisk verksamhet, främst för barn och ungdom på deras 
fritid, skild från förskola, den obligatoriska skolan och gymnasieskolan, som 
innehåller olika samverkande konstarter, och där barn, ungdom, det professionella- 
och amatörkulturlivet möts (s. 12). 

Här beskrivs begreppet enligt Sandh (2015) i form av vilka verksamheten riktar sig till 

och vad verksamheten erbjuder. Musik- och kulturskolan styrs inte av nationella 

styrdokument, till skillnad från den obligatoriska skolan, vilket är något som ska värnas 

enligt Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69). De menar att avsaknaden från 

styrdokument ger möjlighet till större elevinflytande. När Sveriges Kommuner och 

Landsting bjöd in till rådslag i maj 2015 deltog cirka 80 personer från hela landet i syfte 

att tydliggöra mål och frågeområden i sitt arbete med barn och ungas kulturutövande. 

Under rådslaget kom deltagarna fram till följande text, som beskriver målet med musik- 

och kulturskolornas verksamhet. 
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Kulturell allemansrätt 
Deltagarna var överens om att musik- och kulturskolornas övergripande mål är alla 
barns rätt att utöva och ta del av kultur. Verksamheten ska tydliggöra kulturens 
samhällsnytta – genom kreativt och lustfyllt skapande läggs en demokratisk grund 
för våra framtida kulturproducenter och konsumenter. Kommunen ska tillstå en 
kulturgaranti – en slags kulturell allemansrätt, där målet är att nå ut till alla och att 
verksamheten kan erbjuda både bredd och spets. Kunskapen och den integrerande 
effekten för med sig en hållbar kultur- och samhällsutveckling (Kulturskolornas 
framtid, 2015, s. 3). 

I citatet ovan står det om alla barns rättigheter att vara en del av kulturen och vad 

musik- och kulturskolan som verksamhet kan göra för att nå alla barn. Forskaren 

Gustafsson (2000) poängterar att musik- och kulturskolan inte främst finns för att 

utbilda framtidens professionella musiker. Istället är verksamhetens mål att vara 

tillgänglig för så många som möjligt.   

2.1.1. Historia 

Kulturskolerådet (2019) beskriver hur den svenska kommunala musikskolan kom till 

under 1940-talet, först i liten skala för att sedan växa kraftigt under 1960-talet. Syftet 

med denna verksamhet var att erbjuda instrumentundervisning för alla, oavsett 

ekonomiska förutsättningar. Instrumentalundervisningen hade förekommit tidigare än 

så, men då genom till exempel militärmusikkåren, kyrkan eller läroverken. För de som 

hade råd förekom även privat undervisning.  

I slutet av 1980-talet startade en utveckling då många kommunala musikskolor övergick 

till att bli kulturskolor. Detta innebar att verksamheten vidgades till att även innefatta 

undervisning i andra estetiska ämnen. Sandh (2015) konstaterar att kulturskolorna, 

liksom musikskolorna, inte bildades över en natt. Istället var det en process som bara 

blev, och år 2015 hade 63 procent av musikskolorna utvecklats till kulturskolor.  

2.1.2. Undervisning utan ramar 

Under den kommunala musikskolans tidiga år var det främst musiker, och inte 

pedagoger som undervisade (Sandh, 2015). Därmed bestämdes den musikaliska 

inriktningen av vilka musiker som fanns tillhands, vilket gjorde att piano, gitarr och 

blåsorkestrar var vanligast i verksamheten. Det fanns inte heller någon pedagogisk 

modell för hur verksamheten skulle bedrivas, även denna avgjordes av läraren vilket 

gjorde att undervisningen såg väldigt olika ut beroende på vilken lärare som 
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undervisade. Detta styrker Gustafsson (2000), som menar att lärarens personlighet 

präglade undervisningen. Vanligt var att tidigare restaurang- eller militärmusiker 

rekryterades som lärare, även om de inte hade någon bakgrund som pedagoger. Vidare 

diskuterar Gustavsson (2000) studier kring musikundervisningens historia och 

sammanfattar en studie av Torgil Persson (1998) med följande ord.  

En viktig slutsats är att den kommunala musikskolan ofta anknöt till tidigare 
traditioner på orten, såväl inom som utom det allmänna skolväsendet (Gustavsson, 
2000, s. 44). 

Här konstateras att ortens musikaliska tradition ofta speglades i musikundervisningen 

(Gustafsson 2000). Persson (1998) poängterar att denna slutsats endast gäller de fyra 

kommuner som berörs i avhandlingen, och därmed inte är generell för alla Sveriges 

kommuner. Fostås (2002) presenterar ett begrepp som hon kallar miljøorientert 

intstrumentalundervisning (s. 39) som innebär att undervisa eleven så att hen kan bli 

delaktig i det lokala musiklivet. Det handlar då dels om att spela den repertoar och genre 

som vanligtvis spelas i orten, men också att öva eleven i samspel och egen övning. 

Även flera år senare ser musik- och kulturskornas verksamhet olika ut i olika 

kommuner. Olikheterna gäller bland annat traditioner och musikliv, samt tillgången på 

lärare och lokaler, menar forskaren Holmberg (2010). Sandh (2015) menar att varje 

skola får olika förutsättningar då de styrs och finansieras kommunalt och beskriver 

nedan svårigheten med att förklara musik- och kulturskolor med gemensamma begrepp. 

Det blir lätt som att beskriva äpplen och päron och sedan inse att det även finns sex 
ananasfrukter. Och en hamburgare (s. 29). 

Sandh menar att det är svårt att ge en gemensam beskrivning av verksamheten då 

musik- och kulturskolorna skiljer sig så mycket åt. Det styrker även Olsson (1994) som 

i sin studie skriver att det är svårt att rättvist beskriva undervisningen på musik- och 

kulturskolor så att alla lärare känner igen sig. Pedagogisk erfarenhet kan till viss del 

jämföras med hur det såg ut vid musik- och kulturskolans tidiga år. Trots att det idag 

rekommenderas så krävs ingen lärarlegitimation för att få arbeta på musik- och 

kulturskola (Lärarförbundet, 2016).  
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2.1.3. Undervisning utifrån spelbok 

Olsson (1994) presenterar noteringar som han gjort från observationer av 

musikundervisning under åren 1975–1989. En av noteringarna från just 

instrumentalundervisningar handlar om spelböcker. Olsson skriver att ”Läraren, eleven, 

spelboken och notstället var det mest självklara i lektionsrummet.” (s. 12) och menar att 

spelboken är den främsta utgångspunkten gällande notmaterial. Han menar också att 

spelboken styrde progressionen eftersom de observerade pedagogerna följde principen 

”nästa melodi blir ny läxa till nästa gång” (s. 12). Detta ser Olsson (1994) som en fara 

och citerar Becker (1993) som skriver följande.  

Böcker har en förmåga att få en att vilja vända blad, dvs komma vidare. Det är lätt 
att glömma att musiken är huvudsaken, inte antalet låtar man har spelat. Att spela 
en bok från pärm till pärm kan bli ett styrande mål (Olsson, 1994, s. 24). 

Här beskrivs hur spelböcker kan ta fokus från själva musiken och att målet blir att ta sig 

igenom boken. 

Holmberg (2010), vars avhandling behandlar musik- och kulturskolans verksamhet, 

skriver i sitt resultat att spelboken har ersatts mot lösblad. Detta med anledning av att 

lärare vill serva eleverna och därför väljer musik som eleverna redan känner till. Hon 

redogör också för den förändring som skett kring lärares ideal och kring förutsättningar 

på musik- och kulturskolan. Inga tidsramar presenteras, istället beskriver hon det som 

förr och nu. Nedan beskrivs tendenser från förr gällande relationen mellan lärare och 

elev samt målet med undervisningen.  

Tendensen är att det tidigare ansågs som viktigt att undervisningen skulle leda till 
musikaliskt hantverkskunnande genom ansträngning och övning. Instrumentteknisk 
skicklighet har hög prioritet och musiken väljs därför utifrån vilken möjlighet den 
ger att träna färdigheten. Musiken ska hela tiden vara tillräckligt svå̊r, så att inte 
eleven stagnerar i sin utveckling. Som stöd i detta arbete finns olika spelböcker 
som erbjuder en genomtänkt progression utifrån instrumentets förutsättningar. […] 
Det finns en tradition kring instrumentet som för med sig viss musik och ett visst 
sätt att lära sig hantverket. Läraren får en kunskapsförmedlande roll i denna 
undervisning eftersom hon eller han är den som bär ansvaret och styr innehållet i 
lektionerna. Det är också genom sin egen skicklighet och kunnighet på 
instrumentet som läraren blir en auktoritet i undervisningen. Eleven får rollen som 
uthållig, snäll och foglig, där det är viktigt att kunna anpassa sig till lärarens agenda 
(s.111). 

Holmberg (2010) beskriver här att målet med undervisningen förr handlade om att bli 

bra på sitt instrument genom hårt arbete. Musiken valdes utifrån att träna färdigheter för 

att uppnå instrumenttekniska färdighet och skulle därför ligga på en utmanande nivå. 
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Därav fyllde instrumentets respektive spelbok, med sin genomgående progression, en 

viktig funktion. Traditionen kring instrumentet avgjorde musik och tillvägagångssätt. 

Läraren, som var skicklig på sitt instrument, styrde undervisningen medan den uthålliga 

eleven skulle lyssna och lära. Vidare beskriver Holmberg hur dessa områden visar sig i 

nu-tid, vilket innebär tiden för Holmbergs undersökning, det vill säga 2010.  

