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Syftet med denna uppsats är att ur ett lärarperspektiv belysa musiklärares medvetenhet om 
genusproblematik i musikundervisningen i grundskolan samt lärares syn på musikens 
betydelse för ungas skapande av genusidentitet. 

Vi antar i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv att människor konstruerar sin 
identitet i relation till sin omvärld. För att analysera och diskutera vårt resultat har vi utgått 
från först och främst fyra olika genusteorier: Sandra Hardings teori om hur genus skapas på 
tre nivåer, Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, Eva Ganneruds förklaring om 
genusordningen i samhället som återspeglas i genusregimen i skolan och till sist de av Berit 
Ås myntade härskarteknikerna. 

Eftersom Lpo 94 förordar att lärare ska motverka att traditionella könsmönster förs 
vidare ville vi veta om musiklärare i undervisningen arbetar för att uppfylla detta krav samt 
vilket stöd de får från skolledningen för att arbeta med genusfrågor. Vidare har vi diskuterat 
musiklärarnas roll som förebild för eleverna. 

Insamlande av empiri till studien skedde genom observationer och videodokumentation 
av sex stycken undervisningstillfällen i skolår 5 och 6 samt genom kvalitativa intervjuer med 
de två berörda musiklärarna vid en skola med musikprofil. 

Vi har önskat ringa in problematiken i triangeln musik-genus-skola. Att förstå hur dessa 
tre områden hänger samman menar vi gör det möjligt att se hur unga människors 
genusidentitet påverkas i musikundervisningen. Av musiklärarnas resonemang kring 
musikens betydelse för ungas identitetsskapande framkommer att lärarna uppfattar musiken 
som viktig. Dock drar vi slutsatsen att de intervjuade musiklärarna inte är speciellt 
genusmedvetna. Därmed utgör de inte något undantag i jämförelse med resultat av tidigare 
pedagogisk forskning. Vi drar också slutsatsen att utan stöd av skolledning eller 
kommunpolitiker är det svårt att arbeta medvetet med genusfrågor i sin undervisning. 
 
 
 
Ämnesord: genus, identitet, musik, musikundervisning, skola. 



Förord 
Studien som presenteras i denna C-uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan ett antal 
människors hjälp. Vi skulle vilja börja med att tacka de lärare som i studien benämns som 
Karin och Erik. Utan er samarbetsvilja, medverkan, tid och tankar hade denna studie inte varit 
genomförbar. Vi vill också rikta ett tack till skolan som helhet, även om vi inte kan nämna 
den vid namn; ett varmt mottagande av rektor som gav sitt samtycke till studien, alla 
musiklärarna i ämneslaget som gjorde att vi kände oss välkomna samt alla elever som lät oss 
närvara under deras musiklektioner. 

Tack även till våra handledare, Anna Linge och Eva Georgii-Hemming, som i olika 
skeden har hjälpt oss med uppsatsen. Både på kontorstid och annan tid via telefon och mejl 
har Anna och Eva tålmodigt svarat på våra frågor, vare sig de befunnit sig i Småland eller på 
Island. 

Vi vill också passa på att tacka vår opponent, vår examinator, Christer Bouij, och hela 
den grupp studenter som skrivit C-uppsats denna termin. Till sist vill vi tacka varandra för 
trevliga fikastunder och intressanta samtal under arbetets gång samt Jorge Dougnac, Peter 
Strömqvist, våra familjer och vänner som haft förståelse för att vi under en termin lät C-
uppsatsen uppta så mycket av vår tid. 
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1. Inledning 
Estetikens roll i undervisningen är betydelsefull. Den är avgörande för människans framtid:  

 
Konsten är människans sätt att organisera framtidens beteende. 

(Vygotskij i Lindqvist, 1999, s. 189). 
 
Detta kom pedagogen och filosofen Lev Vygotskij fram till redan strax efter förra sekelskiftet 
och denna tes stämmer väl överens med de tankar som har inspirerat oss att skriva denna 
uppsats. Som musiklärarstudenter kopplar vi den estetik och konst som Vygotskij talar om till 
musik. Musik spelar idag en större roll i människors liv än den någonsin gjort tidigare 
(Hargreaves, Miell & MacDonald, 2002, s. 1). Att musiken spelar roll för ungas 
identitetsskapande är därför en utgångspunkt för vår studie. Eftersom vi i erfarenhet av att 
vara musiker, musiklärare och musikstuderande har upplevt att det finns skillnader i pojkars 
och flickors beteenden i samband med musik, gör vi antagandet att musik spelar roll i 
skapandet och upprätthållandet av könsroller. För oss är musiken ett av de områden där olika 
könsroller framträder allra tydligast. I många fall upplever vi att könsroller till och med 
förstärks i musiken och därmed blandas samman med musiken i sig; därmed ser vi det som att 
viss musik får konnotationer av femininitet respektive maskulinitet. Detta är antaganden som 
baseras på personliga erfarenheter av musikaliska upplevelser och det är utifrån dessa 
grundantaganden som vi började forma syftet med denna uppsats. 

I musikundervisningssammanhang har vi sett att lärare till och med utnyttjar dessa 
manliga/kvinnliga uttryck i musiken för att locka eleverna med sig i undervisningen. Vi 
förklarar det som att pojkar uppmuntras till att ta rollen som ’den coola rock-killen’, medan 
flickor uppmuntras till att ’sjunga vackert’ i luciatåget. Vi menar att det ligger en fara i att se 
manliga/kvinnliga uttryck som ’sanna’ och konstanta. Föreställningar om femininitet och 
maskulinitet fluktuerar alldeles för mycket i och mellan olika kulturer för att dessa före-
ställningar skulle kunna vara konstanta och statiska. De är beroende av det sociala och 
situationsbundna sammanhanget (Diamond & Moisala, 2000, s. 1). 

Skolan i allmänhet har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94). Vi 
upplever att musiken – som kan utgöra en länk mellan ungdomars vardag och skolans under-
visning – har en särskild möjlighet att påverka ungdomar i deras identitetsskapande och 
därmed deras tankar om manligt/kvinnligt. Lärare, medvetna om dessa frågor, skulle kunna 
påverka elever och deras beteenden och därmed det framtida samhället. Musikundervisningen 
skulle kunna vara ett forum där normer ifrågasätts och bryts.  

Det räcker dock inte att konstatera att det finns skilda beteenden hos pojkar och flickor i 
samband med musik. Vi som musiklärare måste fråga oss vilka värderingar och före-
ställningar som ligger till grund för dessa. Vilka är elevernas förebilder och vilken är 
betydelsen av dessa? Då vi tar del av hur kvinnor och män framställs i media i samband med 
musik, t.ex. i musikkanaler så som MTV, står det klart för oss att mans- och kvinnorollens 
stereotypa ideal sänder ut ett budskap till ungdomar om hur kvinnor och män ska vara. 
Kvinnor framställs till stor del som objektifierade, känslosamma, passiva och underlägsna, 
medan mansrollen karaktäriseras av kontroll, självförtroende och utåtagerande (Dibben, 2002, 
s. 126). Många musikstilar har byggt in och cementerat denna syn på relationen mellan 
kvinnor och män medan det i andra musikstilar idag märks mer varierade beteendemönster 
som ger artister en möjlighet att gå utanför könsrollsgränserna (Ibid., s. 129). 

Jämställdhetsbegreppet är på inget sätt entydigt, då verkligheten och tolkningarna av 
begreppet förändras över tid och rum. Vi tycker att en definition som passar för begreppets 
betydelse i skolan innebär att alla elever ska ha samma makt, inflytande och lika möjligheter 
att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger (Myndigheten för skolutveckling, 
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2003, s. 5). För att innebörden av jämställdhetsbegreppet ska vara möjlig, menar vi att 
lärarens medvetenhet och benägenhet att förändra de föreställningar som finns om passande 
manligt/kvinnligt beteende är avgörande. 

Inför skrivandet av denna uppsats var vår undran huruvida musiklärare arbetar medvetet 
för att bryta könsstereotypa normer. Utifrån denna fundering kom vi fram till att det var ur ett 
lärarperspektiv som vi ville belysa denna problematik. Vår utgångspunkt för att studera 
musiklärares medvetenhet om pojkars och flickors skilda förutsättningar och beteenden i 
musikundervisningen var grundad på ett antal frågor. Vi har t.ex. velat veta hur musiklärare 
ser på sin egen roll som förebilder, hur de ser på elevers identitetsskapande och hur de tror att 
elever tänker kring manlig/kvinnligt. Dessutom har vi funderat på deras medvetenhet om vad 
olika styrdokument säger om att lärare bör arbeta för jämställdhet i skolan. Avsikten med 
denna uppsats är således att ur ett lärarperspektiv belysa musiklärares medvetenhet om 
genusproblematik i musikundervisningen i grundskolan samt deras syn på musikens betydelse 
för ungas skapande av genusidentitet. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I denna studie vill vi belysa och problematisera lärares genusmedvetenhet och deras syn på 
musikens betydelse för ungas skapande av genusidentitet. För att sätta dessa frågor i ett 
sammanhang inleder vi detta kapitel med att presentera tidigare forskning som behandlar 
skillnaden mellan kön och genus. Vidare kommer vi att presentera tidigare forskning kring 
musikens betydelse för ungas identitetsskapande och däribland skapande av genus. Det är 
även av betydelse för läsaren att känna till vad de olika styrdokument som reglerar verksam-
heten i skolan påbjuder i dessa frågor. Därför presenteras de ur genusperspektiv viktigaste 
punkterna därur. Med detta som bakgrund avslutar vi detta kapitel med att presentera vad 
tidigare forskning har kommit fram till rörande genus och skola. Nedan följer de fyra huvud-
avsnitten ”Om genusforskning”, ”Identitetsskapande och socialisation”, ”Vad säger styr-
dokumenten om jämställdhet och genus?” samt ”Samhälle, makt, skola och genus”. Kapitlet 
avslutas med att vi klargör vårt problemområde, studiens syfte, frågeställningar samt studiens 
avgränsningar och disposition. 

2.1 Om genusforskning 
Inom den pågående genusforskningen finns flera teoribildningar och flera skilda synsätt på 
relationen mellan kön och genus. Vi kommer inte att gå djupare in på var och en av dessa 
teorier, men vi vill ändå göra läsaren uppmärksam på att begreppen kön/genus inte på något 
sätt har en entydig, fastslagen betydelse, utan ständigt ifrågasätts och kritiseras inom den 
pågående genusforskningen. När något betraktas ur ett genusperspektiv ”riktar man sin 
uppmärksamhet mot olika uttryck för kön och genus, både sådana som är uppenbara och 
sådana som är mer eller mindre dolda och svårare att upptäcka” (Gannerud, 2001, s. 12). 

2.1.1 Relationen mellan kön och genus 
Medan man inom den ’biologiska determinismen’ sedan 1700-talet delar upp mänskligheten i 
två helt skilda kön och menar att såväl fysiska som mentala skillnader är biologiskt 
förutbestämda (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 8-9), menar man från den ’konstruktivistiska’ 
synvinkeln att begreppet kön är biologiskt, fysiskt och naturligt medan genus socialt, mentalt 
och kulturellt skapat (Carlsson, 2001, s. 9-16; Lundgren-Gothlin, 1999, s. 4ff). Benämningen 
på denna teoribildning syftar just på att ’kvinnligt’/’manligt’ genus är socialt konstruerat, som 
en kulturell tolkning av könsskillnader (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 4). Detta är en definition 
som bland andra företräds av genusforskaren Yvonne Hirdman (Ibid.) (om Hirdmans teori se 
vidare ”Relationen mellan genus och makt”). 

De så kallade ’poststrukturalisterna’ ser strukturer och processer som föränderliga och 
svåra att avtäcka och beskriva i sin helhet (Carlsson, 2001, s. 9-16). Det handlar om att inte ta 
objektivitet för givet och om att synliggöra kulturella konstruktioner av kategorier. 
Poststrukturalisterna vill ge en mer nyanserad bild av genusproblematik än vad uppdelningen 
kön/genus kan tydliggöra, eftersom de anser att det är en fara i att tolka biologiskt kön som 
någonting statiskt och naturligt. Poststrukturalismen är framförallt företrädd av den politiska 
filosofen och queerteoretikern Judith Butler, som vänder sig mot kön/genusdistinktionen 
(Ibid.). Queerteori kan enklast förklaras som ett förhållningssätt som utgår från att normer är 
konstruerade och ständigt måste analyseras och förklaras (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 15-16). 
Den poststrukturalistiska inriktning har inte fått genomslag i populärvetenskapliga 
sammanhang eller bland politiker där kön/genus-uppdelningen blivit praxis (Moi i Carlsson, 
2001, s. 9ff; Berg, 2005, s. 11; Lundgren-Gothlin, 1999; s. 13). 

Inom det genusvetenskapliga området råder alltså ingen tydlig konsensus över områdets 
centrala begrepp kön och genus. För att undvika en onyanserad vardagsförståelse vill vi 
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belysa ytterligare några olika sätt att förstå dessa begrepp. De har över tid skiftat betydelse 
beroende på att kvinno-/köns-/genusforskare sedan 1960-talet omformulerat och tolkat 
begreppen på olika sätt (Berg, 2005, s. 9). 

En bra förklaring av genus, eller gender som är den ofta använda engelska term vi lånat 
till svenskan, kan i korthet beskrivas som en social och kulturell konstruktion av aspekter som 
anses vara ’kvinnliga’ respektive ’manliga’. Därmed utesluts det biologiska könet ur 
definitionen (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 4). Det är en sådan förklaring av begreppet som vi 
ansluter oss till. 

I definitionen av genus spelar även relationen mellan könen, samt uppkomsten av denna 
relation, en viktig roll. Antropologen Gayle Rubin (i Lundgren-Gothlin, 1999) menar att 
genus är en ”socialt skapad uppdelning av de mänskliga varelserna i två skilda kategorier” 
och genom denna tes anses denna forskare ha givit upphov till terminologin sex/gender – på 
svenska enkelt översatt till biologiskt kön/socialt kön eller genus – som ett begreppspar, 
genom att sätta dessa ord i förhållande till varandra (s. 3). 

En kort historisk återblick visar att från antiken till slutet av 1600-talet beskrivs en 
enkönsmodell i medicinska och populära skrifter (Connell i Dibben, 2002, s. 119). De 
kvinnliga genitalierna uppfattades som en inåtvänd, ut-och-in-vänd version av de manliga 
genitalierna. Vid 1800-talets början hade denna modell blivit förkastad och man hänvisade då 
till oöverstigliga skillnader män och kvinnor emellan (jfr biologisk determinism). Detta 
synsätt hängde inte ihop med nya vetenskapliga bevis utan med ett behov att emotsätta sig 
kvinnors krav på fullt medborgarskap. Därmed blev skillnader i klädval, sysslor, beteende – 
och musikaliskt utövande – viktiga för att upprätthålla den sociala tolkningen av 
könskategorierna, just eftersom de biologiska skillnaderna i sig inte kunde påvisa en sådan 
tydlig särart mellan könen (Ibid.). 

Lundgren-Gothlin (1999) menar att genus används för att ”begreppsliggöra att det inte 
finns något naturligt … i hur män och kvinnor, manligt/kvinnligt definieras” i samhället (s. 4). 
Åtskillnaden mellan könen är snarare kulturell än biologisk (Kulick i Lundgren-Gothlin, 
1999, s. 5). Genus ”baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män 
och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som 
utgör genus, utan det är tolkningen av dessa” (Ibid., s. 5). 

Dibben (2002) påpekar att kategorierna kön (biologiskt) och genus (socialt konstruerat) 
inte med nödvändighet stämmer överens. Sålunda kan en person av manligt kön uppfatta sig 
som man rent biologiskt, men som” icke-manlig” i den mening att han inte anser sig passa in i 
de normer som beskrivs som manliga i ett visst samhälle (Ibid., s.117). 

Enligt Dibben är ett vanligt accepterat synsätt att både biologin och den miljö en person 
vistas i har betydelse för skapandet av genus (s. 118). Det biologiska perspektivet framhåller 
dock att genus-karaktäristika är på förhand givna och avhängiga av biologiskt kön. Detta 
skulle förklara kvinnors benägenhet att agera omsorgsfullt som ett resultat av deras biologiska 
roll som mödrar. Med den sedan 1970-talet framväxande feminismen har sådana sätt att 
diskutera om skapandet av kön dock blivit mindre vanligt, då sådana deterministiska tankar 
också skulle kunna legitimera manligt våld mot kvinnor som naturligt osv. Dessutom 
framhåller Dibben att de biologiska orsakerna till skapandet av genus bevisligen är 
tvivelaktiga: biologiska olikheter mellan könen är mindre än vad som kan antas (Kaplan and 
Rogers i Dibben, 2002, s. 118) och i de fall olikheter faktiskt existerar tillskriver samhället 
dessa en mycket större betydelse än vad som kanske är giltigt (Birke i Dibben, 2002, s.118). 

Det förväntas andra beteenden av en ”hane” än av en” hona” och dessa förväntningar i 
sig bidrar till skapandet av” hanar” till män och ”honor” till kvinnor (Keller i Carlsson, 2001, 
s. 52). Som ovan nämnts varierar sådana förväntningar kulturellt. Förväntningar eller 
föreställningar om vilka prestationer/beteenden som kopplas samman med respektive 
könstillhörighet borde kunna minimeras till att enbart beröra huruvida en individ kan eller inte 
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kan föda barn. Hur många av dessa kulturellt betingade föreställningar som är berättigade är 
vad diskussionen om kön/genus handlar om inom genusforskningen (Ibid., s. 52-53). 

Många av dessa teoribildningar närmar sig i sina definitioner närmast filosofiska 
tolkningar om vad som är ett kön/genus. I den politiska offentliga debatten används dock 
numera oftast ett konstruktivistiskt synsätt, vilket enligt Moi (i Carlsson, 2001) är det allmänt 
accepterade synsättet i samhället (Moi i Carlsson, 2001, s. 9ff; Berg, 2005, s. 11; Lundgren-
Gothlin, 1999, s. 13). Det är även denna förståelse av begreppet genus som vi använder oss av 
i denna studie. 

2.1.2 Relationen mellan genus och makt 
Ytterligare en vinkling på genusbegreppet ger genusteoretikern och historikern Yvonne 
Hirdman då hon kopplar ihop genus med makt (Hirdman i Myndigheten för skolutveckling, 
2003, s. 8). Hon menar att genusbegreppet skapar strukturer i samhället som upprätthåller och 
återskapar genusformationer. ’Genussystemet’ inordnar människor efter kön enligt två 
principer, vilket tar sig uttryck i alla sammanhang. Hirdman beskriver det som att könen skiljs 
åt då det manliga inte bör beblandas med det kvinnliga och det ’manliga’ står i alla 
sammanhang över ’det kvinnliga’, då mannen utgör norm (Ibid.). Genom detta 
’genuskontrakt’ skapas hierarkier baserade på olikheter i vad som är att betrakta som 
manligt/kvinnligt (Käller, 1990, s. 33-35). Genus är därför, förutom en social och kulturell 
kategorisering av könen, ett ”sätt genom vilket makt uttrycks, förmedlas, betecknas, 
konstitueras, reproduceras” (Hirdman i SOU 1990:44, s. 76). 

Filosofen och genusteoretikern Sandra Harding (1986) har i sin genusteori kommit fram 
till att genus skapas i tre nivåer; ’symboliskt’, ’strukturellt’ och ’individuellt’ (s. 18ff). Hon 
menar att symboliskt genus utgörs av hur människor med språk, beteende, attityder och 
egenskaper ger signaler om hur män och kvinnor bör vara i en viss kultur (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, s. 9). Den strukturella nivån utgörs av isärhållning och hierarki i 
arbetsdelningen. På det individuella planet skapas genus utifrån tolkningar av hur genus 
framställs på det strukturella och det symboliska planet (Ibid.). 

Den process som leder till en samhällelig asymmetrisk genusordning menar Käller 
(1990) är en form av dominansprocess. Hennes definition av en sådan process är ”att det är ett 
sätt att utöva makt, en maktform” (s. 19). Att utöva makt hänger samman med att ha bättre 
tillgång till gemensamma resurser. En sådan aspekt som att kvinnor och män verkar inom 
olika arbetsområden med skilda uppgifter – könskodade uppgifter – för alltså enligt Källers 
resonemang med sig olika mycket makt till respektive kön (s. 19ff). Den individuella 
maktdominansen behöver inte sammanfalla med den strukturella makten, men gör oftast det, 
vilket Hirdman förklarar med sin teori om genussystemet och socialpsykologen Berit Ås med 
sin teori om ’härskartekniker’. Att använda sig av dessa sistnämnda är ett dominansmedel 
som någon i överläge utnyttjar mot någon i underläge. I ett hierarkiskt genussystem där 
mannen är norm används dessa av män mot kvinnor genom, oftast omedvetna, informella 
dominansmarkeringar eller som medvetet gjorda maktutövanden. De av Ås myntade 
’härskarteknikerna’ utgörs av: 

 
1. Osynliggörande, 
2. förlöjligande, 
3. undanhållande av information, 
4. dubbelbestraffning (Det kommer att straffa sig för kvinnan om hon utför en handling, 

likväl som om hon inte utför den.), 
5. påförande av skuld och skam, 
6. objektgöring av kvinnor (Ibid., s. 33-37). 
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I samband med ovan nämnda härskartekniker vill vi också nämna psykologiprofessor Jean 
Baker Millers teori rörande dominans, då dess kategorier sammanfaller med och kompletterar 
Ås härskartekniker. Vi närmar oss nu problematiken från den dominerande gruppen som 
agerar på följande sätt: 
 

1. Den tenderar att handla destruktivt gentemot underordnade grupper, 
2. den begränsar underordnade gruppers handlingsfrihet och reaktioner på destruktiv 

behandling, 
3. den uppmuntrar inte de underordnade att fullt och fritt uttrycka sina erfarenheter, 
4. den karaktäriserar de underordnade på ett felaktigt sätt, 
5. den beskriver detta som normalt och ”naturligt” (med hänvisning till Gud eller 

biologin) (Miller i Cwejman, 1991, s. 98). 
 
Käller (1990) kopplar samman Hardings teori med Hirdmans principer (s. 35-37). Vi ser 
även hur Ås och Millers teorier hänger samman med dessa. Hirdmans princip om 
isärhållande av könen kan översättas till Hardings idé om genusbildande på strukturell nivå, 
t.ex. genom olika arbetsdelning vilket skapar hierarkier. Den individuella nivån, där den 
individuella identiteten står i fokus, överensstämmer med konsekvenserna av Hirdmans 
påstående att mannen utgör norm (Ibid.). Vi kan vidare dra paralleller till att normen i 
praktiken upprätthålls genom de härskartekniker som används som dominansmedel i 
genussystemet, vilket Ås och Miller visar. Även Eva Gannerud (1999, 2001), fil dr i 
pedagogik, bygger definitionen av sitt begrepp ’genusordning’ på Hardings teorier om 
strukturellt, symboliskt och individuellt genus och Hirdmans två principer om könens 
isärhållande och den manliga normens primat. Med termen ’primat’, vilken betyder 
överhöghet, menar Hirdman alltså att mannen utgör norm och att kvinnan är underordnad 
denna (Allén, 1990, s. 166; Käller, 1990, s. 34ff). Begreppet ’genusordning’ använder 
Gannerud (2001) för att förklara hur begreppen kön och genus kommer till uttryck i 
samhället. Hon går vidare med att konstatera att den asymmetriska genusordningen skapar en 
maktskillnad (s. 12-15) (om genusordningen se vidare ”Genusregim i skolan”). 

2.2 Identitetsskapande och socialisation 
Den miljö och de omständigheter en person växer upp i har stor betydelse för skapandet av 
identitet (Lamont, 2002, s. 43). För små barn har den nära familjen och de få nära relationerna 
den viktigaste rollen för identitetsskapandet. Från och med skolåldern kommer andra 
jämnåriga och de vuxna relationer som knyts inom skolan att spela en allt större och viktigare 
roll, eftersom det är där de tillbringar en så stor del av sin tid (Ibid.; jfr Säljö, s. 40). Vi anser 
därför att skolan är en viktig arena att studera ungdomars identitetsskapande på. 

Enligt Ruud (1997) handlar identitet om en sorts reflektionsprocess i vilken individen 
ser sig själv i ljuset av hur den uppfattar att andra bedömer ens ’jag’ eller ’själv’. Individen 
jämställer de andras värderingar med sin egen självuppfattning (s. 103). Detta kan kopplas 
samman med hur ungdomar uppfattar det som extra viktigt hur andra ser dem, eftersom detta 
även ger dem en självbild att bygga sin identitet på. Detta framgår väl i den brittiska studien 
”Youth identity and music” (Tarrant, North & Hargreaves, 2002, s. 136). 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Innan vi går in på specifika teorier kring identitetsskapande krävs en kort introduktion till det 
sociokulturella perspektivet. Sedan 1960-talet har samhällsvetenskaplig forskning kommit att 
präglas av tanken att människan konstruerar sin verklighet utifrån sin sociala plats i samhället 
(Berger & Luckmann, 1967, s. 52; jfr Säljö, 2000, s. 18ff). Det finns således i det så kallade 
postmoderna samhället ingen enhetlig ’sanning’ som ligger där ute i väntan på att upptäckas, 
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utan människor på olika samhällsnivåer och med olika bakgrund skapar sina egna sanningar 
(Ibid.). Det går inte att hitta en allomfattande teori som fungerar universellt, dock kan 
forskaren välja att vinkla sin studie utifrån t.ex. klass-, etnicitets- eller genusperspektivet 
(Fornäs, 1991, s. 45). Människan är fast i en institutionaliserad och av makthavande grupp 
kontrollerad miljö, vilket får till konsekvens att individer intar olika roller och att de som 
bryter mot normen bestraffas (Berger & Luckmann, 1967, s. 55ff & s. 121) (se vidare 
”Normaliseringstillståndet”). 

Cwejman (1991) tydliggör hur detta sker i samhället på tre nivåer: ’Makronivån’ består 
av övergripande politiska, juridiska och skattemässiga system. ’Mellannivån’ byggs upp av 
olika institutioner och sfärer i vilka kontrollmekanismer så som moral eller betyg skapar 
normen. ’Mikronivån’ består av den för människorna näraliggande nivån så som familjen och 
närmiljön. Normer skapas här av medmänniskornas maktutövande gentemot varandra och tar 
sig uttryck genom t.ex. uteslutande från gemenskapen, förtal eller prestigeförlust. Statlig 
kontroll slår mot dem som bryter mot normen på makronivån, medan snarare medmänniskors 
förlöjligande och nedvärdering slår mot dem som bryter mot normsystem på en mikronivå 
(Berger i Cwejman, 1991, s. 94-96). 

