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Carl-Axel Andersson utsågs till justerare. 

1. Ny inriktning Sång genrefri ingång Information från mötet den 14/12 med
sångämnesnämnden, utbildnings
ledningen (UL) och studentrepresentant. 
UN förde en diskussion kring inriktningen 
och hur man ska gå tillväga för att utforma 
en bra inriktning som kan tillföra fler 
studenter till utbildningen. 
Ett enhä/Ugt beslut togs om att ge 
inriktningen sång/ genrefri ingång och 
låta utbildningsnämnden med sång
ämnesnämnden samt berörda, utforma 
inriktningen. 



UN/ML PROTOKOLL nr9, 2016-12-15 

INFORMATION/ MEDDELANDEN 

1. Skrivelse från studenter i Blandad UN återkommer till ärendet. Kursledarna 
genre, bil.1 är i diskussion med UL. 
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Blandade genrer, Musikhögskolan i Malmö  

 
 

 

Blandade genrer är en relativt nystartad linje och är under ständig 
utveckling, som sig bör. Under ledning av två fantastiska och engagerade 
kursledare har blandade genrer stor potential att utvecklas vidare och vara 
en inkörsport till en större genrebredd på musikutbildningar i Sverige.  

Genom det här dokumentet ges en bild av vilken riktning utvecklingen av 
linjen bör ta och vilka negativa skillnader som upplevs i jämförelse med 
andra linjer på skolan. Olikheter är bra och ingen vill bli stöpt i samma form, 
men det här är en fråga om jämställdhet mellan linjerna.  

Något som ställer till många av de problem som påverkar linjen grundar sig 
i obalansen mellan antalet sångare och instrumentalister.  

Nedan följer några frågor och synpunkter som några studerande på 
blandade genrer tagit fram.  

1. Inträdesproven för blandade genrer bör ses över.  

• Det finns skillnader mellan t.ex. rocklinjen/jazzlinjen och blandade genrers 
olika sök- moment, vilket kan bli missvisande för de som söker skolans 
olika linjer. De som söker blandade genrer får t.ex. inte tillgång till 
kompgrupp, vilket påverkar linjens “seriositet” i förhållande till de andra 
linjerna. Detta gäller sångare såväl som instrumentalister. Det sitter heller 
inte någon representerande lärare från blandade genrer på inträdesproven 
för sång. Enligt en elevrepresentant från årets inträdesprov fanns det även 
en stor förvirring kring vad blandade genrer erbjuder och vad det innebär att 
kunna interpretera vissa genrer. Det bör även göras en tydligare uppdelning 
mellan jazz och rock på ensemblelektionerna, alternativt informera de som 
söker t.ex jazz/klassiskt att de även förväntas spela i en rockensemble.  



2. Teori och gehör  

• De studerande på blandade genrer läser klassisk teori och gehör när 
kombinationen av genrer t.ex kan vara rock och jazz. Hur kommer det sig? 
Borde inte undervisningen utgå från de genrer som eleven sökt in på?  

Förslag: enkel lösning skulle kunna vara att läsa tillsammans med linjerna 
med endast en genre.  

3. Jämställdhet mellan linjerna på skolan.  

• Flera elever på Musikhögskolan upplever att det inte finns en jämställd 
inställning till olika inriktningar. T.ex. upplever många att rocklinjen 
favoriseras och att Jazz och blandade genrer faller bort. En del ligger 
säkerligen hos de studerande men det syns även alltför ofta hos lärare i 
engagemang, sätt att prata, reklam för sökande och rent ekonomiskt. Detta 
måste bli synliggjort för lärare.  

Exempel: Informationen angående linjerna ser väldigt olika ut på hemsidan. 
Rocklinjen har bl.a. informationsfilm och många klipp i ”Videogalleriet”. 
Blandade genrer har inte ens en flik i galleriet samt att bilden på 
utbildningens sida är från folk/världsmusiklinjen.  

• Det låtskrivarprojekt som pågick under v.44 i Amsterdam hade 4 platser 
för studenter från Musikhögskolan i Malmö. Informationen gick endast ut till 
Rocklinjens studenter varav 2 stycken tackade ja till en plats. Varför gick 
inte förfrågan ut till andra linjer (åtminstone Blandade genrers rockinriktning 
om det var genrespecifikt)? Varför fylldes inte alla platser? Det finns flera på 
jazzlinjen eller blandade genrer som hade varit intresserade och som är 
väldigt duktiga.  

 

 

 



4. Fördelning av tid och möjligheter till gästlärare. 

• Vi ser att rocklinjen och även till viss del jazzlinjen investerar i workshops 
med artister och musiker som kommer och spelar med eleverna samt 
håller inspirerande föreläsningar. Blandade genrers inspirationsdagar 
har enbart bestått av linjens egna lärare, samt en lärare från Rytmus. 
Vid ett tillfälle fick blandade genrer besök av “Stefan och Kim”, vilket 
var mycket uppskattat. Vi önskar ett samarbete över linjerna och en 
jämn fördelning av möjligheter som erbjuds i samband med 
workshops med gästlärare, t.ex. att musicera med Ida Nielsen etc. 
Åtminstone en inbjudan!   

• Vi har förstått att det är ojämnt fördelat med ”blockad” tid mellan t.ex. 
rocklinjen och blandade genrer. För att blandade genrer ska kunna få 
till tillräckligt med ensembletid för att redovisningar och examination 
ska kunna genomföras under terminerna, blir följden att blandade 
genrer oftast bara har gästlärartid vid projektveckan i Maj, och då kan 
oftast inte musiker från rocklinjen medverka, vilket leder till att vi inte 
får ihop spelande ensembler. Detta gör det svårt att bjuda in 
gästlärare som spelar med oss. Från rocklinjens flik på hemsidan 
läser vi:  “Exempel på tidigare gäster är Marit Bergman, Andreas 
Carlsson, Eric Gadd, Louise Hoffsten, Jonah Nilsson och Magnus 
Tingsek.”   Detta är något som lockar sökande att hellre välja rock 
utbildningen och Jazz utbildningen före blandade genrer.  

5. Förslag på lösning. 

 
Vi ser att blandade genrer skulle kunna följa en annan struktur, exempelvis 
där studenter med rock och jazz inom blandade genrer läser ett år med 
rocklinjen, respektive jazzlinjen. Det vill säga, precis samma upplägg som 
de med klassisk eller folk/världsmusik i sin kombination av genrer. Detta 
skulle även gälla undervisning i teori och gehör, ensembleledning, 
instudering och andra ämnen där genreinriktningen påverkar 



undervisningen. Det skulle innebära att alla elever, oavsett genre får 
möjlighet till lika mycket lärarledd lektionstid och att schemaläggningen bli 
enklare. Linjen finns alltså fortfarande kvar, men de studenter som väljer att 
gå blandade genrer ingår istället i verksamheten som rör genrerna de valt. 
De som söker blandade genrer bör göra antagningsprov på de villkor som 
kombinationen kräver. Vi tror att det här är en enkel lösning på den ovan 
nämnda problematiken för blandade genrer. 

 

 

Sammanställt av studenter från GY-utbildningen,  

Blandade Genrer, årskurs 1-4.   

 




