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Sammanfattning  
Föreliggande studies syfte är att få insikt i vad som påverkar elevers val av tvärflöjt och fortsatta 
spelande i musik- och kulturskolan. I bakgrundskapitlet presenteras forskning om musik- och 
kulturskolor samt tidigare forskning kring barn- och ungdomars instrumentval. Som teoretisk 
utgångspunkt används positivism. Sammanlagt 97 respondenter i åldrarna 7–22 år genomförde 
en tvärsnittsdesignad webbenkät. Resultatet har analyserats med en univariat analys där en va-
riabel studerats i taget. I resultatet framkommer det att de största påverkansfaktorerna till att 
elever valt att spela tvärflöjt är instrumentprovdagar och att känna någon som spelar tvärflöjt. 
Vidare visar resultatet att det eleverna önskar ha mer av i musik- och kulturskolan är att få 
möjlighet att spela med andra i band eller orkester. I diskussionen lyfts fem teman upp: genus 
och instrumentvalet, betydelse av sociala sammanhang, instrumentets egenskaper, förebilders 
påverkan och lärarens betydelse.  
 
Nyckelord: Könsstereotypiska instrument, kön, genus, tvärflöjt, musik- och kulturskolor, web-
benkät 
	
Abstract		
The purpose of the present study is to gain insight into what influences students´ choice of 
flute and continued participation in Swedish community music schools. Research on 
community music schools as well as the factors influencing instrument choice among children 
and youths are presented in the background section. Positivism was applied as a theoretical 
lens for the present study. A total of 97 participants ranging from 7 to 22 years of age, filled 
out a cross sectional websurvey. The result has been analyzed with a univariate analysis 
where one variable is studied at a time. The results revealed that instrument trial days and 
knowing someone who plays flute were the most important factors determining the student´ 
perference for flute playing. Furthermore, the results revealed that students requested more 
frequent oportunities to play with others in bands or orchestras. In the discussion, five themes 
are raised: gender and instrument selection, importance of social contexts, the characteristics 
of the instrument, the impact of role models and the importance of the teacher.  
 
Keywords: Genders stereotypical instruments, sex, gender, flute, community music schools, 
websurvey  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
I min utbildning på Musikhögskolan Ingesund har jag varit på VFU (verksamhetsförlagd ut-
bildning), även kallad praktik, fyra gånger. Eftersom mitt huvudinstrument är tvärflöjt har jag 
då mestadels varit med tvärflöjtslärare och upptäckt att majoriteten av eleverna som spelar är 
tjejer. Trots att jag har varit på olika skolor har den sneda könsfördelningen varit tydlig. Var-
för väljer så få killar att spela tvärflöjt? Detta väckte ett intresse inom mig att någon gång för-
söka ta reda på bakomliggande orsaker till varför det är så, samt för att se om min uppfattning 
stämmer överens med verkligheten. En utmaning jag ser framför mig i mitt kommande yrke 
är att bidra till att få flöjtvärlden mer jämställd. Jag vill ta reda på om eleverna väljer instru-
ment efter olika könsstereotyper ett instrument kan kopplas till. Efter min examen på musik-
högskolan hoppas jag få jobb på en kulturskola och då ingår det att värva nya elever, framför-
allt på instrument som är mindre populära. Genom denna studie hoppas jag därför få en insikt 
i vad som är avgörande i elevers instrumentval och vilka faktorer som spelar in.  

1.2 Problemområde  
Tidigare forskning visar genom flertalet undersökningar som gjorts på barn- och ungdomars 
instrumentval att tvärflöjt rankas som ett feminint könsstereotypiskt instrument (Abeles & 
Porter, 1978; Griswold & Chroback, 1981; Abeles, 2009; Pratt, 2009; Marshall och Shibaza-
kis, 2011; Wrape, Dittloff och Callahans, 2014; Lindberg, 2016; Lindberg, 2017). Kulturskol-
rådet (SOU 2016:69) visar att färre elever väljer träblåsinstrument och jag upplever därmed 
ett behov av att bidra till den fortsatta forskningen i ämnet då jag efter litteratursök i nulägen 
inte funnit forskning om varför elever väljer just tvärflöjt. I historien av flöjtlärare och orkes-
terflöjtister har platserna länge bestått av män. Det är min och andra flöjtlärares uppfattning 
att orkesterplatserna är mer jämställda idag, men att det mest är kvinnor som undervisar i tvär-
flöjt i Sverige. I studien kommer jag genom en webbenkät försöka få svar på olika påverkans-
faktorer till hur nuvarande elever kom i kontakt med tvärflöjt, varför elever valt att spela tvär-
flöjt i musik- och kulturskolor i Sverige, samt vad som bidragit till deras fortsatta spelande. 
En reflektion jag gjort under de år jag själv spelat tvärflöjt i kulturskolan är att flest flöjtister 
är tjejer. Olika könsstereotyper som instrument kan kopplas till ska inte vara en begränsande 
faktor för framtidens flöjtister.  En förhoppning är att studien kan hjälpa att stimulera till 
mångfald i flöjtvärlden. Att få insikt i elevers tankebanor kring val av instrument tror jag ger 
mig som lärare och andra lärare lärorik kunskap om vad det är som är viktigt för eleverna. Jag 
hoppas även att studien kan ge mig verktyg för att aktivt kunna arbeta med att få fler killar att 
välja tvärflöjt. Min förhoppning är även att denna kunskap ska hjälpa mig att få mina kom-
mande tvärflöjtselever att vilja fortsätta spela detta instrument.  

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs det valda intresseområdet i studien och varför det fångat mitt in-
tresse. Därefter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. I kapitel två 
presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med relevans i om-
rådet samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter vilket är positivism. I kapitel fyra presenteras studiens me-
todologiska utgångspunkter och val av metod. Här redogörs också för studiens design beträf-
fande urval av informanter, studiens genomförande samt dess reliabilitet och validitet. I kapitel 
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5 presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av webbenkäterna. I kapitel sex presente-
ras diskussionen i studien. Arbetet avslutas med en reflektion kring studiens betydelse och tan-
kar kring vidare forskning inom området.  
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning i om-
rådet samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
Här presenteras tidigare forskning om musik- och kulturskolor. Därefter presenteras genus-
perspektivet som kommer presenteras vidare i diskussionkapitlet.   

2.1.1 Forskning om musik- och kulturskolor 
I april 2015 beslutade regeringen att en utredning skulle startas där uppdraget var att ta fram 
en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. År 2016 släpptes den med 
namnet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). Studien visar att träblås-
instrumenten var som populärast under 1980-talet, men har sedan dess succesivt minskat. 
Könsfördelning överlagt i utredningen visar att tjejer deltar i större grad än killar i verksam-
heten, dock beskrivs inte några specifika instrument i jämförelsen.   
 
Rostvall och West (2001) skriver om skillnaden mellan den frivilliga instrumentalundervis-
ningen i kultur- och musikskolor och den obligatoriska skolan där de bland annat hävdar att 
instrumentallärare förbereds på andra saker än klasslärarna. De tre största skillnaderna mellan 
dessa är gruppstorlek, lärarnas valmöjlighet och att undervisningen är frivillig. Till skillnad 
från den traditionella klassläraren är musiklärarens undervisning på musik- och kulturskolan 
ofta i mindre grupper. I instrumentalundervisningen, som till skillnad från den obligatoriska 
skolan, har läraren stort inflytande i sitt eget ämne och kan därför forma innehållet som så 
önskas. Självklart kan elever när de vill välja att avsluta sina studier i den frivilliga undervis-
ningen. Även Holmberg (2010) skriver om lärares inflytande och om den ändrade maktför-
skjutningen som går att se i dagens musik- och kulturskolor. Många lärare menar att den 
självklara ställningen som auktoritet delvis gått förlorad då eleverna idag inte accepterar att 
det är läraren som bestämmer och styr undervisningen. Holmberg menar fortsättningsvis att 
eleverna idag inte har lika mycket tålamod som förr, då undervisningen anpassas till eleven 
och deras egna önskemål. Det som blir problematiskt är när teknisk skicklighet inte prioriteras 
på ett instrument som såklart kräver stora övningsinsatser. Framsteg nås då inte i samma ut-
sträckning när läraren inte är lika auktoritär som förr, samtidigt som eleverna har mindre tåla-
mod och uthållighet. Det kan upplevas som att lärarna får serva eleverna så att undervisningen 
ska passa eleverna.  
 
Populärkulturen och dess musik är dominerande i undervisningen på musik-  och kulturskolor 
idag. Holmberg (2010) menar att elevernas bristfälliga kunskap om de olika klassiska instru-
menten som finns i kulturskolan beror på mediers utbud och de instrument som används i po-
pulärkulturen. Eftersom de flesta elever känner till musik i populärkulturen blir mötet i mu-
sik- och kulturskolan ett alternativt till annan musik, förmodligen ett alternativ som de inte 
stött på tidigare. Holmberg menar att det troligen är svårare för eleverna att välja ett instru-
ment som de aldrig sett eller hört tidigare. Många lärare önskar därför ett breddat utbud av 
musik i medier. En konsekvens blir annars risken för att den klassiska konsten dör ut och en 
del av vårt kulturella ursprung går förlorad. Även Hanken och Johansen (2013) menar att po-
pulärkulturen är dominerande i undervisningen. De menar att det är viktigt att inse att ele-
verna lär sig musik utanför musik- och kulturskolan för att kunna förstå den formella musik-
utbildningen. Likt Holmberg (2010) menar Hanken och Johansen (2013) att den nya teknolo-
gin och mediers påverkan gör det lättare för elever att lyssna på musik samt eget skapande 
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som är en viktig del i unga människors liv. Holmberg (2010) använder begreppet medieneu-
tral användning som innebär att valet av repertoar inte har tagit hänsyn till ett instruments 
konstnärlig eller historiska kontext. Detta begrepp kan göra att olika musikgenrer utövas på 
varierade medier utan att behöva problematiseras om vad som är passande eller ej. Att de 
klassiska instrumenten är ovanliga i populärkulturen beror bland annat på instrumentens 
historia och kulturella bakgrund. Dessa instrument skapades under en annan tid som därmed 
har egna normer om vad som skulle användas i respektive repertoar.  

2.1.2 Genusperspektivet 
När det pratas kring kön och genus finns det olika benämningar som håller dem isär. Jag ska 
därför förklara några viktiga begrepp då jag anser dem vara relevanta i genusteorin. 
 

• Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hor-
monnivåer, alltså utifrån om en har äggstockar, testiklar, snippa, snopp, högst nivåer av 
östrogen eller testosteron, XX- eller XY-kromosomer (RFSL, 2018). 
 

• Juridiskt kön innebär det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller 
legitimation. Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i person-
numret. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på 
om barnet har snopp eller snippa (RFSL, 2018). 
 

• Könsroll är den sammanfattande termen för socialt och kulturellt betingade skillnader 
mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt 
och prestige (NE, 2018).  
 

• Könsidentitet är det kön en själv upplever att en har, oberoende av vilket biologiskt och 
socialt kön andra anser att en har (NE, 2018). 
 

• Genus är en benämning på människors sociala kön (NE, 2018). 
 
Connell och Pearce (2015) hävdar att insikten i att vardagen och livet för män och kvinnor 
inte ser jämställd ut inte är något slumpmässigt. Dessa skillnader utgör grunden för den mo-
derna genusteorin. Det fakta vi har bildar ett mönster som sedan ingår som delar i genussyste-
met, som också i samhället kallas för genusordningen. Ett tydligt exempel som de tar upp är 
mäns överrepresentations i våldsstatistiken. Från att killar är små styrs de mot hårda sporter 
som till exempel fotboll. Killar uppmuntras också till att vara tuffa, hårda och modiga som 
gör att användning av våld blir en social resurs. Ett annat exempel som tas upp är att majorite-
ten av de som rekryteras till de yrkesgrupper som har syftet att reparera konsekvenser av vål-
det är unga kvinnor i omsorg, psykologi och socialt arbete.  
 