Tendensen är även här att undervisningen ska leda till musikaliskt 
hantverkskunnande, men detta ska ske genom att läraren på olika vis skapar 
förutsättningar för lärande och ett innehåll i undervisningen som eleven kan 
acceptera. […] Elevens musiksmak får hög prioritet i undervisningen när elever 
själva har inflytande över om de ska lära sig spela ett instrument på sin fritid. 
Deltagandet framstår som ett val och något som elever provar på som vilken annan 
fritidsaktivitet som helst. Lärarnas roll blir att stötta eleverna i deras 
musikutövande och i deras val av musik, vilket ställer krav på repertoarbredd och 
kunnighet i den musik som eleverna önskar spela. Dessutom ska undervisningen 
leverera en musikalisk upplevelse direkt eftersom eleverna anses ha dålig 
uthållighet och inte ha tillräckligt tålamod för att öva. Lärarens uppgift blir i detta 
sammanhang att kunna förenkla musiken så att eleven kan lyckas spela det som 
han/hon vill. Eleverna kategoriseras som starka, aktiva och självständiga, där det 
inte tycks råda något tvivel om att de både vill och kan ta ansvar för sitt eget 
lärande (s. 111–112). 

I stället för hårt arbete för eleven beror nu vägen till musikaliskt hantverkskunnande på 

hur läraren kan utforma undervisningen på ett sätt som passar eleven. Då eleven själv 

väljer om de vill spela ett instrument får också elevens musiksmak en stor roll i 

undervisningen vilket kräver att läraren kan den musik som eleven vill spela. Läraren 

ska stötta eleven och förenkla musik så att den passar elevens nivå. Till skillnad från 

förr då eleverna sågs som snälla och fogliga, ses de nu som starka och självständiga.  

2.1.4. Undervisning utifrån elevernas intresse 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) menar att musik- och kulturskolan ska vara 

inkluderande och låta eleverna påverka, både när det gäller verksamheten i stort, men 

även när det gäller lektionerna. På följande sätt förklarar Kulturskoleutredningen en 

inkluderande musik- och kulturskola.  

Den bör även låta barnen möta främmande och smalare kulturyttringar och ge 
möjlighet till fördjupning när barnen så önskar. Barns och ungas egna kulturella val 
bör tas på allvar och förtjänar ett likaberättigande gentemot kultur som inte ligger 
inom deras referensram (s. 167). 

Här beskrivs det ansvar som en inkluderande musik- och kulturskola har. 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) menar att eleverna ska få chans att möta nya 

kulturyttringar, men även ges chans för fördjupning. Vidare beskrivs i utredningen att 
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det finns många musik- och kulturskolor som låter eleverna påverka undervisningen. 

Dessa skolor vill låta elevernas erfarenheter ligga till grund för verksamheten och vill 

möta eleverna i deras egen kultur. Gustafsson (2000) berättar om läraren Knut Brodin 

som undervisade i musik under mitten av 1900-talet. Brodin menade att 

musikundervisningen skulle handla om elevens musikupplevelse och utveckla elevens 

skapande. Därför lät han eleverna spela den musik som intresserade dem, vilket 

Gustafsson beskriver med följande ord.  

Lösningen för Brodin var att låta ungdomar sjunga sådana sånger som bäst 
motsvarade de intressen och känslor som de hyste, och sådana sånger fann man 
främst i den samtida jazzrepertoaren (s. 154). 

Citatet ovan beskriver hur Brodin lät eleverna styra musikvalet. Under den tid då Brodin 

undervisade var jazzmusiken ny och populär i Sverige, speciellt bland ungdomar 

(Gustafsson, 2000). Brodin blev kritiserad, både för sitt arbetssätt och för att han tog in 

just jazzen i undervisningen. Det fanns åsikter om att jazzen erotiserats och därmed inte 

var lämplig för ungdomar. Brodin kritiserade i sin tur de lärare som han ansåg hämmade 

glädjen i musiken och elevens musikupplevelse. Trots det faktum att Brodin arbetade 

inom den obligatoriska skolan är det intressant att göra en jämförelse mellan då och nu, 

eftersom Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) visar att det nu blivit vanligt att forma 

musikundervisningen efter eleven. Fostås (2002) diskuterar just elevens val av repertoar  

i sin didaktiska bok om instrumentalundervisning, och menar att all musik som eleven 

önskar inte är lämplig. Vissa låtar kan vara för svåra för eleven vilket senare kan 

upplevas som ett nederlag. Hon föreslår istället att läraren väljer ut ett antal låtar som 

ligger inom ramen för vad eleven kommer klara av. Läraren presenterar och spelar upp 

låtarna, och eleven får sedan välja sin favorit att öva på. Hon menar också att eleverna 

inte alltid kan veta vad de vill spela, och föreslår att lärare ska presentera ny musik för 

dem enligt citatet nedan.  

Vi har også ansvaret for å flytte grensesteiner, for å åpne dører til nye rom og 
trekke frem repertoarstykker som eleven slett ikke har ønsket seg hvis de hade visst 
hva stykene hade å gi dem! Her gjelder det å finne frem til nøkler og innfallsporter: 
”Jeg har en fornemmelse av at du vil like dette stykket, men jeg er ikke sikker. Er 
du villig til å prøve? Dette er jo temmelig forskjellig fra musikk som du er vant til å 
spille, men jeg tror for eksempel at du vil få liv i rytmen i dette stykket! Den er litt 
spesiell, men jeg skal vise deg noen øvertriks.” (Fostås, 2002, s. 210). 

Fostås (2002) skriver här ett exempel på hur lärare kan presentera musik som eleven 

inte känner igen och menar att det är lärarens ansvar att presentera ny musik. Hon menar 

!8



att läraren, som kan se elevens progression, kan hitta musik som utmanar på rätt nivå 

och som kan ge eleven en musikalisk upplevelse.  

2.2. Genrer 
När jag skriver genrer, menar jag olika typer av musikstilar. Detta avsnitt börjar med en 

sammanställning av vilka genrer som är sökbara inom ämneslärarutbildningar vid 

musikhögskolor i Sverige. Därefter presenteras de mest representerade genrerna på 

musikhögskolorna i förhållande till musik- och kulturskolan. Slutligen sammanfattar jag 

hur genrer representeras i vanligt förekommande flöjtskolor. 

2.2.1. Genrer vid musikhögskolor 

Vid ansökning till samtliga av Sveriges olika musikhögskolor ska den sökande välja en 

genre. Detta gäller både för kandidatutbildningar inom musik och för 

ämneslärarutbildningar. Nedan gör jag en sammanställning av de genrer som kan sökas 

inom ämneslärarutbildningarna på de olika musikhögskolorna. Följande är namnen på 

musikhögskolorna, följt av den förkortning som jag använder i tabellen: 

Musikhögskolan i Malmö, MHM; Högskolan för scen och musik, HSM; 

Musikhögskolan Ingesund, MHI; Musikhögskolan i Piteå vid Luleås tekniska 

universitet, LTU; Musikhögskolan vid Örebro universitet, ORU; och Kungliga 

musikhögskolan, KMH. Genrerna är skrivna på det sätt som de presenteras av 

musikhögskolorna på respektive hemsida.  

!9



Tabell 1. Sammanställning av vilka genrer som presenteras inom ämneslärarutbildningen vid de olika 

musikhögskolornas hemsidor. (Göteborgs universitet, 2019), (Karlstads universitet, 2019), (Kungliga 
musikhögskolan, 2019), (Luleå tekniska universitet, 2018), (Musikhögskolan i Malmö, 2019), (Örebro 
universitet, 2019). 

Det vi ser av tabellen är att alla musikhögskolor erbjuder klassisk genre. Afro, som 

nämns som en genre på Musikhögskolan i vid Örebro universitet, ORU, förklaras av 

forskaren Johansen (2014) i sitt kapitel i boken Musik för alla. Där beskriver Johansen 

begreppet afro som musik med afro-amerikanskt ursprung. Enligt forskaren Borgström 

Källén (2014) har jazz eller improvisationsbaserad musik dessa rötter. Vidare menar hon 

att även pop och rock kan sättas inom ramen för afro-musik. Med detta som bakgrund 

kan vi anta att rad två innebär ungefär samma genre för MHI, LTU, och ORU, medan 

MHM och HSM har delat upp genren i två, det vill säga jazz och pop/rock, respektive 

improvisation och pop/rock.  

När jag ser denna tabell funderar jag på om de musikhögskolor med färre genre-

alternativ ger en större genrebredd. Med det menar jag att ORU skulle kunna täcka in 

fler genrer under begreppet afro, än vad till exempel MHM skulle kunna täcka in i 

begreppet jazz. I vilket fall syns inte möjligheten att blanda klassisk musik med någon 

annan genre, förutom i MHM:s alternativ blandad genre. Jag har valt att inte göra större 

efterforskningar i detta, utan visar endast tabellen för att ge en bild av hur 

MHM HSM MHI LTU ORU KMH

Klassisk Klassiskt Klassisk 
musik

Klassisk 
inriktning

Klassiskt Otydligt på 
hemsidan

Jazz Improvisation Rytmisk och 
improviserad 
musik

Jazz/
rockinriktning

Afro

Folk- och 
världsmusik

Världsmusik Folkmusik

Pop/rock Pop/rock

Blandad 
genre

Singer-
songwriter

Sång– 
genrefri 
ingång
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musikhögskolorna presenterar valbara genrer på respektive hemsida. Det ska också 

tilläggas att KMH antagligen också erbjuder olika genreval. Anledningen till att de inte 

syns i tabellen är att jag inte hittat något om detta på deras hemsida.  

2.2.2. Genrer på musik- och kulturskola 

Enligt Holmberg (2010) kan valet av instrument i förlängningen även innebära ett val av 

genre. Som exempel förklarar hon hur en fagottlärare har en viss repertoar som hör till 

instrumentet och en tradition för hur repertoaren ska spelas och läras ut. Vidare skriver 

hon om två alternativ till att förhålla sig till elevernas önskemål som gäller andra 

musikstilar än de som enligt tradition hör till exempelvis fagott.  

Gillar eleverna pop, rock, techno eller hiphop kan lärarna i en del fall sträcka sig 
till att använda denna musik och låta eleverna spela den på fel instrument. Men 
omvända exempel finns också där lärarna inte anser musik av det här slaget som 
tillräckligt substantiell för att anse den vara värd att ägna något utrymme (s. 177). 

Holmberg (2010) beskriver här hur vissa lärare kan ta sig an elevernas musiksmak och 

låta eleverna spela på sina instrument, även om dessa instrument ursprungligen inte hör 

till genren. Andra lärare avstår från musiken och anser att den inte är värd att lägga tid 

på.    