Vad gäller identitetsskapande och barnets utveckling menar sociologerna Berger och 
Luckmann (1967) att det omgivande samhällets rådande normer och ideologi tränger in i 
barnets medvetande vid så tidig ålder att den värld barnet lär känna då är den enda ’Världen’. 
Med Bergers och Luckmanns resonemang vill vi visa att barnets medvetande formas av 
normerna som görs till deras egna värderingar. Individen kan i vuxen ålder aldrig helt frigöra 
sig från denna första ’världsbild’ eftersom dess ideologi inte presenteras som en valfri 
världsuppfattning bland flera, utan som ’världsuppfattningen’(s. 134ff). Detta kan jämföras 
med Hardings (1986) resonemang om hur symboliskt genus påverkar skapandet av genus på 
individuell nivå (se vidare ”Relationen mellan genus och makt”). Även om nämnda sociologer 
inte alls har ett genusperspektiv på sin forskning utan snarare cementerar könsmyter och 
asymmetrisk könshierarki, anser vi att deras tankar bidrar till senare tids forskning kring 
identitetsskapande och däribland genus (Berger & Luckmann, 1967, s. 134ff).  

Tanken att vi föds in i ett redan historiskt existerande genussystem och således inte har 
verklig fri vilja att välja hur vi ska utvecklas som individer återkommer hos Hirdman och 
andra genusteoretiker (Fornäs, 1991, s 34). Genusforskare så som Käller (1990) har kommit 
fram till att detta system upprätthålls av makthavande grupp och via de institutioner som finns 
i samhället (s. 19ff). Det är i detta ljus vi vill studera processer rörande identitetsskapande och 
genus: Människan konstruerar sin verklighet men föds in i ett samhälle som genomsyras av en 
viss världsuppfattning (Berger & Luckmann, 1967, s. 1ff & s. 49ff). Kunskapen är kontext-
specifik vilket betyder att den är bunden till det sammanhang i vilket den skapas. Den är ur ett 
sociokulturellt perspektiv socialt konstruerad och aldrig fristående (Ibid.; Säljö, 2000, kap. 
10). Även Säljö (2000) framhåller att människan är beroende av och färgas av den 
föreställningsvärld och den fysiska verklighet som hon/han växer upp i (s. 63). 

Lärarens uppgift blir ur ett sociokulturellt perspektiv att skapa den bästa inlärningsmiljön 
och ta ansvaret för att, med Vygotskijs ord, uppfostra eleven (Vygotskij i Lindqvist, 1999, s. 
26ff). Lärarens roll som påverkare av situationen är att skapa ständigt nya sociala miljöformer 
genom ”att forma, skära till, klippa itu miljöelementen samt sätta samman dem i olika 
mönster” (Ibid., s. 26). Vygotskij menar att lärarens roll är mycket viktig vad gäller att styra 
det sociala samspelet och förväntningarna på eleverna. 
 

I barnet finns det potentiellt en mängd framtida personligheter. Barnet kan bli den ena, den andra 
eller den tredje. Uppfostran åstadkommer ett socialt urval av den utvärtes personligheten. Av 
människan som biotyp formar den genom urval människan som sociotyp (Ibid., s. 30).  
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Vi tolkar det som att Vygotskij talar om en social identitet när han nämner ”den utvärtes 
personligheten” och att den biologiska människan blir formad av uppfostran till en social 
varelse. Vygotskij uppmärksammade dessutom redan vid förra sekelskiftet flickors och 
pojkars socialt konstruerade roller och vi ser det som att han menade att även om skillnaden 
mellan kön och genus är otydlig, så ska alla behandlas lika i skolan samtidigt som 
könsskillnader ska beaktas (Ibid., s. 52). 

2.2.2 Social Identity Theory 
När ett barn skapar sin identitet kan detta grovt sett studeras ur två olika perspektiv. Hur en 
individ förstår och definierar sig själv har att göra med den ’individuella’ ’personliga 
identiteten’, medan den ’sociala identiteten’ baserats på sociala och grupprelaterade 
karaktäristika (Lamont, 2002, s. 41) (jfr Harding, 1986). Social identitetsteori, Social Identity 
Theory, SIT, tar sin utgångspunkt i att vi alla är medlemmar av en social grupp (Tarrant, 
North & Hargreaves, 2002, s. 137). Denna grupp kan vara storskalig så som t.ex. kön eller 
klass, men även den lilla kamratgruppen får här stor betydelse (Ibid.). Under ungdomsåren 
blir det sociala identitetsskapandet viktigare för ens självuppfattning än det individuella 
identitetsskapandet; därmed får gruppen och större sociala sammanhang i vilka individen 
ingår stor betydelse för ungdomars utveckling (Festinger i Lamont, 2002, s. 42). Social 
Identity Theory beskriver hur människan skapar sin identitet i förhållande till innanför-
grupper och utanför-grupper. Genom att ta del av den positivt uppfattade innanför-gruppen 
skapar individen en positiv social identitet och höjer sitt självförtroende (Tarrant, North & 
Hargreaves, 2002, s. 137). 

2.2.3 Genus och identitet 
Eftersom genus kan ses som något konstruerat får det också betydelse för en människas 
skapande av identitet. Begreppet genus hänger inte bara ihop med en personlig upplevelse av 
könsidentitet utan är avhängigt hela samhällets syn på vad som förknippas med att vara 
”kvinna” respektive ”man” (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 7). Berger och Luckmann (1967) tar i 
sin bok The social construction of reality. A treatise in the Sociology of Knowledge upp ett 
exempel baserat på klasskillnader där de menar att barnet som föds in i arbetarklassen 
kommer att ha en helt annan världsuppfattning än överklassbarnet, eftersom uppväxtmiljön, 
föräldrarnas världsbild och förväntningar på prestation skiljer sig (s. 131). Vi ser en självklar 
koppling till identitetsskapande utifrån ett genusperspektiv, där inte klass utan socialiserat kön 
avgör hur en individ kommer att internalisera och sedan tolka, agera och reagera på sin 
omgivning. 

2.2.3.1 Relationer kontra autonomi – variationer i identitetsskapande hos flickor och 
pojkar 
Innan vi går vidare kan det behövas en kort förklaringsmodell för hur psykoanalysen har 
påverkat västeuropeiskt tänkande kring genus under 1900-talet. Denna inriktning inom 
psykologin företräddes av Sigmund Freud som levde och var verksam vid tiden för förra 
sekelskiftet (Fornäs, 1991, s. 25ff). En viktig aspekt av psykoanalysteorin belyser hur 
människan skapar sig en social identitet. Det första ett barn upprättar i socialisationen är 
skillnaden mellan sin egen kropp och omvärlden, främst karaktäriserad av modern. Nästa steg 
i att skapa sig en identitet uppstår i triangeln mor-far-barn och har mycket att göra med 
barnets genusidentitet. Skillnaden mellan jaget och den/det andra blir genom dessa två steg i 
socialisationen en grund för hur pojkar och flickor skapar sina identiteter. ”För pojken uppstår 
könsskillnaden direkt i relationen till modern, medan för flickan i relationen till fadern (eller 
mannen i moderns fantasi)” (Ibid., s. 29). Skapandet av genus bygger på en dikotomi, dvs. 
jaget åtskiljs från det som är tvärtom, det ’Andra’ (Ibid.). Utifrån detta speglingssystem 
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kommer pojkar under uppväxten och främst i tonåren att odla sådana egenskaper som 
särskiljer dem från modern och det kvinnliga; de kommer att söka ’autonomi’ (Cwejman, 
1991, s. 104-106). Flickor däremot kommer att spegla sig själva i modersgestalten och söka 
återskapa djupa band med andra människor via ’relationer’. Således skulle relationen mellan 
moder och barn med psykoanalysens teorier ha kommit att påverka varför män generellt 
uppfattas som att de mest ser till sin egen personliga utveckling i identitetsskapande medan 
kvinnor uppfattas som att de söker förstå sig själva utifrån ett socialt och relationsbundet 
sammanhang (Ibid.). Även om inte alla de teorier vi här ovan har redogjort för är 
vetenskapligt bevisbara, eller av psykologivetenskapen idag ens räknade som nämnbart 
användbara som analysverktyg för att bättre förstå det mänskliga psyket, har de fått stort 
populärvetenskapligt genomslag för hur människor idag tänker kring genusfrågor (Bengtsson, 
1991, s. 125-126; Fornäs, 1991, s. 25-26). 

Många kvinnors upplevelser av ett själv är organiserat kring att de har förmågan att 
skapa och upprätthålla relationer. Enligt Ruud (1997) beskriver tonårsflickor sig själva i hög 
grad utifrån att påvisa sin förmåga att skapa interpersonliga relationer (s. 73). Även Bouij 
(1998) styrker detta påstående då han visar att kvinnor även högre upp i utbildningssystemet, 
som musiklärarstudenter, ser sig själva som en del av ett socialt sammanhang (s. 191). Detta 
till skillnad från de manliga studenterna som i högre grad fokuserar på personlig utveckling 
och individuellt identitetsskapande, då de i högre grad uppfattar sig själva som självständiga 
individer. Detta får betydelse för hur män/kvinnor vågar ta plats i större grupper, då många 
kvinnor mer tänker på att bidra till helheten, medan många män agerar efter eget huvud 
(Ibid.). 

Ovan har vi omtalat dominansprocess och maktutövande och vill här påvisa hur dessa ur 
ett genusperspektiv kan knytas samman med identitetsskapande. (Om dominans och makt se 
vidare ”Relationen mellan genus och makt”.) Den grupp som hamnar i underläge – i vårt 
samhälle kvinnorna sett utifrån ett genusperspektiv – måste på något sätt bemöta den 
dominans som utövas mot dem. Från tidig ålder går kvinnor igenom en inlärningsprocess 
genom vilken de bygger in underlägsenhet i sin egen identitet (Ethelberg i Käller, 1990, s. 
35). Kvinnor agerar inte i en spelad könsroll utan blir på riktigt fostrade till att uppfatta sig 
själva som innehavande ”andrarang” i genussystemet (Käller, 1990, s. 20). Vid sex års ålder 
vet barn att de tillhör det ena eller andra könet och kommer att imitera lämpliga 
beteendemönster för sitt respektive genus (Dibben, 2002, s. 119). Flickor/kvinnor blir enligt 
Käller (1990) mer och mer medvetna om de strukturella problem som de kan komma att möta 
på grund av sitt kön (s. 115). Käller förklarar att det är genom den dominansprocess som 
(omedvetet) utövas av pojkar mot flickor, och som upprätthålls i den rådande genusordningen, 
som flickorna gradvis lär sig att de innehar ”andrarang” (Ibid.). (Om hur sådan fostran 
kommer till uttryck i utbildningssystemet se vidare ”Samhälle, makt, skola och genus”.) 

Många flickor upplever att de som utövare av en handling måste prestera högre inom 
området för utövandet utan att förstå anledningen till utanförskapet. Sådana gränsdragningar 
är ofta grundade enbart på kön och inte prestationsförmåga (Diamond & Moisala, 2000, s. 8). 
En utkomst av detta blir att kvinnor som vill delta på lika villkor på arenor där män är i 
majoritet måste överlåta till de andra deltagarna att avgöra när hennes kön är relevant för 
hennes handlande. Om hon håller sig till traditionella könsmönster har hon ingen chans att 
medverka över huvud taget (Bengtsson, 1991, s. 130). 

2.2.4 Identitet, genus, musik 
Psykologerna Hargreaves, Miell och MacDonald (2002) skriver i ”What are musical 
identities, and why are they important?” att musiken är ett språk genom vilket människor kan 
dela med sig av känslor, intentioner och åsikter, även då det talade språket inte räcker till för 
att skapa samförstånd mellan två människor (s. 1). Musik spelar idag en större roll i 
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vardagslivet än den någonsin gjort tidigare, delvis på grund av all den nya teknik som gör att 
den formligen sköljer över människor i sin lättillgänglighet. Ett resultat av detta är att musik 
alltmer kan användas som ett medium genom vilket en person formulerar och uttrycker sin 
individuella identitet. Individens personliga musiksmak kan bli ett sätt inte bara för att 
bearbeta sina egna sinnesstämningar och beteenden, utan också ett medel för att presentera sig 
inför andra på det sätt som han/hon föredrar (Ibid.). Eftersom musik är så centralt i sitt sätt att 
påverka människors känslotillstånd, sociala formation och identitetsskapande kan den till och 
med i viss mån uppfattas som en politisk aktivitet (McClary, 1991, s. 9 & 26; jfr Cook, 2000, 
kap. 2 & 7). På så sätt formar en persons musiksmak ett viktigt ställningstagande gällande 
värderingar och attityder och aktiva musiker presenterar genom den musik de framför sin 
egen distinkta världssyn (Hargreaves, Miell & MacDonald, 2002, s. 1ff). Cook (2000) menar 
att i dagens värld så är beslutet om vilken musik man vill lyssna på en betydande faktor inte 
bara som ett uttalande om ”vem man vill vara”, utan också om vem man faktiskt är (s. 5). 

2.2.4.1 Identitetsskapande genom musik 
Ungdomars identitetsskapande består till stor del av att ta ställning till uppfattningar om kön 
och genus (Fornäs, 1991, s. 19-20). Ungdomskulturens uttrycksformer (där musik är en av de 
största) återskapar hela tiden en berättelse om kärlek, relationer, sexualitet och därmed vad 
som är att betrakta som manligt/ kvinnligt. I ungdomsåren måste människor ta ställning till det 
faktum att de antingen är män eller kvinnor och den betydelse som detta tillmäts i samhället 
(Ibid.). Statistik som Fornäs (1991) presenterar visar på att kön är ”en av de mest 
betydelsefulla skiljelinjerna” av ungdomars livsvillkor (s. 20). 

Ungdomar läser av symboler som visar att de tar del av och rör sig inom en gemensam 
ungdomskultur (Stålhammar, 2004, s. 193-195). Musik kan därför ses som en grund för att 
skapa sig en identitet i ungdomsåren. Via detta kulturella uttryckssätt skapas gemenskap 
mellan kamrater (Ibid.). Både lyssnande och eget utförande är viktiga aspekter av musikens 
roll i ungdomars identitetsskapande (Ibid., s. 61ff, s. 137). Just det egna utförandet, det egna 
spelet, får ses som speciellt viktigt i och med att det är nära knutet till upplevelsen av att 
bemästra något (Ruud, 1997, s. 18). Identitet kan ses som en människas upplevelse av hur stor 
möjlighet hon har att påverka omgivningen och vilken grad av handlingskompetens hon har, 
som Ruud uttrycker det; ”evnen till att förvalta eget liv” (s. 18). Då Ruud anser att kunskapen 
att kunna spela ett instrument hänger ihop med individens upplevelse av kompetens, 
bemästrande och handlingsmöjligheter tycker vi oss se ett viktigt samband. Genom spelet blir 
individen bekräftad och känner att han/hon har en funktion inom en musikalisk kontext (s. 96-
98). Vi hänvisar till vårt syfte och undrar vilka värderingar som har betydelse för elevers 
instrumentval och deras självförtroende som unga musiker/människor. Vilka musikaliska 
forum får eleven ta del av, vad blir elever av vuxenvärlden uppmuntrade att inrikta sig på?  

Ruud (1997) menar att musik är en ”identitetsmarkör” (s. 106). Individer kan signalera 
sin manlighet eller kvinnlighet genom att ta yttre attribut från samtidens stora utbud av artister 
och göra dem till sina egna. Människor använder musik för att berätta för omvärlden var de 
hör hemma i ett landskap av utbildning, kön, etnicitet, grad av anpassning till eller uppror mot 
samhället (Ibid.). 

2.2.4.2 Genusmärkta musikaliska förebilder 
Det grundläggande faktum för identitetsskapande som utgörs av att män och kvinnor till stor 
del tar del av olika aktiviteter och uppvisar olika beteenden, är något som i hög grad även är 
observerbart i musiksammanhang (Dibben, 2002, s. 120-130). Traditionellt sett framställs 
kvinnor i västerländska kulturer som passiva i relation till aktiva män. Detta blir synbart vad 
gäller beteenden, föreställningar och preferenser i samband med musikutövande (Ibid.). Det 
finns i de flesta kulturer en historia av lämpligt kvinnligt respektive manligt musikutövande 
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som påverkar människan än idag (Ruud, 1997, s. 132-135; jfr Green, 1997, kap. 5, 6 & 9). 
Vissa instrument har setts som mer passande för kvinnor att lära sig, liksom de ej heller har 
uppmuntrats att spela offentligt av egen vilja utan enbart när det blivit tillfrågade. Självut-
plånande egenskaper som förbehållsamhet, beskedlighet och passivitet har skapat ramarna för 
kvinnors musicerande i musikhistorien. Mansrollen har också blivit komplicerad att förhålla 
sig till vad gäller musikutövande; en ung man som vill sjunga stöter på problem på grund av 
värderingar och normer (Ibid.).  

Genom historien har kvinnliga förebilder suddats bort eller deras betydelse för 
mänskligheten har förminskats (Bengtsson, 1991, s. 135-136). Genom att lokalisera kvinnorna 
synliggörs också brännpunkter för genusrelationen. Ofta är detta kvinnor som yrkat på 
medborgarskap, rösträtt och andra viktiga funktioner i samhället som nekats kvinnor. Genom 
att osynliggöra dem i historieskrivningen nedvärderas deras och nu levande kvinnors försök 
till förändring av sina livsvillkor (Ibid.). På musikområdet skriver Cook (2000) om hur 
kvinnliga kompositörer och utövare av klassisk musik genom historien har setts som 
olämpliga i offentliga sammanhang (s. 106-107). De som ändå brutit normen har fått häftig 
kritik av omgivningen. Idag försöker musikvetenskapen i viss mån erkänna kvinnlig 
musikaktivitet genom historien (Ibid.).  

Inom musikbranschen pågår ett förändringsarbete bland många kvinnliga artister som 
vill agera förebilder genom att inte låta sig reduceras till objekt (Måwe, 2005). Nämnas kan 
bland annat ’riot grrl-movement’ som inte är en genre utan snarare en rörelse som strävar efter 
att få kvinnliga musiker att bli uppskattade för den musik de spelar (Ibid.). Detta kan ses som 
ett exempel på en av många musikrörelser som uppkommit som en sorts protesthandling mot 
rådande musikalisk hegemoni, vilket Ruud (1997) menar är en vanlig anledning till att nya 
inriktningar inom musik uppstår (s. 169). 

Människors självdefinitoner som manliga eller kvinnliga, så kallade ’gender schemas’, 
bildar grunden för alla andra konstruktioner som människor använder för att definiera sig 
själva (Bem i Hargreaves, Miell & Macdonald, 2002, s. 2). Detta får till följd att all ny 
information som en person mottar om andra människor och deras beteenden först och främst 
tolkas i termer av genusnormer (Ibid.). I Greens (1997) studie kommer hon fram till att det 
finns en medvetenhet hos lärare om betydelsen av musikaliska förebilder för hur elever 
kommer att uppfatta musikstilar och instrument som genusmärkta (s. 242-244). Här ser de 
både sig själva, andra musiker inom skolan samt personer i samhället i stort som viktiga 
förebilder. Speciellt nämns rockstjärnor som förebilder för pojkar (Ibid.). Teorier om 
genusidentitet beskriver att lämpligt beteende med hänsyn till genus till stora delar beror på 
det utbud av förebilder som presenteras i media (Dibben, 2002, s. 126). Både pojkar och 
flickor identifierar sig med musikaliska förebilder som är av samma kön som de själva; t.ex. 
har flickor många förebilder inom sångområdet (Green, 1997, s. 242-244). Green refererar till 
en studie där genusforskare organiserade konsertdemonstrationer av olika instrument och 
medvetet valde instrumentalister efter kön. Presentationen utfördes två gånger med olika 
könsfördelning vid instrumenten. Efteråt fick barnen gå fram till musikerna och instrumenten 
och pröva själva. Vid dessa två tillfällen valde barnen båda gångerna att titta på instrument 
utifrån instrumentalistens könstillhörighet och baserade inte sitt intresse på instrumentvalet i 
sig (Ibid., s. 242-244). Att bryta invanda könsmönster är svårt och den som försöker kan 
känna sig utsatt och ensam (Diamond & Moisala, 2000, s. 11). Betydelsen av förebilder blir 
därför mycket viktig. Då en person deltar på en arena dominerad av motsatt kön uppstår det 
hos individen en rädsla för att göra fel som lätt kopplas till det egna könet och inte till 
uppgifternas svårighet (Ibid.). 

Dibben (2002) diskuterar i sitt kapitel ”Gender, identity and music” musiksmak och 
menar att den ofta skiljer sig mellan pojkar och flickor (s. 124-128). Vissa domäner är som vi 
har sett av tradition manliga och det är dessa musikstilar som i media beskrivs som ’autentisk’ 



12 

och ’god’ musik. Mycket av den musiksmak som många flickor hänger sig åt (pojkband och 
dansmusik) blir hånad av media och anses vara artificiell och utan innehåll. Sett utifrån Social 
Identity Theory blir det svårt för dessa flickor att behålla en positiv social identitet via sitt 
musikintresse eftersom deras musiksmak lätt blir förlöjligad i det offentliga rummet. Likaså 
finner många pojkar en förebild i hårdrocksband. Även om pojkarna själva är långt ifrån den 
manlighet som förväntas av dem i samhället kan de genom den gemenskap och identitet 
musiken skapar åt dem ta del av denna mycket ”manliga” värld (Ibid.). ”Maskulinitets-
fantasin” som hårdrocken iscensätter blir ett medel för unga pojkar att ta del av en maskulin 
maktsfär (Walser i Dibben, 2002, s. 128). 

Ungdomar väljer idoler och reflekterar därigenom över de symboler som denne idol 
representerar (Ruud, 1997, s. 117). Identitetsskapandet blir genom Social Identity Theory 
beroende av musikstilar (Tarrant, North & Hargreaves, 2002, s. 140). Eftersom ungdomar 
avläser vilka sociala konnotationer olika musikstilar har är det mycket möjligt att de väljer att 
intressera sig för vissa musikstilar. Genom att känna tillhörighet till musiken kan de skapa en 
positiv social identitet vilket Tarrant, North och Hargreaves (2002) påvisar i sin studie av 
ungdomar, musik och identitet (Ibid.). 

2.2.4.3 Musikutövande och sexuell identitet  
McClary (1991) skriver om t.ex. rockmusik som något typiskt manligt; inte bara som 
utövandeform utan även rent musikaliskt kan hårda markeringar på 2 och 4 i takten ses som 
en musikalisk fallossymbol (s. 154). Så kallad värdefri musik som i dagens musikklassrum av 
de flesta lärare används som exempel på lättspelad musik genomsyras av gömda patriarkala 
eller på andra sätt diskriminerande budskap. Enligt McClary är musik tätt sammanlänkat med 
sexualitet, identitet och ungdomskultur (Ibid., s. 8-9 & 26). Därför är en viktig uppgift för 
musikforskningen att undersöka symboliska begrepp såsom åtrå, upphetsning och sex, som 
genom musiken cirkulerar i det offentliga rummet (Ibid.; jfr Cook, 2000, kap. 2 & 7).  

McClary (1991) har i likhet med Green (1997) undersökt vilket spelrum de båda könen 
har i olika genrer till följd av hur samhället har skapat föreställningar om könen fram tills idag 
(McClary, kap. 7; jfr Green, kap. 9 & s. 257). Manlig sexuell framtoning bygger på 
iscensättandet av en maktposition beträffande sexualitet och åtrå, uppvisande av äventyrs-
lystnad, självsäkerhet och aggressivitet (Dibben, 2002, s. 126; McClary, 1991, s. 151). För en 
man att iscensätta sin sexualitet är inte detsamma som för en kvinnlig artist (McClary, 1991, 
s. 151). Kvinnor på scenen är inte i första hand sedda som musiker utan snarare som sexuella 
objekt. Detta har varit fallet under hela den västeuropeiska musikhistorien och är så än idag 
(Ibid., s. 148ff). Kvinnliga artister, t.ex. Madonna, recenseras ibland inte alls av kritiker för 
sitt musikaliska framträdande utan enbart för sin image (Ibid.). Green (1997) har försökt reda 
ut vad dessa föreställningar får för konsekvenser i klassrummet och kommer fram till att detta 
tar sig uttryck bl.a. i genusmärkta instrumentval och genrer (kap. 9). 

 
Singing in popular music begins to risk the sexual reputation of a girl, who can be seen to be 
putting her body on display and affirming this fact through the strength of the musical 
delineations. The technology of popular music, and many of its associated instruments, on the 
other hand, produce an interruption to patriarchal definitions of femininity, as the girl drummer, 
the girl electric bass player, is seen to challenge her inability to manipulate technology (Ibid., s. 
257). 

 
Vissa kvinnliga artister har försökt vända sin objektifierade sexualitet till sin fördel (Bowers, 
2000, s. 154-155). Stora bluessångerskor har intagit rollen som mycket sexualiserade vampar i 
ett försök att manipulera och ta kontroll över den konstruktion varigenom de blir sexuella 
objekt för mannen att beskåda (Ibid.). 
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Ruud (1997) visar att många kvinnliga artister ses som könsrollsstereotyper (s. 131). För 
att efterlikna en kvinnlig artist handlar det inte bara om att efterlikna musiken utan till högre 
grad om att kopiera en hel image. Detta är inte lika vanligt vid imitation av manliga artister. 
Även i de fall då detta sker påminner den asymmetriska genusordningen oss om att medan 
manliga artister får vara utåtagerande och i kontroll av sin egen kropp, blir kvinnliga artister 
ofta reducerade till välartade och vackra barbiedockor. Det är således barbiedockan unga 
flickor identifierar sig med och inte musiken i sig (Ibid.). 

2.2.4.4 Tillbaka till klassrummet – sammanfattning 
Vad har nu denna redogörelse av sexuell identitet i samband med musik att göra med en 
vanlig klassrumssituation? Eftersom vissa attribut, inom t.ex. rocken, är så starkt förknippade 
med vad vi idag räknar som ’manlig’ sexualitet så kan den musiken inte sägas vara utan 
normer och värderingar (McClary, 1991, s. 154). Självklart kan flickor spela rock, precis som 
pojkar kan dansa, men steget dit måste kompliceras och reflekteras över av lärarna (Green, 
1997, s. 257). Musikstilar såsom jazz och blues är manligt könskodade (Bowers, 2000, s. 154; 
Diamond & Moisala 2000, s. 6). Även den klassiska musiken är genusmärkt; då Green (1991) 
studerar situationen i klassrummets musikundervisning, kommer hon fram till att den bättre 
passar flickor eftersom den associeras till den långsamma musik som flickor oftare väljer att 
lyssna på och utföra (s. 183) (se vidare ”Instrumentval”). McClarys (1991) analys av 
musikhistorien visar att musik som arena har tolkats som feminin på grund av dess association 
till kropp, dans och sensualism (s. 17). För att musiken skulle kunna uppfattas som en 
maskulin arena har den klassiska musiken blivit dominerad av manliga kompositörer och 
musiker (Ibid.; jfr Cook, 2000, kap. 2 & 7). En genre som Dibben (2002) beskriver som friare 
från normer är popen, där artister som Madonna och David Bowie överskrider genusgränser 
med sin musik och sitt framträdande (s. 129). Även om all musik ska göras tillgänglig för 
båda könen (och alla sorters identiteter där emellan) bör musiklärare vara medvetna om vilka 
symboliska konnotationer vissa musikgenrer har (Green, 1997, s. 257). 