Connell och Pearce (2015) skriver att vara man eller kvinna inte är ett förutbestämt tillstånd. 
Det är ett blivande som skapas genom aktiv konstruktion. Vad som är lämpligt eller ej relate-
rat till genus finns det väldigt många som har åsikter om. Dessa är förutom lagstiftare till ex-
empel föräldrar, präster, reklammakare, lärare, programledare etc. Connell och Pearce nämner 
stora evenemang som Super Bowl och Oscarsgalan som exempel där de menar att dessa inte 
enbart är ett resultat av våra uppfattningar om genusskillnader. Med evenemang likt dessa bi-
drar de till att skapa genusskillnader med hjälp av de perfekta exempel på vad som är mas-
kulint och feminint. Connell och Pearce citerar den franska feministen Simone de Beauvoir 
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som menar att ”man föds inte till kvinna, man blir det” (s.19). Vidare menar Connell och Pe-
arce att De Beauvoir menar motsvarade för män att ”man föds inte maskulin, man måste bli 
man” (s.19). Detta kan beskrivas som utvecklingen av ”genusidentitet” som innebär känslan 
av att tillhöra en genuskategori. Vår identitet innefattar tankar om vad olika tillhörigheter in-
nebär och vilken typ av person beroende på om vi är man eller kvinna. Detta är något som ut-
vecklas under våran uppväxt. Enligt Connell och Pearce konstruerar människor sig själva som 
maskulina eller feminina. Därefter intar vi en plats i genusordning, eller förhåller oss till den 
plats vi blivit tilldelade, som syns i vårt sätt att uppträda i det vardagliga livet. Vidare tar Con-
nell och Pearce i sin bok upp olika exempel på genusforskning, där en utav dem är etnografen 
Barrie Thorne med boken gender play som skrev 1993. Thornes forskning grundade sig i att 
mycket av genusforskningen gjort med enskilda enkätintervjuer, som sällan tar upp barn. 
Hennes etnografiska studie bestod av två fältstudier som gjordes på två nordamerikanska pri-
märskolor där hen tillbringade åtta månader på den ena skolan och tre månader på den andra. 
Hen pratade med alla och uppehöll sig i korridorer, klassrum och skolgårdar och iakttog hur 
barnen integrerade med sina lärare och med varandra i lek och studier. Studien visar bland an-
nat att killar oftare har tuffa tag mot varandra i deras lek. Killar kontrollerar även en större del 
av skolgården än tjejer, samt att killar oftare stör tjejers lek och aktiviteter oftare än vad tjejer 
stör killars. Det kan beskrivas som att killar oftare tillgriper aggression och gör anspråk på 
makten, i den utsträckning barn kan göra sådant. Genus är viktigt i deras värld och barnen är 
väldigt aktiva i utforskandet av genus. Connell, Pearce och Barrie är båda ense om att genus 
inte är något som bara existerar då det är något som händer och måste fås hända. Samtidigt är 
genus något som kan tas bort, ändras eller tonas ner.  
 

2.2 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning om elevers instrumentval. Studierna berör bland annat 
olika påverkansfaktorer i elevers instrumentval och studier som rankat olika instrument mas-
kulint eller feminint. 

2.2.1 Forskning om könsstereotyper i instrumentvalet 
Den första stora undersökningen som gjorts med syftet att dokumentera könsstereotypiska in-
strumentval gjordes av Abeles och Porter (1978). Studien gjordes på vuxna som bland annat 
skulle ranka åtta olika instrument som maskulint eller feminint. Abeles (2009) gjorde en upp-
följande studie med syftet att ta reda på om de könsstereotypiska instrumentvalen håller på att 
ändras. Här finns intressant statistik från en surveyundersökning där studenter rankat instru-
ment i könsstereotyper under tre årtionden. Resultatet visar att tvärflöjt är starkt feminint ran-
kat på samtliga av dem, vilket stärker Abeles och Porters (1978) studie. Den uppföljande stu-
dien visar även att tjejer generellt har lättare för att spela instrument som inte är feminint 
könsstereotypiskt, som till skillnad från killar som hellre håller sig till de maskulint könsstere-
otypiska instrumenten (Abeles, 2009). En slutsats som dras i studien är att dessa könsstereoty-
piska fördelningar på instrumenten kan ha långsiktiga konsekvenser och begränsa yrkesinrikt-
ningar hos både kvinnliga och manliga musiker. Vidare gjorde Griswold och Chroback (1981) 
en studie med syfte att utöka Abeles och Porters (1978) forskning genom att inkludera fler in-
strument där studien skulle riktas mot collegeelever. Griswold och Chroback menar att de 
könsstereotyper olika instrument kopplas till kan hindra möjligheten till upplevelser och erfa-
renheter av olika instrument som därmed missgynnar musikyrket. I studien fick responden-
terna ranka 17 olika instrument från en skala på 1–10 som maskulint och feminint. Resultatet 
i studien visar att tvärflöjt har en hög feminin rankning, vilket bekräftar Abeles och Porters 
(1978) resultat.   
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Pratt (2009) gjorde en uppföljande studie av Abeles & Porter (1978) som genom en survey-
undersökning baserat på elever som spelar i band från femteklassare upp till elever i college, 
tittade närmare på om det är könsstereotyper som påverkar val av instrument eller om det är 
naturliga skillnader mellan könen som är avgörande. Tillsammans var deltagarna 133 stycken 
där 72 var kvinnor och 61 var män. Den första av de två surveyundersökningarna visar att 
både killar och tjejer rankar tvärflöjt som ett feminint könsstereotypiskt instrument, att tjejer 
föredrar små instrument framför stora instrument, samt att det överlägset var fler tjejer som 
spelade tvärflöjt. Den största påverkansfaktorn till att eleverna valde det instrument de gjorde 
baseras på föräldrars påverkan. Den näst största påverkan var hur instrumentet låter, det vill 
säga instrumentets ljud och klang. En slutsats författaren drar av studierna är att det är de na-
turliga skillnaderna mellan könen som avgör vilket instrument eleverna väljer. Pratts andra 
surveyundersökningen riktade sig till 14 bandledare med syfte att ta reda på om könsstereoty-
per reflekteras i de som slutat spela i band. Bandledarna fick i uppdrag att dokumentera stu-
denternas kön och instrument, samt att de skulle skriva ner vilka som var med i ett band förra 
året och de som inte spelar i ett band i år. De fick inte räkna med elever som tagit examen, 
flyttat eller ändrat instrument. Surveyundersökning resulterade i 140 avhopp där 70 var kvin-
nor och 70 var män. Pratt lyfter fram att Abeles och Porters (1978) studie är gjort på ett kor-
rekt sätt, men ställer sig kritisk till den då de bland annat studerade march-band som på den 
tiden innehöll flest män. Studien lyfter även fram relevansen då feminismens utveckling och 
kvinnors rättigheter skiljer sig från då och nu. 
 
Wrape, Dittloff och Callahans (2014) studie gjordes på 99 respondenter i årskurs sex, sju och 
åtta på en offentlig förortsskola i USA. Respondenterna fick genom en enkät fylla i årskurs, 
band (nybörjarband, konsertband, symfoniorkester), kön och vilket instrument de spelar. I en-
käten skulle de även ranka olika klassiska blåsinstrumnt som tjej- eller killinstrument. Det 
som visas tydligt i resultatet i studien är att alla respondenter rankat tuba som ett killinstru-
ment samt flöjt och klarinett som ett tjejeinstrument. Vidare visar resultatet att vissa instru-
ment som länge varit maskulint rankat som trummor, trombon och trumpet inte rankades som 
maskulin i samma grad som den tidigare forskningen i ämnet. Wrape, Dittloff och Callahan 
menar att yngre barn är mer öppna och inte har lika mycket normer och fördomar som äldre 
barn angående könssterotyper. Studien visar även att olika könsstereotyper instrument kan 
kopplas till kvarstår men att det syns små förändringar, främst hos tjejer som visar intresse för 
tidigare maskulint rankade instrument, vilket även Abeles (2009) och Pratts (2009) studie be-
skriver.  
 
Marshall och Shibazakis (2011) studie bestod av 65 respondenter i åldrarna 3–4 år från tre lo-
kala förskolor i London.  Syftet var att studera associeringen mellan kön, instrument och mu-
sikstil. Varje respondent deltog i en kort musikalisk lek som gick ut på att matcha 14 musika-
liska utdrag av lyssningsexempel med fotografier av individer som de tycker kan spela instru-
mentet inom varje utdrag. Respondenterna skulle ange om den musikstil som spelades var fe-
minin eller maskulin. Marshall och Shibazaki ville studera om respondenterna ändrade åsikt 
beroende på vilken musikstil som spelades på de olika instrumenten. Varje exempel spelades i 
10 sekunder. De instrument som valdes ut till studien var de som genom tidigare forskning, 
där bland annat Abeles och Porters studie (1978) nämns, haft tydliga könsstereotyper. Resul-
tatet visar att både tjejer och killar rankat tvärflöjt som ett feminint instrument och trummor 
rankade samtliga som ett maskulint instrument. Resultatet visar även att könsstereotyper för 
vissa instrument finns i mycket unga åldrar samt att könsfördelningen på andra instrument 
verkar vara kopplade till musikstilen.  
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Ett lite annorlunda tillvägagångssätt är Lindbergs (2016) examensarbete med syfte att studera 
instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv som jämför män/ killar och kvinnor/tjejers val av 
antingen träblåsinstrument eller bleckblåsinstrument. Denna kvalitativa intervjustudie delades 
in i tre åldersgrupper tillhörande lågstadieelever, högstadieelever samt föräldrar där tillsam-
mans 78 respondenter deltog. Respondenterna i studien fick enskilt lyssna på två olika ar-
rangemang, ett för träblås och ett för bleckblås och sedan beskriva vilken de föredrog. Re-
spondenterna deltog sedan i en semikonstruerad intervju. Resultatet visar att flest män/pojkar 
väljer bleckblåsinstrument samt att majoriteten av kvinnorna/tjejerna i studien föredrar 
träblåsinstrumenten.  

2.2.2 Forskning om olika faktorer i instrumentvalet 
Chen och Howards (2004) studie med syfte att kartlägga faktorer som kan påverka vilket in-
strument musiker väljer gjordes genom en enkät som besvarades av 157 musikhögskolestuden-
ter i Sydney, Australien. I enkäten fick de uppge sin musikaliska bakgrund, vilka instrument de 
har spelat och vid vilken ålder de började spela.  Enkäten bestod av ja- och nejfrågor, rankning 
av instrumentpreferenser samt öppna frågor. Respondenterna fick ange ålder, kön, kulturell 
bakgrund och vilket instrument de spelar rimligen bra. De fick även fylla i frågor som berörde 
deras historiska instrumentala bakgrund och i vilken kontext de spelat. Frågor kring föräldrars 
stöttning i instrumentvalet skulle också besvaras samt om ekonomi var avgörande för att lära 
sig spela. Resultatet visar att studenterna i studien hade varierande bakgrund samt att anled-
ningen till att de valt att specialisera sig på ett instrument var olika och därmed skiljde sig åt. 
Studenterna rankade piano högst samt att medianåldern när de lärde sig spela sitt instrument 
var vid 10 års ålder. Resultatet visar vidare att piano, sång och gitarr är det mest vanligt före-
kommande instrumenten som studenterna spelade samt de vanligaste att ha som huvudinstru-
ment. Majoriteten av studenterna hade mycket stöd från sina föräldrar i instrumentvalet samt 
att ekonomiska skäl inte var ett hinder för att börja spela, även om några studenter angav detta. 
Studien visar även att flera studenter angav att de började spela ett annat instrument och sedan 
bytt, av olika skäl, samt hade flera huvudinstrument.  
 