Nedan förklarar jag vissa genrer som går att utbilda sig inom på musikhögskolorna och 

redogör för hur vanligt förekommande de är i undervisningen på musik- och 

kulturskola. 

Klassisk musik 

Den klassiska musiken, som även kan kallas för konstmusik, beskrivs som seriös och 

exklusiv musik enligt forskaren Sundin (1978). Även västerländsk konstmusik är ett 

liknande begrepp som behandlas i Holmbergs (2010) studie. Där konstateras att den 

västerländska konstmusiken representeras av instrument som tvärflöjt, klarinett, fiol och 

trombon. Även symfoniorkester och klassisk balett är begrepp som Holmbergs 

informanter använder för att exemplifiera västerländsk konstmusik.  

Forskaren Salvesen (2014) menar i sitt kapitel i boken Musik för alla att den klassiska 

musiken länge har varit dominerande i all form av musikundervisning i Europa. Detta 
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bekräftar även Sandh (2015) som skriver att den västerländska klassiska musiken hade 

en stark ställning vid musik- och kulturskolornas start.  

Jazz 

I Sverige har jazzens plats i musikundervisningen har blivit mer och mer självklar i allt 

från musik- och kulturskolor till musikhögskolor (Johansen, 2014). Johansen beskriver 

problematiken med att förklara denna typ av musik, eftersom genrens gränser hela tiden 

vidgas och en förklaring skulle kunna bidra till att låsa dessa gränser. Men trots detta 

skriver författaren om några begrepp som alla grundar sig i jazzens tradition. Ett av dom 

är improvisation, som finns i de flesta jazzformer. En vanlig typ av improvisation är 

solistisk improvisation, som vanligtvis kallas för att sola. Här är solisten fri att uttrycka 

sig samtidigt som resten av ensemblen stöttar solisten i bakgrunden. Därför krävs ett bra 

lyssnande, så kallade gehörsfärdigheter, för att få ett bra samspel. Ett annat begrepp som 

är vanligt förekommande inom jazzen är standardlåtar, vilket är ett namn på 

kärnrepertoaren inom jazztraditionen. 

Inom jazzen får de olika instrumenten olika roller och funktioner. Tvärflöjten hamnar i 

rollen som melodibaserat instrument, som tillsammans med rytmkompinstrument och 

ackordinstrument kan utgöra en jazzensemble (Johansen, 2014).  

Folkmusik 

Isaksson (1979) beskriver begreppet folkmusik på följande sätt i sin bok om svensk 

folkmusikhistoria. 

Utmärkande för folkmusik är den orala traditionen eller gehörstraditionen som man 
vanligtvis säger, vilket innebär att musiken in- och utlärs muntligt och inte genom t 
ex notinlärning eller notskriftförmedling (s. 11). 

Isaksson (1979) förklarar här att folkmusik lärs in och ut genom gehöret, och inte via 

noter. Vidare beskriver han hur detta har sin grund i folkmusikens historia, som i början 

handlade om att samla sina djur. Varje ägare hade då sitt läte som djuren kände igen, och 

detta läte gick sedan i arv till nästa generation, via gehöret. Lundberg och Ternhag 

(1996) beskriver, i sin bok och folkmusikens utveckling, hur ett personligt uttryck har 

skapats till följd av detta tillvägagångssätt, att lyssna och härma.  
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Sandh (2015) menar att folkmusiken aldrig har haft en stark ställning inom musik- och 

kulturskolan. Bladh (2002) menar däremot i sin studie att folkmusiken fick ett stadigt 

fäste då den kom in i musik- och kulturskoleundervisningen under 1990-talet. 

Pop och rock 

Liksom folkmusiken kom pop- och rockmusiken in som en stark genre i musik- och 

kulturskoleundervisningen i Sverige under 1990-talet (Bladh 2002). Detta efter att 

massmedia kommit att domineras av genren, som också hade blivit vanlig utanför 

skolan.  

Författaren Nordström (1989) menar att begreppen pop och rock alltid har varit svåra att 

skilja på i Sverige och att begreppet pop användes för att beteckna 1960-talets musik, så 

som Beatles och Rolling Stones. Nordström poängterar att det bildats många grenar 

inom genren men att ett stort karaktärsdrag för pop- och rockmusiken genom åren är att 

vara ungdomens egen musik. Holmberg (2010) använder begreppet populärmusik för att 

beskriva ungdomens musik. I hennes studie nämner informanterna garageband som en 

beskrivning av hur ungdomar musicerar. Till ett sådant band hör vanligtvis instrumenten 

el-gitarr, bas, trummor och synt.  

2.2.3. Genrer i flöjtböcker 

Ida Melander (2017) skriver i sitt examensarbete om olika flöjtpedagogiska material, så 

kallade flöjtskolor, och undersöker vilket material flöjtpedagoger använder idag. 

Flöjtskolor kan även liknas med det som Olsson (1994) ovan kallar för spelböcker.  

Även begreppet flöjtböcker är en variant av samma innebörd, vilken kommer synas i 

min studie. Melander (2017) beskriver i sitt resultat de olika flöjtskolornas upplägg och 

innehåll, och ur denna text har jag undersökt vilka genrer som finns representerade i de 

olika böckerna. I tabellen nedan följer en sammanfattning av de fall då Melander 

beskriver flöjtskolors koppling till olika genrer.  
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Tabell 2. Sammanställning av genrer i olika flöjtskolor enligt Melander (2017). 

Av tabellen kan vi se att visor är den mest välrepresenterade genren i flöjtböckerna. Vi 

kan också utläsa att folkvisor och arior förekommer i de tidigare böckerna och att pop 

har fått större fokus i de senare böckerna. I sin slutsats uppmanar Melander (2017) 

flöjtpedagoger att lyfta det flöjtistiska, oavsett metod, pedagogik eller genretillhörighet.  

Titel Författare År Genre

Lilla flöjtskolan Louis Müllers 1886/1904 Folkvisor, marscher, arior

Flöjstudier Håkan Edlén 1940 Visor, folkvisor, arior

Vi spelar flöjt Carl-Bertil Agnestig 
och Bernt Asplund

1974 Visor

Blåsbus Kerstin Bodin och 
Jan Utbult

2002 Många egna låtar. 
Bakgrundskomp är funk, pop, 
rock, blues

Flöjt.nu Roger Norén, KG 
Johansson och 
Anders Norén

2003 Blandad. Bakgrundskomp är 
ofta pop. 

Flöjten och jag 1 Katarina Fritzén, 
Karin Öhman och 
Lars Axelsson

2010 Visa
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3. Metod
I detta kapitel redogör jag för vilken metod jag använt i studien och varför. Vidare 

beskriver jag hur studien genomförts.  

3.1. Val av metod 
Då jag är nyfiken på flöjtpedagogers syn på genrebredd i sin undervisning krävs en 

undersökningsmetod som ger innehållsrika data och som fångar en tydlig bild av 

flöjtpedagogernas tankar. Därför har jag valt att göra en kvalitativ intervjustudie, där jag 

intervjuar flöjtpedagoger kring deras syn på genrebredd. Andersen och Schwencke 

(2013) beskriver den kvalitativa metoden på följande sätt. 

Med en kvalitativ metod undersöker man vilken mening händelser och erfarenheter 
har för de personer som upplever dem samt hur de kan tolkas eller förstås. Istället 
för att undersöka ett stort antal förekomster, involverar en kvalitativ metod 
vanligen några få deltagare (s. 132). 

Andersen och Schwencke förklarar här skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning, där de kvantitativa metoderna genererar mätbara data som ofta presenteras 

med statistiska mått som grafer eller tabeller. Kvalitativa metoder ger däremot mer 

djupgående data som kan innehålla tankar och erfarenheter som inte är mätbara. 

Intervjumetoden kan även användas inom kvantitativ forskning och brukar då vara mer 

strukturerad än inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Detta med anledning av att 

de kvantitativa forskarnas frågeställningar är tydligt formulerade och för att mätningen 

av viktiga begrepp ska behandlas med maximerad reliabilitet och validitet. I mitt fall 

väljer jag att göra en kvalitativ intervjustudie med anledning av följande citat av 

Bryman (2011): 

I kvalitativ forskning finns det istället en betoning av det generella när det gäller 
formuleringen av de inledande frågeställningarna och en tyngd på 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (s. 413). 

Bryman (2011) menar att intervjupersonerna står i fokus för forskningen på så sätt att 

deras svar kan styra hela forskningsarbetet. Jag vill alltså ta reda på flöjtpedagogers 

egna tankar kring genrebredd med öppna frågor utan att väga in egna förväntningar.  
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Vidare skriver Bryman (2011) om olika sätt att ställa frågor på då forskaren använder 

sig av en kvalitativ intervju. Dessa sätt kan delas in i olika typer av intervjustudier där 

de två huvudsakliga typerna är ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju. 

Intervjuprocessen är flexibel i båda dessa former, och intervjupersonens upplevelse och 

tolkning är i fokus. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett vanligt samtal och det 

kan räcka att intervjuaren endast har en minnesanteckning som stöd för intervjun. I en 

semistrukturerad intervju kan en så kallad intervjuguide användas, där forskaren har en 

lista med specifika teman att utgå från. Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i 

den ordning som står, och även frågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas 

vid tillfället. Min intervju har utgått från en sådan intervjuguide och är alltså en 

semistrukturerad intervju. 

3.2. Urval 
Jag har valt att intervjua tre flöjtpedagoger från musik- och kulturskolor i södra Sverige.  

För att få en så rättvis bild som möjligt och inte väga in egna tidigare uppfattningar om 

lärarna och dess undervisning har jag valt att intervjua flöjtpedagoger som jag inte 

känner sedan tidigare. 