2.3 Vad säger styrdokumenten om jämställdhet och genus?  
Skolans verksamhet regleras av olika styrdokument på olika nivåer. Verkligheten som 
utspelar sig i skolans värld ska ta sin utgångspunkt i dessa dokument. Därför anser vi det vara 
av intresse att i bakgrunden till vår studie presentera vad de olika styrdokumenten påbjuder 
angående arbete med genusfrågor i skolan. Generellt sett används ord såsom jämställdhet 
snarare än genusproblematik i dessa styrdokument då genusrelaterade frågor omtalas.  

I Sverige finns på nationell nivå skollagen, läroplaner samt kursplaner för att reglera 
skolans verksamhet. På kommunal nivå upprättas en skolplan av kommunfullmäktige och 
Barn- och utbildningsnämnden utformar verksamhetsmål (denna nämnd kan benämnas olika i 
olika kommuner). På varje skola/förskola finns dessutom en lokal verksamhetsplan/arbetsplan 
som komplement till de nationella och kommunala dokumenten. De beskriver hur man på den 
specifika skolan kommer att arbeta för att nå målen. 

I dessa dokument finns sedan 60-talet (Lgr 69) riktmedel för hur skolan bör arbeta för 
ökad jämställdhet. Sandberg (2004) menar att den politiska viljeinriktningen med andra ord är 
klar (s. 7). Vidare definierar hon att ”jämställdhet i skolan är att ge flickor och pojkar 
likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som 
människa” (Ibid., s. 7). 

2.3.1 Skollagen – den nationella viljeriktningen 
På nationell nivå uttrycks viljeriktningen för jämställdhetsarbete i skollagens första kapitel, 
andra paragrafen: 
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Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt  
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som mobbning och rasistiska 

beteenden. 
  
Jämställdhet mellan könen blir alltså viktigt ur ett demokrati- och maktperspektiv, vilket 
också slås fast av riksdagen i Prop 1994/9: 164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom 
utbildningsområdet. I denna proposition blir det också tydligt att jämställdhet är en 
pedagogisk fråga; därför bör alla lärare få kunskap om genus samt om könstillhörighetens 
betydelse i undervisningen (s. 198ff). Regeringen uttrycker även medvetenhet om att 
utbildningen påverkar pojkar och flickors framtida livskvalitet samt möjligheter på 
arbetsmarknaden (Ibid.). Vi tolkar detta som en medvetenhet om att den genusordning som 
skapas i skolan är den samma som den som följer med ut i arbetslivet. 

2.3.2 Läroplanerna 
I Lpo 94, Lpf 94 samt Lpfö 98 uttrycks i första kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” att 
jämställdhet mellan kvinnor och män är ett värde som bör förmedlas till nästa generation. 
Samtidigt uttrycks det att det finns invanda, traditionella könsmönster som inte bör föras 
vidare:  
  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94). 

 
Lärarens och annan skolpersonals roll i jämställdhetsarbetet blir att  

 
verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen (Lpo 
94, Lpfö  98).  

 
samt att se 

 
till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll (Lpo 94, Lpf  94),  

 
samt att  

 
bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön 
eller social eller kulturell bakgrund (Lpo 94). 
 

Dessutom har rektor ett ansvar för att ”ämnesövergripande kunskapsområden integreras i 
undervisningen i olika ämnen” (Lpo 94) . Ett sådant kunskapsområde som vi kan utläsa ur i 
Lpo 94 är jämställdhet.  

2.3.3 Kursplan i musik 
Den nationella kursplanen för ämnet musik har som vi ser det inte belagts med ett 
genusperspektiv. Dock beskrivs musik som något som  

 
påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för 
lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och 
förmedling av idéer och tankar (Kursplan i musik). 
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Vidare beskriver kursplanen att 

 
Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande (Kursplan i musik) 

 
samt att 

 
Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 
musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till ett socialt viktigt 
instrument i skolan (Kursplan i musik). 

 
Som vi tidigare påvisat får genus ses som en social konstruktion, något som även 
formuleringarna i skolans styrdokument ger uttryck för. Detta fastslår Svaleryd (2003) i sin 
bok Genuspedagogik och drar därav slutsatsen att ”jämställdhet är ytterst en pedagogisk 
fråga” (s. 45). Då vi i kursplanen kan se att musik är intimt förknippat med ett socialt 
identitetsskapande, anser vi oss få stöd för vår idé att musikämnet kan vara en intressant arena 
att utföra en genusstudie på. Även följande punkter i musikämnets kursplan ger uttryck för 
ämnets sociala och samtidigt emotionella karaktär, vilket vi tycker är legitima skäl för att anta 
att en elevs föreställningar och genus/genusordning/traditionella könsroller mycket väl skulle 
kunna påverkas i samband med musikutövande/musikundervisning. Kursplanen beskriver hur 

 
musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt 
(Kursplan i musik). 

 
samt att 

 
Musik är också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt underlättar 
integration och samverkan i skola och samhälle (Kursplan i musik). 

2.3.4 Kommunal skolplan och verksamhetsplan 
Efter att ha belyst hur de nationella styrdokumenten uttrycker riktlinjer för skolans 
jämställdhetsarbete kommer fokus i följande avsnitt att läggas på dokument författade på 
kommunal nivå. Kommunfullmäktige tar fram en kommunal skolplan som ska visa ”hur 
kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas” (Skollagen, 2:a kap., 8:e paragrafen). I 
kommunen där vår studie utförts grundar sig skolplanen bl.a. på intervjuer med elever i 
årskurs 7-9 och är framställd som ett knappt tjugo sidor långt häfte. Av de ca tio kapitel som 
behandlar skilda ämnen såsom t.ex. värdegrund och hälsa, finner vi ett som diskuterar 
jämställdhet och mångfald. Detta kapitel, som tar upp en sida av häftet, lägger störst vikt vid 
mångfaldsfrågor. Det som nämns rörande jämställdhet är följande; 

 
Förskolan och skolan har en viktig uppgift i att stärka pojkars och flickors identitet och 
självförtroende. Förskolan och skolan ska därför arbeta för alla människors lika rätt och möjligheter, 
oavsett kön. Utrymme att pröva och utveckla sin individuella förmåga och sina intressen ska ges till 
barn och ungdomar oberoende av vilket kön de har. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i förskolan och skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan och skolan har därför stort 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolplan, X kommun, 2005). 
 

Utifrån detta dokument skulle det kunna tolkas som att kommunalpolitikerna i den ort där vi 
utfört vår undersökning har tagit fasta på läroplanernas syn på genusproblematik och att man 
inom kommunen vill arbeta aktivt med denna typ av frågor. Skolplanens jämställdhetsavsnitt 
avslutas med följande ord; 
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Därför ska förskolan och skolan arbeta med attityder och värderingar som främjar ett jämställt 
förhållningssätt (Skolplan, X kommun, 2005). 

 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för kommunens förskolor och skolor är 
också ett kommunalt styrdokument, vilken fungerar som ett komplement till den kommunala 
skolplanen. I denna finner vi i den undersökta kommunen rubriken ”Jämställdhet och 
mångfald” under vilken det dock endast går att läsa om arbetsformer och metoder för 
mångfaldsfrågor. Jämställdhet nämns överhuvudtaget inte i själva stycket. Då vi tyckte att 
detta var lite märkligt tog vi via e-post kontakt med Barn- och utbildningsnämnden för att 
fråga om detta inte var prioriterade frågor i den studerade kommunen just nu. Vi har i 
skrivande stund fortfarande inte mottagit något svar. I dagarna före färdigställandet av denna 
uppsats kunde vi dock läsa i en av kommunens största dagstidningar att endast fem av 
kommunens 14 högstadieskolor har redovisat att de arbetat med jämställdhetsfrågor förra året. 
Vidare framgår från Barn- och utbildningskansliet att det från kommunens sida inte görs 
någon uppföljning av sådant arbete, utan ansvaret läggs på skolorna själva. Att 
jämställdhetsfrågorna nedprioriteras av kommunens skolor menar en av kommunens rektorer 
beror på att lokalpolitiker i stället satsar på mångfaldsfrågor. Detta var också den slutsats vi 
drog efter att ha tagit del av Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan (för att av 
anonymitetsskäl skydda den studerade skolans kommuntillhörighet, och därmed försvåra att 
skolan och de studerade lärarna skulle kunna kännas igen, lämnas ingen referens för den 
aktuella dagstidningen. Se vidare ”Etiska regler och överväganden”). 

2.3.5 Skolans lokala verksamhetsplan 
Det styrdokument som ligger närmast den enskilda skolan är den lokala verksamhetsplanen 
som är tänkt att smälta samman de nationella styrdokumenten med den kommunala 
skolplanen samt ge en beskrivning av hur den enskilda skolan kommer att arbeta för att nå 
målen (Skolplan, X kommun, 2005). I den studerade skolans lokala verksamhetsplan 2005 har 
vi inte kunnat finna något som tyder på att skolan arbetar med genusfrågor. 
Jämställdhet/könsroller/genusordning och liknande begrepp som skulle kunna tyda på ett 
genusmedvetet arbetssätt står inte att finna i texten. Dock bör nämnas att inte heller mångfald 
eller demokrati nämns i verksamhetsplanen och att man ännu har som mål att formulera 
skolans värdegrund under 2007. Det nämns kort att ”delaktighet och medbestämmande är 
centralt” för elevernas arbetsglädje (X skolas verksamhetsplan, 2005). Vidare kan vi på 
friskoleorganisationens hemsida (som av anonymitetsskäl inte kan nämnas och inte heller 
finns med i referenslistan) läsa om den policy som gör gällande att de på sina skolor skall 
motverka elitism och att alla elever skall få synas, t.ex. genom att ”få stå på scenen”. 

2.4 Samhälle, makt, skola och genus 
Den sociala situationen i klassrummet är viktig för elevers identitetsutveckling (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003, s. 14). Här blir lärarna nyckelpersoner, eftersom de ofta, medvetet 
eller omedvetet, för över och befäster t.ex. genusordning. Detta sker då elever bemöts olika 
efter kön och inte som individer (Ibid.). Vid studier av skolan från ett genusperspektiv är det 
dock direkt noterbart att beteendemässiga och känslomässiga skillnader mellan individer är 
större än sådana skillnader mellan könen (Wernersson, 1995, s. 7). 

Wickenberg (2005) skriver att skolan kan ses som ett socialt fält där ”transformation av 
kultur” är möjlig (s. 32). Den är en av samhället skapad institution för avsiktlig påverkan av 
barn och ungdomar i en viss riktning. Den kan även vara ett politiskt medel för att 
upprätthålla eller förändra hur barn tar till sig kunskaper. Bakom handlingar ligger normer 
och för att kunna påverka handlingsmönster behövs mer kunskap om hur normer skapas, 
uppstår, ändras och bibehålls (Ibid.). Även om skolan har för avseende att medvetet påverka 
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elever inom olika ämnesområden, kan vi ur tidigare forskning se att eleverna också påverkas 
omedvetet, bland annat av läraren men också av andra elever i skolan (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, s. 14). 

Vad är det då i flickors och pojkars utveckling som hämmas av genusordningen? För att 
förstå vilka problem som praktiskt uppstår i skolans verklighet vill vi belysa ett antal redan 
utförda studier kring genusfrågor och identitetsskapande i skolan. Genom dessa redogörs för 
både uppenbara och mer dolda mönster som av skol- och genusforskare anses klarlagda 
gällande pojkars och flickors beteende samt rolltagande i klassrummet. 

2.4.1 Genusregim i skolan 
Den genusordning som råder i samhället i stort strukturerar ”manligt” och ”kvinnligt” som ett 
slags motsatspar som är ömsesidigt uteslutande och står i kontrast till varandra (Gannerud, 
2001, s. 13). Denna genusordning går att förstå med hjälp av Hardings (1986) teori, genom 
vilken hon förklarar hur genus skapas och återskapas på individuell, strukturell och symbolisk 
nivå (s. 18ff). En sådan genusordning avspeglas inom samhällets alla institutioner och 
organisationer, d.v.s. i alla situationer där människor agerar i grupp (Gannerud, 2001, s. 15ff). 
Hur detta ter sig i en given organisation eller institution kan beskrivas som dess ’genusregim’ 
(Ibid., 1999, s. 9ff; 2001, s. 15ff). Genusregimen kan vara mer historiskt föränderlig och 
flexibel än genusordningen i samhället i stort, eftersom den kan vara påverkad av materiella 
och ekonomiska faktorer eller politiska ideologier. Den kan därför delvis innehålla mer 
komplicerade och motsägelsefulla relationer än den i övriga samhället gällande 
genusordningen. En genusregim så som skolan kan t.ex. strukturellt sett bryta mot samhällets 
genusordning, medan de normer som gäller på symbolisk nivå i samhället kan bestå även 
inom den mindre genusregimen (Ibid.). 

Gannerud menar vidare att skolans genusregim på inget sätt är cementerad. Den kan 
förändras över tid, både som ett resultat av medvetet arbete eller som ett resultat av 
förändringar utanför skolans ramar. Den genusregim som gäller för en viss tid i en viss 
institution har dock stor betydelse för dem som befinner sig inom den. Lärare och elever som 
befinner sig i skolan måste på något sätt förhålla sig till de föreställningar och värderingar om 
kunskapsområden och arbetsformer som existerar på symbolisk nivå, men även de strukturella 
maktförhållanden och den arbetsdelning som de möts av dagligen inom skolan som 
institution. Dessa värderingar och föreställningar som de möts av speglar den kunskapssyn 
och det kunskapsinnehåll som dominerar i samhällets genusordning i stort. Exempel på 
sådana symboliska värden som förmedlas vidare inom skolans genusregim är att de 
kunskapsområden som i samhället är ”manligt kodade” tillskrivs ett högre värde (Gannerud, 
1999, s. 9-15; Gannerud, 2001, s. 11-20).  

Öhrn (2002) pekar på att tendenser finns till förändring i unga kvinnors och mäns 
villkor. Dessa förändringar som framkommit i forskningsrapporter från olika länder har visat 
sig ha betydelse för förändringar i utbildningsmönster (s. 10). Vi ser det som att Öhrn pekar 
på en förändring i den allmänna genusordningen som har fått genomslag i skolans 
genusregim. Förändringen har i Norden främst diskuterats med utgångspunkt i unga kvinnors 
identitet och agerande i skolan. I den bild som media ger av förändringen beskrivs en form av 
”moralisk panik” där ”boys’ underachievment” är anledning till oro över ”att unga män skall 
förlora i jakten på kvalifikationer och arbete” (Weiner, Arnot & David i Öhrn, 2002, s. 13). I 
denna debatt märks en grundmening som gör gällande att flickors ökade framgång i skolan 
sker på pojkars bekostnad. Där finns även kritik mot att uppmärksamheten under en period 
riktats mot unga kvinnors situation i skolan. Dessa antaganden om pojkars sämre prestationer 
kan jämföras med dem som framkom för ca 20 år sedan. Då var det flickorna som sades 
åstadkomma sämre prestationer, och debatten skiljde sig då från dagens debatt: ”När flickor 
presterade sämre än pojkar diskuterades det inte i termer av att pojkar gynnades på deras 
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bekostnad. Då lyftes istället biologin och medfödda könsskillnader fram som betydelsefulla” 
(Ibid., s. 14). Det finns en grunduppfattning att när flickor råkar komma i skymundan så beror 
det på att de inte tar för sig, inte för att pojkar ”roffar åt sig” (Ibid., s. 13). 

På strukturell nivå påvisas genom olika undersökningar hur den manliga norm som finns 
inom samhällets genusordning även återspeglas i skolans genusregim: Generellt har sedan 
1970-talet observerats i nordiska och anglosaxiska studier att pojkar som grupp dominerar tid 
och rum i klassundervisningen (Gannerud, 1999, 2001; Myndigheten för skolutveckling, 
2003; Öhrn, 2002 m.fl.). Detta ska inte förstås som att pojkar medvetet dominerar flickorna 
eller läraren utan att de fysiskt dominerar miljön och kommunikationen. 

På grund av denna obalans i vem det är som gör sig hörd i klassrummet hamnar 
flickorna i skymundan (Gannerud, 1999, 2001; Myndigheten för skolutveckling, 2003; Öhrn, 
1990, 2002). Den könsarbetsdelning som gäller i samhället i stort återspeglas även i den 
segregerade könsarbetsdelning som råder bland skolans personal. Vertikalt innebär den att 
positioner med högre status i högre grad innehas av män, och horisontellt, genom att det finns 
en könssegregering mellan olika arbetsområden och innehållsområden (Gannerud, 1999, s. 
12-13, 2001, s. 17-20). 

2.4.2 Lärarens roll 
Gannerud (1999, 2001) framhåller att skolans verksamhet ofta uppfattas som könsneutral, 
speciellt av lärarna själva och att det till och med finns ett motstånd till att uppfatta skolan 
som en institution för reproduktion och konstruktion av genus och genusrelationer (1999, s. 
13-14, 2001, s. 17). Att skolan inte är könsneutral framgår dock av ovan påvisade studier och 
detta framkom även vid vårt insamlande av empiri (se vidare ”Resultatpresentation och 
Analys”). Uppfattningen att skolan är könsneutral blir problematisk, då den har betydelse för 
den enskilde lärarens möjlighet att uppmärksamma och reflektera över skolans genusregim. 
Många lärare blir blinda inför genusrelaterade frågor vilket till stor del beror på att de själva 
lever enligt traditionella genusmönster (Ibid.). Att läraren bör reflektera över dessa frågor 
framgår dock, som vi tidigare visat, av de nationella läroplanerna då de uttrycker att lärarna 
bör verka för att förhindra att traditionella könsmönster förs vidare (Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94). 

I ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo 94 konstateras i det andra stycket att ”Skolan 
har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på”. Som vi ser det har denna mening en vidare innebörd än 
den utopiska tolkning som vidare står beskriven i Lpo 94 där syftningar finns till människo-
livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde etc. Allmänt 
accepterade värderingar om mäns/kvinnors respektive roller/uppgifter/beteenden i livet kan 
tolkas in och bör också, som vi ser det, diskuteras bland dessa ”grundläggande värden”. I Lpo 
94 finns som vi ovan har sett även preciseringar om att skolan har en uppgift vad gäller att 
motverka traditionella könsmönster. Här träder läraren fram som avgörande, eftersom de näst 
efter föräldrarna ofta är den viktigaste vuxna kontakten i ett barns liv (Berg, 2005, s. 21). De 
har ett särskilt ansvar för att ge elever stöd och utrymme att utvecklas maximalt (Ibid.). 

Lärarens inställning och medvetenhet/omedvetenhet till genusfrågor avspeglas i 
undervisningen och får därmed en direkt inverkan på barnens utveckling, då lärare ofta 
omedvetet kan bidra till att forma genusordningen genom att befästa normerna (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003, s. 15). Som exempel ur tidigare forskning på hur detta sker kan 
nämnas hur lärare har ett behov av att kontrollera sitt klassrum (Öhrn, 1990, s. 16-18). Lärare 
vänder sig i större utsträckning till pojkarna än till flickorna, eftersom pojkarnas agerande 
hotar ordningen i klassen. Pojkar upplevs dessutom visa ett djupare ämnesintresse, medan 
flickors skolprestationer hänförs till en ”skolkonform inställning” (Ibid., s. 18). 

Vi antar att läraren oreflekterat kan föra över värderingar rörande könets betydelse 
genom den inställning han/hon har till sin egen lärarroll. Vi vill därför nämna några noterbara 
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uppgifter ur Ganneruds (2001) undersökning Lärares liv och arbete ur ett genusperspektiv. I 
en intervju med kvinnliga lärare ställer hon frågan: ”Har det någon betydelse för dig i ditt 
arbete att du är kvinna?” (s. 35). (Samma undersökningsfråga har även presenteras i 
Ganneruds undersökning 1999 Genusperspektiv på lärargärning – om kvinnliga klasslärares 
liv och arbete, s. 63.) Ett vanligt svar på frågan var att de inte hade funderat särskilt mycket på 
detta. Nästan hälften av de kvinnliga lärarna hade dock reflekterat över sin yrkesroll och 
beklagade sig över att de var kvinnor eftersom de ansåg att det var en nackdel för eleverna att 
ha kvinnliga lärare. ”Några menar att de på grund av att de är kvinnor har mindre auktoritet 
och har svårare att påverka vissa pojkar…” (Gannerud, 2001, s. 37). Vi tolkar det, utifrån 
Hardings (1986) teori om genusbildande i tre nivåer, som att dessa kvinnliga lärare har skapat 
ett individuellt genus som de inte tillmäter någon högre grad av makt eller auktoritet (om 
Hardings teori se vidare ”Relationen mellan genus och makt”). Detta individuella genus har 
enligt Gannerud och Harding skapats av genusordningen på strukturell nivå i samhället där 
kvinnor i yrkeslivet placeras under sina manliga kollegor. De kvinnliga lärarna upplever inte 
bara sin egen individ som maktlös, utan denna känsla av maktlöshet har sitt ursprung i en 
traditionell könsarbetsdelning där män oftast haft högre befattningar och därmed högre status 
och auktoritet (Gannerud, 1999, s. 12-13, 2001, s. 17-20). Traditionellt sett har kvinnor inte 
haft en självklar roll i den offentliga sfären; att tala och göra sig hörd i offentliga sammanhang 
förknippas med manlig auktoritet medan kvinnor räknas som hemmahörande i den privata 
sfären (Ibid., 1999, s. 15-17, 2001, s. 17-20). Gannerud (2001) sammanfattar det som att det 
kvinnliga könet uppfattas som positivt i undervisningssammanhang när man vill skapa en 
personlig kontakt med eleverna och även med föräldrarna, men som negativt när det handlar 
om den personliga auktoriteten (s. 44-46). 

Gannerud visar hur samhällets genusordning avspeglas även inom skolans genusregim 
(1999, s. 11-15, 2001, s. 15-17) (se vidare ”Genusregim i skolan”). De kvinnliga lärarna 
tvivlar på sin individuella lämplighet som lärare utifrån de symboliska föreställningar de har 
om kvinnlighet och vad som förväntas av en kvinna (jfr Diamond & Moisala, 2000, s. 11; 
Harding, 1986). Om denna självuppfattning bland kvinnliga lärare är så pass vanlig som 
Ganneruds studier visar, undrar vi vilken betydelse detta har i överförandet av tankar och 
föreställningar om könsroller/genus/identitet till eleverna. 

2.4.3 Barns medvetenhet om genus – elevens roll 
Barn influeras redan före skolgången av samspelet med andra barn och vuxna – de anammar 
andras sätt att tänka, tala och utföra handlingar. Vidare utgör skolan en av de 
maktinstitutioner på ’mellannivå’ som upprätthåller samhällets rådande ordning (se vidare 
”Sociokulturellt perspektiv”). Pedagogerna Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 
anser att skolan kan ses som en mötesplats med uppdrag för att överföra kultur, normer och 
värderingar (i Björklund & Elm, 2003, s. 8). Studier visar att samspelet mellan barn till 
oerhört hög grad är styrt av gruppens värderingar och normer vad gäller t.ex. kön och ålder 
(Williams i Björklund & Elm, 2003, s. 13). De är medvetna om att olika personer har olika 
social status i gruppen utifrån genus-, makt- och vänskapsrelationer (Sawyer i Björklund & 
Elm, 2003, s. 20). Vi vill påvisa denna tidigare forskning eftersom vi är intresserade av hur 
barnen genom imitation och omedveten anpassning tar över och återskapar de normer som de 
uppfattar existerar hos deras vuxna förebilder. Hur blir egentligen historiskt skapade normer 
överförda till nästa generation och vad blir lärarens roll? 

Barnen kommer inte till skolan som oskrivna blad; de har redan en uppfattning om hur 
världen är beskaffad – däribland uppfattningar om genusordningen – som de skolats in i via 
familj, förskola samt andra relationer med vuxna förebilder och jämnåriga kamrater (Öhrn 
1990, s. 4). Öhrn berättar om Kohlbergs studie som handlar om hur könsrollsidentitet skapas 
hos små barn. Denna studie visar att vid sex års ålder har barnen redan bildat stereotypa 
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föreställningar om könen (Ibid.; jfr Dibben, 2002, s. 119). Både flickor och pojkar tenderar att 
tilldela den manliga rollen både mer makt och prestige (Öhrn, 1990, s. 5). Dessa värderingar 
antas vara baserade på tolkningar av förhållanden i barnens omgivning (Ibid.). Beteenden som 
barnen har uppfattat som manliga respektive kvinnliga befästs sedan ytterligare via skolan 
som institution (Gannerud, 2001, s. 16) (se vidare ”Genusregim i skolan”). 

Käller (1990) använder termen ’segregationsprocessen’ för att beskriva ett led i den 
process genom vilken skolan bidrar till att forma elevers uppfattningar om vad som är 
passande för pojkar respektive flickor (s. 65-71). Hon menar att segregation mellan könen 
sker både ”manifest och latent” (Ibid., s. 65). Rent fysiskt beskriver hon hur det sker genom 
att könen gärna delar upp sig t.ex. i gruppsituationer eller ringbildningar. Enligt Käller 
stämmer framförallt pojkars tendens att välja pojkar väl in med Hirdmans princip: ”Könen må 
ej blandas” (Ibid., s. 66). Detta att flickorna utestängs anses vara karaktäristiskt och för i 
förlängningen med sig att flickor och pojkar utvecklas i för sig olika världar. Dessa olika 
världar ges uppmärksamhet och värde på olika sätt, vilket bidrar till att forma en könshierarki. 
I denna hierarkisering utestängs och nedvärderas flickorna som ett resultat av pojkarnas 
strävan att utveckla en könsidentitet (Ibid., s. 70-73). 

Detta visar att Hirdmans sammankoppling av genus och makt samt Ås’ härskartekniker 
även gäller och utövas bland elever i skolan (Ibid., s. 33-37 & 52-78) (se vidare ”Relationen 
mellan genus och makt). Enligt Källers studie är det framförallt pojkar som tidigt avgränsar 
mot flickor och i detta ställningstagande finns drag av förlöjligande. Käller påpekar vidare att 
uppmärksamhet borde riktas mot ett sådant tydligt icke-respekterande och förlöjligande, 
eftersom det är samma uttryck som senare återfinns i samhällets hierarkiska genusordning 
(Ibid., s. 57 & s. 70-71). 