En pilotstudie utfört på 73 nybörjarelever i band gjordes på en skola i North Texas med syfte 
att ta reda på vad som påverkar elever i deras instrumentval (Wiedenfeld, 2012). Forsknings-
frågorna utgick från att ta reda på om elevernas instrumentval påverkas av föräldrar, om ele-
vens kön spelar roll och till sist om föräldrarna uppmuntrar deras barn att spela ett könsstereo-
typiskt motsägande instrument. Eleverna skulle välja första, andra och tredjehandsval av de 
instrument skolan erbjöd. 60 % av respondenterna var killar och 40 % tjejer. 72 % av tjejerna 
testade spela tvärflöjt till skillnad från killarna där siffran endast bestod av 22 %. De resultat 
som är intressanta i studien är att hur instrumentet låter (ljud och klang) är överlägset den 
mest avgörande faktorn för elevens instrumentval, vilket stärker Pratts (2009) studie. Den näst 
största faktorn är elevens förmåga att spela instrumentet. Den sociala påverkan från till exem-
pel föräldrar och kompisar syns i elevernas andra och tredjehandsval men är inte lika domi-
nant.  
 
Lindbergs (2017) studentuppsats bestod av en kvantitativ studie med enkätundersökning där 
hen ville ta reda vad som påverkat elever i deras val att spela trumpet, faktorer till att de fort-
satt spela i kultur- och musikskolor samt hur eleverna ser på andra instrument än trumpet. 15 
respondenter deltog och resultatet från denna studie visar att trumpetens ljud och klang den 
viktigaste faktorn för att eleverna började spela trumpet, som i likhet med Pratt (2009) och 
Wiedenfelds (2012) studier även visade detta som en viktig faktor. Andra viktiga faktorer var 
att eleverna fått prova trumpet tidigare samt att ha kompisar som spelar instrumentet.                                                                                                            
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2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Tidigare forskning som gjorts på barn och ungdomar med syfte att undersöka könsstereoty-
piska instrumentval och dess påverkansfaktorer finns det flertalet studier av (Abeles & Porter, 
1978; Griswold & Chroback, 1981; Chen och Howards, 2004; Abeles, 2009; Pratt, 2009; 
Marshall och Shibazakis, 2011; Wiedenfeld, 2012; Wrape, Dittloff och Callahans, 2014; 
Lindberg, 2016; Lindberg, 2017). Överraskande få studier tar upp enskilda instrument på 
detta område då majoriteten av forskningen är ganska bred i sin utsträckning samt att de in-
volverar många instrument. Med detta önskar jag med föreliggande studie bidra till ett mer 
specifikt fokus på ett av de till synes mest könsstereotypiska instrumentet. Fokus i min studie 
kommer vara på instrumentet tvärflöjt för att ta reda på vad som påverkat just tvärflöjtselever 
i deras instrumentval. Att majoriteten av dem som väljer att spela tvärflöjt är tjejer ser jag som 
ett problem då det är viktigt med mångfald och variation. Mycket av forskningen i ämnet är 
av äldre årgång och jag finner därför ett behov av forskning som kan bekräfta eller motsätta 
sig det som finns i nuläget, nämligen att tvärflöjt är ett starkt feminint rankat könsstereoty-
piskt instrument (Abeles & Porter, 1978; Griswold & Chroback, 1981; Abeles, 2009; Pratt, 
2009; Marshall och Shibazakis, 2011; Wrape, Dittloff och Callahans, 2014). Utifrån den tidi-
gare forskningen i ämnet vill jag fortsätta studera några av de utvalda faktorer som varit vik-
tiga i elevers instrumentval.  
 
Baserat på detta vill jag i min studie få svar på hur dessa elever kom i kontakt med just tvär-
flöjt och förhoppningsvis få intressanta svar på mina frågor för att bli rikare på kunskap inför 
mina framtida rekryteringsarbeten av tvärflöjtselever. Jag hoppas få svar på mina frågor ge-
nom att fråga elever på musik- och kulturskolor som spelar tvärflöjt vad som påverkat dem i 
deras instrumentval och intresse för att fortsätta spela. Med föreliggande studie är syftet att 
bidra med forskning i ämnet för att jag själv och andra intresserade ska få kunskap om vad 
eleverna själva anser vara bidragande faktorer till deras instrumentval och fortsatta musice-
rande. Förhoppningsvis ger studien insikt i vad jag som lärare aktivt kan arbeta med för att få 
fler killar att spela tvärflöjt.  
 
Med ovanstående i åtanke är syftet med arbetet att få insikt i vad det är som påverkar elever i 
deras instrumentval av tvärflöjt och deras fortsatta spelande på musik- och kulturskolor.  
 

1. Vilka utvalda faktorer har inverkat på elevers val att spela tvärflöjt i musik- och kul-
turskolor? 
 

2. Vilka utvalda bidragande faktorer har inverkat på elevernas fortsatta spelande?  
 

3. Vilka av dessa utvalda faktorer har inverkat mest för killar respektive tjejer i instru-
mentvalet av tvärflöjt och deras fortsatta spelande?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilket är positivism.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Det vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund för den här studien är det så kallade 
positivistiska perspektivet. Det är tillhörande en kvantitativ forskningsdesign och perspektivet 
är därför passande att använda sig av i föreliggande studie, vars fokus är att mäta samband 
mellan olika faktorer. Positivismen har sin grund i naturvetenskapen då den är en naturveten-
skaplig kunskapsteori, men dess synsätt och metoder har även spritt sig till andra vetenskaps-
områden (Thurén, 1991; Bryman, 2011). Strävan efter att tro på en absolut sanning är en en-
kel sammanfattning av dess innebörd. När positivismen uppkom fanns det olika åsikter om. 
Thurén (1991) menar att positivismen har sina rötter i antikens Grekland och att denna tradit-
ionen är gammal i det västerländska tänkandet. Wallén (1996) hävdar däremot att den upp-
kom på 1900-talet, främst i Tyskland och Österrike. Enligt Patel och Davidsson (1991) var 
det den franske sociologen Auguste Comte som gav namn åt positivismen på 1800-talet. 
Thurén (1991) menar att denna vetenskapsteori syftar på att bygga på positiv kunskap, det vill 
säga säker kunskap: ”Om vi rensar bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte 
vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap” (s.15). Detta ses som en grund för att kunna 
bygga vetenskap. Wallén (1996) använder sig av begreppet ”verifierbarhetstesen” som menar 
att en sats endast är meningsfull om den kan ”verifieras”, det vill säga bekräftas empiriskt. 
Med empiriskt menar hen att ett påstående anses vara sant om det stämmer överens med hur 
det är i vekligheten. Patel och Davidsson (1991) hävdar att Comte menade att det gick att ge-
nerera kunskap som var både positiv och utvecklande för samhället. Comte ville med fysiken 
som förebild skapa en vetenskaplig metodologi som skulle vara lika för alla vetenskaper. 
Thurén (1991) nämner den österrikisk-brittisk filosofen Karl Popper som arbetade kring rela-
tivitetproblemet i forskning. Hen menar att vi aldrig kan vara säkra på att en hypotes är sann 
då vi inte kan verifiera den. Det som kan göras däremot är att visa om den är falsk, som med 
andra ord kallas att falsifiera. Hen menar att en teori som inte kan falsifieras är meningslös.  
Popper menar att vi då hela tiden är medvetna om att forskning någon gång i framtiden kan 
bli aktuell att falsifieras. Fortsättningsvis menar hen att vi aldrig kan bevisa att någon hypotes 
är sann då inga empiriska sanningar är hundraprocentigt säkra. Att vara kritisk och därmed 
hitta så många hypoteser som möjligt, även om de är djärva och osanna, ses som en förutsätt-
ning för att närma sig säker kunskap.  
 
Thurén (1991) anser att vissa sätt att inhämta kunskap är värdelösa. Några exempel hen nämner 
är att vi inte ska inhämta kunskap genom heliga skrifter eller teoretiska spekulationer, samt inte 
låta känslorna dra iväg med oss. Likheter går att finna genom Wallén (1996) där hen menar att 
allt som inte prövas empiriskt, som till exempel känslor och värderingar, politiska eller religiösa 
uttalandaden inte tillhör den vetenskapliga sfären. Därför utesluter positivismen forskning som 
innebär känslor, upplevelser och kulturfenomen då de inte är objektivt mätbara. Även Patel och 
Davidsson (1991) nämner att de positivistiska vetenskapsfilosoferna som var verksamma under 
början av 1900-talet försökte dra en gränslinje som skiljde vetenskap från icke vetenskap där 
metafysiska spekulationer, etik, politik och religion nämns som exempel. Den så kallade veri-
fierbarhetsprincipen formulerades och innebar att alla teoretiska utsagor skulle kunna översät-
tas till verifierbara observationer.  
 
David Hume är den skotske 1700-talsfilosofen som menar att människan endast har två källor 
till kunskap (Thurén, 1991). Den första är det vi kan iaktta med hjälp av våra sinnen och det 
andra är det vi kan räkna ut med hjälp av vår logik. Även Bryman (2011) hävdar att fenomen 
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endast kan bekräftas via sinnena som kunskap. Likheter går att finna genom Patel och Davids-
son (1991) som hävdar att kunskap vi söker ska vara verklig och tillgänglig för vårt förnuft och 
sinnen. Hume menar att vi kritiskt ska undersöka alla påståenden och iakttagelser (Thurén, 
1991). Efter detta ska vi endast stödja oss på de fakta som kan anses säkerställda med rimlig 
sannolikhet. Fakta ska sedan analyseras logiskt för att sedan kunna dra slutsatser om dem. Till 
logiken räknas även matematik och därför är ett mål i positivismen att kvantifiera1 fakta. Enligt 
Patel och Davidsson (1991) skulle kunskapen vara nyttig och förbättra samhället, samt vara 
säker genom att den ska byggas på iakttagelser som ska vara logiskt prövbara för att senare 
formuleras som lagbundenheter. I de stora hela ska kunskapen inom positivismen vara empi-
riskt prövbar, samt att uppskattningar och bedömningar ska ersättas med mätningar. Strävan 
efter att behandla statistik för att senare kunna dra generella slutsatser är ett mål som eftersträvas 
i denna vetenskapsteori (Wallén, 1996; Thurén, 1991). Bryman (2011) menar att kunskap upp-
nås genom att samla in fakta som sedan utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. Thurén 
menar att säker kunskap kan uppnås genom att använda sig av källkritik som är ett centralt 
begrepp inom positivismen. Källkritik innebär att strävar efter att rensa bort allt som anses 
ohållbart (Thurén, 1991). Positivismen har därmed en kritisk grundsyn till världen omkring sig 
men avfärdar inte något som osant i första stadiet. Positivisten undersöker fenomenet, granskar 
omständigheter kring iakttagelserna och tar sedan ställning till situationen. Wallén (1996) näm-
ner positivismens ideologiska sida där allt som inte betraktas som vetenskaplig kunskap ska ses 
som irrationellt. I positivismen är det också av stor vikt att forskaren är objektiv, dvs inte låter 
sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar (Wallén, 1996; Bryman, 2011).  
 
En kvantitativ forskning innehåller ett deduktivt synsätt i förhållandet mellan teori och praktik 
(Bryman, 2011). Att deducera innebär att forskaren skapar fler hypoteser som grund för en 
empirisk granskning. I dessa olika hypoteser ingår begrepp som ska översättas till utforsk-
ningsbara företeelser. Att deducera styr sedan datainsamlingsprocessen i undersökningen. 
Thurén (1991) beskriver den hypotetiska deduktiva metoden med att forskaren framställer hy-
poteser och gissningar som premisser. Därefter sker en deduktiv slutledning och till sist un-
dersöks premisserna för att se om de stämmer överens med verkligheten. Thurén beskriver 
detta som ett samarbete mellan empiri och logik. I föreliggande studie har ett deduktivt syn-
sätt funnits, snarare än ett induktivt då jag i utformningen av studien grundat den i forskning i 
ämnesområdet. Studien har inga tydligt uttalade hypoteser och därmed förväntar jag mig inte 
att den ska resultera i någon tydlig teori. Detta synsätt har valts då det är passande i en kvan-
tiativ forskning och syftet med studien.  
 

 
 
  

                                                
1 Kvantifiera innebär att ange kvantitet med hjälp av siffervärde (NE, 2018). 
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för den här 
undersökningen. I föreliggande studie används en kvantitativ forskningsmetod.  