3.3. Genomförande 
Informanterna hittades på olika kommuners hemsida eller via respektive musik- eller 

kulturskolas chef. Ett mail skickades ut till fem personer, varpå tre svarade och därmed 

blev mina informanter. Varje intervju hölls på informantens arbetsplats i januari 2019 

och var mellan 40 till 80 minuter långa. Ljudinspelningar gjordes vid varje intervju, 

både på telefon och på annan inspelningsenhet för att försäkra ljudinspelningens kvalitet 

och existens. I intervjuguiden, som finns bifogad i slutet av arbetet, kan vi se att en 

större del av frågorna inte innehåller ordet genre. Detta var ett medvetet val med 

anledning av det jag skrivit i inledningen, att jag själv upplevde att mina flöjtlektioner 

inte styrdes efter genrer på kulturskolan. Att jag spelade flöjt, och inte en viss genre. 

Därför är intervjuguiden utformad på så sätt att de första frågorna inte innehåller ordet 

genre. Ibland valde informanterna att relatera musiken till genrer tidigt i intervjun och i 

de fall då informanterna inte nämnde genrer på eget initiativ ställde jag frågor om genrer 

i slutet av intervjun. 
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3.4. Analys 
Så snart som möjligt efter varje intervju har jag transkriberat vad som sagts. De 

överväganden som gjorts gällande min transkribering är att jag har tagit bort de ”mm”, 

”ja” och liknande ord som sades samtidigt som den andra personen pratade. I de utvalda 

citaten har ord som ”liksom", ”alltså” och ”eh” tagits bort, i de fall då jag upplevt att de 

inte är relevanta för sammanhanget. Jag har också skrivit … i de fall då informanten 

gjort en paus och skrivit ord med versaler då informanten tydligt betonat något ord. Då 

informanten gjort gester har dessa skrivits inom parentes. I vissa citat förekommer […] 

vilket innebär att jag tagit bort ord eller meningar som inte är relevanta för studien. Efter 

transkribering av intervjuerna har jag färgkodat mitt material. Dels har jag färgkodat 

efter teman och frågor jag ställt, men även när en viss åsikt sticker ut. Av denna 

färgkodning har jag sedan formulerat två huvudteman som är intressanta för studien och 

som täcker in de relevanta teman jag upptäckte i materialet. Jag klippte ut text ur 

transkriberingar från alla tre informanter som hörde till dessa rubriker för att lättare se 

mitt samlade material. Följande bild visar materialet under sina rubriker.  

Figur 1: Studiens material under teman 
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Bilden visar studiens två huvudteman; Musiken som utgångspunkt och Eleven ska kunna 

upptäcka ny musik på musik- och kulturskolan. Utifrån dessa huvudteman går pilar till 

underteman som står skrivna på de små kvadratiska lapparna med olika färg. Dessa 

lappars färger är utan betydelse. Materialet under Musiken som utgångspunkt har jag på 

bilden delat upp i två underrubriker; Det ska låta bra och Flöjtistiskt. I dåvarande skede 

såg jag Flöjtistiskt som en underrubrik till Det ska låta bra, därav pilen mellan de två 

pappersbuntarna. Senare har jag valt att ha Det ska låta bra och Flöjtistiskt som två 

jämlika underrubriker. Materialet under Eleven ska kunna upptäcka ny musik på musik- 

och kulturskolan är uppdelat i tre underrubriker; Orkestern ger genrebredd, Elevens 

önskan och Lärarens ansvar. Där kan vi också se lappar utanför buntarna, som inte har 

pilar mot sig. Lapparna ligger så för att de kan kopplas till flera olika teman och därför 

har jag ritat pilar på dessa lappar som riktar sig mot de rubriker som de kan kopplas till. 

På bilden syns även färgkodningen på de lappar som ligger överst i varje bunt.  

3.5. Resultatets kvalitet  
För att verka för studiens trovärdighet har jag gjort mitt bästa för att tolka 

informanternas svar på rätt sätt. Det kan hända att svarens essens har gått förlorad och 

att jag missförstått informanterna. I försök att motverka denna risk har jag vid flera 

tillfällen återgått till de ursprungliga transkriberingarna för att läsa in kontexten kring 

informanternas svar. Då studien syftar på att undersöka synen på genrebredd hos tre 

personer innebär detta att studien endast speglar dessa personers svar. Hade studien 

utförts på fler eller andra flöjtpedagoger skulle troligtvis resultatet sett annorlunda ut.  

3.6. Etiska överväganden 
Bryman (2011) skriver om de etiska frågor som uppkommer då en studie som denna 

görs. Dessa frågor rör frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet för 

inblandade personer i forskningen, i mitt fall de jag intervjuar. För att ta hänsyn till de 

etiska frågorna har jag utformat ett samtyckesformulär där jag följt principerna från 

Lunds Universitet, se bilaga. I bilagan kan vi bland annat se att de intervjuade har fått en 

beskrivning av studien, hur den kommer genomföras och fått information om att de kan 

välja att ta tillbaka sitt samtycke. Alla de intervjuade har fått ge sitt samtycke till 

deltagandet i studien.  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4. Resultat 
Nedan presenterar jag resultatet från intervjuerna. Efter att ha analyserat mina 

transkriberingar har jag valt att lyfta två huvudteman som är intressanta för studien. 

Dessa presenteras med rubriker efter presentationen av informanterna. Varje huvudtema 

har ett antal underrubriker som specificerar temat.  

4.1. Presentation av informanterna 
De tre informanterna undervisar alla i flöjt på musik- och kulturskola i södra Sverige. 

Två av dessa undervisar även i andra instrument, dels andra träblåsinstrument och dels 

instrument som inte är träblåsinstrument. Alla informanter undervisar i blåsorkester. Två 

av informanterna befinner sig i åldersspannet 30–40 år och en informant i åldersspannet 

55–65 år. Informanterna har tilldelats namnen Alice, Bertil och Cilla. 

4.2. Musiken som utgångspunkt 
Det första temat handlar om att utgå från musiken vid val av repertoar. Alice använder 

uttrycket ”Bra musik är bra musik” och menar att eleverna utvecklas mer och har 

roligare när det svänger och låter bra snabbt, oavsett genre.  

4.2.1. Det ska låta bra 

Av materialet framgår att det i samtliga intervjuer finns en konsensus kring att själva 

musiken är viktigast, oavsett vilken genre den tillhör. Musiken som spelas under 

lektionerna ska kunna låta bra. Alice är extra noga med att trycka på detta och utrycker 

sig på följande sätt när jag frågar om repertoar i blåsorkestern. 

Jag tycker det är viktigt att det låter bra, så att även om man spelar, alltså vad man 
än spelar så ska det, det ska iallafall finnas förutsättningar att det ska kunna låta 
bra. Det ser man ju på vissa arrangemang, det här kommer aldrig att funka. Det är 
för fyrkantigt arrat att det är för tjockt eller det är för stolpigt eller det är för svårt. 
Dom kommer aldrig kunna spela det så det svänger. Jag tycker det är väldigt viktigt 
att oavsett genre att… (Alice) 

Alice beskriver här hur hon värdesätter att musiken ska kunna ha förutsättningar att 

kunna låta bra, och att det är avgörande för vilken repertoar hon väljer till orkestern. 

Informanternas tankar kring att det ska kunna låta bra visar sig ofta kring frågor om val 

av repertoar till flöjtlektioner och blåsorkester och när vi samtalar om spelböcker. 
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Uttrycket ”där finns bra musik” är vanligt förekommande hos samtliga och har ingen 

koppling till genre. 

4.2.2. Flöjtistiskt 

Rubriken Flöjtistiskt som handlar om att musiken ska låta bra, rent flöjtistiskt, vilket 

också är en tanke som finns hos samtliga informanter. Uttryck som ”fin musik för flöjt” 

är vanliga.  

Bertil återkommer ofta till vikten av en god klang och tonbildning i flöjtmusicerandet 

och uttrycker nedan hur den klassiska genren är en bra grund för en god klang. 

Jag spelar ju mycket klassiskt, jag spelar inte så mycket jazz med eleverna för jag 
hade nästan bara klassiska elever då, för jag tyckte det var en bra grund. Å sen när 
man har spelat mycket klassiskt och tycker att nej, nu har vi gjort det å det. Då kan 
man göra lite annat å, då kan man ju göra… men då har dom iallafall tonbildning 
och allting det här med sig va. För det kan ju jag tycka ibland när man spelar afro å 
såhär, att det blir inte så mycket tonbildning, det är lite slarvigt med munnen å 
allting, på långa toner å såhär det blir inte riktigt den… så bra med klangmässigt, 
det blir lite för mycket glidningar av sig själv. […] Jag tror att, även om du spelar 
klassiskt å sen spelar så kan du båda delar. Men börjar du med bara afro så är det 
svårt att få in det andra egentligen. Tror jag. (Bertil) 

Bertil jämför här afro med klassiskt och menar att det är bättre att utgå från den 

klassiska musiken i undervisningen och att sedan komplettera med annan musik än att 

börja med afro och sedan lägga till klassiskt.  

För Cilla blev tvärflöjten ett klassiskt instrument under högskolestudierna. Hon 

upplevde att hon blev bromsad i sin genrebredd i och med högskolan där saxofonisterna 

spelade jazz och i storband medan flöjtisterna spelade klassiskt. Tidigare hade hon själv 

spelat i band och spelade helst både klassiskt och jazz under gymnasietiden men i och 

med högskolan blev hon en klassisk flöjtist. ”Där hade man inte chansen att fortsätta att 

va så dubbel, som jag kanske vart innan.”, säger Cilla. Hon menar att de som fått 

utbildning i fler träblåsinstrument än flöjt kan tänkas vara mer breda i genrer än de som 

endast är utbildade i flöjt. Därmed menar hon att det är lättare att undervisa i den genre 

som en har fått med sig från utbildningen. Trots detta är inte Cillas undervisning endast 

klassisk, istället utgår hon ofta från någon spelbok och låter elever komma med förslag. 