Klassrumsoffentligheten kan ses som passande för pojkars invanda beteende att agera i 
storgrupp, medan beteende som kräver att man tar plats i ett stort sammanhang inte är lika 
självklart för flickor (Bjerrum, Nilsson & Larsen i Öhrn, 1990, s. 9; jfr Käller, 1990, s. 17). 
Som en förlängning av detta hamnar flickorna – vana vid att umgås i par eller smågrupp i 
privata, så kallade icke-offentliga relationer – i skymundan (Ibid.). Flickor tenderar att prata 
mindre än pojkar i offentliga situationer, så som t.ex. ett klassrum (Järviluoma, 2000, s. 57). 
Dock visar flera undersökningar att lärare uppfattar det som att flickorna tar lika stort 
talutrymme som pojkarna; det normala tillståndet är att pojkar dominerar taltiden, därför 
märks det inte att flickorna åsidosätts (Öhrn, 1990, s. 45; 2002, s. 28). De avskärmas från det 
offentliga och därmed befästs genusordningen (Bjerrum, Nilsson & Larsen i Öhrn, 1990, s. 9). 

2.4.3.1 Musikundervisningen  
Låt oss så rikta uppmärksamheten mot just musikundervisningen i skolan. Vi kan även här 
upptäcka att flertalet undersökningar visar hur musiken och olika musikaliska aktiviteter är 
starkt genusmärkta (om musik och genus, se även vidare ”Identitet, genus och musik”). 

I en artikel i Svenska Dagbladet, dagarna före denna uppsats färdigställande, berättas om 
en expertgrupp vid Stockholms musikmuseum som har kommit fram till att det fortfarande 
finns en könskoppling när flickor och pojkar väljer instrument inom den kommunala musik- 
eller kulturskolan (Nandra, 2005). Fortfarande är det flest pojkar som spelar trummor och 
gitarr och flest flickor som väljer flöjt eller piano. Även musikaliska uppgifter inom en genre 
är könskodade, vilket får till följd att pojkar och flickor identifierar sig med olika förebilder. 
T.ex. är jazzen ett extremt könssegregerat område där kvinnor främst syns som sångerskor 
och män som instrumentalister på traditionellt könskodade instrument som t.ex. bas (Ibid.). 

Även Dibben (2002) skriver att instrumentval är av vikt för musikelever (s. 122). Dessa 
är genusmärkta och man kan t.ex. se i studier från Storbritannien att trumset och elgitarr anses 
av både flickor och pojkar som manliga instrument, medan sång och flöjt anses som typiskt 
kvinnliga. En intressant aspekt i detta är att de femåriga barnen i studien inte uppfattade något 
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instrument som genusmärkt medan de tioåriga barnen redan hade dessa fasta idéer kring 
instrumentval (Ibid.; jfr Green, 1997, kap. 6).  

I sin studie kommer Green (1997) fram till att det finns en grov uppdelning i vad flickor 
och pojkar ägnar sig åt eller tar till sig av i musikundervisningen (s. 152ff). Hon nämner hur 
flickor av lärarna anses vara bättre på att sjunga, samt att de är mer aktiva när det gäller att 
spela orkesterinstrument och att det i valet av orkesterinstrument även där finns en 
uppdelning. Då Green tar upp att flöjt är ett typiskt genusmärkt instrument exemplifierar hon 
med hur en lärare berättat att endast en av hennes femtio elever var en pojke (Ibid.). I sin 
sammanfattning kommer hon fram till att flickor som tar del av musikaktiviteter i skolan är 
starkt engagerade i aktiviteter som symboliskt bekräftar deras femininitet. Detta blir en 
bekräftelse av genererade genusmärkta musikaliska praktiker, upplevelser och meningar i 
musiken (Ibid., s. 166-167). 

Green (1997) kommer även fram till att vissa uttryck i musiken uppfattas som maskulina 
respektive feminina (kap. 6 & 7). Hon menar att en anledning till att det blivit så i viss mån 
har att göra med instrumentval. Om pojkar väljer att spela elektriskt förstärkta instrument eller 
trummor och i högre grad intresserar sig för teknologi så ser Green att det för med sig att 
musik så som rock, viss pop-musik och vad elever själva refererar till som ’snabb musik’ 
associeras med ett manligt uttryck. ’Långsam musik’ och i viss mån klassisk musik kopplas 
däremot samman med femininitet. Green visar att många elever kopplar samman klassisk 
musik med musik som går långsamt och är lugn. Då flickor i högre grad spelar 
orkesterinstrument kommer de i musikundervisningen oftare i kontakt med den klassiska 
musiken och den ’långsamma musiken’ (Ibid.) (om manligt/kvinnligt uttryck i musiken se 
vidare ”Sexuell identitet i musikutövandet”). 

Vidare påvisar Green (1997) en konflikt som uppstår för flickorna när viss pop-musik 
förs in i skolmusiken, eftersom dess uttryck och utövande kan krocka med vad som är att anse 
som traditionellt kvinnligt (s. 186). Genom att spela trummor, elbas, eller genom att sjunga 
viss populärmusik i en mikrofon utmanar flickorna normen. Enligt Green kan detta ge en 
flicka ett speciellt rykte eller utgöra ett ifrågasättande av hennes femininitet. Detta även om 
sång vanligtvis är att betrakta som kvinnligt. Inte för att alla pojkar ’verkligen’ har ett större 
självförtroende och är förtrogna med de el-förstärkta instrumenten, trummorna och den 
’snabba’ musiken, eller för att alla flickor ’verkligen’ föredrar den ’långsamma’ musiken, och 
har en rädsla för el-förstärkta instrument och trummor (Ibid.). Det Green vill belysa är att 
lärare och elever tillsammans bidrar till att återskapa och skapa vad hon kallar ”the gender 
politics of music” (Ibid., s. 229). Detta har ytterst att göra med vad som känns normalt och 
naturligt enligt gällande genusnorm (Ibid., kap. 7-8 & s. 251ff). Om det är mest normalt att 
pojkar spelar trummor, kommer en pojke automatiskt känna ett större självförtroende i att 
sätta sig bakom trumsetet, medan trummornas könskodning ger en flicka vikande 
självförtroende. För att en elev utan problem ska kunna träda över gränserna för det 
traditionellt kvinnliga/manliga krävs därför ofta att eleven är extremt bra på sitt instrument. 
Först då kan de framföra själva musiken utan att den måste sammankopplas med deras eget 
kön (Ibid.). 

2.4.4 Normalisering 
I varje samhälle finns som vi har sett en genusordning (Gannerud, 2001). Denna kan ha olika 
styrka, vilket gör att det i olika samhällen kan vara olika viktigt att upprätthålla denna ordning 
(s. 15). I samhällen som genomsyras av en stark genusordning kan en avvikelse från rådande 
ordning leda till kraftiga reaktioner från omgivningens sida (Ibid.).  

Det faktum att många lärare säger sig tycka att skolan är könsneutral kan ha att göra 
med att det kan vara näst intill pinsamt och ganska jobbigt att upptäcka könsmönster och 
föreställningar om manligt och kvinnligt i den egna vardagen (Myndigheten för 
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skolutveckling, 2003, s. 16-17). Det är dock nödvändigt att synliggöra dessa mönster om man 
som lärare, så som läroplanen påbjuder, vill åstadkomma en förändring. Pedagogen Britt-
Marie Berge har arbetat aktivt med att hitta former för att jobba för förändring i 
könsmönstren, och hon menar att det viktigaste till att börja med är att se de villkor och 
handlingar som skapar åtskillnad och maktrelationer mellan barn och ungdomar och grupper 
av dessa (Ibid.).  

Berge påpekar dock att trots att personalen i hennes arbetsgrupper arbetade aktivt med 
genusfrågor, t.ex. genom att ge flickorna större plats i undervisningen, så föll de lätt in i 
gamla mönster där könsrollstänkande blev styrande. I stressade situationer såg inte lärarna att 
gamla traditionella könsmönster blev gällande igen, eftersom de ju själva är en del av rådande 
genusordning. Berge konstaterar här att det är den så kallade ’normaliseringsprocessen’ som 
träder i kraft. Förändringar känns ofta otrygga. Normaliseringen innebär att de inblandade, 
både elever och lärare, omedvetet kan komma att sträva efter att återskapa de gamla, invanda 
handlingsmönstren. Dock menar Berge att det är viktigt att försöka bryta maktordningar, och 
att tillbakagångar inte skall ses som kompletta misslyckanden, eftersom de ändå synliggjort en 
genusproblematik som de inblandade kanske inte ens var medvetna om innan (Ibid.). 

Den trygghet en person vinner genom att söka stöd i gruppen betalas med upplevelser av 
konformitet (Ruud, 1997, s. 128). Det blir en svår konflikt mellan självständighet och 
tillhörighet. Speciellt i ungdomsgrupper är rädslan att bli utstött eller att verka barnslig stor. 
Det kan yttra sig genom att ungdomar underlägger sig andras smak eller uppfattningar och 
undertrycker sina egna preferenser (Ibid.). De elever som går utanför normen för vad som är 
lämpligt inom genusgränserna är mycket impopulära bland sina kamrater (Dibben, 2002, s. 
123). Av detta kan slutsatsen dras att sociala krafter inom gruppen och i samhället i stort 
medverkar till att dra gränser för pojkars och flickors potentiella könsroller (Ibid.). Detta 
knyts enkelt samman med tidigare nämnda Social Identity Theory som ju beskriver vikten av 
innanför- och utanför-grupper och vad de har för betydelse för barnets självförtroende 
(Tarrant, North & Hargreaves, 2001, s. 137). Cwejman (1991) skriver att könskonformt 
beteende uppmuntras av omgivningen medan avvikande beteende avstyrs, ignoreras och slätas 
ut (s. 103-104). Detta sker inte genom illa menade handlingar utan upprätthålls till stor del av 
vuxenvärlden som omedvetet återskapar djupt rotade könsmönster (Ibid.). 

Käller (1990) visar i sin studie att även om lärare i sin dagliga undervisning medvetet 
arbetar för jämställdhet, så finns tillfällen då det är lättare att falla tillbaka i gamla etablerade 
roller (s. 62-63). Sådana tillfällen är runt högtider och fester. I val av aktörer och 
medverkande i olika teaterspel och konserter märks en tydlig tillbakagång till könssteroetypa 
föreställningar om vad som är lämpliga pojk-/flickroller (Ibid.).  

2.5 Problemområde 
Lpo 94 påbjuder att lärare ska motverka cementerande könsstereotypa beteendemönster och 
uppfattningar. Vi vill med Ganneruds (1999, 2001) studier visa på svårigheten med detta 
eftersom lärare själva är del av en genusordning grundad på traditionella könsmönster i vilka 
kvinnor tillmäts mindre makt än män. Vår infallsvinkel till att studera genusproblematik har 
varit att fundera över musikens betydelse för identitetsskapande och därmed skapande av 
genusidentitet. Med utgångspunkt i styrdokumenten samt den tidigare forskning om 
genusteorier och identitetsskapande som hittills presenterats vill vi undersöka i vilken grad de 
musiklärare vi mött är medvetna om en hierarkisk genusordning och huruvida de för vidare 
eller motverkar återskapandet av normer och värderingar. 
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2.5.1 Syfte 
Ur ett lärarperspektiv vill vi belysa musiklärares medvetenhet om genusproblematik i musik-
undervisningen i grundskolan samt deras syn på musikens betydelse för ungas skapande av 
genusidentitet. 

2.5.2 Frågeställningar 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat ett antal frågeställningar som hjälper oss att studera 
problemområdet. Dessa är 
 

• Hur ser musiklärare på musikens roll som identitetsskapande faktor och i 
förlängningen konstruktionen av genus som en del av identitetsskapandet? 

• Lpo 94 och andra styrdokument förordar att lärare ska förebygga att traditionella 
könsmönster förs vidare. Hur arbetar musiklärare i undervisningen för att 
uppfylla detta krav och vilket stöd får de från skolledningen för att arbeta med 
genusfrågor? 

• Hur ser musiklärare på sin egen roll som förebild för eleverna?  
• Hur tror musiklärare att elever påverkas av förutfattade meningar om vad som 

är manligt/kvinnligt beteende? 

2.5.3 Avgränsningar 
När något betraktas ur ett genusperspektiv ”riktar man sin uppmärksamhet mot olika uttryck 
för kön och genus, både sådana som är uppenbara och sådana som är mer eller mindre dolda 
och svårare att upptäcka” (Gannerud, 2001, s. 12). Således förstår vi att genusperspektivet 
skulle kunna användas till att studera en mängd variabler, så som t.ex. etnicitet och klass. Det 
tillåter också studier av kulturella och konstnärliga uttrycksformer, så som i vårt fall; uttryck 
för manligt och kvinnligt i musiken och uppfattningar om detta. Dock betyder det inte att den 
skola och de lärare samt elever vi mött enbart kan studeras utifrån detta perspektiv. Vi är 
medvetna om att social klass, etnicitets- och religionsaspekter skulle ge oss ytterligare 
vinklingar på vårt problemområde, då genus är knutet till maktförhållanden och 
kulturell/social kontext (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 5-7). Detta är dock områden som faller 
utanför denna studie, då vi begränsar oss till att studera genusaspekter i anknytning till 
musikpedagogik, och detta utifrån ett lärarperspektiv. Studien är även avgränsad i det 
avseende att vi endast belyser genusproblematik på en skola, utifrån våra observationer och 
framförallt intervjuer med två lärare på denna skola. Även om populationen var förhållandevis 
liten tror vi oss kunna utläsa dess generaliserbarhet i förhållande till tidigare forskning. 

2.5.4 Disposition 
För att sätta vår studie i ett vidare sammanhang inleds uppsatsen med kapitlet ”Bakgrund och 
tidigare forskning” där läsaren sätts in i tidigare forskning rörande genus. Här klargörs också 
aspekter som är relevanta att känna till kring hur människor skapar en identitet. 

I fråga om identitetsskapande presenterar vi vad forskare tidigare kommit fram till vad 
gäller betydelsen av genus i samband med skapande av identitet samt musikens inverkan på 
denna process. 

Vidare låter vi läsaren ta del av de olika styrdokument som ligger till grund för hur 
skolans verksamhet ska bedrivas. Vi presenterar vad de olika styrdokumenten påbjuder 
angående arbete med genusfrågor i skolan. 

Bakgrundskapitlet avslutas med att vi presenterar tidigare forskning som beskriver 
betydelsen av frågor rörande genus, identitet och musik för lärare och elever i skolan. Detta 
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mynnar ut i att vi ringar in vårt problemområde och klargör vårt syfte och våra 
frågeställningar. 

I kapitlet ”Teori och Metod” presenteras såväl de teoretiska perspektiv vi utgått från 
som hur insamlande och strukturering av empirin har gått till. Här redogör vi för vår dubbla 
metod som bestått av intervju och observation. Vi reflekterar vidare över metodens 
reliabilitet, redogör för urvalet av undersökningsgruppen samt förklarar de etiska regler och 
övervägande som vi tagit hänsyn till inför studiens genomförande. 

I kapitlet ”Resultatpresentation och Analys” presenterar vi resultatet av den genomförda 
undersökningen. Resultatpresentationen är uppdelad i olika avsnitt och i anslutning till varje 
avsnitt gör vi kortare analyser. Dispositionen för resultaten är som följer: 
”Identitetsskapande”, ”Styrdokument”, ”Lärarrollen”, ”Elevers beteenden” och slutligen 
”Skolans vardag”. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där vi återknyter till vad 
vi utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kommit fram till, samt reflekterar över 
genomförande och resultat av studien. 

Uppsatsen avslutas med kapitlet ”Diskussion” i vilken vi utifrån genusteorier diskuterar 
vårt resultat. Vi ser där begreppen symboliskt, individuellt och strukturellt genus som 
överordnade kategorier. Då dessa tre nivåer av genusskapande upprätthålls genom olika 
härskartekniker diskuterar vi hur detta sker i skolan. Vi avslutar diskussionen med några 
sammanfattade reflektioner över möjlig framtida forskning, reflektioner över de konsekvenser 
som skolan genusregim innebär för samhället utanför samt till sist några tankar om vad vi tror 
krävs för att normen ska brytas. 
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3. Teori och Metod 
I detta kapitel presenterar vi först de teoretiska perspektiv som utgjort det raster genom vilket 
vi studerat musiklärares genusmedvetenhet och observerat musikundervisningen på den 
studerade skolan. Vidare förklarar vi hur vi gått till väga vid insamlande och strukturering av 
empirin, samt reflekterar över metodens reliabilitet. Vi redogör även för urval av under-
sökningsgruppen samt beskriver slutligen de etiska regler och överväganden som vi tagit 
hänsyn till inför utförandet av studien. 

3.1 Teori och analytiskt verktyg 
I denna uppsats fungerar begreppen genus och kön som teoretisk utgångspunkt, ramverket 
som utgör basen för vår studie. Vi väljer vidare att studera genus utifrån några snävare 
teoribildningar genom vilka vi ämnar diskutera resultatet. Dessa utgörs av Hardings teori om 
genusbildande på individuell, strukturell och symbolisk nivå, Hirdmans genussystem som 
tydliggör två principer rörande isärhållandet av könen och den manliga normens primat, 
Ganneruds teori om genusordning och genusregim samt Ås teorier om patriarkala härskar-
tekniker, vilka till stor del sammanfaller med Millers teori om dominerande gruppers 
beteenden (Cwejman, 1991; Gannerud, 1999, 2001; Harding, 1986; Havung, 2000; Käller, 
1990; Lundgren-Gothlin, 1999 m.fl.). Dessa teorier överlappar varandra och fungerar som 
olika förklaringsmodeller av omvärlden och ger oss en utgångspunkt för valet av metod. I vårt 
fall innebär detta att vi utifrån genusteorier och tidigare forskning formulerat vårt syfte och 
omvandlat våra frågeställningar till intervjufrågor. Även de observationer som inledde 
insamlandet av vår empiri hjälpte oss att formulera våra intervjufrågor. Vi tolkar och förstår 
de sammanhang som har utspelats och berättats för oss i vår utförda studie utifrån den 
förförståelse av genusproblematik som vi har fått genom att ta del av tidigare forskning samt 
de befintliga teorier vi utgått ifrån (om dessa teorier se vidare ”Om genusforskning”). 

3.2 Insamlande och strukturering av empiri 
För att bäst söka svara på syftet med denna studie valde vi en kombination av flera metoder 
för att insamla empiri. För att undersöka musiklärares medvetenhet om genusproblematik i 
undervisningen och därmed deras syn på musikens betydelse för ungas skapande av 
genusidentitet, valde vi observation, videodokumentation och intervju med berörda lärare. 
Nedan kommer vi att redogöra för valet av skola, av specifika lärare att följa i arbetet samt för 
antalet besökstillfällen. 

Eftersom vår undersökning är tolkande och fokuserar på lärarnas uppfattning om ett 
speciellt fenomen, kan vår metod sägas vara kvalitativ och närmast inspirerad av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt (Patel & Davidsson, 2003, 28-31 & 118ff). Detta kan 
exemplifieras av att vår undersökning hela tiden växlar mellan att fokusera på helheten (stora 
drag i samhällsstrukturen, hela skolklassen, kön som grupp) och processer i delarna av denna 
helhet (individers identitetsskapande, lärares syn på sin roll, kön som del av samhället osv.) 
(Ibid.). 

3.2.1 Observationerna 
För att insamla empiri inleddes undersökningen med observationer. I samband med dessa 
videodokumenterades musikundervisningen i klassrummet. Observationsmetoden anses 
tillförlitlig då studiet av beteende och upprepade beteendemönster står i fokus (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 87). Denna metod kräver minst samarbetsvillighet från de studerade 
individerna. Såsom kan vara fallet med intervjumetoden, kan de studerades svårigheter att 
minnas eller viljan att försköna olika situationer, inte påverka resultatet. Vi som icke-
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deltagande okända observatörer (Ibid., s. 95-97) har så objektivt som möjligt inhämtat fakta 
vid sex lektionstillfällen à 45-60 minuter. Två olika lärare höll tre lektioner vardera; ett 
tillfälle vardera med två olika klasser i år 5, och två tillfällen vardera med två olika klasser i år 
6. Vi hade bett att få närvara vid lektioner som innehöll någon form av interaktion mellan 
såväl lärare-elev som elev-elev, vilket också blev fallet då vi observerade ensemblespels-
lektioner. Observationerna genomfördes inom loppet av två veckor. För att undgå 
subjektivitet vid observationen baserade vi oss på tidigare utförd forskning/kunskap och 
förberedde ett observationsschema (se vidare ”Bilaga B”). 

För vårt eget minnes skull och för att kunna gå tillbaks och korrigera subjektiva 
bedömningar valde vi också att videodokumentera varje observationstillfälle. Genom observa-
tionsmetoden riskerade vi att störa undervisningen genom vår närvaro; dock blir problemet 
med enbart videodokumentation att vi kunde ha gått miste om mycket information om det 
som sker utanför kameran (Kvale, 1997, s. 148). Då vi ville kunna föra anteckningar under 
observationstillfällena valde vi att även videodokumentera händelseförloppet som stöd, dock 
endast för att kunna ha möjligheten att gå tillbaks och rätta oss själva i vår tolkning. Inspelat 
material har inte använts för att kvantifiera beteenden, språkbruk och uppträdanden utan 
enbart som minnesstöd. Vi har inte i detalj analyserat observationerna – då tonvikten ligger i 
analysen av intervjuerna – så de kommer endast kort att ingå i resultatpresentationen. Dessa 
har mer en kontrollerande funktion av intervjuns reliabilitet. När vi anser att något vi 
observerat erbjuder en annan tolkning av ett svar på en intervjufråga, kopplar vi observerat 
beteende till den intervjuade lärarens svar. Patel och Davidsson (2003) menar att ”om till 
exempel personer säger en sak i en intervju och sedan i en observation handlar på ett sätt som 
motsäger det sagda kan detta vara ett underlag för en rikare tolkning” (s. 104). 

3.2.1.1 Observationsmetodens reliabilitet 
Syftet med observationen var så långt som möjligt okänt för elever och lärare, i enlighet med 
vad Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) för forskning anser vara försvarbart 
för en undersöknings tillförlitlighet. På så vis hoppades vi undvika en tillrättalagd uppvisning 
i jämställd undervisning. Lärarna var införstådda med att vi studerade områden så som 
identitetsskapande och interaktion i musikundervisningen, men att vi fokuserade på just 
genusfrågor var för dem okänt vid alla observationstillfällen. Lärarna visste om att vi hade en 
viss fokus men förstod tanken med att inte helt veta vad vi studerade hos dem. För barnen 
förklarade vi med enklare ord att vi studerade deras kamratskap, hur de uppträdde mot 
varandra, om de lyssnade på vad läraren sade osv. Detta godtogs utan vidare funderingar. 

Vår närvaro vid observationstillfällena tycks inte ha påverkat elever eller lärare 
nämnbart. Detta kan exemplifieras med att kameran och vi som utomstående var intressanta i 
ett par minuter i början av lektionerna och sedan snabbt glömdes bort. Efter dessa första korta 
minuter försiggicks inget skådespel framför kameralinsen och liten eller ingen kontakt togs 
med oss under resten av tiden. Dessutom påpekade lärarna att eleverna är vana vid att stå på 
scenen och vana vid besökare som kommer och studerar skolans musikprofil (om den 
studerade skolan se vidare ”Urval av undersökningsgruppen”). Lärarna berättade spontant att 
de inte trodde att eleverna skulle påverkas av vår närvaro. Av detta drar vi slutsatsen att 
observationsmetoden är tillförlitlig och att materialet speglar en autentisk 
undervisningssituation. 

3.2.2 Intervjuerna 
I studien har vi ur ett lärarperspektiv velat belysa musiklärares medvetenhet om 
genusproblematik i musikundervisningen i grundskolan och därmed lärarens syn på musikens 
betydelse för ungas skapande av genusidentitet. Detta har vi främst gjort genom intervjuer. 
Kvalitativa intervjuer anses vara användbara för att upptäcka och identifiera den intervjuades 
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uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson, 2003, s. 78). Intervjuerna utfördes med 
de två lärare vars undervisning vi observerat. Intervjuerna utfördes i sin helhet vid ett tillfälle 
med respektive lärare och tog ca 45 minuter vardera. De båda intervjuerna hölls nära varandra 
i tid, för att undvika att lärarna skulle hinna diskutera intervjuns innehåll sinsemellan mellan 
intervjutillfällena. Detta för att vår egentliga fokus på genusfrågor i det längsta skulle vara 
dold för de intervjuade lärarna (se vidare ”Intervjuernas reliabilitet”). Deras svar har tolkats 
av oss utifrån tidigare forskning och befintliga teorier, men även utifrån våra egna 
observationer som gjordes innan intervjuerna i de berörda lärarnas egen undervisning. 
Intervjuunderlaget konstruerades delvis utifrån vad vi observerat, delvis med utgångspunkt i 
tidigare forskning och genusteorier. Intervjuerna spelades in på mini-disc och transkriberades 
senare i sin helhet. 

Vi grupperade intervjufrågorna i olika avsnitt som vidare fungerade vägledande inför 
strukturering av empirin och val av underrubriker i resultatframställningen. Frågorna 
formulerades så att de båda lärarna skulle kunna prata så fritt som möjligt utifrån våra 
funderingar, t.ex. ”berätta om…” eller ”beskriv hur du ser på…” (för intervjuunderlaget se 
vidare ”Bilaga C”). För att bryta isen inledde vi kort med bakgrundsfrågor där den intervjuade 
fick presentera sig själv, innan vi gick vidare med frågor som mer och mer närmade sig frågor 
rörande genus. Dessa olika områden behandlade frågor om lärarens roll, arbetsplatsens 
organisation och styrdokumentens betydelse, lärarens syn på elevers identitetsskapande, 
föreställningar om manligt/kvinnligt i undervisningen och däribland elevers beteenden och 
avslutningsvis mer riktade frågor rörande genusperspektivet på undervisningen och 
arbetsplatsens organisation. Förutom de frågor som finns på intervjuunderlaget ställde vi 
följdfrågor utifrån de svar vi fick. I och med att vi sökte övergripande mönster i resultatet och 
strukturerade den insamlade empirin, konstruerade vi delvis nya kategorier utifrån lärarnas 
svar på intervjuns ursprungliga kategorier. Dessa fungerar som underrubriker i 
resultatpresentationen och är följande: ”Identitetsskapande”, ”Styrdokument”, ”Lärarrollen”, 
”Elevers beteenden” och slutligen ”Skolans vardag” med underrubrikerna ”Skolan och 
jämställdhet” samt ”Klassrummet och jämställdhet”. 

3.2.2.1 Intervjuernas reliabilitet 
För att undvika tillrättalagda svar på frågorna valde vi även i intervjun att i det längsta hålla 
vårt syfte med undersökningen dolt. Tidigare forskning konstaterar att frågeställningar i vilka 
”könsvariabeln direkt aktualiseras, leder till svar som underskattar könsskillnader” (Öhrn, 
1990, s. 45). Det kan trots vårt försök att fördunkla syftet vara diskutabelt huruvida de lärare 
som deltagit i intervjuerna svarat sanningsenligt på frågor om ett så pass omdiskuterat ämne 
som genusfrågor. Här gör observationerna att vi får ett visst mått av kontroll. Vi har själva 
observerat den verklighet som utspelar sig på dessa lärares lektioner. Utan denna dubbla 
metod hade, som vi ovan nämnt, vissa intervjusvar kunnat tolkas annorlunda (jfr Patel & 
Davidsson, 2003, s. 104). För att exemplifiera kan vi nämna hur en av lärarna säger att de inte 
har något problem med att pojkarna tar över för att de helt enkelt inte är tillräckligt många, 
medan vi i vår observation upplevde det motsatta. 