4.1.1 Den kvantitativa forskningsmetoden 
Föreliggande studie är kvantitativ vilket innebär att informationen kan kvantifieras, det vill 
säga att den går att mätas. En kvalitativ forskning däremot har ofta fokus på ord och tolk-
ningar på hur världen kan se ut och uppfattas (Bryman, 2011). Då jag är intresserad av att 
mäta svar från ett stort antal respondenter under en begränsad tid valdes en kvantitativ forsk-
ning. Valet grundades även i att jag var intresserad av en webbenkät som var ett naturligt val 
att ha i föreliggande studie. Enligt Bryman är begrepp och deras mätning en central del i 
denna typ av forskning som dessutom utgör teorins byggstenar. Olika begrepp kan därför ge 
förklaringar till olika aspekter av den sociala verkligheten. Bryman nämner tre anledningar till 
varför vi intresserar oss för mätproblematiken i den kvantitativa forskningsmetoden. En an-
ledning ät att mätning gör att det går att se små skillnader mellan variabler. Ännu en anled-
ning är att det går att upptäcka tydliga variationer i den insamlade datan. I den kvantitativa 
forskningen är mätning viktigt då den ger oss ett konsistent eller följdriktigt verktyg, samt en 
måttstock för att göra detta möjligt. De främsta anledningarna till detta är forskarens förmåga 
att verka som andra forskare och förmågan att vara konsekvent över tid. Därför bör ett mått 
inte vara något som påverkas av tidpunkten då det kommer till användning eller av den person 
som utför mätningen. Vidare menar Bryman att kravet på mätning och mått ska generera kon-
sekventa resultat, dock avser detta inte resultat som beror på naturliga skillnader. Den tredje 
nämna anledningen till att vi intresserar oss för mätning är att mätningen utgör grunden för 
mer exakta skattningar eller beräkningar av vilken relations som finns mellan olika begrepp.  
 
Vidare är kausalitet en viktig faktor då den har ett förklarande fokus. Kvantitativa forskare 
vill förklara varför något är som det är, hellre än att beskriva hur saker och ting är (Bryman, 
2011). Detta tillvägagångssätt anses vara typiskt för en naturvetenskaplig forskning. Ett annat 
viktigt begrepp i den kvantitativa forskningen är enligt Bryman generalisering. Forskarna är 
vanligtvis intresserade av att kunna säga i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till 
andra grupper och situationer än just de som varit aktuella i den specifika undersökningen. 
Med andra ord vill forskaren generalisera resultatet utöver det specifika fallet. Intresset för ge-
neraliserbarhet kan ses som ett försök att komma fram till samma resultat som i naturveten-
skapen genom att sträva efter att utveckla samma lagliknande resultat. Replikation är även en 
viktig del för en undersöknings trovärdighet. Den kvantitativa forskaren ska vara objektiv, det 
vill säga att vara värderingsfri då ett mål är att minimera den påverkan och skevheter som 
forskaren utövar. Därför bör resultatet av en undersökning vara opåverkad av förväntningar 
och speciella kännetecken som rör forskaren. För att motverka dessa skevheter strävar fors-
karna efter att replikera eller upprepa varandras experiment. Om en replikation inte är möjlig 
kan därför resultatets validitet ifrågasätta. Forskarna försöker därför vara mycket explicita i 
deras tillvägagångssätt så att en replikation blir möjligt. En vanlig anledning till att forskare 
vill replikera en forskning är att det ursprungliga resultatet inte stämmer med dem från andra 
relevanta studier.  
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4.1.2 Val av forskningsdesign 
I föreliggande studie används en tvärsnittsdesign (cross sectional studies). Det finns lite olika 
benämningar på denna typ av design men då jag använder mig av enkäter tillhör den begrep-
pet surveyundersökning. I en tvärsnittsdesign mäts variablerna endast en gång vid en viss tid-
punkt för att komma fram till kvantitativa data och finna kopplingar och mönster mellan olika 
variabler. Data samlas in från mer än ett fall, ofta många fler än ett då intresset av variation 
mellan individer är betydelsefullt (Bryman, 2011). Med en tvärsnittsdesign som metod kan 
forskare bara studera relationer mellan olika variabler men kan inte ge en förklarande orsak 
till sambanden. De fördelar som finns med en tvärsnittsdesign är att variablerna endast mäts 
vid en tidpunkt och med tanke på studiens strama tidsschema passar den sig därför väl. Ef-
tersom syftet i studien är att hitta samband och variation, samt att sträva efter att dra generella 
slutsatser ses denna metod också som användbar. Tänkbara nackdelar och problem med en 
tvärsnittsdesign är att den ger en oklarhet när det gäller vad som är orsak och verkan. Det 
forskaren kan konstatera med denna forskningsmetod är att det finns samband mellan två va-
riabler, inte att det är en kausal relation vilket gör att det inte går att dra kausala slutsatser.  

4.1.3 Val av analysmetod 
I en kvantitativ forskning är det vanligt att frågorna i en enkät betecknas med olika variabel-
nummer när de ska analyseras, till exempel var00001, var00002 etc. Det finns olika typer av 
variabler i en kvantitativ forskning. I föreliggande studie används nominalvariabler i bearbet-
ning och analys av data. Nominalvariabler är kategorier som inte kan rangordnas, även kallad 
kategorivariabler (Bryman, 2011). Den finner jag passande då de flesta av mina frågor i webb-
enkäten innehåller olika kategorier, det vill säga svarsalternativen kan beskrivas som oberoende 
av varandra då de inte har ett specifikt avstånd mellan sig. Dikotoma variabler kommer också 
användas i studien och de rymmer data som endast har två olika variabeltyper, till exempel man 
eller kvinna. Dikotoma variabler har alltså bara ett intervall, men i de flesta situationer behand-
las de som vanliga nominalvariabler. I de sista frågorna i webbenkäten används ordinalvariab-
ler som är variabler som kan rangordnas. Dessa är passande då svarsalternativen i de sista frå-
gorna är utformade med en likertskala där respondenterna ska svara på olika påstenden och 
genom en valbox fylla i det som stämmer bäst in på dem.   
 
I studien har en univariat analys används. I detta analyssätt kan forskaren använda sig av fre-
kvenstabeller som visar antalet personer och den procentuella andelen personer som tillhör de 
olika kategorier som finns för den aktuella variabeln. Användning av diagram, till exempel 
stapeldiagram tillhör de allra vanligaste metoderna för analys i den kvantitativa datan. Använd-
ningen av detta ger en tydlig bild då varje stapel visar det antal personer som hamnar i de olika 
kategorierna som används. Att använda tårt- eller cirkeldiagram är också vanligt förekom-
mande. De visar de olika kategoriernas relativa storlek där den procentuella andelen för varje 
kategori också visas. Jag finner dessa passande då de kommer hjälpa mig svara på mina forsk-
ningsfrågor. Någon som är viktigt att vara medveten om är att alla metoder som används för 
analys av relationer mellan olika variabler handlar om samband, inte orsak och verkan.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens design. Här presenteras studiens urval av informanter, stu-
diens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
I studien har jag begränsat mig till tvärflöjtselever på musik- och kulturskolor i Sverige. Med 
hjälp av mailadresser till ca 70 utvalda flöjtlärare och kulturskolor har jag skickat ett mail där 
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jag berättat om studien och sedan uppmuntrat dem att skicka detta till elevernas föräldrar (om 
de är under 15 år) och till eleverna själva (om de är över 15 år). Jag har även delat informationen 
i mitt mail i två facebook-grupper som innehåller tvärflöjtslärare för att nå ut till så många som 
möjligt i landet. Jag har även i så stor utsträckning som möjligt ringt och presenterat mig själv 
och studien innan jag mailat enkäten. Alla enkäter skickades ut under tre dagar. Från första 
utskicket var enkäten öppen att besvara i 14 dagar. De som besvarat enkäten är tvärflöjtselever 
på musik- och kulturskolor i Sverige i åldrarna 7–22 år som tillsamman är 97 respondenter.  

4.2.2 Enkät som datainsamling 
I studien används en surveyundersökning som gjorts online. Bryman (2011) menar att fördelar 
med hjälp av internet för att samla in data vanligtvis är ett ekonomiskt tillvägagångsätt, samti-
digt som det sparar tid jämför med att intervjua personer. Även Trost (2007) stämmer in i att 
webbenkäter är ett kostnadseffektivt sätt som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) menar att 
forskaren även kan nå ett stort antal individer, oberoende av avstånd på ett enkelt sätt. Data kan 
även samlas in och ordnas relativt snabbt. Eftersom tiden för studien är begränsad, samt att det 
inte finns någon ekonomisk ersättning passar den mig väl. Bryman nämner också några nack-
delar med surveyundersökningar online där hen menar att tillgången till internet inte är en själv-
klarhet för alla. Detta går även finna hos Trost (2007) som menar att de som får en webbenkät 
skickad till sig måste ha tillräckligt snabb internet-uppkoppling för att kunna besvara den. Att 
få en inbjudan till att medverka kan uppfattas som skräppost och därför raderas direkt när mot-
tagaren fått den. I en surveyundersökning blir det inte någon personlig kontakt och visuella 
icke-verbala budskap går inte heller att se. Undersökningsdeltagarna kan även oroa sig för kon-
fidentialiteten eller anonymiteten då vi är i en tid med mycket datahackare. För att motverka 
dessa nackdelar har jag varit väldigt tydlig i min beskrivning till enkäten att den är anonym och 
skrivit ”Webbenkät till Tvärflöjtslärare” i ämnet i mailet. Jag har även i förväg ringt och pre-
senterat mig via telefon till så många tvärflöjtslärare och kulturskolor som möjligt och frågat 
om de vill hjälpa mig att dela ut länken till min webbenkät.  
 
I studien används en webbsurvey, även kallad webbenkät, som innebär att respondenterna om-
beds att besöka en webbsajt för att fylla i den enkät som finns där online (Bryman, 2011). 
Webbenkäten är gjord i programmet Survey & Report som fanns tillgängligt kostnadsfritt för 
mig som student på Karlstad universitet. Då syftet med studien är att begränsa mig till Sverige 
har jag valt att endast ha enkäten på svenska, även om det fanns fler språk att välja på. Det jag 
fann relevant med programmet i relation till min studie är att det gick att utforma den hur jag 
ville, till exempel kryssrutor, valrutor, likertskala, enkätens layout etc. Eftersom webbenkäten 
är baserad på e-postadresser innehåller mitt utskickade mail en länk som mottagaren ska klicka 
på för att komma till själva webbenkäten. Trost (2007) menar att detta kan göras på två olika 
sätt. Det förstnämnda är att forskaren i mailet även skickar med inloggningsuppgifter till web-
benkäten för att enbart de som fått enkäten ska kunna besvara den. I dessa sammanhang kallas 
detta identitetsbeteckning. Med detta tillvägagångssätt kan mottagaren bara svara en gång, samt 
att den visar vilka som inte har svarat på webbenkäten och behöver en påminnelse. I min studie 
har jag valt att ha en ”publik” webbenkät som betyder att vem som helst som har tillgång till 
länken kan besvara den. Detta val grundades i att enkäten ska vara anonym och att jag på ett 
effektivt sätt ville ha så stor svarsfrekvens som möjligt under en begränsning av 14 dagar. En 
nackdel med detta är att respondenterna kan besvara enkäten obegränsat många gånger, men 
det är något jag haft med i åtanke i min analys. En annan nackdel är att jag inte har någon 
kontroll över vilka som har svarat på enkäten eller hur många den skickats till då det är elever-
nas tvärflöjtlärare som skickat ut mailet och jag kan därmed inte skicka påminnelser till de 
berörda. Något jag haft i åtanke i mitt val av webbenkät är risken för en låg svarsfrekvens till 
skillnad från postala enkäter (Trost, 2007). Den största anledningen till det är att det sparar tid 
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och är ekonomiskt då jag varken behöver skriva ut enkäten, köpa kuvert eller frimärken. Jag 
hade även en miljömedvetenhet i åtanke i detta val med tanke på den stora mängd papper som 
skulle användas i postala enkäter.   
 