Bertil får aldrig frågan om vilken genre han känner sig mest hemma i, men enligt citatet 

ovan förespråkar han en klassisk inriktning som grund. Dessutom lyfter han ofta namn 
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på klassiska stycken som exempel när någon elev kommit långt i sin utveckling. Även 

han utgår från en spelbok men visar flera exempel på låtar ur andra spelböcker som han 

brukar komplettera med. Alice kallar sig också för klassiskt skolad men menar att 

hennes undervisning skulle bli för mossig om hon endast undervisade i klassisk musik 

eller endast vände blad i en spelbok. Men även Alice har en spelbok som grund men ger 

sina elever väldigt många lösa blad med olika typer av låtar. Vid min fråga om Alice 

undervisar i någon speciell genre får jag svaret ”Nej. Jag skulle nog snarare säga att jag 

undervisar hantverket att spela flöjt. Det…, det, helt klart.” Hon gör en paus i sitt svar, 

men avslutar sedan med ”helt klart.”. Hon menar att det är helt okej att flöjtpedagoger 

arbetar på olika sätt och att det inte behöver vara negativt att endast undervisa i en genre 

eftersom målet ofta är detsamma – att eleverna ska bli så bra flöjtister som möjligt. 

4.2.3. Spelbok 

Den spelbok, eller flöjtskola, som samtliga informanter nämner är Blåsbus. Cilla 

berättar att hon brukar presentera ett antal böcker för eleverna och att eleverna oftast 

väljer Blåsbus. En anledning till detta val skulle kunna vara att boken ser rolig ut, 

kommenterar Cilla. Det hon själv uppskattar med boken är att den lyfter moment som 

improvisationsövningar och utantillspel, vilket påminner henne om att arbeta med dessa 

bitar. Bertil nämner också Blåsbus vid flera tillfällen och ger boken både beröm och 

kritik. Det han ser som positivt är att låtarna ligger i rätt lägen för flöjt. Dock tycker han 

inte om bokens tillhörande inspelningar med bakgrundskomp som han upplever är för 

stark. Alice menar dock att dessa komp gör att eleverna kommer igång väldigt snabbt 

och att det lätt låter bra när eleverna spelar till. Däremot kommenterar hon att bara för 

att kompet är svängigt ska vi inte förminska flöjtens melodiska förmåga, vilket kan 

förekomma i Blåsbus. Hon utrycker flera gånger hur viktigt hon tycker det är att spela 

sådant som är flöjtistiskt roligt.  

När jag frågar om Alice känner igen bilden av att flöjtpedagoger startar med att ge en 

bredd i yngre åldrar men att de sedan fokuserar på klassiska böcker för de äldre eleverna 

får jag följande till svar. 

Ja det kan jag göra. Mina äldre elever har väl också klassiska böcker fast som sagt, 
jag PROPPAR ju dom med annat. Men jag kan förstå litegrann varför det blir så, 
därför att när man har kommit till en viss nivå, för att få en teknisk utmaning, eller 
musikalisk utmaning, då så räcker liksom inte poplåtarna längre, då hamnar man i 
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den klassiska världen. Vare sig man vill det eller inte. […] Om det här ÄR bra, 
varför inte använda det, å sen vilken genre det är, kommer det en jazzbok eller en 
folkmusikbok som är kanonbra för att bli en suverän flöjtist (Handklapp) – Jag 
köper den direkt! haha, alltså, det måste va BRA, det måste va BRA material. Bra 
musik. Ja. (Alice) 

I citatet ovan förklarar Alice varför hon tror att de äldre eleverna lätt styrs åt en klassisk 

inriktning. Hon upplever att det är lätt hänt att hamna i den klassiska genren med äldre 

elever, dels för att det finns mycket material specifikt för flöjt men också för att 

popmusiken inte ger tillräckligt med utmaningar för äldre elever. Om det däremot skulle 

komma en bok i andra genrer som är utmanande och kan hjälpa eleverna att utvecklas 

som flöjtister så skulle hon inte tveka att köpa den. Cilla menar att det faktiskt finns 

böcker i fler genrer och ger exempel på böcker i jazz, folkmusik och världsmusik.  

Så det finns ju faktiskt om man letar. Inte lika många, å man får leta, och det 
kanske inte alltid finns i notbiblioteket, så det beror väl också lite på om man själv 
är intresserad av det. Men det finns. Och flöjt är väl ett av dom instrumentet som 
faktiskt ändå har. Jag kan tänka mig att det är svårare på vissa andra instrument. 
(Cilla) 

Enligt Cillas ord ovan finns det flöjtböcker i andra genrer än klassiskt, det handlar bara 

om hur mycket vi letar och om vi är intresserade av att leta. Hon menar att flöjt är ett av 

de instrument som det finns mer skriven musik för i olika genrer, jämfört med andra.  

4.3. Eleven ska kunna upptäcka ny musik på musik- 

och kulturskolan 
Rubriken ovan är ett påstående som berörs i samtliga intervjuer och för detta finns olika 

vägar att gå, därför har resultatet kategoriserats i tre underrubriker. Blåsorkestern lyfts 

som en chans till nya upptäckter för eleverna. Därefter följer ett avsnitt om elevernas 

önskemål och sist samlas tankar kring vad pedagogen har för ansvar i valet av musik.  

4.3.1. Orkestern ger eleverna en genrebredd 

Då studiens alla informanter även undervisar i blåsorkester frågar jag i varje intervju hur  

orkesterns repertoar ser ut och väljs. Samtliga menar att repertoaren i blåsorkestern är 

blandad och två informanter poängterar att eleverna där får chans att möta genrer som 

de inte mött tidigare. För Alice är detta ett medvetet val för att ge eleverna nya 

musikupplevelser.  
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Men jag försöker mixa genrerna så att det också blir en musik…, att dom upptäcker 
musik här hos oss som dom inte hade upptäckt om dom inte hade vart här. Och så 
kanske dom ”Åh wow vad häftigt!”. (Alice) 

I citatet ovan finns en längtan hos Alice att skapa nyfikenhet hos eleverna och erbjuda 

musik de inte upptäckt förut. Även Cilla ser blåsorkestern som värdefull i genrebredd 

och menar att genrer som inte stått i fokus under flöjtlektionerna kan upptäckas i 

blåsorkestern. Vad jag förstod på informanterna så är majoriteten av deras elever med i 

en orkester. Genrer som nämns i sammanhanget är pop, klassiskt, marscher och 

filmmusik.  

4.3.2. Elevens önskan 

I varje intervju har jag frågat om eleverna har åsikter kring vad de vill spela. Cilla svarar 

följande. 

Ja, en del. En del som man frågar har ju inte alls det, för det blir en för stor och 
bred fråga. Å en del har ju absolut, en del har tjuvkikat i boken och vet att det här 
kommer senare och den vill jag spela nu, och då får man ju se om det är möjligt 
eller inte. Och en del kan ju komma med egna förslag och önskemål. […] då är det 
att ”Jag har hört den här låten”, eller ”Jag har lyssnat på den” då blir det ju mer nån 
låt som dom har i sin vardag och tycker om och som är populär just då. (Cilla) 

Cilla berättar här att eleverna dels kan komma med önskemål utifrån boken men också 

från sin vardag. Det finns också elever som inte har önskemål då det blir ett för stort val 

för dom. Vid förslag konstaterar Cilla att det är hennes ansvar att avgöra om låten är 

rimlig eller inte för situationen. Hon berättar även att önskemålen kan medföra att hon 

själv får notera dessa låtar. Detsamma gäller för Alice som uttrycker sig på följande sätt.  

Kommer dom och säger ”Jag skulle vilja spela den här” jag gör ALLT jag kan för 
att få det å bli lite flöjtistiskt bra iallafall, för dom kan ju komma med låtar där man 
märker så här bara ”jaaa, mmm…” men ja! Det kanske inte är så roligt att spela på 
flöjt, nej men då kanske man kan lägga till nåt […] DOM vill ju det. Det vet man ju 
själv om man har en låt man gillar. Inte tänker man på om den är rolig eller inte å 
spela, man gillar ju låten! (Alice) 

Alice beskriver ovan hur hon tar tillvara på elevernas önskemål och gör så gott hon kan 

för att få låtarna att låta bra flöjtistiskt. Samtidigt menar hon att eleverna ofta gillar att 

spela sina önskade låtar ändå eftersom de faktiskt själva valt låten. Vidare berättar hon 

om hur hon upplevt att eleverna klarar svårare moment när de valt låtar de tycker om 

sen tidigare. Nedan följer ett exempel då hon valt låtar från melodifestivalen och noterat 

dom i originaltonarten så att eleverna kan spela med till inspelningar.  
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Det är ju ofta så att dom är jättetaggade på att få spela den där! Å då är det min själ 
vad man kan bli förvånad vad dom klarar av alltså. Helt plötsligt så, h-dur, jamen 
det gick fint! Haha! Ah okej då! Jag kommer ihåg för några år sen när det var den 
här, han Sean Banan. ALLA mina elever, tio år och uppåt, helt plötsligt så var det 
inga problem att lära sig dubbeltunga! Digidigidigidingdingding… (Sjunger på 
Sean banans låt Sean den förste banan) Helt plötsligt! Så gick dubbeltungan bara 
så där! Jättelätt! Det var inte alls nåt suck att ”Åh vad jobbigt” eller nåt sånt där, å 
det var tack vare Sean Banan! […] Å nu råkar jag göra det med mellon, men man 
kan ju ta det på vad som helst, om man hittar nåt där DOM är, liksom. Å sen får 
man tycka själv vad man vill om det. Haha, funkar det så funkar det. Dom hade ju 
aldrig spelat dubbeltunga men nu går det! (Alice) 

Enligt Alices erfarenheter, som beskrivs ovan, klarar elever större utmaningar när de 

spelar låtar som de själva vill spela. 

Bertils svar skiljer sig något från de föregående två. Han berättar att eleverna har åsikter 

kring vad de spelar, så som att det är någon speciell låt i boken de inte vill spela eller att 

dagsformen gör att eleverna vill spela andra låtar än vad Bertil tänkt. I sådana lägen 

säger Bertil att han hoppar i boken och hittar låtar som passar för dagen. Däremot 

brukar hans elever sällan komma med egna förslag på repertoar. Om det händer så är det 

oftast de elever som inte spelar träblåsinstrument som kommer med inspelningar och 

ber honom notera. Vidare beskriver Bertil hur han känner för den moderna musik som 

eleverna ofta lyssnar på.  