Kvale (1997) menar att valideringen av kvalitativa intervjuer är beroende av kontroll, 
ifrågasättande och teoretiskt tolkning av resultat och analys (s. 218ff). Detta är ett 
förhållningssätt som vi har försökt närma oss. Vår kontroll och trovärdighet baseras på att vi 
väger resultat och analys mot tidigare forskning, samt använder oss av befintlig genusteori för 
att granska resultatet (Ibid.). Vår teoretiska förståelse går utöver intervjupersonens 
självförståelse och vi kan därför ge en tolkning utöver vardagsförståelsen av 
klassrumssituationen (jfr Kvale, 1997, s. 194-195). 
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3.3 Urval av undersökningsgruppen 
Vid val av skola att utföra studien på hade vi som första kriterium att det skulle vara en skola 
där musikundervisningen hade en framträdande och viktig roll. Eftersom observationer och 
intervjuer skulle äga rum vid ett flertal tillfällen ville vi dessutom att den skulle ligga 
geografiskt nära, men dock inte vara en skola som vi själva tidigare varit i kontakt med och 
därigenom hade en personlig relation till.  

Detta ledde fram till att vi tog kontakt med en skola i en mellanstor stad i Sverige, där vi 
visste att de hade en väl utvecklad musikprofil och där ett flertal behöriga och erkänt duktiga 
musiklärare arbetar. Att detta råkade vara en friskola dit många musikintresserade familjer 
väljer att låta sina barn söka var inte en variabel som vi tog hänsyn till i undersökningen. 
Dock kan vi förstå att urvalet av undersökningsgrupp i denna bemärkelse inte är ett tvärsnitt 
av samhället i stort. Det vi tyckte var viktigt vid valet av skola var i första hand en väl 
fungerade musikundervisning, för att med den som grund kunna studera genusproblematik. Vi 
var rädda att om nivån på musikundervisningen var för låg så skulle för stor del av 
undervisningen fokusera vid rent speltekniska aspekter, och vårt syfte skulle då bli svårare att 
studera. Då vi inte intresserat oss för metodiska aspekter av musikundervisningen, rörande 
t.ex. övning och färdigheter, tänkte vi oss att med musikundervisning på lite högre nivå så 
skulle själva samspelet/interaktionen vara lättare för oss att studera. 

Vi kom fram till att vi ville observera undervisningen hos två olika lärare, en kvinna och 
en man samt utföra intervjuer med dessa två lärare. Detta för att se om lärarens kön påverkade 
situationen i klassrummet och för att även kunna fråga respektive lärare om deras tankar kring 
detta. Vi ville dessutom att dessa lärare skulle ha ungefär samma utbildning samt ha viss 
erfarenhet av yrket. De lärare vi kom att undersöka har båda musikhögskoleutbildning och 
flera års yrkeserfarenhet. I ålder kan de deltagande lärarna sägas tillhöra samma generation, 
vilket vi ansåg vara viktigt för att åldersfaktorn inte skulle påverka deras värderingar och 
uppfattningar om manligt/kvinnligt. Vi har inte närmare analyserat åldersvariabelns betydelse, 
men är medvetna om att uppfattningar om genus säkert kan variera mellan olika generationer. 
Då de intervjuade lärarna varken är mycket unga och nyutexaminerade eller äldre och nära 
pensionsåldern tror vi oss ha valt den ålderskategori som har högst generaliserbarhet. Vi har 
inte valt att intervjua och jämföra ytterligheter utan valt att hålla oss till en slags mittpunkt av 
kategorin ’yrkesverksamma lärare’. 

På skolan fanns flera tänkbara musiklärare som alla var villiga att ställa upp. Valet fick 
avgöras av vilken slags undervisning de bedrev under de veckor då vi hade tänkt utföra 
studien. Vi ville studera undervisning där interaktion både mellan lärare och elever samt 
elever sinsemellan kunde studeras. Då var de två deltagande lärare de enda tänkbara som 
undervisade samma årskullar och bedrev likartad undervisning. Att det blev skolår 5 och 6 har 
att göra med att de äldre årskullarna gör individuella profilval inom antingen sång, 
instrumentalspel eller dans. År 5 och 6 var de enda årskullar där alla spelade i ensemble på 
relativt hög nivå, och vi ansåg dem därför lämpligast att studera. I dessa klasser var antalet 
flickor betydligt högre än antalet pojkar. Alla klasser på skolan består av ca 30 elever. Vissa 
klasser har blivit rena flickklasser, och i de andra går endast ett fåtal pojkar (2-5 st). Detta 
förklarar skolan med att det är fler flickor som söker sig till skolans musikprofil. 

3.4 Etiska regler och överväganden 
Inför genomförandet av undersökningen tog vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (2003) angående undersökningar där barn är inblandade. Vid videodokumentation är 
det vanligt att be om föräldrars underskrift innan genomförandet. Rektor kan dock, då studien 
inte är av känslig karaktär, ge sin tillåtelse till studiens utförande (se vidare ”Bilaga A”). 
Rektor fick skriva under ett godkännande av ett informationsbrev som på grund av 
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konfidentialitetsskäl inte kommer att ingå som bilaga, då skolans och rektors namn framgår i 
detta godkännande. Samma information som gavs till rektorn för den studerade skolan gavs 
även till lärarna som skulle delta i studien (för detta informationsbrev se vidare ”Bilaga A”). 
Videodokumentationen fick enbart ses av oss själva samt eventuellt av handledare och 
examinator. Den förstördes direkt efter undersökningens avslutande såsom Vetenskapsrådets 
(2003) regler föreskriver.  

Som en del i vår strävan att bevara anonymiteten för alla inblandade i denna studie har 
vi valt att inte nämna vare sig orten där den är utförd eller skolans namn. Detta innebär att 
dokument där ortens eller skolans namn finns med i titeln benämns som t.ex. Skolplan i X 
kommun eller X skolas verksamhetsplan. Dessa har dock under tiden för utförandet av studien 
varit tillgängliga för handledare och examinator men finns inte med i referenslistan. Detta 
gäller även för den dagstidning som refereras till under avsnittet ”Kommunal skolplan och 
verksamhetsplan”. 

För att fördunkla lärarnas identitet valde vi att ge dem fingerade namn, Erik och Karin. 
Detta gör att de båda lärarna känns mer levande än om vi benämnt dem som person ”A” och 
”B”. 
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5. Resultatpresentation och Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår genomförda undersökning. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet och det är utifrån detta material som vi sammanställt 
resultatpresentationen och gjort vår analys. Här presenterar vi de delar ur intervjuerna som vi 
anser relevanta för att svara på vårt syfte rörande musiklärares genusmedvetenhet i 
undervisningen samt deras syn på musikens betydelse för skapandet av en genusidentitet. 

Som vi tidigare konstaterat i kapitlet ”Teori och Metod” redogörs inte för 
observationerna i någon större utsträckning i resultatpresentationen, då de främst haft en 
kontrollerande funktion av intervjuns reliabilitet. Vi redogör endast kort för de delar av 
observationerna som vi anser kan göra att svar som framkommit i intervjuerna kan ses i delvis 
ett annat ljus. Dessa delar av observationerna kan därmed göra att vi i analysen får möjlighet 
att tolka svaren annorlunda än vad vi annars skulle ha gjort. Videodokumentationerna har av 
anonymitetsskäl förstörts efter avslutad undersökning. Dock kan den intresserade ta del av 
observationsschemat i ”Bilaga B”. 

Vi har delat upp resultatpresentationen i olika avsnitt, och i anslutning till dessa gör vi 
kortare analyser. Vi börjar med att kort framställa betydelsen av observationsstudien i 
avsnittet ”Könssegregering och dominans”. Dock läggs tyngdpunkten vid att analysera de ur 
genusperspektiv viktiga aspekter som framkommit i intervjuerna. Dispositionen för 
intervjuresultaten är som följer: ”Identitetsskapande”, ”Styrdokument”, ”Lärarrollen”, 
”Elevers beteenden” och slutligen ”Skolans vardag” med underrubrikerna ”Skolan och 
jämställdhet” samt ”Klassrummet och jämställdhet”. Kapitlet avslutas med avsnittet 
”Sammanfattande analys”, där vi återknyter till vad vi utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar kommit fram till, samt reflekterar över genomförande och resultat av studien. 

5.1 Observationerna 
Vid de sex tillfällen då vi utförde observationerna fick vi följa musikundervisning i skolår 5 
och 6. Den aktivitet som pågick var spel på gitarr, piano/synt, bas och trummor (även el-
förstärkta instrument). I år 5 var spelet mer individuellt inriktat. Det gällde för eleverna att 
lära sig de viktigaste ackorden på dessa instrument. Eleverna övade för sig själva eller i grupp. 
I år 6 hade de gått vidare till ensemblespel i grupp på dessa instrument.  

Vid observationerna fokuserade vi, utifrån vårt observationsschema, på klassrummets 
utformning, den pågående aktiviteten, metoden för denna samt val av undervisningsstoff. Vad 
gäller interaktionen i klassen studerade vi lärarens instruktioner, elevers respons på 
instruktionerna, lärarens respons på elevers beteende samt elevernas interaktion sinsemellan. 
Till sist studerade vi även de olika aktörernas förväntningar på varandra, huruvida språkbruket 
innehöll könskodade värderingar samt hur klassrummens aktörer förhöll sig till gällande 
genusnorm (för ”Observationsschema” se vidare Bilaga B). 

En del punkter på observationsschemat gav oss mer information än andra. Vi vill här 
kort redogöra för de aspekter som framstår som intressanta att belysa ur ett genusperspektiv 
och som gav oss en grund för intervjufrågorna. Utan dessa observationer hade vissa av 
intervjufrågorna kunnat tolkas annorlunda. I analysavsnitten som följer på intervjuresultaten 
kommer vi även att ge exempel från observationsmaterialet då detta ter sig relevant i 
förhållande till analysen av intervjuerna. Nedan vill vi ge en generell överblick över vad som 
observerades i klassrummen. 

5.1.1 Könssegregering och dominans 
Det första som var noterbart var att eleverna i samtliga klasser spontant satt i helt 
könssegregerade grupper, både vid de gemensamma samlingar som inledde och avslutade alla 
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lektioner och vid eget arbete i spontana gruppkonstellationer. Endast vid ett tillfälle under de 
sex observerade lektionerna kunde vi observera att något slags spontant samarbete ägde rum 
mellan pojkar och flickor. Vid detta tillfälle observerade vi en pojke som sökte hjälp hos en 
flicka för att få instruktioner av henne. I övrigt observerade vi endast könsblandade grupper 
när dessa var bestämda av läraren i förväg, så som i ensemblespelet i år 6. 

Vid samtliga lektionstillfällen kunde konstateras att pojkarna i högre grad än flickorna 
påkallade uppmärksamhet och därmed kom att dominera klassrummet. Nämnas bör att 
pojkarna var betydligt färre till antalet. Denna dominans tog sig t.ex. uttryck i av läraren 
otillåtet spel på el-förstärkta instrument och trumset samt lek med syntarnas 
förprogrammerade musik. Vi observerade inte motsvarande beteende hos flickorna. Pojkarna 
tycktes också bättre på att få sin vilja igenom vad gäller val av instrument i 
ensemblegrupperna. Vi observerade att flickorna över lag inväntade lärarinstruktioner och inte 
tog lika många initiativ som pojkarna.  

5.1.1.1 Analys av Könssegregering och dominans 
Vad vi tyckte var intressant angående observationerna var att de klasser vi studerade så väl 
stämde överens med innebörden av Hirdmans två principer om ’isärhållandet av könen’ och 
den ’manliga normens primat’ (Käller, 1990, s. 33-35). Uppdelningen av könen och skapandet 
av en könshierarki i vilken det ’manliga’ utgör norm leder enligt Käller till 
’dominansprocesser’ och segregation (Ibid.). På den studerade skolan såg vi att pojkarna tog 
stor plats i det offentliga utrymmet och dominerade klassrummet, trots att pojkarna till antalet 
var få. Detta är ett resultat som undersökningar alltsedan 1970-talet påvisat, varför vi kan dra 
slutsatsen att vad vi observerade inte var ett tillfälligt beteende hos pojkarna och flickorna, 
utan kan antas ha hög generaliserbarhet (jfr Gannerud, 1999, 2001; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003; Öhrn, 1990, 2002, m.fl.). Trots att de flickor och pojkar vi observerade 
befann sig i samma klassrum så tycktes de utvecklas i delvis olika världar, då de hela tiden 
spontant delade upp sig efter kön. Detta är vad Käller (1990) beskriver som att flickor och 
pojkar deltar i en ’segregationsprocess’ (s. 33-35 & 70-73). Genom denna uppdelning 
kommer pojkgruppens och flickgruppens olika världar att tillskrivas olika värde och bedömas 
utifrån delvis olika förväntningar på hur de antas uppträda (Gannerud, 1999, 2001). 

Läraren som auktoritet hade dock möjlighet att bryta pojk-/flickuppdelningen genom att 
skapa könsblandade grupper. Vi såg det inte som att detta var medvetna strategier från 
lärarens sida för att bryta könsmönster, utan ett vanligt arbetssätt för att skapa väl fungerade 
elevgrupper. Förmodligen är företeelsen av spontant uppdelade grupper så vanlig i 
klassrummen, att läraren inte tänker på att de medvetet måste tänka på att bryta ett 
normaliserat mönster genom att se till att könen blandas. De är själva en del av 
genusordningen och blinda för de könsmönster som råder i klassrummet (jfr Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, s. 16-17). 

5.2 Intervjuerna 
I intervjuerna ville vi låta lärarna med egna ord berätta för oss hur de ser på sin uppgift som 
lärare samt hur de ser på skolan som arbetsplats och som en arena för elevers 
identitetsskapande. Dessa frågor förde oss in på aspekter i läraryrket som har att göra med 
förebilder, kommunikation och mål för undervisningen. Vid intervjutillfället var lärarna i det 
inledande skedet av intervjun omedvetna om undersökningens egentliga fokus – 
genusperspektivet – så de intervjuade lärarna kan till en början sägas ha svarat utan att ha ett 
speciellt perspektiv på sina svar. Vi anser att de därmed kunde prata fritt utan att tillrättalägga 
sina svar utifrån ett ’politiskt korrekt’ genusperspektiv. Efter att allmänna aspekter kring 
undervisning, musikundervisning, lärarroll och elevers identitetsskapande hade berörts 
avslöjade vi vår egentliga fokus och resten av intervjun syftade till att diskutera skolan och 
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musikundervisningen ur ett genusperspektiv. Här nedan har vi valt att presentera de resultat 
som vi utifrån vårt syfte anser relevanta att belysa i analysen. 

5.2.1 Identitetsskapande 
En grundläggande tanke för vår undersökning har varit att skolan är en mycket viktig plats för 
elevers identitetsskapande. Därför vill vi veta hur Erik och Karin ser på skolans roll i denna 
process. Båda lärarna är överens om att skolan spelar en stor roll i elevernas 
identitetsskapande för att de tillbringar mycket tid där. De tvingas att umgås och samarbeta 
med andra elever som de inte självmant skulle välja att ha samröre med. Erik nämner t.ex. att 
eleverna ibland måste jobba ihop med pojkar och ibland med flickor och att detta inte alltid är 
något de själva får välja. Både Karin och Erik tror att de är viktiga som förebilder för 
eleverna. Vid ett tillfälle nämner Erik dock att han tror att eleverna sällan identifierar sig med 
sina lärare, utan påpekar följande;  
 

… där tror jag andra saker påverkar mer än vad vi gör i skolan, även om vi gör en del, men just att 
man tillbringar mycket tid här och stöts och blöts med varandra, det tror jag har stor betydelse. 

 
På frågan om vilka dessa andra förebilder skulle kunna vara svarar Erik att han tror att 
kamrater och andra jämnåriga är viktiga för elevernas identitetsskapande, en tanke som styrks 
av Karin. Ytterligare en aspekt som Erik tycker sig uppleva som musiklärare är att det idag 
har skett en förändring i elevers anledning till att vilja musicera. Musikelever strävar idag, i 
mycket högre grad än för några år sedan, efter att nå ett sorts kändisskap och efter att söka 
bekräftelse som individer via scenframträdanden. Karin uttrycker sig inte med dessa ord men 
berättar att skolans elever som syns och gör bra ifrån sig vid uppspel av sina kamrater upplevs 
som ’hjältar’. 

När vi specificerar frågan om identitetsskapande till att handla om huruvida skolan är 
viktig för att forma uppfattningar om könsroller och vad som anses som manligt/kvinnligt vill 
dock Karin poängtera att hon som lärare mer ser till individens identitetsskapande än till 
formande av en genusidentitet. 

 
… jag tänker inte att det är liksom för att man blir man eller kvinna, utan jag tänker på att det är 
viktigt vilken person man blir … 

 
Vid flera andra tillfällen i intervjun säger dock Karin att hon ser att pojkar och flickor är olika, 
t.ex. när vi omformulerar frågan till att fokusera på skillnader i identitetsskapande hos pojkar 
och flickor. 
 

Alltså, alla människor skapar ju sin egen identitet … Sen är ju pojkar och flickor olika; pojkar hörs 
ofta mer, flickor hörs lite mindre, men jag tror inte att det är egentligen olika saker som är viktigt 
för dom. Det är väl det att pojkar är bättre på att göra sig hörda så att dom lättare får mer 
uppmärksamhet, men det innebär ju inte att flickorna är i mindre behov av den. 

 
När Erik får frågan om var han tror att elevers föreställningar om manligt/kvinnligt 
kommer från, drar han paralleller till samhället som helhet. Han menar att 
musikbranschen speglar samhällets syn på de traditionella könsrollerna och att den bild 
som ges där även avspeglas i klassrummet. Han säger att uppfattningar om 
manligt/kvinnligt finns inbäddade i själva musikstilen. 

 
… här är det lite skillnad på musikstilar som man gillar. Till exempel så är det ju killarna oftast 
som dras till det som låter mer så att säga. Som är skränigare eller hårdare och då vill man ju få ut 
det ur instrumenten medan tjejer kanske… lyssnar på annan musik där just den där aggressiviteten 
inte är nån slags central roll eller en central funktion av musiken. Ja och så tjejer över huvudtaget i 
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musikbranschen följer ju stereotypen av hur kvinnor ska vara. Det finns ju några undantag men 
överlag så är man ju liksom ”vacker” och ”till lags”. 
 

Erik förtydligar hur han tror att dessa musikaliska budskap förstärker normen för köns-
rollerna. Han fortsätter sitt resonemang med följande exempel: 

 
Nej men det har ju lite grann med dom här traditionella rollerna, att det är ok för killar att vara lite 
bullriga och så där medan tjejer ska vara lite, inte märkas så mycket och vara lite så där… ”väna”. 
Det tror jag. 
 

Även Karin bekräftar denna bild av pojkar och flickor. Båda två svarar jakande på frågan om 
huruvida musiken har en roll i ungdomars identitetsskapande. Då vi i en fråga rörande 
skapandet av genusidentitet, undrar om betydelsen av MTV, musikundervisning samt olika 
sorters musik i samhället så svarar Karin att allt detta påverkar både deras klädstil och sätt att 
vara. 

5.2.1.1 Analys av Identitetsskapande 
Både Karin och Erik verkar överens om att skolan är en viktig plats för elevers 
identitetsutveckling. Utöver skolan som plats för denna utveckling pratar båda mycket om 
olika förebilders betydelse för skapande av identitet. Vad som sedan förvånar oss lite är att 
Erik tror att eleverna sällan identifierar sig med sina lärare. Han nämner att andra förebilder 
inom kamratgruppen och musikbranschen förmodligen påverkar mer. En sådan uppfattning 
kan bli problematisk då tidigare forskning visar att läraren, näst föräldrarna, ofta är den 
viktigaste vuxna förebilden för unga (Berg, 2005, s. 21). Däremot framhäver Erik skolan i sin 
helhet som otroligt viktig, eftersom elever under en lång tidsperiod av sina liv blir tvingade att 
mötas och blandas där. Att han inte lägger tyngd vid sin egen roll som viktig förebild tolkar vi 
inte som att han är omedveten om betydelsen av en enskild lärares påverkan, utan att han vill 
vara ödmjuk och inte framhäva sig själv. 

Både Karin och Erik säger att det är viktigt för eleverna att få synas och få bekräftelse 
för att skapa en positiv identitet. Vi kopplar detta till Ruud (1997) som knyter samman 
känslan av att lära sig spela ett instrument med individens upplevelse av glädje, kompetens, 
bemästrande och handlingsmöjligheter (s. 96-99). Ruud menar att det handlar om att bli sedd, 
bekräftad och om att ha en funktion i en gemenskap. Karin förklarar att elever som syns och 
är duktiga på att spela får hög status. Här ser Erik att det är ännu viktigare att synas nu för 
tiden, än vad det har varit och menar att musikelever i högre grad än förr söker bekräftelse via 
scenframträdanden. Vi drar här paralleller till Social Identity Theory som talar om vikten av 
en positiv självbild för identitetsskapande samt om betydelsen av att individen ingår i ett 
större sammanhang, eftersom detta kommer att forma individens uppfattning om sig själv 
(Tarrant, North & Hargreaves, 2002, s. 137). 

Då Erik delger oss sina tankar om musikbranschen och samhällets påverkan på unga 
uppfattar vi det som att han är medveten om samhällets rådande genusordning och att det är 
denna genusordning som får genomslag i skolans genusregim (Gannerud, 1999, s. 9ff; 2001, 
s. 15ff). Erik påvisar detta genom att förklara hur han tycker att musikbranschen speglar 
samhällets syn på de traditionella könsrollerna som i sin tur avspeglas i klassrummet. Karin 
utvecklar inte något resonemang kring sambandet mellan samhällets påverkan och elevers 
beteenden i klassrummet. Hon kommer dock i närheten av dessa frågor eftersom hon ser hur 
t.ex. olika sorters musik i samhället kan komma att påverka både elevers klädstil och sätt att 
vara. 

Erik menar att till och med musikstilar har blivit genusmärkta vilket han förklarar då han 
säger att uppfattningar om manligt och kvinnligt finns inbäddade i själva musikstilen (jfr 
Green, 1997, kap. 6-7). Han drar samma slutsatser som Green (1997) då han ser kopplingar 
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mellan en manlig norm och skränig, hård och aggressiv musik och ser kvinnliga artister 
stereotypt utstråla att flickor ska vara vackra, väna och till lags. Green kallar dessa 
könskodade uttryck för ” the gender politics of music” och menar att det har att göra med vad 
som känns naturligt enligt gällande genusnorm (s. 229). I sin undersökning kommer hon fram 
till att pojkar föredrar den ’snabba musiken’ vilket kan jämföras med Eriks kommentar om 
skränig, hård och aggressiv musik, och att flickor föredrar den ’långsamma musiken’. Detta 
menar Green (1997) återspeglas dagligen i klassrummet på musiklektionerna som en 
reflektion av samhället utanför (kap. 7-8). Att detta får betydelse för elevernas 
identitetsskapande visar Erik förståelse för då han säger att olika musikaliska budskap 
förstärker normen för könsrollerna. Vi tolkar det som att han därmed menar att musiken bidrar 
till att forma elevernas genusidentitet. 

Något som förvånar oss är att Karin på frågan om skolans roll för elevers skapande av 
genusidentitet fokuserar på individens identitetsutveckling. Hon framhäver att hon inte vill 
lägga någon vikt vid elevers formande av manlig/kvinnlig identitet. Vi tror dock att detta kan 
har varit ett oövertänkt svar, eftersom hon i resten av intervjun hänvisar till skillnader i 
pojkars och flickors beteenden och till och med uttryckligen säger att ”pojkar och flickor är 
olika”. Det kan också ha att göra med att många i intervjusituationer inte vill se könsvariabeln 
utan vill tala om elever först och främst som könsneutrala individer. När man istället för att 
tala om övergripande mönster talar om konkreta situationer, kan den intervjuade dock 
uppfatta beteenden som könsspecifika (Gannerud, 2001, s.44-46; Öhrn, 1990, s. 45).  

5.2.2 Styrdokument 
Eriks och Karins inställning till undervisningen grundar sig på styrdokument som är 
gemensamma för alla lärare. De båda musiklärarna uppfattar styrdokumenten på såväl 
nationell som lokal nivå som oerhört viktiga. De berättar båda att det är utifrån dessa som hela 
skolans undervisning är tänkt att planeras. Erik säger att  
 

… vi ser verksamhetsplanen som det som verksamheten ska utgå från, som ska påverka både 
undervisning men även sån här fortbildning och andra saker som påverkar arbetet i skolan. 

 
Karin pratar mycket om styrdokumenten och nämner skolans lokala kursplan som mycket 
viktig för planeringen, eftersom de sätter målen för hur lärarna ska arbeta. Lpo 94 ger de stora 
riktlinjerna för undervisningen men är inte alltid påtänkt i det dagliga arbetet. Hon beskriver 
den dessutom som ”omöjlig” vilket Erik också styrker då han talar om den som ”ambivalent”. 
Eftersom Erik berättar att han försöker förhålla sig till Lpo 94 i det mesta han gör, undrar vi 
vad det är i detta styrdokument som han uppfattar som extra viktigt. På denna direkta fråga 
blir svaret efter viss tvekan att han ser elevers medinflytande och aktivitet som centrala 
budskap. 

5.2.2.1 Analys av Styrdokument 
När vi diskuterar styrdokumentens betydelse för undervisningen med Erik och Karin, tillmäter 
de Lpo 94, den lokala verksamhetsplanen och kursplanen i musik mycket stor betydelse. Vår 
tolkning är dock att de båda svarar på ett ’korrekt’ sätt, utefter hur de anser att de borde tänka 
kring styrdokumenten. Denna tolkning gör vi på grund av att vi upplever att de intervjuade 
lärarna inte är helt säkra på dokumentens titlar, innebörd och innehåll. När vi ställer mer 
riktade frågor om de respektive dokumentens innehåll, blir svaren mer osäkra. Vi tolkar det 
även som att de olika dokumenten blandas samman. T.ex. anar vi att de upprepade gånger 
blandar samman nationell läroplan, kursplan i musik, lokal kursplan i musik och 
friskoleorganisationens lokala verksamhetsplan. Vad gäller Erik kan sägas att han på en 
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generell nivå pratar om läroplanen som väldigt viktig, men att han på frågan om vad exakt det 
var han tycker är viktigt, blir väldigt osäker på vad som egentligen står i läroplanen. 