En pilotstudie gjordes på tre respondenter som jag bad en tvärflöjtslärare att samla ihop. Pilot-
studien gjordes vid ett tillfälle för att testa om frågorna var begripliga och för att få den lärarens 
feedback. Därefter gjordes en originalversion där ett stavfel rättades och fler svarsalternativ 
lades till i de befintliga frågorna. Fokus i mina frågor låg i påverkansfaktorer till varför de valt 
att spela tvärflöjt och faktorer till deras fortsatta spelande. Pilotsudien finns under bilaga 1.  

4.2.3 Enkätutformning 
Här beskrivs hur enkäten är utformad. Vissa frågor i föreliggande enkät kan räknas till attityd- 
eller åsiktsfrågor som enligt Trost (2007) kan göras på två olika sätt. Ett sätt är att i frågefor-
muläret be den svarande att ta ställning till olika påståenden och att ange i vilken usträckning 
denne stämmer in i påståendena. Bryman (2011) använder begreppet likertskala som innebär 
att respondenterna ombeds svara på olika påståenden. I föreliggande studie har fem svarsalter-
nativ formats i likertskalan. Dessa fem svarsalternativ är utformade som ordinalvariabler.  
Trost (2007) menar att ett annat alternativ är att ställa frågor som ska besvaras jakande eller 
nekande. Dessa är utformade som diktoma variabler. I föreliggande studie används båda dessa 
sätt då de anses passande för att besvara studiens forskningsfrågor. Vidare nämner Trost 
(2007) olika sätt att forma svarsalternativ i en enkät där det vanligtvis talas kring öppna och 
icke öppna frågor. Detta betyder att frågor som är öppna ses som icke-strukturerade och de 
andra som strukturerade frågor. Detta i sin tur avgör om svarsalternativen i enkäten är fasta 
eller ej. Trost varnar för öppna frågor då de är tekniskt besvärliga att analyser då vissa skriver 
väldigt långa menigar och andra kan ha en oläslig handstil. Hen menar även att frågorna då 
kan besvaras på flera dimensioner, vilket blir problematiskt i en analys. Fler negativa anled-
ningar till att undvika öppna frågor menar Trost är att vissa kan ha svårt med att stava, vilket 
kan leda till att de avstår från att delta. Eftersom föreliggande studie gjorts på barn och ungdo-
mar, där omyndiga barn under 15 år ska få hjälp av vårdnadshavare, bör inte stavning bara ett 
stort hinder. Majoriteten av frågorna i föreliggande enkät har fasta svarsalternativ i form av 
olika kryssrutor. Dessa är utformade som nominalvariabler. Trost menar att det är viktigt att 
svaren ska vara uteslutande och inte vara överlappande. En annan viktig aspekt hen nämner är 
att fasta svarsalternativ som konstrueras kan passa forskaren och dennes sätt att tänka, men 
kanske inte alla människor. Trost lägger vikt i att vara medveten om tydlighet, språk och und-
vika långa frågeformuleringar i utformningen av en enkät.  
 
Föreliggande studie riktar sig till barn och ungdomar och i utformningen av enkäten har det 
hela tiden funnits en medvetenhet om att varje fråga ska vara enkel att förstå, oavsett ålder. 
Till vissa frågor används en likertskala där svarasalternativen har begrundats på samma sätt, 
det vill säga att de ska vara lättlästa och enkla att förstå. Till vissa frågor finns även ett öppet 
svarsalternativ i form av en fritext efter de olika kryssrutorna. I fritexten kan respondenten 
skriva något annat än de givna svarsalternativen om de upplever att inget svarsalternativ pas-
sar dem. Vidare menar Bryman (2011) att enkätens layout är viktig för att öka chanserna till 
att fler svarar. Hen menar att enkäten ska se luftig ut och inte ha för många frågor. Till enkä-
tens layot nämner Bryman att en tydlighet i frågorna kan vara att de antingen är horisontella 
eller vertikala. I föreliggande studie har en vertikal variant använts.  
 
Med detta i åtanke har föreliggande enkät skapats med 15 frågor. I början av enkäten finns en 
informationstext som beskriver studien, dess syfte samt att deltagandet är anonymnt. Som 
nämnt ovan har de flesta frågor fasta svarsalternativ där respondenterna ska kryssa i en eller 



Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018	
 

19 
 

flera rutor, och i vissa fall följt av en fritextruta. En likertskala har använts till de sista frå-
gorna i studien.  Enkäten finns att se i bilaga 2. Nedan beskrivs och motiveras frågorna i enkä-
ten.  
 

1. Till forskningsfråga 1 ställs enkätfråga 1–5 och 7. Dessa är tagna från Lindbergs 
(2017) studie, dock med små variationer. Anledningen till att de valdes är att det tycks 
vara intressanta och ville därför studera dem vidare samt att de passade väl in i min 
studie. Bakgrundinformation om respondenterna är vanligt förekommande i enkäter 
och går bland annat att se i Wiedenfelds (2012) och Chen och Howards studie (2004). 
 

2. Vidare till forskningsfråga 2 ställs enkätfråga 6, 8, 9–10 och även dem är tagna från 
Lindbergs (2017) studie. Eftersom Lindbergs studie likt föreliggande studie riktar sig 
till ett specifikt instrument passar de bra till det jag vill studera. Dessa frågor bearbeta-
des genom att fler svarsalternativ lades till då de upplevdes begränsande.  
 

3. Slutligen till forskningafråga 3 har fråga 1–5, 7, 11–15 ställts. Syftet med denna forsk-
ningsfråga är att studera skillnader mellan tjejer och killars svar för att söka efter lik-
heter och skillnader. Forskningfrågan grundade sig i den sneda könsfördelningen på 
tvärflöjt som jag själv upplevt samt den tidigare forskningen som rankar instrumentet 
som feminint. Att studera detta har även gjorts i flertal studier (exempelvis Abeles och 
Porter 1978; Abeles 2009; Griswold och Chroback 1981; Pratt 2009; Wrape, Dittloff 
och Callahans studie 2014; Marshall och Shibazakis studie 2011; Wiedenfeld, 2012).  

4.2.4 Bearbetning och analys 
I bearbetning och analys av datamaterial har jag använt mig av programmet IMB SPSS 
Statistics version 24 och de analysredskap som finns där. Frågorna i resultatet kommer analys-
eras var för sig, det vill säga en sammanställning av respondenternas svar på de aktuella frå-
gorna. De kommer redovisas med hjälp av olika diagram. I min analys har jag uppmärksammat 
variation samt det svar som varit ovarierat mellan könen. Genom att visa procent i olika diagram 
syns vilka variabler som är dominerande respektive underordnande. Då forskningsfråga 3 syftar 
till att belysa skillnader mellan könen kommer vissa frågor i analysen presentera tjejer- och 
killar svar separat.  

4.2.5 Etiska överväganden 
De forskningsetiska ställningstaganden jag tagit i studien är hämtade från Codex regler och 
riktlinjer för forskning (Centrum för forsknings- & bioetik, 2015). Forskning som involverar 
människor ska ge information om forskningen för att de berörda fritt ska få välja om de vill 
delta eller inte. Den information jag skrivit i mitt utskickade mail berättar syftet med forsk-
ning, metoden som kommer användas samt att deltagandet är frivilligt och helt anonymt. 
Codex (2018) nämner att forskningspersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, 
men eftersom min enkät är helt anonym har jag bortsett från detta då jag som forskare ändå 
inte vet vilka det är som svarar på webbenkäten. Eftersom jag valt att avgränsa mig till tvär-
flöjtselever räknas de som en isolerande population, det vill säga att jag tydligt skrivit i enkä-
ten att den endast är till för tvärflöjtselever på musik- och kulturskolor. Då föreliggande forsk-
ning involverar barn, det vill säga omyndiga, krävs särskilda regelverk. Om barnet är över 15 
år och förstår vad forskningen innebär ska denne informeras och ge sitt samtycke till forsk-
ningen. Är barnet under 15 år ska information om forskningen ges till vårdnadshavare för att 
få samtycke till deras barns medverkan. Ett krav är då att barnet i så stor utsträckning som 
möjligt ska få information om forskningen. Om barnet trots vårdnadshavares godkännande 
inte vill medverka får forskningen inte utföras. I informationen till forskningen som jag 



Självständigt arbete 2, MUAL15, Musikhögskolan Ingesund, 2018	
 

20 
 

skickat ut har jag skrivit att enkäten är frivillig att göra och informerat om att studier som in-
volverar barn och omyndiga ungdomar under 15 år kräver godkännande från vårdnadshavare, 
samt att enkäten är frivillig att göra och att jag tolkar en inskickad och ifylld enkät som vård-
nadshavares godkännande av att använda den i min studie.   

4.2.6 Reliabilitet och validitet 
I studien har jag förhållit mig till begreppet reliabilitet som innefattar studiens pålitlighet. Re-
liabilitet brukar förklaras genom att en studie kan göras flera gånger av olika personer men 
ska ändå visa samma resultat (Bryman, 2011). Om en forskning görs flera gånger, som även 
kallas en replikation, kollar forskaren om resultatet blir samma eller om det påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga företeelser. Reliabilitet är viktigt i en kvantitativ forskning då 
det finns ett starkt intresse av att undersöka hur ett mått är stabilt eller ej. Validitet är ett annat 
begrepp som använts vilket innebär att forskaren mäter det den förväntas göra. Båda begrep-
pen används för att bedöma noggrannheten och kvalitén på studien. Att mäta validitet är ett 
oerhört viktigt forskningskriterium då forskaren strävar efter att bedöma om de slutsatser som 
tagits i en undersökning hänger ihop eller ej. Det finns lite olika variationer av validitet och 
jag kommer nämna några av dem: Mätningsvalditet, även kallad, begreppsvaliditet, avser att 
ta reda ta ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Om så 
inte är fallet kan undersökningsresultatet undersökas. Extern validitet strävar efter att utifrån 
resultatet kunna generalisera utöver det specifika undersökningskontexten. I min studie ställer 
jag mig därför frågan om mitt resultat kan generaliseras på andra tvärflöjtselever i Sverige ut-
över de som deltagit i studien. Urval, det vill säga vilka som deltar i studien, blir därför en av-
görande faktor. Konfirmering är också ett begrepp jag förhållit mig till i studien som innefat-
tar forskarens objektivitet. Med andra ord innebär det att forskaren haft kontroll över sina vär-
deringar eller ej så att de inte påverkat undersökningen på ett avgörande sätt. I utformningen 
av enkäten har avsikten varit att ställa raka och objektiva frågor i så stor utsträckning som 
möjligt för att öka reliabilitet och validiteten. Att inte ställa ledande frågor har också funnits 
med som ett mål. Dock kan jag ej ansvara för om respondenterna tolkar frågorna som le-
dande. Webbenkäten är utformad på ett enda sätt, det vill säga att alla respondenter fått 
samma version. Tidsramen för när enkäten skickades ut sträcker sig över tre dagar och re-
spondenterna har alltså haft ungefär lika många dagar på sig att fylla i den. Studien gjordes på 
97 respondenter och därför anser jag den vara en relevant och trovärdig undersökning. Ef-
tersom webbenkät är anonym är det inte möjligt att kontrollera vilka som har svarat, vilket är 
något jag varit medveten om i utformningen av enkäten. I analys av datan har kommentarer i 
fritext i vissa fall tagits bort då de inte varit relevant för frågorna samt för att öka reliabiliteten 
och validiteten i studien. För att möjliggöra en replikation av studien har Brymans (2011) råd 
för tväsnittsdesign följts som innefattar en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet i val 
av respondenter, hur webbenkäten är utformad och hur datan analyserats. Eftersom detta be-
skrivs tydlig i studien anser jag att det är möjligt med en replikerbarhet i framtiden om det 
skulle finnas intresse för det.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av webbenkäterna. De te-
man som presenteras belyser beskrivning av urval, faktorer till elevers intresse för tvärflöjt 
och val att börja spela, nuvarande intresse i relation till när eleven började spela, viktiga fak-
torer till elevens fortsatta spelande, förebilder inom musik samt genus och instrumentvalet. 