Jag lyssnar väldigt lite på den moderna musiken. Det går in där och ut där på nåt 
vis va. Jag tycker att det är inget, inte mycket å lägga på minnet. Så känns det som. 
Det är dagsländor. Ja är det lönt om jag skriver ner den här är den borta om en 
vecka? Man vet inte det, så är det tyvärr. (Bertil) 

Bertil berättar här att han har svårt att tycka om den musik som eleverna lyssnar på idag. 

I och med att han inte vet hur länge musiken kommer vara populär så har han svårt att 

avgöra om sådana låtar är värda att noteras. Han menar att om låten bara är en 

dagslända så är det onödigt jobb att skriva ner den på noter.  

4.3.3. Lärarens ansvar 

Som en följd av rubriken Elevens önskan kommer denna rubrik. Med det menar jag att 

elevernas önskemål är något som läraren får ta ställning till. Det är alltså lärarens ansvar 

att bedöma hur de kan ta sig an elevens önskemål och om önskemålet är lämpligt för 

elevens musicerande just då. På så sätt hör rubrikerna samman. Detta är bra beskrivet av 

Alice.  
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Det är fantastiskt när dom själva såhär ”Den här Alice, skulle jag vilja spela” å så, 
det är jättebra å kul, men! Det är också viktigt att vi kommer ihåg att det är ändå vi 
som vet. Om du vill komma dit, så ser trappan ut såhär. Och vad vi än spelar och 
hur, så är det ju fortfarande, en tvärflöjt är en tvärflöjt, så som den har vart i 
hundratals år, å det är ett visst hantverk. Å det MÅSTE vi gå igenom, annars kan vi 
aldrig spela nånting alls. (Alice) 

Alice understryker här att det faktiskt är läraren som vet vad som krävs för att utvecklas 

som flöjtist. Både Bertil och Cilla delar med sig av liknande tankar i sina intervjuer. 

Bertil uttrycker sig med orden ”Dom är så unga så dom vet inte.” och menar att lärarens 

erfarenhet av vad som utvecklar en flöjtist är värt att lita på. 

Samtliga informanter ser även ett ansvar att ge eleverna en musikalisk bredd och att 

öppna dörrar som kanske eleverna själva inte hade valt. Bertil beskriver hur genrer som 

elever gjort tydligt motstånd mot kan upptäckas och uppskattas så fort de får veta vad 

genren innebär.  

Det är en kille som sa att ”Jag vill absolut inte spela jazz!” Så det gick bra med 
dom här raka ”Di du du du du” men sen helt plötsligt så var det en sån här låt, å 
som började med bluesskala, å så började vi spela. Å då så, aa… ”Vad är det här vi 
gjorde nu?” Han fick upp öronen för det va. (Bertil) 

I exemplet ovan ville eleven inte spela jazz, men uppskattade musikgenren när Bertil 

hade introducerat den genom en bluesskala. Detsamma har Bertil upplevt inom klassisk 

musik och folkmusik och lyfter att han gärna passar på att berätta om musik som är ny 

för eleverna, för att de ska få med sig en bredare kunskap inom musik.  

När jag frågar Cilla kring om hon ser ett ansvar att hitta någon viss genre till eleverna 

eller att ge en genrebredd får jag följande till svar.  

Ja, jag har ett ansvar att visa att det finns en bredd. Och ett ansvar att hjälpa vidare. 
Om jag märker att nån har kommit längre inom nån nisch än vad jag har eller 
skulle kunna komma långt, ifall man fick den. Å då beror det ju på, vad som finns 
möjligt på kulturskolan. Finns det flera lärare så kanske man kan byta elever, 
utifrån vem som är bra på vad. (Cilla) 

Cilla poängterar här att hon känner ett ansvar att både visa på genrebredd och att hjälpa 

vidare inom en viss genre. Hon menar också att det går att lösa med hjälp av andra 

lärare på skolan i de fall som elevens lärare inte känner sig säker nog att ge fördjupning. 

Alice svarar följande på en liknande fråga. 
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Jag tycker verkligen att vi har ett ansvar att visa dom att det finns mycket mer än 
idol liksom. Absolut. (Alice) 

Ovan menar Alice att flöjtundervisningen ska ge möjlighet för nya upptäckter och 

kunskaper.  

I varje intervju får informanterna frågor om hur kulturlivet ser ut i respektive kommun, 

se bilaga. Samtliga informanter menar att det är viktigt att det finns möjlighet för eleven 

att fortsätta musicera efter musik- och kulturskolan. En informant menar även att 

kommunens kulturliv är viktigt för att ge eleverna förebilder inom musiken. En annan 

informant berättar om hur en som lärare kan hjälpa eleven att visa på och få kontakt 

med andra lärare eller musiksammanhang, så att eleven får chans till ytterligare 

utveckling eller vidare musicerande efter musik- och kulturskolan. De exempel på 

musiksammanhang som nämns i de olika intervjuerna är musikkår, orkesterförening, 

professionell orkester och folkhögskola.  

4.4. Resultatsammanfattning 
Av resultatet ser vi att samtliga flöjtpedagoger ser ett ansvar att visa på genrebredd i  sin 

flöjtundervisning. De ser också orkestern som en möjlighet till att upptäcka ny musik. 

Samtidigt lyfts tankar kring att inte lägga fokus på just genrer vid val av repertoar, utan 

att hellre prioritera bra musik för flöjt. Informanternas tankar skiljer sig åt gällande hur 

mycket elevens musiksmak ska prägla flöjtundervisningen. Dessutom finns olika 

uppfattningar av utbudet på spelböcker som inte är inom den klassiska genren och som 

är utmanande för äldre elever.  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5. Resultatdiskussion, slutsatser och 

rekommendationer 
I detta kapitel jämför jag studiens resultat med litteratur och egna reflektioner. Allt med 

utgångspunkt från mina forskningsfrågor Vad har flöjtpedagoger för uppfattning kring 

genrebredd i sin undervisning på musik- och kulturskola? och Vilka faktorer ligger till 

grund för val av genre(r) vid flöjtlektioner på musik- och kulturskola? I texten 

sammanvävs slutsatser och rekommendationer med diskussionen.  

5.1. Musiken som utgångspunkt 
I resultatet framgår att samtliga informanter väljer musik utefter vad de tycker är bra 

musik och inte utefter musikens genre. Jag reagerar på att informanterna använder 

uttrycket ”bra musik”, då jag anser att detta är en smakfråga. Vad är bra musik? För vem 

är musiken bra? Utifrån resultatet drar jag slutsatsen att pedagogerna väljer musik som 

de själva tycker är bra, som eleverna tycker är bra, som ger en musikalisk upplevelse 

och/eller som är flöjtistisk bra. Med en sådan slutsats kan vi anta att faktorer från det 

som forskaren Holmberg (2010) delar upp i då och nu blandas hos informanterna. Dels 

väljer de musik som är flöjtistiskt bra, vilket kan paras ihop med tendenserna från förr 

då traditionen kring instrumentet avgjorde vilken musik som spelades. Dels väljer de 

musik som eleverna tycker är bra, vilket hör samman med tendenserna i nu-tid, då 

läraren istället stöttar eleven i sitt musicerande och val av musik. I sådana lägen är det 

en fördel att musik- och kulturskolan inte styrs av några nationella styrdokument 

eftersom pedagogerna då är fria att välja musik efter elevernas intresse, och därmed som 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) skriver, ger möjlighet till elevinflytande. 

Forskaren Gustafsson (2000) skriver att verksamheten ska nå så många som möjligt och 

inte främst ska finnas till för att utbilda proffsmusiker. Att välja musik så som några av 

informanterna gör ser jag som en väg till att nå många elever. Jag menar då att 

repertoaren bör blandas av olika musikstilar, där både elevens musiksmak och ny musik 

för eleven inkluderas. På så sätt kan flöjtundervisningen intressera många elever. Detta 

ser jag som en rekommendation till mig själv som flöjtpedagog, men även som råd till 

andra flöjtpedagoger.  
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Svaret ”Nej. Jag skulle nog snarare säga att jag undervisar hantverket att spela flöjt. 

Det…, det, helt klart.” som Alice ger när jag frågar om hon undervisar i någon viss 

genre, tydliggör hur hon vill att flöjten ska vara i fokus, och inte genren. Pausen i svaret 

kan innebära olika saker. Antingen att frågan är stor och ovan, vilket gör att hon har 

svårt att veta vad hon ska svara. Eller att frågan är så viktig, så att hon funderar på om 

hon ska utveckla svaret mer, men väljer att stanna för att inte krångla till det. Jag tror på 

det senare. Att hon slutar med ”helt klart” tyder på att hon vet vad hon vill.  

För mig är det intressant att Cilla berättar hur hon bromsats i sin genrebredd på 

högskolan. Som jag skrivit i inledningen är mina upplevelser av musikhögskolans 

uppdelning i genrer en anledning till att jag skriver arbetet. Jag känner igen mig i det 

Cilla berättar, att under den egna tiden på musik- och kulturskola arbeta med flera 

genrer, för att sedan stoppas i ett fack under musikhögskoletiden. 

5.2. Spelbok 
Trots att alla intervjuade flöjtpedagoger utgår från en spelbok så uppfattar jag det inte 

som att någon av dom har hamnat i det läge som forskaren Becker (1993) och Olsson 

(1994) beskriver som en fara –att boken och antal låtar får större värde än musiken i sig. 

Däremot ser informanterna spelboken som en trygg grund att utgå från för att sedan 

komplettera med annat. Detta kan jämföras med Holmberg (2010) som menar att boken 

har ersatts med lösa blad med anledning av att välja musik ut elevernas referensram. 

Bland informanterna ser vi att  både bok och lösblad har en viktig funktion, dock i olika 

grad hos olika informanter.  