Vi blir också förvånade över att de nämner den lokala verksamhetsplanen som 
betydelsefull, då vi själva läst att skolan har som mål att färdigställa dess värdegrund först 
under 2007. I det i dagsläget befintliga dokumentet nämns, som vi tidigare berättat, inte 
demokratifrågor, mångfald eller jämställdhet över huvud taget (se vidare ”Vad säger 
styrdokumenten om jämställdhet och genus?”). Vi uppfattar det som märkligt att detta 
dokument framstår som så viktigt för Erik och Karin, trots att innehållet vid tidpunkten för 
intervjun var ofullständigt. Vi ser som en möjlig orsak att de blandar ihop vad som står i 
vilket dokument, så när ett dokument diskuteras som viktigt kan det vara ett annat dokument 
som menas. 

5.2.3 Lärarrollen 
Vi har tidigare i resultatpresentationen berättat om de intervjuade lärarnas syn på skolans roll 
för elevernas identitetsskapande i allmänhet. Vi vill nu fokusera på hur de båda lärarna 
uppfattar sig själva i sin roll som lärare och förebilder i denna process. Både Erik och Karin 
anser att de som lärare automatiskt är en vuxen förebild för eleverna, även om Erik samtidigt 
tror att det inte är just läraren som eleverna främst identifierar sig med. Läraren bör enligt Erik 
och Karin förmedla tankar om respekt och medmänsklighet samt uppmuntra till diskussioner 
om rätt och fel och om livet i allmänhet. 

Karin nämner musiken som en enkel ingång till sådana frågor. Båda tycker att mötet 
med elever är av stor vikt; de vill som vuxna försöka att inte distansera sig från barnens och 
ungdomarnas perspektiv och menar att det är viktigt att inte moralisera över elevernas 
beteenden. Erik vill i sitt klassrum skapa en otvungen, lättsam och glad stämning och tror att 
musiken fungerar som ett slags språk för att hitta en glädje i att fungera tillsammans. Karin ser 
en möjlighet i sin roll som musiklärare att inspirera barnen och få dem att våga ta plats, och 
även att lyfta sådana elever som har det svårt eller inte kommer fram i vanliga fall. Hon pratar 
om musikämnet i samband med glädje, välmående och ”kickar”. 

På frågan om de tror att deras kön spelar någon roll i undervisningssituationen svarar 
båda att de tror att det har betydelse. Karin uttrycker sig på följande vis; 
 

Jo men det är klart att det gör, alltså vilken lärare som än ställer sig framför klassen, manlig eller 
kvinnlig, påverkar ju… och tjejer och killar är ju inte lika, det är klart att det har betydelse. Det 
tycker jag är självklart att det har. 
 

När vi ber Karin exemplifiera vad skillnaden skulle vara om hon vore en manlig lärare, svarar 
hon dock att lärarens egenskaper är mer avhängiga personlighetsdrag än könet. Hon fortsätter 
trots detta påstående med att förklara att hon kan tycka att det är positivt att hon är kvinna. 
Hon tror att det är en vinst att hon håller i en gitarr och ”lär ut gitarr-riff och inte är en kille”. 
Detta tror hon påverkar eleverna positivt. Erik instämmer med tanken att en kvinnlig 
musiklärare gör att flickorna i klassen vågar mer. Han spekulerar vidare och tror att flickorna 
kanske känner sig tryggare med en kvinna som ledare. Dock avslutar han med att säga att han 
aldrig märkt något sådant, men han kan tänka sig att det kan vara så. 

Både Karin och Erik pratar om vikten för lärare att skapa en öppen atmosfär i sina 
klassrum och på skolan som helhet. Karin nämner skolans positiva stämning och Erik 
förklarar hur just den skola där de arbetar har ett öppet klimat och tolerans för ”att vara lite 
udda”. När vi frågar om lärarnas betydelse för elevernas identitetsskapande svarar Erik att  
 

… det är ju så klart viktigt att man visar på att det är ok att vara olik, att man inte behöver vara 
konform, att man accepterar också olika sätt att göra saker på i läroprocesser. Så det har väl en viss 



36 

betydelse. Vi försöker ju, som jag ser det i alla fall, vara noga med det här med respekten för 
varandra, att man får vara som man är. 

5.2.3.1 Analys av Lärarrollen 
Att de intervjuade lärarna ser sig som förebilder för eleverna är tydligt; detta både utifrån sin 
roll som vuxen och utifrån sin roll som lärare. Erik ser sig som en förebild vad gäller att 
förmedla tankar om respekt och medmänsklighet, men gör en skillnad i att vara någon som 
eleverna kan identifiera sig med då han inte tror att eleverna identifierar sig med sina lärare. 
Här ser vi en skillnad i Karins svar, eftersom hon tror sig vara en kvinnlig förebild på så sätt 
att flickorna skulle kunna identifiera sig med henne i sitt instrumentalspel. Vi tolkar hennes 
svar som att hon även menar att detta är positivt för pojkarna, eftersom de under skoltiden 
således får en bild av att kvinnliga instrumentalister – och då speciellt vad gäller 
kompinstrumenten – är lika naturligt som manliga sådana. Karins reflektion om att det är 
viktigt med förebilder inom musikbranschen vad gäller könskodade instrument, kan vi hitta 
stöd för i den undersökning som Green (1997) presenterar om hur elever väljer instrument 
efter kön (s. 242-244; jfr Diamond & Moisala, 2000, s. 11). 

Även på denna fråga kan vi märka att när vi preciserar frågan och vill ha mer 
information om könsvariabelns betydelse, så backar Karin (jfr Öhrn, 1990, s. 45). När vi 
frågar vad skillnaden skulle ha varit om hon vore en manlig lärare, vill hon hellre prata om 
lärarrollen som könsneutral och mer beroende av individens karaktärsdrag och egenskaper. 
Detta ser vi i och för sig inte som en spektakulär tanke, eftersom individens egenskaper 
självklart påverkar rollen som lärare. Det blir dock problematiskt i sammanhanget, eftersom 
hon själv alldeles innan har redogjort för de stora skillnader som hon ser mellan pojkar och 
flickor och för betydelsen av kvinnliga förebilder i instrumentalspelet. Därav drar vi slutsatsen 
att genusaspekten är lite känslig för henne. Detta var något vi var förberedda på, då vi hade 
tagit del av Ganneruds (1999, 2001) studie som beskriver att skolans verksamhet ofta 
uppfattas som könsneutral (1999, s. 13-14, 2001, s. 17). Ofta är det lärarna själva som 
motsätter sig uppfattningen att skolan skulle reproducera genusordningen (Ibid.). Lärare 
uppfattar sin yrkesroll som könsneutral och individrelaterad när diskussionen hålls på ett 
allmänt plan. Angående konkreta situationer tas däremot det egna könets betydelse upp i 
samband med hur lärarna tror sig uppfattas i sin lärarroll (2001, s. 44-46).  

Vi finner Eriks resonemang kring kvinnliga förebilder intressant, även om han själv gör 
klart att han inte har tänkt färdigt i frågan. Tanken att en kvinnlig lärare per automatik skänker 
trygghet åt eleverna, och kanske framförallt åt flickorna, är något vi känner igen från tidigare 
forskning. Gannerud (2001) har kommit fram till att det som omgivningen ofta uppfattar som 
positivt hos kvinnliga lärare är deras omsorgsförmåga, snarare än deras förmåga att förmedla 
ämneskunskaper, vilket dock är något som betonas när manliga lärares kompetens diskuteras 
(s. 44-46).  

Avslutningsvis kan sägas att både Erik och Karin anser sig ha en viktig roll vad gäller att 
inspirera barnen, och att de ser musiken som ett hjälpmedel i detta. Karin talar dessutom om 
att stärka barnen till att i samband med musiken våga ta plats. Båda vill skapa en positiv 
stämning i klassrummet och Erik nämner betydelsen av att få utveckla sin unika egenart, 
d.v.s. att eleverna har rätt att vara olika. Han ser det som sin uppgift att förmedla detta sorts 
tänkande till eleverna. 

5.2.4 Elevers beteenden  
Då vi ovan har konstaterat att de intervjuade lärarna anser att det faktiskt finns skillnader i det 
som anses som kvinnligt/manligt, kan det vara intressant att studera hur lärarna tror att 
eleverna upplever dessa olikheter. Detta fokuserar vi i nedanstående avsnitt på. 
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Vi ber lärarna berätta om huruvida de upplever att det finns föreställningar hos eleverna 
om vad som enligt normen räknas som manligt respektive kvinnligt. Vi vill dessutom veta om 
de anser att dessa föreställningar upprätthålls i musikundervisningen. Erik berättar att han 
upplever att det finns skillnader i flickor och pojkars attityd till att våga spela, låta och ta 
plats. För flickorna är det väldigt viktigt att göra rätt, medan pojkarna vågar prova på i större 
utsträckning: 
 

Det kan bli lite kulturkrockar i gruppbildningar ibland, mellan killar och tjejer … det kan man väl 
se ibland kanske att man inte riktigt funkar på samma sätt. Killar tar gärna för sig så klart, som det 
är, spelar på utan så mycket eftertanke medan tjejerna vill kunna sakerna mer. --- Om man ser till 
en spellektion till exempel, om man håller på att spela med en hel grupp, om man ska prova på lite 
instrument så är det ju ofta så att tjejer tycker att det är lite jobbigt att spela trummor till exempel, 
om man inte kan det, inför hela gruppen, för då är man själv på det instrumentet. Killar har lättare 
för att sätta sig och göra, inte spela rätt liksom, dom vill fram och banka på och låta. 

 
Även Karin poängterar vid flera tillfällen att pojkar oftast har lite lättare att våga bullra och 
som hon säger ”det bullrar ju när man spelar” och menar då främst de el-förstärkta 
instrumenten och trumset. Dock tror Karin att ”det är väl det att pojkar är bättre på att göra sig 
hörda så att de lättare får mer uppmärksamhet … men det innebär ju inte att flickorna är i 
mindre behov av den”. 
 

*   *   * 
 
Erik menar vidare att han ser skillnader i sättet på vilket flickor och pojkar skapar sociala 
relationer: 

 
Vad man ser det är ju olika beteendemönster och hur mycket olika personer betyder för killar och 
tjejer, och där är lite skillnad, tycker jag, att tjejerna dom har större behov av tighta relationer i 
mindre grupper än vad pojkarna har. 

 
Han tycker sig se att flickor på något sätt verkar skaffa sig starkare band till varandra, medan 
pojkar umgås antingen i ”större grupper eller mer lösa grupper”. Till dessa lösare grupper 
förklarar han att pojkar har lättare att ansluta sig, bara för att de är pojkar, och uttrycker det 
som att de  

 
… har ändå nåt slags medvind så att säga, för att man är kille då, för att då kommer man kanske 
med på nåt hörn … 
 

I samband med detta påstående pratar Erik om att även en blyg pojke har lättare än flickorna 
att synas och komma fram just på grund av att han är pojke. 
 

*   *   * 
 
Vi ställer frågor om skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att musicera och undrar om 
lärarna där ser några skillnader. Karin berättar då att  

 
 … pojkar ofta blir mera insnöade på en sak liksom, medan tjejerna dom kan vara lite halvbra på 
alltihopa istället. Men killarna är liksom ”jag ska spela gitarr, och bara gitarr” /skratt/. Och så blir 
de skitbra och övar och övar och övar och tänker inte på något annat. Medan flickor är mer 
spridda. Men det är inget som vi har haft någon djupare analys av, det är det ju inte. 

 
Hon ser en skillnad i pojkars grad av inriktat övande och flickors bredare 
kunskapsinhämtning. När vi frågar om hon ser någon skillnad i pojkars och flickors 
självsäkerhet och nyfikenhet till musiken svarar hon dock direkt nej. Erik menar att det 
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egentligen inte är någon direkt skillnad men att det skenbart kan verka så eftersom flickorna 
ger ”ett intryck av att vara mindre nyfikna” och ”killarna är de som tar för sig mer …”. Hans 
egen analys av varför det blir så är att det nog finns ”en liten osäkerhet mot, gentemot pojkar 
och sådär. Rädsla för att dom tar över då”. Han tror dock att det hos flickorna finns både 
nyfikenhet och vilja. Samtidigt är han medveten om att det hos honom själv kan finnas 
stereotypa förväntningar formade av tidigare erfarenheter vad gäller pojkars respektive 
flickors intresse för spelande.  
 

Alltså man har ju med sig erfarenheter som präglar ens förväntningar ... Det tror jag alldeles säkert 
att man har varit med om att pojkar är mer intresserade och vill spela till exempel, och flickor inte 
är det. Det är klart att det är sånt som man bär med sig. Då blir det nån slags förväntning att så här 
tror man att det kommer att vara. Och som säkert präglar hur man bemöter pojkar och flickor. Det 
där är väl inget sånt där som man gör kanske medvetet, man formas ju av det som man har vart 
med om. 

 
Vi vill även ta del av lärarnas uppfattningar om hur de upplever att elever ser på begreppen 
manligt och kvinnligt. I båda intervjuerna rör sig samtalet då kring instrumentval och 
konsertframträdanden. Vi frågar Karin om hon tror att eleverna har förutfattade meningar om 
hur elever ska vara och bete sig med tanke på vad som räknas som manligt och vad som 
räknas som kvinnligt. Hon berättar då att hon egentligen inte tror att eleverna lägger någon 
sådan värdering i sitt val av instrument. 

 
Sen tror jag att alla tänker att ”ja det är fler killar som spelar elgitarr”, men jag tror inte att de 
tänker att det är okvinnligt att spela elgitarr. Det tror jag faktiskt inte… (längre tankepaus) --- Ja, 
jag tror inte de tänker så, om jag ska vara riktigt ärlig. ”Va spelar du elgitarr, vad okvinnligt”, det 
tror jag inte, jag tror inte ens idén kommer upp. Jag tror det är mer okvinnligt med bastuba. Jag 
tror det men jag vet inte /skratt/. 
 

I Karins reflektioner kring hur det verkligen ser ut på skolan framkommer det dock att vid 
offentliga konserttillfällen är det nästan bara pojkar som spelar i kompgruppen. De få flickor 
som spelar kompinstrument peppas självklart av skolan, berättar hon, men för flickorna ger 
det egentligen högst status att vara ”fantastiskt duktig på att sjunga”. Karin talar om att hon i 
sin klass har 29 flickor och ingen pojke alls. Trots det gör hon följande reflektion: 
 

Sen något som man reflekterar över själv, som musiklärare, det är ju det att på våra konserter så 
brukar vi ju alltid ha elever som spelar i kompet och det brukar ju alltid vara killar, för att vi väljer 
dom som är bäst då helt enkelt, för att det ska funka. Förra året fick dom spela till XXX (stort känt 
band med lokal anknytning) och deras material ihop med XXX (musikprofil med lokal 
anknytning) och det är ju bara att ta det rakt av … och då måste man ju välja dom som är bäst, då 
kan man ju inte hålla på och tänka jämställt, utan då måste det ju vara dom som klarar det… Och 
då blir det killar… möjligtvis någon tjej på synt ibland… Och det tycker vi är lite tråkigt att det så 
väldigt ofta blir så men det… det är så. 

 
Båda berättar att spelkompetensen, att vara ”driven”, är viktig för att komma fram. Erik målar 
upp samma bild av skolkonserterna som Karin och utvecklar också tankar kring instrumentval 
och hur det kommer sig att pojkarna, trots att de är en minoritetsgrupp på skolan, får större 
utrymme än flickorna. 
 

… över lag så är det ju fler killar som satsar mer på att spela dom här pop- och rockinstrumenten, 
så att när vi har konserter och använder oss av elever som kompar så är det ju oftast mest killar. 
Och är det nån tjej som är med så är det på synt. Jag har haft nån tjej som spelar bas och så där 
men det är ju… trummor också faktiskt /skratt/ kom jag på nu. Men alltså generellt så är det mer 
killar, även fast vi är en knapp tredjedel som är killar på skolan så är det kanske en femtedel tjejer 
som är med och spelar. 
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(Erica frågar vidare) Så trots att killarna är i minoritet så tar dom för sig? 
 
Vad det gäller spel ja. Och väljer att satsa mer på det också … vi väljer ju inte musikanter efter 
kön – utan efter hur pass drivna dom är – när vi ska ha konserter och göra sånt som ska visas upp 
för andra. Ja och då är det ju så att det är nog killarna oftast som har kommit längst och som har 
bäst koll. Men det är ju ett val som man har gjort; tjejerna sjunger hellre och mer och väljer lite 
andra instrument. 

 
Det är inte bara i samband med konserter som lärarna berättar om pojkars dominans. Vi 
berättar för de intervjuade lärarna om tidigare forskning som visat att pojkar som grupp har en 
tendens att verbalt och fysiskt dominera klassrummet och undrar om de känner igen detta 
fenomen. Så här svarar först Karin och sedan Erik; 
 

Ja hela tiden, tycker jag! Dom låter mer, dom kräver… och då bråkar dom för att få 
uppmärksamhet om inte annat. 
 
Jo men jag känner ju igen det, alltså det är ju inte nånting … ”så är det ju inte”. Men egentligen är 
det inte generellt så utan det är oftast någon eller några pojkar som tar upp väldigt mycket 
utrymme, både verbalt och fysiskt /skratt/. Oftast samma person, alltså båda dom här är samma 
person. Det är ju mycket vanligare att dom personerna finns inom pojkgrupperna än inom 
tjejgrupperna. 
 

Förutom att Erik uppmärksammat detta fenomen i klassrummet så vill han också tillägga att 
de pojkar som går på skolan inte är de ”allra grabbigaste grabbarna” men att han ändå 
upplever det som om pojkgruppen tar mycket plats. Karin berättar också om vissa drivande 
pojkgrupper i hennes klasser: 
 

… det finns ju en tre-fyra stycken som jag tänker på och dom beter sig på det viset; dom talar rakt 
ut och går och sätter sig vid instrumenten och spelar fast dom inte får. Skriker till dom hörs 
liksom, har svårare att vänta. Man försöker ju att vara… liksom rättvis, men sen ibland så blir det 
ju också så här att man prioriterar;”ja ja, men jag svarar väl på det där så får vi lite lugn och ro”. Ja 
så kan det ju också bli att man gör ofta, tycker jag. 

 
Båda lärarna nämner dessutom att det självklart också finns flickor som upplevs som stökiga 
men att det inte är lika vanligt. Det framkommer även att lärarna upplever det som att 
flickorna rent motoriskt har ett försprång. De berättar att det är fler pojkar som behöver extra 
spelträning i stödgrupper vad gäller förflyttning av fingrar och finmotorik. Erik tillägger att 
pojkar i allmänhet kompenserar dessa motoriska hinder med mycket vilja och attityd. 

5.2.4.1 Analys av Elevers beteenden 
Ett tydligt mönster som vi utläser av Karins och Eriks svar är att de uppfattar att skillnaden är 
stor mellan pojkars och flickors förmåga att ta för sig i musikundervisningen. Detta var något 
vi också stötte på i vår observation. De båda lärarna förklarar att pojkar generellt verkar våga 
prova på och inte är rädda för att ”bullra”. Att det bullrar är ju oundvikligt vid spel på el-
förstärkta instrument och trummor. Lärarna i studien beskriver flickorna som att de är litet 
räddare för att höras och tycker att det är jobbigt att spela inför en stor grupp eftersom de då är 
själva på ett instrument. Vi tolkar det som att flickorna har svårt att ta plats i offentliga 
sammanhang vilket också är vad vi känner till från t.ex. Ganneruds (1999, 2001) tidigare 
forskning. Det finns en grunduppfattning att när flickorna råkar komma i skymundan så beror 
det på att de inte tar för sig, inte för att pojkarna ’roffar åt sig’ (Öhrn, 2002, s. 13). Från Öhrns 
forskning vill vi dra paralleller till våra intervjuer, där det framkommer att det är pojkarna 
som uppmärksammas mest i musikundervisningen och i konsertsammanhang. 

Spel på nämnda (rock-)instrument har enligt McClary (1991) konnotationer av 
självsäkerhet och manlighet (s. 154). Green (1997) påvisar en konflikt som uppstår för flickor 
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när den typen av musik förs in i klassrummet eftersom flickornas femininitet kan ifrågasättas i 
samband med pop/rockmusik (s. 186). Green påpekar att lärare och elever skapar ”the gender 
politics of music” genom vilka normer och självförtroende hänger ihop. Om normen 
föreskriver att pojkar brukar spela trummor kommer självförtroendet automatiskt bli större 
hos pojkar än hos flickor vad det gäller att våga spela trummor (Ibid., s. 229). 

Lärarnas uppfattning om elevernas beteenden är att pojkarna är mer drivna. De menar att 
pojkarna har lättare för att sätta sig och spela utan att göra rätt. För flickorna är det viktigt att 
kunna innan de provar. Detta kan även förstås utifrån Bengtsson (1991) samt Diamonds och 
Moisalas (2000) resonemang rörande kön och prestation. Flickor/kvinnor upplever ofta att de 
måste vara mycket duktiga på en aktivitet för att kunna ta sig in på en manligt dominerad 
arena (Bengtsson, 1991, s. 130; Diamond & Moisala, 2000, s. 8). Lärarna berättar, och vi såg 
under observationerna, att de flesta flickor håller sig till traditionella flickroller, genom vilka 
de inte har någon chans att tävla med de mer utåtagerande pojkarna om uppmärksamhet. 
Elevernas beteenden förefaller stämma väl överens med Källers (1990) beskrivning av den 
dominansprocess som utövas mot flickorna och som leder till en underordning (passim.). 

 
*   *   * 

 
Förutom den skillnad i dominans i klassrummet som lärarna beskriver för oss, ser de också en 
skillnad i hur pojkar och flickor skapar relationer. Inte heller kring detta område berättar de 
om något som vi tolkar som avvikande från tidigare forskning, utan bekräftar att flickor tycks 
ha behov av att umgås i nära relationer inom små grupper. De båda lärarna uppfattar det som 
att pojkarna umgås i stora, lösa grupper. Ur detta kan vi utläsa det förhållande som vi tidigare 
omtalat; pojkar är autonoma och ser sig mer som självständiga individer, medan flickor tycks 
bygga sin identitet utifrån sina relationer (Cwejman, 1991, s. 104-106; jfr Bouij, 1998, s. 191). 

Pojkarnas sätt att bygga relationer ger dem enligt Erik en sorts ”medvind”, eftersom det 
är lättare för dem än för flickorna att komma ”med på nåt hörn”. Detta gäller både socialt på 
ett vänskapsplan och i olika musikkonstellationer. Erik menar dessutom att till och med en 
tillbakadragen pojke har lättare än flickor överlag att svepas med av denna så kallade 
”medvind”. Vi drar återigen paralleller till tanken att flickor döms ut enbart på grund av sin 
könstillhörighet och inte på grund av prestationsförmåga (Diamond & Moisala, 2000, s. 8). 

Erik presenterar en intressant tanke då han ödmjukt erkänner att hans föreställningar om 
flickors och pojkars beteende antagligen påverkar hans förväntningar på dem. Dessa 
föreställningar tror han kommer från tidigare erfarenheter där vissa mönster blivit tydliga för 
honom gång på gång. Vi ser det som att han talar om ett slags normalitetstillstånd som skapas 
och återskapas (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 16-17). På grund av att ett mönster 
har blivit ’normalt’ i den samhälleliga genusordning vi alla lever i, kan det vara svårt för en 
lärare att se könsmönster som konstruerade (Ibid.). Mycket tas för givet, t.ex. en sådan idé 
som att ”killarna är de som tar för sig mer” vilket Erik berättar för oss. Vid närmare eftertanke 
kring frågan om det är skillnad på pojkars och flickors nyfikenhet inför musik, kommer han 
fram till att det egentligen inte är någon skillnad. Det verkar enbart skenbart så eftersom 
flickorna i musikundervisningen kommer i skymundan på grund av sin osäkerhet och rädsla 
inför att pojkarna ska ta över. Återigen ser vi i lärarnas svar att flickorna uppfattas som rädda 
och osäkra i klassrummet i jämförelse med pojkarna. 

 
*   *   * 

 
Vi får genom Karins reflektion över hur hon tror att eleverna ser på manligt/kvinnligt veta hur 
könsfördelningen ser ut vid skolans konserttillfällen. Hennes funderingar tolkar vi som ett 
tydligt led i normaliseringsprocessen (jfr Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 16-17). 
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Hon förklarar hur kompgrupperna vid konserterna alltid består av pojkar och att detta 
naturligtvis är tråkigt men enligt henne ändå helt normalt; ”…och det tycker vi är lite tråkigt 
… men … det är så”. Skolans genusregim framstår som ett normalt tillstånd och verkar 
betraktas av Karin med viss uppgivenhet (jfr Gannerud, 1999, s. 9ff, 2001, s. 15ff ). Detta att 
det existerar könskodade moment i musikundervisningen, och att eleverna är ytterst medvetna 
om denna kodifiering, kom vi under intervjun tillbaka till flera gånger (jfr Gannerud, 1999, s. 
12-13, 2001, s. 17-20). 

Även Erik reflekterar över den ojämna könsfördelningen som råder i kompgrupperna 
och finner det vid närmare eftertanke märkligt att skolans pojkar dominerar detta område fast 
de är så få. Han påpekar att pojkar väljer att satsa mer på spelandet och berättar hur lärarna 
vid konserttillfällen som ska visas upp för andra väljer de mest drivna musikeleverna. Detta 
val görs inte efter kön, vilket Karin också styrker då hon angående val av musiker inför 
konsert säger att ”då kan man ju inte hålla på och tänka jämställt”. Dock ser vi ju att Karin 
också tycker att det är viktigt att lyfta elever som inte kommer fram i vanliga fall (se vidare 
”Lärarrollen”). Hon gör själv ingen koppling till att detta skulle kunna gälla att lyfta just 
flickorna i undervisningen. 

 
*   *   * 

 
Återigen uppfattar vi det som att könsvariabeln är synlig i specifika frågor men blir osynlig i 
större sammanhang (jfr Öhrn, 1990, s. 45). Då vi frågar Karin rent allmänt om huruvida hon 
tror att eleverna har förutfattade meningar om hur de ska bete sig utifrån vad som räknas som 
manligt/kvinnligt svarar hon spontant att sådana föreställningar inte har någon betydelse vad 
gäller instrumentval. Då vi själva inte har ställt frågor om könskodade instrumentval tidigare i 
intervjun finner vi det intressant att hon själv med detsamma drar paralleller mellan 
manligt/kvinnligt och val av instrument och dessutom menar att detta inte hör ihop. Svaret 
förvånar oss mycket då det går stick i stäv med Greens (1997), Dibbens (2002) samt 
Stockholms musikmuseums expertgrupps påståenden om att elevers instrumentval klart och 
tydligt är beroende av genusaspekter (Green, 1997, kap. 6; Dibben, 2002, s. 122; Nandra, 
2005) Vid ett tidigare skede av intervjun har Karin dessutom berättat att sång är något typiskt 
feminint som ger flickor hög status, vilket Green (1997) beskriver som att flickor ofta söker 
aktiviteter som bekräftar deras femininitet (s. 166-167). Under observationerna hade vi även 
lagt märke till en pojkes kommentar till en flicka i klassen som spelade elgitarr. Med stor 
förvåning i rösten utbrast han: ”Va, spelar du elgitarr?”. Vi tolkar det som att han inte skulle 
ha sagt samma sak till en annan pojke och tror därför att instrumentets könskodning var 
orsaken till kommentaren. Vi ser det som att sådana kommentarer befäster vad som är att 
betrakta som ’normalt’. Om en flicka upprepade gånger får antydningar om att hon har brutit 
normen, kommer det att kännas tryggare att återgå till traditionella könsmönster, eftersom det 
alltid känns otryggt när normaliteten frångås (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 16-
17). Den trygghet man vinner genom att söka stöd i vad som i gruppen betraktas som normalt, 
betalas med upplevelser av konformitet (Ruud, 1997, s. 128). Återigen tror vi oss se att lärare 
gärna uppfattar skolan som könsneutral och att detta var grunden för Karins motsägelsefulla 
påståenden kring instrumentval (Gannerud, 1999, s. 13-14, 2001, s. 17). Karins påstående 
kring instrumentval blir problematiskt när det jämförs med hennes och Eriks tidigare svar vad 
det gäller el-förstärkta kompgruppsinstrument och flickors och pojkars inställning till att 
(våga) spela dessa. 