5.1 Beskrivning av urval 
I detta avsnitt presenteras studiens urval. Genom olika diagram visas respondenternas kön, ål-
der och hur många år de spelat. 

5.1.2 Urval och respondenter 
I föreliggande studie har sammanlagt 97 respondenter deltagit. De tre alternativ de fick välja på 
angående kön var tjej, kille och annat/vill inte ange. Respondenternas kön redovisas nedan i 
figur 1 som visar att majoriteten som deltagit i studien är 80 tjejer, följt av 15 killar samt 2 
personer som identifierat sig som annat/vill inte ange. I studien kommer vissa svar från killar 
och tjejer jämföras och därför kommer inte de 2 personerna som identifierat sig som annat/vill 
inte ange att räknas in i just de svaren. 
 

 
           Figur 1. Visar en sammanställning av respondenternas kön 

I figur 2 visas respondenternas ålder där de flesta är födda år 2003 och 2009. 
 

 
                Figur 2. Visar respondenternas födelseår 
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Figur 3 visar hur många år respondenterna spelat tvärflöjt. Här har några svarat i antal år och 
månader. Detta har avrundats till närmsta helår eftersom det var det som efterfrågades. De 
som angett att de bara spelat några månader hör därför till kategorin som spelat i ett år. Majo-
riteten består av 17 personer som har spelat i ca 2 år, tätt följt av 15 respondenter som har spe-
lat i ca 1 år, vilket är den näst största andelen av respondenterna. 
 

 
     Figur 3. Visar hur många år respondenterna spelat tvärflöjt 

 

5.2 Faktorer till elevers intresse för tvärflöjt och val att 
börja spela 
Figur 4 visar svaren på vad som gjorde att respondenterna intresserade sig för tvärflöjt från 
första början. Här kunde de fylla i flera alternativ. Instrumentprovdagar på musik- och kulturs-
kolan är det största faktorn (47 %), följt av att respondenten känt någon som spelar tvärflöjt (33 
%).  
 

 
Figur 4. Visar en sammanställning av alla respondenters svar på hur de blev intresserade av tvärflöjt från första början 
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I figur 5 och 6 visas killar- och tjejers svar separat, vilket visade sig vara väldigt jämnt. Den 
lilla skillnaden som gick att se var att ingen kille angett att det lyssnat på musik där tvärflöjt 
förekommer.  
 

 
Figur 5. Visar killars svar av hur de blev instresserade av tvärflöjt från första början 

 

 
Figur 6. Visar tjejers svar av hur de blev intresserade av tvärflöjt från första början 

 
Till denna fråga lämnades även ett öppet svar utöver de angivna exemplen att kryssa i, där re-
spondenten i fritext kunde fylla i sitt svar.  Dessa presenteras nedan: 
 

• ”Jag spelade först blockflöjt och bytte till tvärflöjt efter några år” (Tjej, 17 år).  
• ”Jag spelade lite olika träblåsinstrument i en grupp för barn i åk 1 och 2. Bland annat 

fick vi testa tvärflöjt” (Tjej, 13 år).  
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• ”En flöjtlärare kom till skolan och erbjöd flöjt för de som ville prova” (Annat/vill inte 
ange, 15 år).   

• ”Jag tyckte det var ett fint instrument och lät fint” (Tjej, 11 år). 
• ”Min mamma spelade tvärflöjt och det verkade kul” (Tjej, 10 år). 
• ”Ville spela ett blåsinstrument” (Tjej, 18 år).  
• ”Det fanns inte plats på det instrument som jag valde i första hand. Vi ringde och frågade 

om det fanns plats på något instrument, och det fanns plats på tvärflöjt. Så då blev det 
tvärflöjt” (Tjej, 14 år).  

• ”Började spela Toot under 1 år sen tvärflöjt” (Tjej, 8 år).  
• ”Hela min familj spelar instrument” (Tjej, 16 år). 
• ”Min mamma och pappa bestämde att jag skulle spela tvärflöjt” (Tjej, 9 år). 
• ”Jag tyckte att tvärflöjt lät väldigt vackert och då ville jag börja som tvärflöjtstelev” 

(Tjej, 8 år). 
• ”Pappa spelade när han var liten” (Tjej, 9 år).  
• ”Musiklek i skolan” (Tjej, 8 år).  
• ”Började med blockflöjt, tvärflöjt var ett självklart val efteråt. Det var roligt” (Kille, 9 

år). 
• ”Mamma har spelat” (Kille, 9 år). 
• ”Min bror spelade fiol. Först var jag för ung för att börja men jag ville så gärna spela 

instrument och stå på scenen” (Tjej, 11 år). 
• ”Jag tycker att ljudet från tvärflöjten är vacker” (Kille, 10 år). 
• ”Litet instrument. Lätt att bära” (Tjej, 12 år).  
• ”Jag tyckte tvärflöjten såg fin ut” (Tjej, 16 år). 
• ”Det fanns inte så mycket att välja på när jag var så liten” (Tjej, 15 år).  
• ”Vet inte riktigt. Jag har sett tvärflöjter både hos släktingar och hos kompisars föräldrar 

och på konsert” (Kille, 7 år).  
• ”Jag älskar allt estetiskt” (Tjej, 16 år).  
• ”Man fick välja när man började nästa år och då ville jag spela tvärflöjt” (Kille, 8 år). 
• ”Det var läraren på skolan som spelade, jag ville också bli så duktig!” (Tjej, 13 år). 
• ”Tyckte det verkade spännande, hade aldrig sett en tvärflöjt förut” (Kille, 11 år). 

 
Utifrån fritexten syns det att flera respondenter svarade att deras instresse för tvärflöjt grun-
dande sig i att en familjemedlem eller släktning spelat/spelar instrumentet. Att de fick testa 
instrumentet fångade också deras instresse och några svarade att de spelade ett instrument och 
sedan bytte till tvärflöjt efter ett tag.  
 
Figur 7 visar svaren av vad som gjorde att eleverna valde att börja spela tvärflöjt i musik- och 
kulturskolan. Även här kunde de fylla i flera alternativ. Här syns det att samtliga av alternativen 
ses som viktiga för elevens val att börja på musik- och kulturskolan men väldigt små procent-
skillnader dem emellan.  
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Figur 7. Visar faktorer till att eleverna valde att spela tvärflöjt i musik- och kulturskolan 

Till denna fråga lämnades också ett öppet svar. Dessa presenteras nedan: 
 

• ”Han som visade mig flöjten på prova-på-dagen sade övertygande till mig "Du ska spela 
flöjt, det är ditt instrument" (Tjej, 18 år).  

• ”Provspelade för att se om det gick att få ton och det gick” (Tjej, 15 år).  
• ”Helst ville jag spela ett annat instrument men kom inte in” (Kille, 9 år).  
• ”Jag tyckte det var kul” (Tjej, 15 år). 
• ”Min mamma har spelat och jag tyckte det verkade roligt, särskilt att bygga ihop flöjten 

och hur man blåser i den” (Tjej, 10 år).   
• ”En äldre kusin spelar flöjt” (Tjej, 7 år).  
• ”Jag ville spela ett instrument. Föräldrarna tyckte att jag skulle spela tvärflöjt eftersom 

det var det instrumentet som gick att starta med direkt” (Tjej, 12 år).  
• ”Tvärflöjt fanns det plats på” (Tjej, 10 år).  
• ”Det verkade kul och min kusin har spelat tvärflöjt” (Tjej, 11 år).  
• ”Jag tyckte att instrumentet var intressant och coolt för att jag hade sett det på tv och 

drömt om att få börja spela tvärflöjt” (Tjej, 15 år).  
 
Här visas liknande påverkansfaktorer som till föregående fråga då att få testa instrumentet var 
avgörande och att ha en familjemedlem eller släktning som spelar instrumentet. Det som skiljer 
sig är att några respondenter skriver att instrumentet verkar roligt samt spännande.  
 
I figur 8 visas vilka som hjälpt respondenterna att välja sitt instrument. Även här kunde de 
fylla i flera alternativ. Här är fördelningen ganska jämn, vilket gör att samtliga av de fyra al-
ternativ ses som starka påverkansfaktorer. Den högsta påverkansfaktorn för hjälp i instru-
mentvalet är ”en kompis” med 29 %, följt av musiklärare/orkesterledare 26 %. ”Mina föräld-
rar” står för 23 % samt ”Jag själv” med 19 %.  
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         Figur 8. Visar vem som hjälpte respondenterna välja sitt instrument 

 

5.3 Nuvarande intresse i relation när eleven började spela  
Respondenterna fick genom en valbox välja ett av alternativen i figur 9 angående hur intres-
sant de tycker deras instrument är. Här svarade 44 personer att det upplever tvärflöjt som lika 
intressant nu som när de började spela, följt av 38 personer som tycker att tvärflöjt är ännu ro-
ligare nu, samt 15 personer som fyllt i att deras intresse för instrumentet minskat.  
 

 
      Figur 9. Visar eleverna intresse för sitt instrument  

Till frågan om eleverna intresse för sitt instrument gjordes en jämförelse av tjejers och killars 
svar som presenteras nedan: 
 

• 8 killar svarade ”Ja, det är lika intressant som nu”. 
• 6 killar svarade ”Nej, det är ännu roligare nu”. 
• 1 kille svarade ”Nej, mitt intresse har minskat”.  
• 36 tjejer svarade ”Ja, det är lika intressant som innan”. 
• 31 tjejer svarade ”Nej, det är ännu roligare nu”. 
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• 13 tjejer svarade ”Nej, mitt intresse har minskat”.  
 

5.4 Viktiga faktorer för elevernas fortsatta spelande 
Figur 10 visar vad eleverna önskar ha mer av i musik- och kulturskolan. Varje stapel är relativt 
hög, men högst är önskan att få ”spela mer i band”, att ”få spela i en orkester” samt att ”få spela 
i band”. Svarsalternativen utformades med utgångspunkt i att alla elever inte har möjlighet att 
spela i band eller orkester, eller att de inte fått testa på det ännu.  
 

 

Till denna fråga lämnades också ett öppet svar. Dessa presenteras nedan: 
 
• ”Fler låtar som jag känner till” (Kille, 7 år).  
• ”Modernare låtar” (Tjej, 11 år). 
• ”Gärna modernare låtar” (Tjej, 10 år).  
• ”Lektioner/uppvisning då föräldrar kan vara med och lyssna” (Tjej, 11 år).  
• ”Symfoniorkester som är mer klassisk och mer utmanande musik” (Tjej, 18 år).  
• ”30 min lång lektion istället för 20 min” (Tjej, 10 år).  

 
I fritexten syns det att eleverna önskar spela mer låtar de är bekanta med, ha längre lektioner, 
ha uppspel och symfoniorkester.  
 
Efter detta fick eleverna kryssa i vad de tycker är det roligaste med att spela tvärflöjt. Här kunde 
de också fylla i flera alternativ. 14 % av svaren visar att ”göra egna låtar” är den starkaste 
faktorn, tätt följt av ”öva hemma” och ”träffa andra som spelar tvärflöjt”. I denna fråga är det 
ca 1–3 % skillnad mellan svaren, vilket är en väldigt liten skillnad. Därför anses samtliga på-
verkansfaktorer vara bidragande till att eleverna tycker det är roligt att spela tvärflöjt. Detta 
presenteras i figur 11.  

Figur 10. Visar vad eleverna önskar mer av i musik- och kulturskolan 
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                      Figur 11. Visar vad eleverna tycker är roligast med tvärflöjt 

Till denna fråga lämnades också ett öppet svar. Dessa presenteras nedan: 
 

• ”Att improvisera” (Tjej, 10 år). 
• ”Att kunna uttrycka och förmedla en känsla och spänning genom musiken. Att hela 

tiden upptäcka nytt!” (Tjej, 18 år).  
• ”Duetter” (Tjej, 16 år). 
• ”Ensemblespel” (Tjej, 19 år).    