Samtliga informanter har stora erfarenheter av flöjtskolan Blåsbus. Melander (2017) 

beskriver i sitt examensarbete musiken i Blåsbus som influerad av funk, pop, rock och 

blues. Detta är intressant med tanke på att alla informanter har sin bakgrund i eller mest 

förespråkar klassisk musik. Jag tolkar det som att det hör ihop med deras tankar kring 

att musiken ska vara utgångspunkten, oavsett genre, och att de därför väljer denna 

flöjtskola för att den är lättillgänglig för barn. 
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I samtalet om repertoar för äldre elever menar Alice att det ofta landar i klassisk musik 

för att eleverna ska få tillräckligt med utmaningar. Samtidigt som hon säger att hon ger 

eleverna väldigt mycket annat material än det boken ger så säger hon att hon skulle 

köpa böcker i andra genrer så fort det kom ut någon som var tillräckligt bra. Därför är 

det intressant att Cilla ger förslag på böcker i jazz, folkmusik och världsmusik. En orsak 

till att Cilla känner till dessa böcker kan vara hennes eget intresse för genrebredd under 

sin tid på musik- och kulturskola, och att hon därför vill erbjuda sina egna elever fler 

genrer. Kanske känner Alice till dessa böcker men tycker att de inte når upp till den 

flöjttekniska nivå som hon vill åt. Eller så är det låtar ur dessa böcker som hon brukar 

ge eleverna när hon säger att ”jag PROPPAR ju dom med annat”. Ett annat alternativ är 

att det faktiskt finns fler flöjtböcker än vad en del flöjtpedagoger känner till och att 

pedagogens intresse för genre påverkar valet av flöjtbok och genre.  

5.3. Elevens önskan 
När jag frågar om elever har önskemål kring repertoar får jag spridda svar. Cilla och 

Alice får förslag på repertoar av eleverna och brukar därmed skriva ner dessa på noter. 

För Bertil händer detta inte lika ofta och om det gör det så gäller det mest hans elever 

som inte spelar träblåsinstrument. En intressant kommentar kring detta är hur Bertil 

beskriver sin relation till den musik som eleverna tycker om. Han berättar att han har 

svårt att ta till sig musiken och beskriver de populära låtarna som dagsländor, som han 

inte vet om de är värda att skriva ner på noter eller om de kommer försvinna. En sådan 

kommentar visar att Bertils musiksmak påverkar undervisningen. Alice har en annan 

syn och berättar hur hon brukar skriva ner aktuella låtar från melodifestivalen och spela 

med eleverna. Hon betonar vikten av att använda musik från där eleverna befinner sig, 

med kommentaren ”Sen får man tycka själv vad man vill om det.”. Genom sitt 

medvetna val att lyfta elevernas musiksmak kan Alice liknas med Knut Brodin, som 

enligt Gustafsson (2000) undervisade i den musik som var populär bland eleverna, 

vilket är en kontrast mot Bertils tankar. Denna kontrast går i linje med Gustafsson 

(2000) som skriver att lärarens personlighet präglade undervisningen under den 

kommunala musikskolans tidiga år. Kanske kan vi påstå att detta gäller fortfarande eller 

att det åtminstone är något att tänka på som lärare. Hur mycket vill jag som lärare att 
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min personlighet påverkar undervisningen? Den frågan är upp till varje lärare att svara 

på och fundera kring, vilket jag uppmanar till att göra.  

En annan intressant aspekt av Bertils svar på om elevernas önskemål gäller elevernas 

möjlighet att påverka. Eftersom Bertil uttrycker att hans elever sällan kommer med egna 

förslag kan vi fråga oss om han någon gång ger eleverna frågan. Även hans kommentar 

”Dom är så unga så dom vet inte.” kan ge en förnimmelse om att hans elever inte har 

samma inflytande som eleverna hos Alice eller Cilla, som båda utrycker att de frågar 

sina elever om önskemål kring musiken.  

Vi ser alltså att både Cilla och Alice låter eleverna påverka undervisningen genom 

önskemål kring repertoar, och att Bertil exempelvis anpassar undervisningen efter 

elevens dagsform. Det innebär att samtliga informanter låter eleverna påverka 

undervisningen på ett eller annat sätt. Här kan vi dra paralleller till 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) som menar att musik- och kulturskolan har ett 

ansvar att låta eleverna påverka undervisningen. 

Det är även intressant att höra om Alices exempel med Sean Banan och att hans låt fick 

eleverna att lära sig dubbeltunga. Innan jag gjorde mina intervjuer hade jag en bild av 

att flöjtpedagoger ofta skiljer på repertoar och teknik, och speciellt när det gäller 

repertoar som elever önskar själva. Med det menar jag att tekniken skjuts åt sidan när 

repertoar som Sean Banans låt står på tur. Detta är inte fallet i det här exemplet då 

eleverna lär sig dubbeltunga med hjälp av en låt som jag själv inte skulle tro kunna vara 

till hjälp för att öva teknik. Här har vi alltså ett tydligt tecken på att låtar inte behöver 

vara i en viss genre för att eleverna ska utvecklas som flöjtister. Precis som Alice 

beskriver hur hon arbetar för att få elevernas önskemål att bli så flöjtistiska som möjligt 

så menar Melander (2017) i sitt examensarbete att pedagoger alltid bör lyfta det 

flöjtistiska, oavsett genre. 

Nu kan vi ställa oss frågan; vad är flöjtistiskt? Då tvärflöjten är ett melodiinstrument 

som är relativt enkelt att spela snabbt med, skulle jag kunna påstå att de låtar som 

innehåller snabba melodier är flöjtistiska. Dock tror jag att det ligger något mer i 

begreppet flöjtistiskt, och jag tror det har att göra med förebilder. Jag menar då att det vi 
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ser som flöjtistiskt bra är det som vi har hört andra flöjtister spela bra. Vi kan referera 

till genrer och därmed klassiska flöjtkonserter eller folkliga melodier, men också till 

teknik som långa fraser och vibrato eller tydlig artikulation och tungstötar. Det jag vill 

poängtera går i linje med det Holmberg (2010) skriver – att val av instrument kan 

avgöra val av genre, då instrumentet kan ha en viss repertoar kopplad till sig och en viss 

tradition för hur repertoaren ska spelas. Detta kan innebära att vi som flöjtpedagoger 

låser oss till det vi tidigare hört flöjtister spela, men det kan också innebära att vi tar 

med tekniken som dubbeltungestötar i exemplet ovan, och använder det i låtar som 

eleven önskat. En reflektion som slagit mig är att de tekniska begreppen jag nämnt, som 

vibrato och tungstötar, har sin grund i den klassiska genren (iallafall är det så jag lärt 

mig dom). Att föra in denna teknik i till exempel melodifestival-låtar behöver därför 

inte innebära att vi spelar olika genrer och ger en genrebredd. Det kan istället innebära 

att vi spelar melodifestival-låtar på ett klassiskt vis, det vill säga; gör en genre till en 

annan.  

5.4. Lärarens ansvar 
Alla informanter förmedlar liknande tankar som Fostås (2002) uttrycker i sin didaktiska 

bok om instrumentalundervisning. Där skriver hon att läraren har ett ansvar att avgöra 

vilken musik som är lämplig för eleven eftersom vissa låtar kan vara så svåra att eleven 

inte klarar dom. Trots Alices erfarenheter av att eleverna klarar mer än hon förväntat sig 

just i de fall då de valt musiken själva, så är Alice noga med att påpeka att det är hennes 

ansvar som lärare att välja sådan musik som kan utveckla eleven som flöjtist. Och i de 

fall då elevens önskemål inte verkar låta så roligt att spela på flöjt, så kan hon lägga till 

något som gör låten mer flöjtistisk. Jag tycker att Alice gör en fin avvägning här, då hon 

både låter elevers önskemål ligga till grund, men också tar sig an musiken och funderar 

på hur hon kan anpassa den till flöjten. Av Bertil fick jag inte lika utförliga svar kring 

detta område, vilket har att göra med att hans elever inte kommer med egna önskemål, 

enligt hans utsagor. Cillas kommentar ”och då får man ju se om det är möjligt eller inte” 

visar på att hon ser ett ansvar att ta ställning till om musiken som eleverna önskar är 

lämplig för tillfället.   
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Fostås (2002) beskriver även ett annat ansvar som hon anser att lärare har, nämligen att 

presentera ny musik för eleverna. Detta ansvar lyfter samtliga informanter i sina 

intervjuer. Bertil ger ett exempel på hur en elev börjar uppskatta musik som den tidigare 

tagit avstånd från vilket är precis vad Fostås skriver om, att lärare ska visa musik som 

eleven själv annars inte hade valt. Vad jag förstår så har eleven i detta exempel en 

förutfattad bild av vad jazz innebär och gör klart för Bertil att han inte vill spela sådan 

musik. Men när Bertil presenterar jazzen med en bluesskala som ingång får det eleven 

att uppskatta musiken. Jag förstod av exemplet att eleven fick en ny upplevelse av vad 

jazz innebär och kunde ta till sig musiken på ett nytt sätt. Jag rekommenderar därför 

flöjtpedagoger att våga presentera sådan musik som är ny för eleverna, och att hitta 

olika ingångar som kan göra att eleven får ett intresse för musiken. 

Samtidigt som Cillas uttalande om ansvaret att presentera ny musik ligger i linje med 

Fostås (2002), lyfter hon även ansvaret att hjälpa eleven vidare i en viss genre, vilket jag 

ser som en viktig aspekt. Det finns alltså ett dubbelt ansvar, att både visa på bredd och 

djup. Detta dubbla ansvar som Cilla nämner går i linje med Kulturskoleutredningen 

(SOU 2016:69) som menar att musik- och kulturskolan både ska låta eleverna möta nya 

kulturyttringar, men även ska kunna ge möjlighet till fördjupning. Det stämmer också 

överens med det som Sveriges kommuner och landsting (2015) skriver i det de kallar 

kulturell allemansrätt, det vill säga att musik- och kulturskolan ska erbjuda både bredd 

och spets. Cilla föreslår att ta hjälp av andra lärare på skolan för att hjälpa elever vidare 

inom en viss genre. Det ger en trygghet för mig att höra att ansvaret inte behöver ligga 

enbart på mig i form av att jag ska kunna allt. Istället kan jag prata med andra lärare, 

inte bara i flöjt, och kanske slussa vidare mina elever till dom om behovet finns.  