Ytterligare en aspekt som vi vill belysa i intervjun är att ordet ”kulturkrockar” används 
för att beskriva pojkars och flickors relationer. Detta ordval tedde sig först överdrivet men när 
vi genom vår observationsstudie sätter det i sitt sammanhang, förstår vi vad Erik menar med 
uttrycket. Eleverna bryter könssegregeringen enbart när läraren med vilja skapar blandade 
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grupper och oftast blir pojken i blandade grupper en sorts ledare fast flickorna är i stark 
majoritet. Idén att flickor och pojkar växer upp i skilda livsvärldar återfinner vi även hos 
Käller (1990) som pekar på det vanliga i att flickor utestängs och att detta i förlängningen för 
med sig att flickor och pojkar utvecklas i för sig olika världar. Deras respektive livsupplevelse 
värderas olika och en könshierarki formas, i vilken flickor som regel nedvärderas och pojkar 
uppmuntras (s. 70-73). 
 

*   *   * 
 
Vi tycker även att det är intressant att de intervjuade lärarna säger att flickorna rent motoriskt 
faktiskt har ett försprång gentemot pojkar i samma ålder. Utifrån ett biologiskt deterministiskt 
synsätt skulle detta faktum leda till att flickorna var den dominerande gruppen i 
musiksammanhang inom den studerade åldersgruppen (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 8-9) (om 
biologisk determinism se vidare ”Relationen mellan kön och genus”). Lärarna berättar att 
pojkarna istället kompenserar sina motoriska svårigheter med mycket vilja och attityd. Att 
flickors andrarang skulle ha biologiska orsaker kan vi således utesluta från detta resonemang. 
Det blir således intressant att ur ett sociokulturellt perspektiv studera hur pojkar uppmuntras 
till att utveckla denna vilja och attityd. 

5.2.5 Skolans vardag 

5.2.5.1 Skolan och jämställdhet 
Eftersom Lpo 94, som vi tidigare påvisat i avsnittet ”Vad säger styrdokumenten om 
jämställdhet och genus?”, påbjuder att skolan skall arbeta för jämställdhet och för att bryta 
traditionella könsmönster, finner vi det intressant att fråga lärarna om hur hög medvetenheten 
kring sådana frågor är på deras skola i allmänhet. Detta leder oss in på fortbildningsfrågor 
samt på frågor om vad det är som informellt diskuteras i lärarrummet.  

På frågan om fortbildningsmöjligheter och om vilka frågor skolan satsar på berättar Erik 
och Karin att lärarna haft fortbildningsmöjligheter inom en mängd områden. Bland dessa 
nämner båda satsningar på IT, samtalet och mötet med elever och föräldrar samt 
ledarutbildningar för arbetslagscheferna. Skolan har dessutom satsat på lokal fortbildning i 
form av att lärarna auskulterat hos varandra. Karin nämner även en större satsning där vissa 
av lärarna fått åka på studieresa till ett annat europeiskt land för att studera deras pedagogik. 
Möjlighet har också funnits till ämnesinriktad fortbildning på högskolenivå för enskilda 
lärare.  

Eftersom varken Karin eller Erik nämner genusområdet som ett möjligt 
fortbildningsområde på skolan, vill vi veta om de känner till regeringens satsning på 
genuspedagogutbildning samt om de själva skulle vara intresserade av att ta del av någon 
sorts fortbildning inom området. På denna fråga svarar både Karin och Erik att de inte tycker 
att detta kändes nödvändigt, eftersom de inte upplever att de har några genusrelaterade 
problem på skolan. Karin menar att  

 
… det är inget problem här. Nu måste man ju inte gå en utbildning i ett ämne bara för att man har 
problem, det är inte så men… utav den anledningen så är det inget som jag skulle prioritera just 
nu. Men det är inte ointressant. 
 

Inte heller Erik vill prioritera fortbildning inom genusområdet just nu, även om det skulle ha 
erbjudits sådan utbildning: 
 

Det är ju lite speciellt här då Eftersom det är så liten andel pojkar kanske inte det slår igenom lika 
mycket … som det är i vanliga fall där det är pojkarna som dominerar och tar all uppmärksamhet 
och resurser och sådär. Här är tjejerna är en starkare grupp i och med att man är så många fler … 
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Det där har vi inte haft nånting om, inga föreläsningar. Det har inte vart uppe internt heller, som 
jag kan minnas. 
 

Båda poängterar även att det faktum att skolan är relativt ny gör att de har andra frågor så 
som skolans organisation att tänka på. Erik berättar att  

 
… det har vart lite full sjå att få nån slags inriktning på verksamheten. Det är först till det här 
läsåret som vi har vuxit klart så det är nu som en organisation börjar sätta sig. Det är såna frågor 
som har känts mer relevanta att få ordning på. 
 

Erik tycker inte att frågor rörande genus och jämställdhet kommer upp särskilt ofta i 
lärarrummet. På samma fråga svarar dock Karin att hon tycker att sådana frågor diskuteras 
mycket. Hon säger även att dessa frågor inte varit särskilt prioriterade eftersom ”vi mår bra 
här” och syftar till det positiva klimat som råder på skolan. 

5.2.5.2 Klassrummet och jämställdhet 
I samband med att Karin får frågor om huruvida de i lärarlaget diskuterar jämställdhetsfrågor, 
berättar hon spontant om konkreta åtgärder på skolan som används för att förbättra 
klassrumssituationen för både pojkar och flickor. 
 

… vi har ju haft flera klasser där vi har kört pojkgrupper och flickgrupper och suttit och samtalat 
så att alla ska få komma till tals. Vi har jobbat ganska mycket med det. 

 
Denna form har använts när syftet varit just att samtala. Karin har dock inte använt ett 
uppdelat arbetssätt i musikundervisningen. Det har däremot Erik gjort. Dessutom berättar han 
om hur han i sitt dagliga arbete som musiklärare försöker motverka traditionella könsroller: 
 

… jag försöker nästan alltid på spellektionerna att få tjejerna att spela först liksom. Att man väljer 
dom så att dom får en chans. Så gör vi så ibland att istället för att dom inte spelar nån gång så 
samlar vi dom som tycker att det är jobbigt i en mindre grupp med bara tjejer så att dom får 
möjlighet att spela. Dom andra får göra andra saker. Så det tycker jag väl att jag försöker att 
motverka på nåt sätt. 
 

Vidare menar Erik att just på denna skola får flickor göra sådant som inte är så ”tjejigt” och 
pojkarna får göra sådant som inte är så ”pojkigt”. Han nämner t.ex. att alla pojkar måste 
sjunga i kören. Båda förklarar att de elever som är duktiga på ett instrument – som av de andra 
eleverna skulle kunna uppfattas som otrendigt eller könskodat – uppmuntras av lärarna. Karin 
nämner en flicka som spelar trummor och en pojke som spelar kyrkorgel och menar att dessa 
elever ”peppas” av omgivningen och att deras spelförmåga även ger hög status bland eleverna 
på skolan. Hon påpekar även att i de situationer där det står och väger mellan två personer 
som ska spela solo i något sammanhang, så tar hon den person som hon anser behöva det mest 
i situationen. Detta val ser hon inte som sammankopplat med kön, utan som ett val baserat på 
individens behov av uppmuntran. Hon säger dock som vi tidigare nämnt under rubriken 
”Elevers beteenden” att hon inte tycker att man i konsertsammanhang kan ”hålla på och tänka 
jämställt”, utan att valet där får avgöras av spelkompetensen. 
 

*   *   * 
 
Karin berättar att det finns strukturella svårigheter med att hinna möta/se varje elev varje dag. 
Hon menar att hon ”… klarar ju inte varje lektion att fundera på alla; det finns inte en chans i 
världen”. Vidare berättar hon om situationer där hon för att skapa lugn och ro, väljer att först 
ägna sig åt pojkarna. Hennes intention är att vara rättvis, men hon förklarar att i 
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vardagssituationen i klassrummet måste hon ofta prioritera pojkarna; ”ja, ja, men jag svarar 
väl på det där så får vi lite lugn och ro”.  

5.2.5.3 Analys av Skolans vardag 
Vi vill diskutera fortbildningsmöjligheter med musiklärarna för att skapa oss en bild av 
huruvida genusrelaterade frågor över huvudtaget är något som diskuterades på skolan. Av 
lärarnas berättelser framkommer att det verkar pågå och har pågått omfattande satsningar på 
olika fortbildningsområden, dock ej genus. Lärarnas förklaringar till detta är att verksamheten 
är relativt nystartad, och att därför rent organisatoriska frågor har behövt lösas först. Vi tycker 
dock att detta argument är ogrundat, eftersom de redan berättat att satsningar gjorts på 
fortbildning om bemötande av elever och samtalet. Då vi inte ser att dessa frågor skulle ha 
mer att göra med grundläggande organisatoriska frågor än vad genus har, förstår vi inte deras 
resonemang. Svaret ges dock av båda de intervjuade lärarna, vilket förvånar oss, eftersom 
skolan nu har funnits i ca sju år. Att tala om organisationen som nystartad håller därför inte 
helt, och vi frågar oss därför om detta är ett svar som ’hängt med’ lärarna under skolans 
uppbyggnad, och som därför fortfarande ges som en legitim anledning till olika frågor. 

Genusproblematik är dessutom inte ett ämne som de båda lärarna känner att de behöver 
prioritera just nu. Inte heller framstår det som ett ämne som diskuteras bland skolans lärare i 
allmänhet. Denna slutsats kommer de fram till på olika sätt. Karin anser att genusfrågor inte är 
ett problem på skolan, dock tänker hon att ämnet i sig inte är ointressant. Eftersom det är så få 
pojkar på skolan menar Erik att flickorna på denna skola är en starkare grupp och att pojkarna 
inte dominerar och kräver lika mycket uppmärksamhet som på vanliga skolor. Därför känns 
inte fortbildning i genusproblematik som en prioritet, menar han. Vi hänvisar till Gannerud 
(2001) som framhåller att det är svårare att upptäcka dolda mönster i en könsasymmetrisk 
miljö än i en mer könsblandad miljö; därför borde det vara lika relevant att diskutera 
genusfrågor i miljöer med hög representation av det ena könet (s. 12). Vi drar slutsatsen att 
flickornas majoritet på den studerade skolan uppfattas som att den kompenserar flickornas 
underordning i genussystemet.  

Att genusområdet är viktigt framgår i alla nationella styrdokument. Där står uttryckligen 
att jämställdhet är en pedagogisk fråga inom vilken lärare således måste fortbilda sig (Prop 
1994/9:164. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet, s. 198ff). Vidare 
finner vi det anmärkningsvärt att skolans musikprofil främst attraherar flickelever. Vi tror inte 
att de intervjuade lärarna inser att detta i sig är ett genusrelaterat problem.  

Även om både Karin och Erik uttrycker att de inte lägger någon högre prioritet vid att 
jobba med genusfrågor, kan vi se att de i sitt dagliga arbete i klassrummet ändå utför en del 
åtgärder för att få flickorna att komma fram. Båda har insett att de genom att i olika 
sammanhang jobba med smågrupper uppdelade efter kön, kan få elever av respektive kön att 
komma till tals och våga prova på i spelsituationer. Erik konstaterar att det inte alltid blir 
någon större skillnad sedan i den större könsblandade gruppen igen, men menar att då har i 
alla fall alla fått prova, och någon kanske vågar lite mer än innan. 

De båda lärarna uppmärksammar tendensen att pojkarna dominerar, men det verkar ändå 
svårt för dem att bryta mönstret eftersom de ’på golvet’ har som främsta mål att lyckas 
genomföra en fungerande musikundervisning (jfr Öhrn, 1990, s. 16-18). Karin känner att hon 
ibland måste prioritera pojkarna för att få lugn och ro. Hon har inte tid eller möjlighet att 
besvara alla elevers påkallande av uppmärksamhet men uttrycker medvetenhet om att 
flickorna är i lika stort behov av den som pojkarna. 

5.3 Sammanfattande analys 
I detta avsnitt vill vi sammanfatta vad vi utifrån vårt syfte kommit fram till. Syftet har varit att 
ur ett lärarperspektiv belysa musiklärares medvetenhet om genusproblematik i 
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musikundervisningen i grundskolan samt lärares syn på musikens betydelse för ungas 
skapande av genusidentitet. För att studera detta syfte har vi haft fyra frågeställningar som 
hjälpt oss att ringa in området. Dessa handlar om att belysa hur musiklärare ser på musikens 
roll som identitetsskapande faktor, och i förlängningen konstruktionen av genus som en del av 
identitetsskapandet. Eftersom Lpo 94 och andra styrdokument förordar att lärare ska 
förebygga att traditionella könsmönster förs vidare, vill vi veta på vilket sätt musiklärarna 
arbetar i undervisningen för att uppfylla detta krav och vilket stöd de får från skolledningen 
för att arbeta med genusfrågor. Dessutom undrar vi hur musiklärarna ser på sin egen roll som 
förebild för eleverna samt hur de tror att elever påverkas av förutfattade meningar om vad 
som är manligt/kvinnligt beteende. 
 

*   *   * 
 

Lärarnas medvetenhet om genusproblematik kan sammanfattas som att de i specifika frågor är 
medvetna om att det finns skillnader i pojkars och flickors beteenden samt att det i samband 
med musik finns många könskodade områden, såsom instrument och musikgenrer. Dessa 
skillnader konstateras av lärarna men problematiseras inte i någon högre utsträckning. Vi 
upplever att det finns en inställning präglad av ”det bara är så” och att de undviker att lyfta 
upp den genusproblematik de faktiskt kan urskilja till reflektion. Detta kan exemplifieras med 
att Karin på frågan om könskodade instrumentval svarar att eleverna i allmänhet inte har 
några förutfattade meningar om sådant, men ändå ger specifika exempel på hur t.ex. sång är 
ett könskodat område som ger flickor som är bra på att sjunga hög status. Erik går oftast 
djupare i sin analys och kan se samhällets genusordning avspeglas även i klassrummet. Han 
berättar om tillfällen då han försökt motarbeta traditionella könsmönster. Detta har han gjort 
genom att dela upp klassen i rena flickgrupper eller genom att pusha flickorna till att spela 
först på instrumenten på lektionerna. Ändå får vi intrycket att han inte medvetet reflekterar 
över sin undervisning ur ett genusperspektiv. Vi drar denna slutsats eftersom det verkar som 
att han börjar analysera situationen först när vi ställer en fråga rörande varifrån elever får 
föreställningar om manligt/kvinnligt. 

Både Karin och Erik ger intryck av att de anser att de inte ’behöver’ vara 
genusmedvetna eftersom det är så få pojkar på skolan. De inser inte att man med ett 
genusperspektiv inte bara kan få upp ögonen för likheter eller skillnader mellan män och 
kvinnor, utan att man också kan lyfta fram till synes könsneutrala strukturer och se dem i ett 
nytt sammanhang (jfr Gannerud, 2001, s. 12). Föreställningar kring genus och normer kan 
vara mycket vanligt förekommande men är svårare att upptäcka på en arbetsplats med mycket 
asymmetrisk könsfördelning (Ibid.). Bara det faktum att det främst är flickor som söker sig till 
denna skola med musikprofil är en genusfråga, vilket vi får intryck av att de intervjuade 
lärarna inte har tänkt på, då de förklarar att skolan inte har några genusrelaterade problem. 

Vi tolkar det som att lärarna inte inser den fulla konsekvensen av genus betydelse för 
elevers beteenden i samband med musik. Detta kan vägas mot att det finns forskning som 
antyder att all ny information som vi mottar om andra människor och deras beteenden först 
och främst tolkas i termer av genusnormer (Bem i Hargreaves, Miell & MacDonald, 2002, s. 
2). Detta får till följd att elevers självdefinitioner som pojkar eller flickor bildar grunden för 
alla andra konstruktioner som de använder för att uttrycka sin identitet (Ibid.). Sålunda borde 
vi kunna dra slutsatsen att även elevers beteenden och deras upplevda förväntningar på sig 
själva och andra i en musikundervisningssituation förmodligen präglas av traditionella sätt att 
tänka om vad som enligt normen är passande kvinnligt/manligt beteende i förhållande till 
musik/musikutövande. I vissa specifika frågor inser dock de intervjuade lärarna musikens 
betydelse för ungas skapande av genusidentitet, t.ex. då Erik berättar om hur pojkar lyssnar på 
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hård och aggressiv musik medan flickor påverkas av de ideal som musikbranschens kvinnliga 
stereotyper visar; att vara vän och till lags (jfr Green, 1997; McClary, 1991). 

En av våra frågeställningar syftar till att belysa hur lärarna tror att elever påverkas av 
förutfattade meningar om vad som är manligt/kvinnligt beteende. På ett allmänt plan tror 
Karin att eleverna inte har sådana föreställningar vilket hon nämner i frågan om instrumentval 
(jfr Nandra, 2005). En anmärkningsvärd motsägelse till detta påstående är dock hennes egen 
förklaring om hur hon tror att det är bra för eleverna att få se henne som en kvinnlig förebild 
vad det gäller gitarrspel, eftersom det kan vara viktigt att ge eleverna förebilder vad gäller 
könskodade instrument. Erik däremot ser att eleverna är påverkade av olika musikstilars 
konnotationer vilket i musikundervisningen t.ex. leder till att pojkar känner sig mer hemma 
med el-förstärkta instrument (jfr Dibben, 2002; Green, 1997). Könskodade musikaliska 
meningar återspeglas på musiklektionerna som en reflektion av samhället utanför (Green, 
1997, s. 229). På den studerade skolan får alla elever lära sig att spela alla kompinstrument 
samt sjunga i kör. På så sätt är skolan ett föredöme för jämställd musikundervisning. 
Självklart kan flickor spela rock, precis som pojkar kan dansa, men steget dit måste 
kompliceras och reflekteras över av lärarna (Green, 1997, s. 257). Vi menar att det då inte är 
hållbart att alltid oreflekterat låta enbart pojkar synas vid de statusfyllda kompinstrumenten 
vid offentliga uppspel. 

Vi menar att skolan saknar genustanken i sin verksamhetsplan och lärarna verkar inte ha 
reflekterat över sin undervisning utifrån ett genusperspektiv. De berättar dock båda att ”vi mår 
bra” och syftar på att det råder en fri och öppen atmosfär. Det vi här vill belysa är att även 
bakom en välmående organisation finns dolda strukturer och normer som lärarna i vardagen 
inte tänker på (jfr Gannerud, 2001, s. 12). 

Båda lärarna ser att deras arbete är viktigt vad gäller att vara en förebild för eleverna. 
Intressant är att de båda nämner omsorgsaspekter när de pratar om sin roll som lärare, mer än 
att betona betydelsen av att de ska lära ut ämnesspecifika kunskaper. Erik pratar mycket om 
att vara en förebild men tror ändå inte att eleverna identifierade sig med honom. Denna 
koppling gör Karin men ger ändå inte ett entydigt svar då hon å ena sidan svarar att det är 
”självklart” att det har betydelse om hon är kvinna eller man i klassrummet men å andra sidan 
klargör att lärarens personliga egenskaper är viktigare än könet. Genusaspekten på frågor om 
lärarrollen får Karin att backa från sina först uttalade påståenden och lärarrollen framställs 
åter som könsneutral.  

Vi tolkar det som att de intervjuade lärarna inte har dragit paralleller mellan vad Lpo 94 
säger om lärarens uppdrag att motverka traditionella könsmönster och deras egen 
musikundervisning. Trots att de berättar att dessa dokument spelar en viktig roll så är detta 
inga frågor de själva har fokuserat på. Inte heller skolan som helhet lyfter upp 
genusproblematik genom att ta upp frågan till allmän diskussion eller genom att erbjuda 
fortbildning inom området. Skolans lokala styrdokument nämns som viktiga av lärarna men vi 
tolkar det som att skolans musikaliska verksamhet ändå strider mot skolans egna pedagogiska 
principer: På friskoleföreningens hemsida tydliggörs som en av nio pedagogiska principer att 
skolan ska ta avstånd från varje form av elitism och att alla ska få stå på scenen. Vi blir därför 
förvånade då både Karin och Erik uttrycker att det i samband med konserter är så viktigt med 
de unga musikelevernas spelförmåga. Då det framgår att det mest är pojkar som kommer fram 
i dessa sammanhang undrar vi vilka signaler detta ger till eleverna på skolan. Vilka instrument 
framstår som mest användbara, viktiga, statusfyllda och ger mest uppmärksamhet? Vem vågar 
ta plats? Vilka får känna tillhörighet i ett musikaliskt sammanhang? Svaret på dessa frågor 
enligt Eriks och Karins berättelser om skolans konserter blir att det är pojkarna och 
kompinstrumenten som står i fokus. 
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5.3.1 Reflektioner över resultat och analys 
Att de båda lärarna själva är del av rådande genusordning gör att det ibland blir svårt för dem 
att se normerade mönster. Detta kan vara en orsak till att de när de får våra frågor delvis 
svarar motsägelsefullt, då en del av dessa mönster inte har lyfts upp till ytan förut. Dessa 
motsägelser kan illustreras av följande modell:  
 
Erik anser sig vara en förebild för 
eleverna 

men han tror inte att de identifierar sig med 
honom. 

Karin anser sig vara en kvinnlig förebild 
i spel på manligt kodade instrument 

men hon tror inte att eleverna har förutfattade 
föreställningar om manligt/kvinnligt i 
samband med instrumentalspel. 

Karin tycker att pojkar och flickor är 
olika och att skolan är en viktig del i 
deras skapande av en genusidentitet 

men hon tycker att skolan är viktig för 
identitetsskapandet i bemärkelsen ”vilken 
person man blir” (könsneutralt), inte för om 
eleven blir man eller kvinna. 

Båda säger att de inte har några 
genusrelaterade problem på skolan, för 
de har så få pojkar på skolan 

men kommer fram till att det är pojkarna som, 
trots sin minoritet, dominerar i klassrummet 
och på skolans konserter. 

Karin menar att det är ”självklart” att det 
spelar roll i klassrummet om hon som 
lärare är man eller kvinna 

men hon vill inte ge exempel på vad skillnaden 
skulle vara om hon vore man, utan 
framhäver då i stället de individuella 
karaktärsdragens betydelse. 

Båda påpekar att de nationella 
styrdokumenten är mycket viktiga för 
hur de planerar sin undervisning 

men de blandar ihop vad som står i dokumenten. 

Erik säger att skolans lokala 
verksamhetsplan är det dokument som 
skolans verksamhet skall utgå från  

men vi vet att skolans verksamhetsplan ännu 
inte är färdigformulerad och att dess 
värdegrund skall vara färdigskriven först 
under 2007. I skrivande stund finns inga 
begrepp så som ’demokrati’, ’mångfald’ 
eller ’jämställdhet’ i dokumentet. 

Karin säger att en del av hennes uppdrag 
som lärare är att lyfta elever och ser där 
en möjlighet genom musiken 

men hon gör ingen koppling till att detta skulle 
kunna gälla att ”tänka jämställt” vid val av 
instrumentalister till kompgruppen vid 
konserter.  

Friskoleföreningen klargör i sina 
’pedagogiska principer’ på skolans 
hemsida att de tar avstånd från alla 
former av elitism och att alla ska få 
möjlighet att stå på scen 

men vid val av instrumentalister till konserter 
som ska visas upp inför andra talar både 
Erik och Karin om vikten av 
spelskicklighet och att de väljer de elever 
som är drivna. 

 
Även om vi genom ovanstående tabell åskådliggör att svaren kan ses som delvis 
motsägelsefulla, tror vi oss i sammanhanget ha kunnat avgöra huruvida ett svar var 
tillrättalagt i stunden och påverkat av könsvariabelns känslighet, eller om svaret är något som 
lärarna verkligen står för. Kvale (1997) menar att vid kvalitativa studier är resultatets 
trovärdighet beroende av forskarens hantverksskicklighet och kritiska förhållningssätt vad 
gäller att tolka vad resultaten säger (s. 218) (se vidare ”Intervjuns reliabilitet”). Vi är 
medvetna om att vi själva, i likhet med de intervjuade lärarna, är en del av rådande 
genusordning och att vi därför kan ha färgat vår tolkning med våra subjektiva värderingar. Det 
är ibland små subtila aspekter som tolkas och det är möjligt att någon med en annan fokus 
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hade sett annorlunda på situationen. Vi tror dock att vi med hjälp av ett reflekterande 
förhållningssätt samt all den tidigare forskning, styrdokument och teoribildningar vi tagit del 
av inför studien ändå har kunnat hålla oss på en objektiv nivå (jfr Kvale s. 85 & 218). 

Då vi här sammanfattar resultatet av vår studie, finner vi att vi gjorde klokt som väntade 
så länge som möjligt med att avslöja vår egentliga fokus på genusfrågor. Vi ser i efterhand att 
vi fått mycket information angående skolans genusordning även före det att lärarna fått veta 
vilket ämnesområde vi intresserat oss för mer exakt. I vår analys av intervjuerna kan vi se att 
lärarna efter att de får veta att vi fokuserar på genusproblematik ger mer tillrättalagda och 
defensiva svar, eller framställer skolan som könsneutral (jfr Gannerud, 1999, 2001). Något vi 
uppfattar i intervjun med Karin är att hon mycket tydligt framhåller att hon inte ser olika på 
sina elever efter kön. I sin beskrivning av specifika situationer lägger hon ändå fram 
könsspecifika exempel på pojkars/flickors skilda beteenden. Könsvariabeln blir således viktig 
i en konkret kontext men förnekas i mer allmänna frågor. 

Angående studiens generaliserbarhet kan vi säga att även om den studerade 
populationen är liten, så stämmer lärarnas svar i hög grad överens med vad som framkommit i 
tidigare forskning. I efterhand kan vi också säga att även om den undersökta skolan inte är ett 
tvärsnitt av alla skolor i Sverige i den bemärkelse att den är en friskola med musikprofil, så 
kan vårt resultat sägas stämma väl överens med vad tidigare mer omfattande undersökningar 
kommit fram till (jfr Dibben, 2002; Gannerud, 1999, 2001; Green, 1997; Käller, 1990; 
McClary, 1991; Örhn, 1990, 2002 m.fl.). Vi tror därför att resultatet är tillförlitligt och har 
hög generaliserbarhet och att resultatet gäller även för andra skolor än vad vi studerat, t.ex. 
många kommunala skolor. 