 
I fritexten går det att avläsa att eleverna gillar att uttrycka och skapa genom musiken och att 
spela tillsammans med andra.  

5.5 Förebilder inom musik 
Figur 12 visar antalet respondenter som har en idol inom musik. Majoriteten (60 personer) har 
fyllt i att de inte har en idol. Andelen respondenter som har en förebild inom musik är alltså 
relativt låg.  

 
                                            Figur 12. Visar andelen respondenter som har någon förebild inom musik 
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Även här görs en jämförelse mellan tjejer och killars svar:  
 

• 4 killar svarade att de har en förebild inom musik. 
• 11 killar svarade att de inte har det. 
• 32 tjejer svarade att de har en idol inom musik.  
• 48 tjejer svarade att de inte har det.  
 

En följdfråga till detta var att fylla i om deras förebild spelar tvärflöjt. 25 respondenter sva-
rade nej och 5 respondenter svarade ja. Vissa respondenter var mer specifika i fritexten och 
dessa presenteras nedan: 
 

• ”Har många musikaliska idoler, några av dem spelar tvärflöjt” (Tjej, 19 år). 
• ”Ja, det är mamma” (Kille, 11 år). 
• ”Ja, kusinen” (Tjej, 7 år).  
• ”Har flera, bland annat James Galway som spelar flöjt men skulle inte påstå att han är 

min största idol eller så” (tjej, 22 år).  
 

5.6 Genus och instrumentvalet 
Respondenterna fick genom en valbox svara på fem olika påståenden där de skulle fylla i ett 
svar på det som stämde in bäst på dem själva. Svarsalternativen är samma i dessa fem påstå-
enden och tjejer- och killars svar presenteras var för sig. 
 
En gemensam analys av figur 13–20 visar att majoriteten svarat ”varken ja eller nej” och 
”nej” på samtliga påståendet, vilket gör att stapeldiagrammen ser relativt lika ut. De synbara 
skillnader som går att läsa av är att alla killar svarat ”nej” på påståendet angående att de bör-
jade spela tvärflöjt för att de tycker det är ett instrument för killar. Resultatet visar även att 6 
tjejer tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer, följt av 5 tjejer som svarat ”ja, ganska” på 
samma påstående. Vidare har 7 tjejer har fyllt i att det tycker tvärflöjt är ett instrument för kil-
lar, följt av 1 kille som svarade att ”ja” samt 1 kille svara ”ja, ganska” på samma påstående.  

 
  

 
Figur 13. Till vänster visas killars svar på påståendet "Jag tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer". 
Figur 14. Till höger visas tjejers svar på påståendet "Jag tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer".  
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Figur 15. Till vänster visas killars svar på påståendet "Jag började spela tvärflöjt för att jag tycker det är ett 
insturment för tjejer". 
Figur 16. Till höger visas tjejers svar på påståendet "Jag började spela tvärflöjt för att jag tycker det är ett 
insturment för tjejer". 

 
Figur 17. Till vänster visas killars svar på påståendet "Jag tycker att tvärflöjt är ett instrument för killar”. 
Figur 18. Till höger visas tjejers svar på påståendet "Jag tycker att tvärflöjt är ett instrument för killar”. 

 

 
 

Figur 19. Till vänster visas killar svar på påståendet ”Jag började spela tvärflöjt för att jag tycker det är ett 
instrument för killar”. Figur 20. Till höger visas tjejers svar på påståendet ”Jag började spela tvärflöjt för 
att jag tycker det är ett instrument för killar”.  
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Figur 21 visar att 88 respondenter svarat nej på påståendet ”Jag har funderat på att sluta spela 
tvärflöjt för det är fler tjejer än killar som spelar det”. Till detta påstående gjordes en jämfö-
relse av tjejer- och killars svar som visar att en kille svarat ”ja” och 74 tjejer svarat ”nej”.  
 

 
     Figur 21. Visar alla respondenters svar på påståendet ”Jag har funderat på att sluta spela tvärflöjt för att det är fler tjejer än 

killar som spelar det”.  

 

5.7 Sammanfattning 
Resultatet visar att 80 av 97 respondenter är tjejer, vilket utgör en majoritet i studien. De två 
största faktorerna till att eleverna kom i kontakt med tvärflöjt från första början är instrument-
provdagar på musik- och kulturskolan (47 %) och att respondenten känt någon som spelar 
tvärflöjt (33 %). I frågan om vad som fick eleverna att välja spela tvärflöjt i musik- och kul-
turskolan är svaren väldigt lika, vilket gör att samtliga alternativ ses som viktiga. Elevernas 
nuvarande intresse till instrumentet i relation till när de började spela visar att majoriteteten 
som består av 44 respondenter tycker det är lika intressant nu som när de började spela, följt 
av 38 respondenter som tycker det är ännu roligare nu att spela. Viktiga faktorer för elevers 
fortsatta spelande är relativt jämnt då samtliga svarsalternativ anses som viktiga. Det eleverna 
önskar mer av i musik-och kulturskolan är att få ”spela mer i band”, att ”få spela i en orkes-
ter” samt att ”få spela i band”. Resultatet visar att 60 respondenter inte har en idol inom mu-
sik, vilket är en relativt låg svarsfrekvens. I kapitlet “genus och instrumentvalet” visar resulta-
tet att majoriteten av respondenterna svarat ”nej” och ”varken ja eller nej” på samtliga påstå-
ende, men även att 6 tjejer tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer, följt av 5 tjejer som 
svarat ”ja, ganska” på samma påstående. 7 tjejer har fyllt i att det tycker tvärflöjt är ett instru-
ment för killar, följt av 1 kille som svarade att ”ja” samt 1 kille svara ”ja, ganska” på samma 
påstående.  
 
De slutsatser som görs i studien är att instrumentprovdagar samt att eleverna känner någon som 
spelat tvärflöjt är avgörande faktorer för att eleven senare valt tvärflöjt. Vad som fick eleven 
att välja tvärflöjt och börja spela i musik- och kulturskolan dras slutsatsen att samtliga faktorer 
är viktiga då svarsfrekvens är väldigt jämn. Vad eleverna tycker är roligast med att spela tvär-
flöjt går inte att dra någon slutsats om då samtliga av svarsalternativen är relativt höga med 1–
3 % skillnad mellan dem. En slutsats som går att göra utifrån de olika påståendena i förhållande 
till genusfrågor i slutet av resultatet är att respondenterna inte ser tvärflöjt som ett tjej- eller kill-
instrument då majoriteten svarat ”varken ja eller nej” samt ”nej”. Dock syns en tendens till att 
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några respondenter tycker att instrumentet hör till ett visst kön, men utifrån majoritetens grun-
dar sig inte deras instrumentval i föreställningen om att tvärflöjt är ett könsstereotypiskt femi-
nint instrument. Samma slutsats går att göra i webbenkätens sista fråga där majoriteten av ele-
verna inte funderat på att sluta spela tvärflöjt för att det är fler tjejer än killar som spelar det.   
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en 
diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yr-
kesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet som framkommit i resultatkapitlet i relation till tidigare 
presenterad litteratur. De teman som lyfts fram berör genus och instrumentvalet, betydelsen 
av sociala sammanhang, instrumentets egenskaper, förebilders påverkan och lärarens bety-
delse. 

6.1.2 Genus och instrumentvalet 
I föreliggande studie visar resultatet att majoriteten av killarna svarat ”varken ja eller nej” 
samt ”nej” på påståendet att de tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer. Tjejernas svar på 
motsatt påstående visar väldigt likt, men en liten del har även svarat ”ja”. I de påståenden vars 
syfte var att ta reda på om respondenterna tycker att tvärflöjt är ett instrument för tjejer, re-
spektive killar, har majoriteten svarat ”varken ja eller nej” samt ”nej”. På påståendet om ele-
verna började spela tvärflöjt för att det är ett instrument för tjejer, respektive killar, svarade 
majoriteten ”nej”. Dessa frågor kring genus besvarar forskningsfråga 3, det vill säga att stu-
dera skillnader mellan killar och tjejers svar. Tidigare forskning om könsstereotypiska instru-
mentval har enligt Abeles och Porter (1978), Griswold och Chroback (1981), Pratt (2009), 
Abeles (2009), Wrape, Dittloff och Callahans (2014) samt Marshall och Shibazakis (2011) 
studie visat att tvärflöjt är ett starkt feminint rankat instrument. Tillvägagångssättet i dessa 
studier har varit att respondenterna rankat olika instrument feminint eller maskulint för att få 
svar på hur eleverna ser på olika instrument. I föreliggande studie har tillvägagångssättet varit 
annorlunda där respondenterna genom en valbox skulle svara på olika påståenden för vad som 
stämmer bäst in på dem. Syftet gällande de påståenden respondenterna i föreliggande studie 
skulle svara på grundade sig i att ta reda på om eleverna ser tvärflöjt som ett feminint könsste-
reotypiskt instrument. Då den tidigare forskningen involverar flera instrument, samt an-
norlunda frågeställningar, går det inte att göra en precis jämförelse av tidigare studiers resul-
tat. Däremot går det att få en uppfattning om respondenternas syn på tvärflöjt idag genom fö-
religgande studies resultat där majoriteten av respondenterna inte kopplar tvärflöjt till någon 
speciell könsstereotyp. Alltså kan föreliggande studie inte bekräfta den tidigare forskningen 
om att tvärflöjt är ett feminint rankat instrument då det krävs mer underlag för att kunna dra 
en sådan slutsats. Eftersom denna studie innehåller flest tjejer väger svaren av jämförelsen 
mellan könen inte lika tungt, vilket är viktigt att ha i åtanke.  

6.1.3 Betydelsen av sociala sammanhang 
I föreliggande studies resultat svarade respondenterna väldigt lika angående vad som gjorde 
att de valde att spela flöjt i musik och kulturskolan, det vill säga procentsatserna skiljer sig 
väldigt lite mellan de olika svarsalternativen. Några av svarsalternativen kan kopplas till soci-
ala sammanhang som presenteras följande: de som har en idol som spelar tvärflöjt, föräld-
rars/familjens påverkan, de som har en kompis som spelar tvärflöjt, de som har ett syskon 
som spelar/har spelat tvärflöjt, de som vill spela i band/orkester samt de som angett att läraren 
verkade snäll. 
 
I studien fick eleverna genom olika svarsalternativ kryssa i vad de önskar mer av i musik och 
kulturskolan. Resultatet visade att den högst är önskan att få ”spela mer i band”, att ”få spela i 
en orkester” samt att ”få spela i band”. Tätt därefter önskar respondenterna ”roligare låtar”, 
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”inget särskilt”, ”träffa fler kompisar som spelar tvärflöjt” och ”lektioner oftare”. Vem som 
hjälpte respondenterna välja sitt instrument var ganska likt i de fyra svarsalternativ, men ”en 
kompis” vägde tyngst med 29 % av svaren. Betydelsen av sociala sammanhang svarar på 
forkningsfråga 1 då de ovan nämnda faktorerna har påverkat eleverna till att börja spela och 
välja just tvärflöjt. I Lindbergs (2017) studie var att eleverna kände någon som spelar trumpet 
en viktig faktor för att de eleverna skulle välja att spela trumpet. I Wiedenfelds (2012) studie 
räknas den sociala påverkan från föräldrar och kompisar som en viktig faktor, dock inte den 
dominerande. En slutsats som dras i Pratts (2009) studie är att föräldrars påverkan vägde 
tyngst i elevens instrumentval. Att sociala faktorer är en avgörande faktor i elevers instrument 
och val att börja spela är därför tydligt, vilket stärker den tidigare forskningen som just nämn-
des.  
 