Gällande kulturlivet i kommunen får vi läsa om att samtliga informanter värdesätter 

elevernas möjlighet till att musicera utanför och efter tiden på musik- och kulturskola. 

Dock nämns inget om hur kommunens kulturliv påverkar flöjtundervisningen. Detta 

beror på att jag inte ställt sådana frågor. Vi vet alltså inte om undervisningen anknyter 

till traditioner i kommunen, vilket tidigare har setts i fyra kommuner enligt forskarna 

Gustafsson (2000) och Persson (1998). Däremot kan vi dra kopplingar till det Fostås 

(2002) skriver om miljøorientert intstrumentalundervisning. Fostås förklarar begreppet 

som att förbereda eleven för kommande musiksammanhang i form av repertoar, genre, 
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övning och samspel. En ytterligare aspekt på sådana förberedelser är det som en 

informant nämner, det vill säga att visa eleven vilka musiksammanhang som finns och 

att hjälpa eleven att få kontakt med dessa.  

5.5. Genrebredd 
Slutligen vill jag diskutera begreppet genrebredd. Resultatet visar att samtliga 

informanter ställer sig positiva till genrebredd i sin flöjtundervisning. Dock ger inte 

informanterna någon uttalad definition på genrebredd, vilket innebär att vi inte riktigt 

får reda på vad informanterna har för bild av vad genrebredd innebär. Däremot får vi i 

studien läsa om resonemang som gör att vi kan anta informanternas olika definitioner. 

Anledningen till min fundering kring de olika informanternas definitioner har sitt 

ursprung i Bertils kommentarer kring den musik som eleverna ofta lyssnar på, som han 

kallar den moderna musiken. Bertil ställer sig skeptisk till denna musik, samtidigt som 

han förespråkar genrebredd där han lyfter jazz som ett exempel. Vi kan därför fråga oss 

vad Bertils definition av genrebredd är. Enligt citatet där han förespråkar den klassiska 

musiken som grund säger han att när han spelat klassisk musik med elever kan han 

sedan bredda och lägga till afro. Däremot vill han inte börja med afro eftersom han 

föredrar den klassiska tonbildningen. Av detta kan vi utläsa att Bertils ursprungsgenre är 

klassisk musik. Att han ställer sig positiv till genrebredd kan innebära att han ställer sig 

positiv till att komplettera med afro-musik. Övriga genrer Bertil nämner är folkmusik 

och jazz, men inte fler än så. Det skulle kunna tyda på en begränsad definition av 

genrebredd, där endast klassisk musik, folkmusik, jazz och afro-musik ingår. Det kan 

hända att Bertil innesluter flera genrer i begreppet afro och att därmed pop och rock 

räknas till genren, vilket går i linje med forskaren Borgström Källén (2014). I vilket fall 

kan vi anta att det Bertil kallar den moderna musiken inte ingår i hans definition av 

genrebredd. Det ska dock tilläggas att Bertil använder Blåsbus i sin undervisning, vilken 

enligt Melander (2017) har repertoar inom genrerna funk, pop, rock och blues. 

Min poäng med stycket ovan är att vi inte helt kan veta vad informanterna i studien har 

för bild av vad genrebredd är och att deras definitioner av genrebredd kan skilja sig brett 

från varandra. Någon kan mena att genrebredd innebär att ge eleverna repertoar inom 

pop, klassiskt, samba, blues och allt däremellan, medan någon kan se genrebredd som 
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endast klassiskt, jazz och folkmusik. Det här vet vi väldigt lite om. Det enda vi vet 

säkert är att samtliga informanter strävar efter att erbjuda sina elever fler än en genre.  

5.6. Sammanfattning 
Slutligen vill jag sammanfatta min resultatdiskussion genom att svara på mina 

forskningsfrågor, vilka är: Vad har flöjtpedagoger för uppfattning kring genrebredd i sin 

undervisning på musik- och kulturskola? och Vilka faktorer ligger till grund för val av 

genre(r) vid flöjtlektioner på musik- och kulturskola? 

Informanterna ser genrebredd som viktigt och menar att eleverna ska kunna upptäcka ny 

musik på musik- och kulturskolan. Samtidigt lägger flera av informanterna stor vikt vid 

elevernas önskemål vilket blir en faktor vid val av repertoar. En informant lyfter även 

ansvaret i att hjälpa elever att fördjupa sig inom den genre som intresserar eleven. Andra 

faktorer för val av repertoar är pedagogens intresse och huruvida musiken är flöjtistiskt 

eller ej, enligt informanterna.  

5.7. Vidare forskning 
Av studien öppnas flera dörrar till vidare forskning. Ett förslag är att göra en större 

djupdykning i definitionen av genrebredd och undersöka hur musiklärare definierar 

både begreppet genre och genrebredd. Detta vore både intressant bland flöjtpedagoger, 

men också bland musiklärare i andra instrument för att kunna se vad lärarens instrument 

har för inverkan på lärarens definition av genre och genrebredd. Då den här studien 

behandlar tre flöjtpedagogers syn på genrebredd i sin undervisning vore det också 

intressant att undersöka elevers upplevelser av genrebredd i sina flöjtlektioner. 

Dessutom vore det intressant att byta skolform, och undersöka synen på genrebredd hos 

flöjtpedagoger som arbetar på ett estetprogram, där lektionerna är styrda av nationella 

styrdokument. Ett sista förslag har sin grund i att Cilla delar samma erfarenhet som jag, 

nämligen att känna sig hämmad till genrebredd på musikhögskolan. Det vore därmed 

intressant att höra vad de olika musikhögskolorna har för syfte med att dela in 

utbildningen i genrer, vilket också får bli ett förslag till vidare forskning.  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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Bakgrundsfakta 

• Ålder 

• Utbildning 

• Erfarenhet på kulturskola 

• Erfarenhet på just denna skola 

Lärarens intresse 

• Vad har du för flöjt? Vad gillar du med den? 

• Vad spelar du själv när du inte undervisar, i vilka sammanhang? 

• Vad spelade du själv för musik när du var elev på musik- eller kulturskola? 

Lärarens undervisning  

— Innehåll — 

• Hur ser upplägget ut under en vanlig flöjtlektion med dig? 

• Vad vill du att dina elever ska få med sig under en lektion? 

• Vad prioriterar du? 

• Hur ser fördelningen ut mellan övningar och repertoar? 

• Hur ser fördelningen ut mellan notbaserad undervisning och gehörsbaserad 

undervisning ut under dina lektioner? 

• Upplever du några särskilda förväntningar på hur du ska bedriva din undervisning? 

– exempelvis från föräldrar, kollegor, elever, chefer, dig själv, eller annat? 

  ex. Förmedla något särskilt, föra en tradition vidare, förnya en tradition 

— Musikval — 

• Vad spelar ni? 

• Vad avgör vilken repertoar du väljer? 

• Har dina elever åsikter kring vad de vill spela? 
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— Samarbeten — 

• Spelar dina elever tillsammans med andra? Dels kontinuerligt, dels i projekt. 

• Gör du några samarbeten med andra lärare på skolan?  

• Görs andra samarbeten med andra skolor eller annat? 

Kulturlivet i kommunen 

• Hur ser kulturlivet ut för flöjtister i din kommun? 

• Finns det någon tradition inom musik som är starkare än andra i din kommun?  

• Finns det någon tradition inom musik som är starkare än andra på din kulturskola? 

Övergripande ämnesfråga 

• Vad tänker du när jag säger genrebredd? 

Lärarens intresse 

• Vilken genre kopplar du tvärflöjten till rent spontant? Varför? 

• Vilken genre spelar du helst? 

• Vilken genre undervisar du helst? 

Lärarens undervisning 

• Hur ser du på genrebredd i din undervisning? 

• Finns det svårigheter med att ge elever en genrebredd? 

• Vad tror du påverkar genrebredden i din undervisning? 

• Ser du något ansvar kring att visa eleverna vilka genrer som finns? 

• Upplever du att ni lärare arbetar olika eller lika kring genrebredd? Gemensam syn 

eller ej?  

• Frågor? Något att tillägga?  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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 

Hila Lideberg 

hila.lideberg@gmail.com 

0705779971 

Information om studien och samtyckesformulär 

Tack för att du väljer att delta i min studie! 

Här följer mer information i enlighet med etikprövningslagens riktlinjer.  

1. Bakgrund och syfte Mitt examensarbete handlar om flöjtpedagogers 
undervisning på musik- och kulturskolan.  
Syftet med studien är att få en bild av hur 
flöjtpedagoger ser på sin undervisning. 

2. Förfrågan om deltagande Att just du blivit tillfrågad att delta i studien är 
dels ett slumpvist urval men även för att du 
jobbar i en kommun som är smidig för mig att 
besöka. Dina uppgifter hittades via din musik-  
och kulturskolas chef eller hemsida. 

3. Hur går studien till? Du kommer att delta i en intervju där du får 
berätta om din undervisning. Samtalet kommer 
att spelas in via ljudupptagning. 

4. Vilka är riskerna? En möjlig risk med studien är att uttalanden kan 
komma att härledas till dig. Den risken kommer 
jag aktivt att jobba med för att minimera genom 
att vid redovisning utesluta information som kan 
komma att avslöja din identitet.

5. Finns det några fördelar? Undersökningen kan bidra till reflektioner kring 
undervisningssyn. 
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Jag har informerats, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. 
Jag deltar i studien frivilligt och samtycker till att Hila Lideberg behandlar 
personuppgifter om mig i enlighet med vad som beskrivits i punkterna 1–8. 

______________________________________________________________________ 
Underskrift   Ort  Datum 

______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

6. Hantering av data, sekretess 
och konfidentialitet

Det inspelade materialet, transkriberingarna 
samt samtyckesformulären kommer att förvaras 
så att inte obehöriga får tillgång till dem. 
Datamaterialet i sin helhet kommer inte att 
lämnas vidare till några andra. Alla data 
redovisas konfidentiellt under fiktiva namn. 

7. Hur får jag information om  
studiens resultat?

Du kan få ta del av studien vid publicering.

8. Frivillighet Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt 
att avbryta när som helst, utan särskild 
förklaring.

Samtyckesformulär
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