Rostvall och West (2001) nämner att den frivilliga musikundervisningen ofta sker i mindre 
grupper, jämfört med den vanliga skolan. Hanken och Johansen (2013) och Holmberg (2010) 
nämner populärkulturens dominans och teknologins framgång i dagens samhälle. Kan elever-
nas önskan om att få möjlighet att spela i band eller orkester kopplas samman med influenser 
från populärkulturen? Genom teknologins spridning och mediers bredd idag har barn- och 
ungdomar tillgång till både ljud- och bild i den musik de lyssnar på. Många band består av 
fler än en medlem och att detta speglar av sig på ungdomarna förväntningar av hur musikun-
dervisning förväntas vara kanske inte är helt omöjligt. Med hjälp av medier kan barn- och 
ungdomar titta, lyssna och söka på ett otroligt brett utbud av musik. I populärkulturen som 
Holmberg, samt Hanken och Johansen nämner blir troligen pop-band elevernas preferenser 
för hur människor musicerar med varandra. Detta är en möjlig tolkning utifrån majoriteten av 
elever som önskan att få spela med andra. Med teknologins spridning har även dagens ungdo-
mar tillgång till olika program för att skapa musik. Holmgren och Hanken och Johansen näm-
ner att eget skapande är viktigt för eleverna och i resultatet angående vad eleverna tycker är 
roligast med att spela tvärflöjt angav de flesta ”att göra egna låtar”. Med hjälp av dagens olika 
appar och musikprogram kan eleverna utanför musik- och kulturskolan skapa sin egen musik 
och utforska en ny värld som förhoppningsvis gör dem mer motiverade att fortsätta hålla på 
med musik.  

6.1.4 Instrumentets egenskaper 
De frågor i studien som rör instrumentets egenskaper och vad som gjorde att eleven valde att 
spela tvärflöjt i musik- och kulturskolan är ”instrumentets storlek”, ”jag gillar hur tvärflöjten 
ser ut”, ”jag fick ljud första gången jag spelade tvärflöjt” samt ”jag gillar hur tvärflöjten lå-
ter”. Wiedenfelds (2012) forskning visar att hur instrumentet låter (ljud och klang) är överläg-
set den mest avgörande faktorn för elevens instrumentval. Samma resultat visas i Lindbergs 
(2017) studie där trumpetens ljud och klang rankas som högsta påverkansfaktorn till instru-
mentvalet. I Pratts (2009) studie är instrumentets ljud och klang den näst största faktorn till 
respondenternas val av instrument. I Lindbergs (2016) studie visar resultatet att majoriteten av 
tjejerna föredrog att lyssna på ett arrangemang för träblåsinstrument än bleckblåsinstrument. 
Vad som är orsaken till att tjejerna valde träblåsinstrument framkommer inte men att tvärflöj-
tens ljud och klang är en av faktorerna till att eleverna valde instrumentets i föreliggande stu-
die går att anta. Att instrumentets ljud och klang är viktigt syns tydligt i föreliggande studie, 
vilket stärker den tidigare forskningen som just nämndes. Tvärflöjtens egenskaper tycks alltså 
i föreliggande studie vara viktigas faktorer till att instrumentet valdes, vilket svarar på forsk-
ningfråga 1.   
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6.1.5 Förebilders påverkan 
Tillhörande frågan om hur eleverna blev intresserade av tvärflöjt från första början har relativt 
få respondenter svarat att de sett tvärflöjt på film/tv/youtube, varit på en konsert där de sett 
tvärflöjt samt lyssnat på musik där tvärflöjt förekommer. Majoriteten av både killars och tje-
jers svar visade att respondenterna svarade att de inte har en förebild inom musik. Holmberg 
(2010) menar att elevernas bristfälliga kunskap om de olika klassiska instrumenten som finns 
i kulturskolan beror på mediers utbud och de instrument som används i populärkulturen. Men 
tanke på att endast 10 av 97 respondenter svarat att de sett tvärflöjt på film/tv/youtube kan 
detta vara en anledning. Hanken och Johansen (2013) och Holmberg (2010) menar att popu-
lärkulturen är dominerande idag och att eleverna mest känner till de instrument som användas 
där. Holmberg (2010) använder begreppet medieneutral användning som innebär att valet av 
repertoar inte har tagit hänsyn till ett instruments konstnärlig eller historiska kontext. Ett ex-
empel på hur det används i praktiken är att olika musikgenrer utövas på varierade medier utan 
att behöva problematiseras om vad som är passande eller ej. Eftersom populärkulturen är do-
minerande menar Holmberg att det inte är konstigt att eleverna idag inte känner till de klas-
siska instrumenten. Tvärflöjt är ett instrument som inte är speciellt synligt i populärkulturen 
och därför är troligen instrumenprovdagar på musik- och kulturskolan extra viktigt för att ele-
verna ska få kunskap och valmöjlighet i deras instrumentval. Att lärare använder sig av me-
dieneutral användning som Holmberg skriver är kanske ett sätt att locka elever till vissa in-
strument och för att möta eleverna i den musikkultur de är vana vid. Detta avsnitt svarar för 
forskingsfråga 1 där olika faktorer för elevers val att börja spela studeras, som inkluderar fö-
rebilder. 

6.1.6 Lärarens betydelse 
I föreliggande studie kring frågan om vad som gjorde att eleven valde att spela tvärflöjt i mu-
sik- och kulturskolan finns ”läraren verkade snäll” som räknas in i kategorin av lärarens bety-
delse. Frågan om vad eleverna tycker är det roligaste med att spela tvärflöjt har svarsalternati-
vet ”lektionerna med min lärare” även räknats in i denna kategori. Att lärarens roll är viktig 
för eleverna behöver inte räknas som något förvånande. Detta avsnitt besvarar forskningsfråga 
1 och 2 då olika faktorer för att eleven började spela studeras samt faktorer för det fortsatta 
spelandet. Holmberg (2010) skriver om lärares inflytande och om den ändrade maktförskjut-
ningen som går att se i dagens musik- och kulturskolor. Många lärare menar att den självklara 
ställningen som auktoritet delvis gått förlorad då eleverna idag inte accepterar att det är lära-
ren som bestämmer och styr undervisningen. Det Holmgren menar är att lärare idag får an-
passa sitt innehåll i lektionerna så att det passar elevernas intresse och smak, jämfört med förr 
då läraren var mer auktoritär. ”Att läraren verkar rolig” kan tolkas som att läraren ser till att 
fånga elevernas intresse och möter dem på en nivå som passar elevernas tålamod och uthållig-
het som enligt Holmberg minskat med åren. En annan tänkbar tolkning som Holmgren menar 
är att i den frivilliga undervisningen får lärarna jobba extra hårt för att hålla intresset upp hos 
eleven, då lärarna vill behålla sina elever i den frivilliga undervisningen, jämfört med den ob-
ligatoriska skolan.  
 

6.2 Metoddiskussion  
En fördel med att jag valt att göra en kvantitativ studie är användning av programmet IBM SPSS 
statistics som jag fått tillgång till genom mitt universitet. Men hjälp av detta program och de redskap 
som finns där har jag kunnat få en tydlig bild av respondenternas svar, samt välja vad jag vill foku-
sera på i min analys. För att svara på mina forskningsfrågor användes en univariat analys som enligt 
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Bryman (2011) betyder att forskaren studerar en variabel i taget. Med tanke på mina forskningsfrå-
gor kändes det som ett självklart val att använda en kvantitativ studie då jag ville mäta många re-
spondenternas svar. I studien använd en webbenkät som gjort att jag fått svar från 97 respondenter. 
Om jag använt mig av analoga enkäter hade transkriberingen tagit mycket tid och fokus, men med 
hjälp av SPSS gjordes detta på ett smidigt sätt. Eftersom jag delvis forskar på omyndiga barn tog 
jag som forskare beslutet att detta var det mest effektiva sättet för att få en så stor svarsfrekvens som 
möjligt under en begräsning av 14 dagar och för att få vårdnadshavares godkännande. Genom att 
använda en webbenkät har jag kunnat skicka ut den spritt över landet. Jag kan dock ej kontrollera 
vilka som har svarat på den eller i vilket län de bor som hade kunnat bli en intressant kännedom. 
Om studien gjorts om hade jag troligen lagt till en fråga där de skulle ange i vilken kommun de 
spelar i. Ytterligare en fråga som skulle appliceras är att ställa enkätens sista fråga, fast också om-
vänd då det eventuellt finns elever som upplever att det är flest killar som spelar instrumentet. En 
fråga som skulle formuleras om till framtiden är där respondenterna angett hur många år de har 
spelat tvärflöjt. I föreliggande studie skulle de i fritext fylla i detta, vilket gav väldigt olika svar med 
bland annat månader, som inte efterfrågades. Den frågan hade kunnat göras om till en valbox av 
olika åldrar att välja på. En intressant tanke till framtiden vore att ha med fler frågor om genus för 
att kunna sammankoppla genusfrågor i större utsträckning än det som gjort i denna studie.  

6.3 Arbetets betydelse  
Jag tycker personligen att det är viktigt att forska om barn- och ungdomars syn på instrumentval 
och dess påverkansfaktorer för att ha verktyg och kunskap om hur vi kan få elever att vilja delta 
i musik- och kulturskolor. I det arbete känner jag ett ansvar att föra ett musikarv vidare som jag 
vill vara delaktig i. Som verksam lärare i musik och/eller andra ämnen är det viktigt att vi för-
söker sätta oss in i hur eleverna tänker och försöka ta reda på vad som är avgörande för dem i 
deras instrumentval. Särskilt viktigt är det för oss lärare som spelar ett instrument som inte syns 
i populärkulturen att introducera detta för barn och ungdomar samt att föra instrumentets histo-
ria och kulturarv vidare. Med denna studie har jag som forskare fått konkret kunskap om vad 
jag kan ha med i mitt kommande yrkesliv för att få mina elever att fortsätta vilja spela tvärflöjt 
och intressanta aspekter på vad som är viktigt i det första mötet med instrumentet. Efter littera-
tursök upplever jag ett behov av mer forskning i ämnet och gärna på fler instrument än vad som 
finns nu. Forskning kan med åren bli irrelevant då vi ständigt går mot nya tider och jag ser det 
därför som viktigt att med föreliggande studie kunna bidra med forskning i ämnet. Avslutnings-
vis hoppas jag att denna studie kan ge andra musiklärare och musiklärarstudenter en insikt i vad 
eleverna själva anser vara påverkansfaktorer för att de valde just tvärflöjt och att de förhopp-
ningsvis kan föra över en del av den kunskapen till sin egen undervisning och sitt eget instru-
ment.   

6.4 Fortsatt forskning  

Efter att ha djupdyket i den forskning som nu finns om elevers instrumentval i musik-och kul-
turskolor och olika könsstereotyper ett instrument kan kopplas till är min upplevelse att det 
behövs mer. Det som skulle enligt min syn vara intressant att studera vidare är om lärarens 
kön spelar roll i instrumentvalet, till exempel vilket kön läraren har som visar olika instrument 
på instrumentprovdagar. Särskilt intressant vore det på de instrument som genom tidigare 
forskning är starkt feminint eller maskulint rankat. En fråga som väckts under arbetets gång är 
hur stor påverkan mediers utbud har och i vilken utsträckning eleverna känner till de klassiska 
instrumenten i kulturskolan. Jag tror att både kvalitativa och kvantitativa studier kan ge intres-
santa svar på dessa frågor. Som blivande musiklärare känner jag ett ansvar att föra vidare ett 
musikarv och att hålla mig uppdaterad om den senaste forskningen i ämnet. Därför hoppas jag 
att fler väljer att forska i ämnet så att musik- och kulturskolorna kan locka fler elever till mer 
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än de instrument som används i populärkulturen och att musiklärare har verktyg för att få ele-
verna att vilja fortsätta spela och behåll intresset för sitt instrument. En intressant tanke vore 
även att utveckla Pratts (2009) surveyundersökning angående elever som slutat spela i band 
för att se om elevernas kön kan kopplas samman med den tidigare forskningen om könsstere-
otypiska instrument och de som slutat spela i band. Att eleverna önskar att få spela mer med 
andra vore intressant att forska vidare kring. En tänkbar utgångpunkt kan vara att studera hur 
elevernas motivation påverkas av att spela i band och att spela med andra och eventuellt göra 
en jämförelse av elever som mest spelar för sig själva utan det sociala sammanhanget av att 
tillhöra ett band eller en orkester. 
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Bilaga 1. Pilotenkät 
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Bilaga 2. Slutlig enkät 
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