Vad som sammanfattande kan sägas om utfallet av intervjusituationen är att de båda 
lärarnas reaktioner på våra frågeställningar skiljer sig något. Vi uppfattar att Karin ofta söker 
efter ’rätt’ svar, medan Erik svarar mer utifrån sin egen förståelse av frågan utan att fundera så 
mycket på vad som är korrekt. Han utgår mer från en egen upplevd konkret erfarenhet från 
klassrummet. (Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för manligt/kvinnligt beteende, men 
vi har inte närmare analyserat den aspekten.) Vi upplever även att Karin i högre grad än Erik 
tycker att det är svårt att prata om musikundervisningen ur ett genusperspektiv. Under vissa 
delar av intervjun kommer svaren lite för snabbt, nästan som en avbrytning och vi tror på 
grund av detta att hon går i försvarsställning inför ämnet och därför gång på gång vill 
framställa skolan som könsneutral. 

 
*   *   * 

 
Som svar på vårt syfte där vi ur ett lärarperspektiv velat belysa musiklärares medvetenhet om 
genusproblematik i musikundervisningen i grundskolan kan vi i korthet sammanfatta det som 
att de intervjuade musiklärarna på könsspecifik nivå är medvetna om genusproblematik. På en 
mer allmän nivå har Erik reflekterat djupare än Karin men ingen av dem kan sägas vara 
genusmedveten i någon högre utsträckning.  

Vad gäller musiklärarnas syn på musikens betydelse för ungas skapande av 
genusidentitet kan vi se att både Karin och Erik drar paralleller där de visar att musiken har 
stor betydelse för ungas identitetsskapande och de kan se att musik kan vara genusmärkt. Vi 
ser att Karin lättare tar skolans genusregim i musikundervisningen för given, medan Erik 
problematiserar traditionella könsmönster och genusordningens betydelse för normerna i 
klassrummet. Erik reflekterar även över att musikbranschens förebilder kan ha betydelse för 
elevernas skapande av genusidentitet, då eleverna identifierar sig med sina musikaliska 
förebilder. 
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6. Diskussion 
Genusperspektivet är det perspektiv vi valt för att som uttolkare av verkligheten kunna 
fokusera på musiklärares medvetenhet om pojkars och flickors skilda beteenden i 
musikundervisningen samt på lärares syn på musikens betydelse för ungas skapande av 
genusidentitet. Som vi ovan konstaterat i den sammanfattande analysen saknas en högre 
medvetenhet i genusfrågor hos de intervjuade musiklärarna. De drar paralleller mellan musik 
och identitetsskapande och de ser att musik kan vara genusmärkt. Vi ser en viss skillnad på 
Karins och Eriks sätt att reflektera kring kopplingarna mellan genusidentitet och musik. 
Karins reflektioner går endast obetydligt förbi en vardagsförståelse av genusproblematik i 
samband med musik, medan Erik i högre grad problematiserar sambanden mellan musik, 
genus och identitet. 

Den studerade skolan beskrivs av lärarna och uppfattas av oss som en välmående skola. 
Lärarna poängterar detta genom att berätta att ”vi mår bra här” och det positiva klimatet 
märktes då vi steg in på skolan. Musikundervisningen bedrivs på hög nivå av engagerade 
lärare för barn och ungdomar i grundskoleåldern. Även bakom välmående organisationer 
finns dock strukturer som är svåra att uppmärksamma i vardagen (jfr Gannerud, 2001, s. 12). 
Genusperspektivet gör att även en till synes problemfri miljö kan analyseras och 
problematiseras. Detta är ett verktyg för att komma åt processer som är dolda i vardagen 
(Ibid.). För att diskutera de intervjuade musiklärarnas syn på genusproblematik, vill vi knyta 
an till de tidigare nämnda teorier som utgjort det raster genom vilket vi analyserat 
intervjuerna. 

För att förklara hur genusordningen kommer till uttryck i musikundervisningen i skolans 
genusregim, kommer vi att diskutera resultatet utifrån de tre kategorierna symboliskt, 
strukturellt och individuellt genus (jfr Gannerud, 1999, 2001; Harding, 1986). De tre 
begreppen utgår från Hardings (1986) teori om hur genus skapas på dessa tre nivåer (s. 18ff). 
I likhet med Käller (1990) ser vi det som att Hardings teori på två av nivåerna sammanfaller 
med Hirdmans två principer (Käller, 1990, s. 35-37). Detta samband utgörs av att Hirdmans 
princip om isärhållande av könen stämmer överens med Hardings idé om genusbildande på 
strukturell nivå, t.ex. genom arbetsdelningen mellan könen, vilken skapar hierarkier. Den 
individuella nivån överensstämmer med konsekvenserna av Hirdmans påstående att mannen 
utgör norm, varigenom flickor fostras till andrarang (Ibid.). Vi ser det som att genus på en 
symbolisk nivå är en förutsättning för skapandet av strukturellt och individuellt genus, då 
symboliska handlingar kan användas för att legitimera ett ’normalt’ tillstånd på strukturell 
nivå, såsom arbetsdelningen. Vidare skapas individuellt genus utifrån de signaler som ges på 
symbolisk och strukturell nivå. Betydelsen av symboliskt genus för skapandet av det 
individuella anser vi är så pass stor att det är svårt att särskilja dessa två nivåer av 
genusskapande utan att redogöra för deras förhållande till varandra.  

Nedan diskuterar vi därför först symboliskt genus för att i nästa avsnitt förklara 
sambandet mellan symboliskt och individuellt genus. Vi diskuterar dock strukturellt genus i 
ett nytt separat avsnitt. Vi kan se att de olika genusnivåerna – och därmed normer – 
upprätthålls genom olika härskartekniker, vilket åskådliggörs genom Ås och Millers teorier i 
avsnittet ”Härskartekniker i skolan” (Miller i Cwejman, 1991, s. 98; Ås i Käller, 1991, s. 33-
37) (för vidare förklaring av teorierna se vidare ”Om genusforskning”). Vi avslutar 
diskussionen med några sammanfattade reflektioner över möjlig framtida forskning, 
reflektioner över de konsekvenser som skolan genusregim innebär för samhället utanför samt 
till sist några tankar om vad vi tror krävs för att normen ska brytas. 
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6.1 Symboliskt genus 
Föreställningar om symboliskt genus kommer till uttryck i samhället, återspeglas i musiken 
och förs in i klassrummet på musiklektionerna. Vi kan se hur dessa symboler för genus 
kommer till uttryck via ideologier, symboliska handlingar, normer, upprätthållande av myter 
och kulturella uttryck (jfr Käller, 1990, s.37). Genom våra observationer men framförallt 
genom lärarnas berättelser i intervjuerna har vi fått ta del av hur detta sker på den studerade 
skolan. 

För att börja med stora generella mönster, vill vi påvisa att samhällets övergripande 
’ideologier’ tar sig uttryck i skolans styrdokument. Genom t.ex. Lpo 94 anges den nu rådande 
politiska viljeriktningen för skolans arbete. Eftersom tanken om jämställdhet genomsyrar Lpo 
94 utgör det en symbolisk handling om enskilda lärare inte uppmärksammar dessa frågor. Att 
inte uppmärksamma genusfrågor menar vi sänder ut signaler om att läraren antingen inte 
håller med om det styrdokumenten förordar, eller att läraren inte ser dessa frågor som viktiga 
(se vidare ”Vad säger styrdokumenten om jämställdhet och genus?”).  

Från skolledningens sida blir det ett symboliskt ställningstagande att inte tala om 
genusfrågor eller att inte erbjuda fortbildning i ämnet. Detta ställningstagande kan tolkas som 
att genusfrågan är oviktig eller att rådande genusordning är helt accepterad och ’normal’. Rent 
praktiskt i de studerade lärarnas vardag, kan oövertänkta handlingar bli symboliska 
ställningstaganden för de genus- och maktförhållanden som råder på skolan. Detta sker t.ex. 
vid val av instrumentalister till konserter då lärarna fokuserar på spelförmåga i stället för att, 
som skolans pedagogiska principer påbjuder, motverka elitistiska tendenser och jobba för att 
alla ska få komma fram. 

Detta blir även till ett strukturellt problem, med sned arbetsdelning till följd, då de som 
kommer fram och får synas mest är pojkar i kompgruppen. Den symbolik som sänds ut 
handlar dels om vilka instrument som ger status (i konsertsammanhang el-förstärkta 
instrument/kompinstrument), dels om att det är svårare att synas för flickorna trots att de är i 
majoritet på skolan. Denna symbolik stärker normen i gällande genusordning där män, enligt 
Hirdmans principer, innehar en överordnad position (Käller, 1990, s. 33ff). Vi ser här alltså 
hur strukturellt och symboliskt genus hänger ihop. 

6.2 Relationen mellan symboliskt och individuellt genus 
Vi ser även kopplingar mellan symboliskt och individuellt genus. Normativa värderingar och 
upprätthållandet av myter gör att det symboliska genus som förmedlas i samhället, av t.ex. 
musikbranschen, internaliseras av individen som således gör dessa värderingar till sina egna. 
Individuellt genus kan utgöras av en individs uppfattning om sin egen identitet i förhållande 
till andra. Ur de sociala relationer som uppstår skapas överordningar och underordningar som 
individen måste förhålla sig till (Käller, 1997, s. 37). 

Musikundervisningen är genom musikgenrer och könskodade instrument medskapare av 
symboliska föreställningar om genus (jfr Dibben, 2002; Green, 1997; McClary, 1991). Dessa 
kulturella uttryck för vad genus är bevarar normer för vad som anses vara ett 
manligt/kvinnligt uttryck i musiken. Erik reflekterar över hur dessa normer förs vidare då han 
berättar om hur pojkars identitetsskapande påverkas av den musik de lyssnar på. Han säger att 
den musik pojkar dras till ofta är hård och aggressiv. Således vill pojkarna få ut sådana uttryck 
ur instrumenten, vilket till stor del förklarar deras instrumentval. Detta stämmer väl överens 
med ’rockstjärnan som myt’ och kan tänkas påverka pojkars identitet på ett individuellt plan. 
”Maskulinitets-fantasin” som hårdrocken iscensätter blir ett medel för pojkar att ta del av en 
maskulin maktsfär (Walser i Dibben, 2002, s. 128). Flickorna däremot tar till sig de symboler 
som sänds ut av musikbranschens kvinnliga stereotyper, vars ideal enligt Erik är att vara 
vacker, vän och till lags. Vi tolkar det som att manliga musikutövare lättare har möjligheten 
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att var utåtagerande medan kvinnliga musikutövare lätt hamnar i fällan av att vara 
objektifierade och till lags. Flickor bygger in en symbolisk bild av vad kvinnlighet är i sitt 
individuella genus, utifrån de musikaliska förebilder som Ruud (1997) kopplar samman med 
Barbiedockan. Den yttre imagen av skönhet är för många flickor viktigare än musikens 
uttryck. Alla musikutövare faller inte in under de mönster som här beskrivits angående 
kvinnligt/manligt musikutövande, men det är så normen och myten om kvinnligt/manligt 
musicerande till stor del ser ut – och därmed musikens symboliska genus (jfr Dibben, 2002; 
Green, 1997; McClary, 1991; Nandra, 2005; Ruud, 1997). 

Vi vill poängtera att lärarens roll som förebild för eleverna framstår som mycket viktig. 
De kommer genom symboliska handlingar att påverka eleverna i deras uppfattning om vad 
som anses vara ett accepterat kvinnligt/manligt beteende (jfr Berg, 2005, s. 21). Karin tror 
t.ex. att hon som kvinnlig lärare skulle kunna framstå som en musikalisk förebild och att hon 
därigenom skulle kunna bidra till att bryta könsstereotypa mönster genom att greppa gitarren. 

De båda lärarna reflekterar upprepade gånger kring pojkars och flickors inställning till 
musik och förmåga ta för sig i klassrummet. Vad de ofta poängterar är att flickorna verkar 
räddare än pojkarna inför spel på el-förstärkta instrument och trummor. Erik sätter detta i 
samband med att han tror att flickorna känner en osäkerhet inför pojkarna. Eftersom pojkarna 
är de som lyckas få uppmärksamhet så stärks deras självförtroende; de blir bekräftade och 
”stiger i graderna” (Ruud, 1997, s. 98). Vi menar att detta får till följd att flickor bygger in en 
form av underordning baserat på kön i sin individuella genusidentitet och det är således inte 
deras kompetens eller spelförmåga som hindrar dem från att våga (jfr Diamond & Moisala, 
2000, s. 8; Käller, 1997, s. 20). 

Som vi ovan har beskrivit har musik makt att påverka människors identitetsskapande 
och deras uppfattningar om symboliskt genus. Eftersom normerna i samhället och i musiken 
är så starka vad det gäller traditionella könsroller internaliserar barn och ungdomar dessa 
symboler och gör dem till del av sin egen identitet. Vi vill poängtera att musikens – och andra 
konstnärliga uttrycksformers – möjlighet att förändra normer och samhällsvärderingar inte bör 
underskattas (jfr Cook, 2000). Genom konsten har människan genom århundraden kunnat 
utforska genus- och maktpositioner genom fantasin (genom t.ex. musikaler, musik-shower, 
drag-shower, operor och karnevaler, vår anm.) (Dibben, 2002, s. 130). Iscensättandet av en 
annan verklighet förblir endast ett spel och individerna behöver inte vara rädda för att frångå 
normer och därmed riskera uteslutning ur ett socialt sammanhang (Ruud, 1997, s. 117). Vi 
tänker oss att musikundervisningen, mer än den framstod att göra på den studerade skolan, 
skulle kunna användas till att ställa värderingar på ända. Musik kan hjälpa elever att göra val 
utan att konsekvenserna behöver bli verkliga. Musiken som estetisk aktivitet skulle kunna 
utgöra en ram för utprövandet av identitet som liknar lekens ”som om”-framställningar 
(Ibid.). 

Vi ser flera tecken i våra intervjuer med lärarna på att symboliska föreställningar om 
genus är så pass inbäddade i normen för accepterat manligt/kvinnligt beteende att det är svårt 
att upptäcka dem. Detta blir tydligt i Karins resonemang då hon upprepade gånger omnämner 
kvinnliga och manliga beteenden som personliga karaktärsdrag och inte som sociokulturellt 
skapade identiteter. I vissa sammanhang talar hon om tydliga skillnader mellan 
manligt/kvinnligt medan hon i nästa stund fastställer att hon först och främst ser personer som 
individer. Att dessa individer har skapat ett individuellt genus påverkat av symboliska 
föreställningar ligger långt ifrån hennes sätt att resonera. 

6.3 Strukturellt genus 
Genus på ett strukturellt plan har att göra med segregations- och dominansprocesser 
varigenom det uppstår en segregerad könsarbetsdelning. Detta leder i sin tur till en social 
organisering där könsroller och attityder spelar stor roll. Segregations- och dominansprocesser 
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utgör en grund för samhällets genusordning och leder vidare till reproduktion av könsroller 
(jfr Käller, 1997, s. 37). Samhällets genusordning upprätthålls inom olika organisationer, så 
som skolan, av en genusregim som institutionaliserar könsroller på ett strukturellt plan 
(Gannerud, 1999, s. 9ff; 2001, s. 15ff). 

Den tydligaste formen av segregerad arbetsordning på den studerade skolan förefaller, 
enligt de intervjuade lärarnas berättelser, uppstå vid konserter och uppspel. Detta är något som 
sammanfaller med samhällets genusordning, då män traditionellt hör hemma i den offentliga 
sfären och förväntas ta större plats än kvinnor i det allmänna rummet (Gannerud, 1999, s. 15-
17, 2001, s. 17-20 & 44-46; Käller, 1990, s. 17; Bjerrum, Nilsson & Larsen i Öhrn, 1990, s. 
9). Vi kan vidare se att arbetsordningen är ett resultat av den dominansprocess som leder till 
flickors underordning gentemot pojkar. Att pojkar dominerar utrymmet i klassrummet såg vi i 
våra observationer och detta är även något som framhålls av lärarna.  

Flickor och pojkar försöker hela tiden skapa sin identitet genom att ta avstånd från det 
motsatta könet och därmed bekräfta sin femininitet respektive maskulinitet. De försöker att 
inte bli förknippade med något som har ’fel’ könskodning. Detta leder till ett isärhållande av 
könen (jfr Hirdman i Käller, 1990, s. 33ff). Trots att flickor och pojkar ständigt möts i skolan 
så utvecklas många av dem i för sig skilda världar. Inom respektive värld förstärks 
könsnormen och en hierarki formas i vilken manliga attribut värderas högre. Flickor får 
därmed svårt att komma fram på grund av pojkars dominans (Käller, 1990, s. 70-73). Vi ser 
det som att formandet av genus på strukturell nivå gör att flickor skapar ett individuellt genus 
som baseras på deras upplevelser av andrarang, vilket vi utifrån lärarnas berättelser kan se 
leder till en rädsla hos flickorna att ta plats i klassrummet. Detta förklaras i termer av att 
flickor ibland inte vågar sätta sig framför trummorna eller att pojkar har lättare för att spela på 
bullriga instrument. Därmed ser vi att könsmönstren har reproducerats – pojkarna får spela 
mer vid konserttillfällena eftersom det är de som har vågat prova på kompinstrument och har 
tagit för sig av musikundervisningen, medan flickorna genom dominansmarkeringar och 
segregation hamnar i skymundan. Karin konstaterar att det som ger en flicka hög status – att 
vara fantastiskt duktig på att sjunga – inte är detsamma som ger en pojke hög status, vilket vi 
ser som ett uttryck för att pojkar och flickor växer upp i delvis åtskilda världar med skilda 
normsystem. 

Pojkarnas dominans tar sig ibland ett sådant uttryck att Karin menar att hon känner sig 
tvungen att besvara deras krav på uppmärksamhet först, för att överhuvudtaget kunna bedriva 
musikundervisning i lugn och ro. Hon menar att läraren måste ägna mer tid åt pojkarna. 
Därigenom ser vi att dominansprocessen – som leder till segregation – stärks och flickorna 
vänjer sig vid ett strukturellt genus i vilket det för flickor ingår att vänta på sin tur.  

Vissa åtgärder utförs av lärarna för att bryta pojkarnas dominans, så som 
särundervisning för flickorna, men lärarna menar ändå att de inte har några genusrelaterade 
problem på skolan. Karin och Erik ser att det råder en viss segregation i klassrummet men 
eftersom de har så få pojkar på skolan har de svårt att se att strukturellt genus är något som de 
behöver diskutera på skolan. Genusregimen och dess struktur i skolan framstår som dold för 
dem eftersom de anser att flickornas majoritet gör att de har en starkare ställning än flickor på 
andra skolor. Strukturellt genus är svårt att upptäcka i en organisation med mycket 
asymmetrisk könsfördelning, så som på den undersökta skolan (jfr Gannerud, 2001, s. 12). Vi 
ser det som att pojkarnas låga antal på skolan kan få till följd att skolans musikprofil 
sammankopplas med tanken att musik kan uppfattas som ett ämne med feminina 
konnotationer (McClary, 1991, s. 17). På så sätt skulle denna symboliskt feminina 
könskodning av ämnet vara anledningen till att få pojkar söker sig dit (om ämnets 
könskodning se vidare ”Tillbaka till klassrummet – sammanfattning”). 
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6.4 Härskartekniker i skolan 
För att praktiskt se hur de tre olika nivåerna av genus skapas vill vi visa att normen i praktiken 
upprätthålls genom de härskartekniker som används som dominansmedel i genussystemet, 
vilket Ås och Millers teorier visar (Cwejman, 1991, s. 98; Käller, 1990, s. 33-37) (om 
härskartekniker se vidare ”Relationen mellan genus och makt”).  

Vi är medvetna om att ett ord så som härskarteknik är ett kraftigt ord att använda om 
pojkars och flickors relationer i grundskolan. Vi vill därför klargöra att den överordnade 
gruppen inte alltid medvetet utför dominansmarkeringar (Käller, 1990. s. 33-37). Däremot 
menar vi att skolan som institution har ett annat sorts ansvar än eleverna själva att se till att 
dessa mönster åskådliggörs och motverkas. Om genusproblematik inte uppmärksammas av 
skolledningen, t.ex. genom fortbildning och uppmuntran till diskussion, anser vi att det kan 
ses som en form av ’undanhållande av information’ från lärare och därmed deras elever. Detta 
kan ses som en av Ås myntade härskartekniker (Ibid.). Då lärare anses vara viktiga som 
förebilder för eleverna, menar vi att deras medvetenhet om genusfrågor är avgörande för att 
motverka traditionella könsmönster och viktig för elevers skapande av en genusidentitet (jfr 
Berg, 2005, s. 21). 

Att utöva makt hänger samman med att ha bättre tillgång till gemensamma resurser 
(Käller, 1990, s. 19ff). Hur detta förhållande kan förstås utifrån situationen på den studerade 
skolan åskådliggörs bl.a. av den sneda könsfördelningen på de statusfyllda kompinstrumenten 
på skolans konserter, vilket Karin och Erik berättar om. I dessa situationer är det pojkarna 
som har bäst ”tillgång till de gemensamma resurserna”, vilket utifrån Ås teorier kan ses som 
en form av ’osynliggörande’ av flickorna (jfr Ibid.). Detta är även den härskarteknik som 
uppstår via dominansprocessen i klassrummet, då pojkar är bättre på att påkalla lärarens 
uppmärksamhet än vad flickorna är. Detta är vad de intervjuade lärarna berättar om då de 
uttrycker att pojkar är mer krävande och låter mer. Karin och Erik berättar även att många 
flickor verkar rädda och osäkra vad gäller spel på instrument och vad gäller att ta plats i 
klassrummet. Erik nämner särskilt att detta verkar vara en osäkerhet inför pojkarna. Vi tolkar 
det som att en sådan osäkerhet är sprungen ur den dominansprocess som hela tiden pågår i 
skolan. Vi finner stöd i Källers (1990) resonemang för att flickornas osäkerhet är baserad på 
upplevelser av att ha blivit ’förlöjligade’, vilket är en annan av Ås härskartekniker (jfr s. 70). 
Ett exempel på detta skedde under observationerna då en pojke ifrågasatte en flickas spel på 
elgitarren. Vi uppfattade kommentaren som en form av förlöjligande och menar vidare att 
sådana ifrågasättande kommentarer får till följd att osäkerhet skapas hos personen som inser 
att han/hon brutit en norm och därmed är ’onormal’. I och med sådana värderande uttalanden 
känns det tryggt att återgå till gällande norm och detta är en anledning till att genusnormer är 
så svåra att bryta (jfr Diamond & Moisala, 2000, s. 11; Myndigheten för skolutveckling, s. 10; 
Ruud, 1997, s. 128).  

Av Ås härskartekniker vill vi till sist åskådliggöra vad ’objektgöring av kvinnor’ får för 
konsekvenser i klassrummet. Här är det Erik som drar parallellen att musikbranschens 
kvinnliga förebilder speglar det ideal som råder i samhället som helhet och att detta ideal 
sedan återspeglas på musiklektionerna. Detta sker då flickor uppfattar att kvinnoidealet är att 
var ”vacker, vän och till lags” och därigenom har svårt att erövra ett självsäkert 
förhållningssätt till spel på kompinstrument. Vi ser här en likhet med en av Millers teorier 
rörande dominans som gör gällande att den underordnade gruppens ’handlingsfrihet’ är 
begränsad (i Cwejman, 1991, s. 98). Detta stämmer väl in med en lång historia som gör 
gällande att kvinnliga musiker ska vara passiva, självutplånande och beskedliga. I detta ideal 
stämmer vissa instrument in bättre än andra (jfr Ruud, 1997, s. 132-135; Green, 1997, kap. 5, 
6 & 9).  

Flera gånger i studien ser vi att tillstånd som egentligen är sociokulturellt skapade – så 
som föreställningar om genus är (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 5) – av Karin framställs som 
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naturliga, statiska och oföränderliga, t.ex. då hon säger: ”Sen är ju pojkar, dom liksom, pojkar 
och flickor olika …” (jfr ’biologisk determinism’, se vidare ”Relationen mellan kön och 
genus”). Av Eriks resonemang kring pojkars och flickors olikheter tycker vi oss dock se att 
han lättare gör kopplingen att dessa skillnader inte är av naturen givna. Lärarnas sätt att 
diskutera sammanfaller dock i den bemärkelse att de har svårt att se hur dessa föreställningar 
om genus upprätthålls eller hur dessa skulle kunna förändras. Detta på grund av att hierarkin i 
klassrummet är så vanlig att de normer som råder upplevs som naturliga. Genusregimen i 
skolan gör det möjligt för den dominerande gruppen, pojkarna, att inta en överordnad 
position, vilket Miller förklarar som att den dominans som utövas ses som helt ”normal” och 
”naturlig” (i Cwejman, 1991, s. 98; jfr Berger & Luckmann, 1967, s. 1ff, s. 49ff, s. 134ff). 

6.5 Avslutande reflektioner 
Vår studie stannar vid att belysa musiklärares genusmedvetenhet och syn på musikens 
betydelse för elevers skapande av en genusidentitet. Eftersom vi ser att ett omedvetet 
förhållningssätt får som konsekvens att traditionella könsroller och föreställningar om genus 
oreflekterat förs vidare till nästa generation, vill vi framhålla att det finns många fält inom 
området skola-musik-genus där vidare forskning kan bedrivas. Ett projekt som Svenska 
Dagbladet berättat om och som just nu bedrivs av Kommittén för jämställdhet inom scenkonst 
syftar bl.a. till att belysa ojämställda förhållanden inom musikbranschen (Nandra, 2005). Inför 
genomförandet av denna studie var vi i kontakt med ansvariga för projektet för att få tips om 
möjliga infallsvinklar till en studie om genus, identitet och musik. De lät oss då förstå att 
ytterligare forskning kring liknande ämnen efterfrågas av samhället och att en ny SOU-text 
håller på att skrivas. Kommittén ställer sig delvis samma frågor som vi gjort, med den 
skillnaden att vi utgått från ett lärarperspektiv och har studerat grundskolans 
musikundervisning. Frågor som det behöver forskas vidare kring och som ovan nämnda 
kommitté studerar är t.ex. vem som har makten på musikinstitutionerna och varför det är så få 
kvinnliga tonsättare, dirigenter och bandledare i musikbranschen. Är musikinstrument 
könskodade och är det okej för en pojke att spela flöjt och för en flicka att spela elgitarr? Vad 
styr ungdomars musiksmak, val av instrument och vilken betydelse har omgivningens 
förväntningar samt musikaliska förebilder? Kommittén menar att populärmusiken, men även 
annan musik, idag är starkt sexualiserad och undrar vilka bilder som förmedlas i media så som 
MTV och vad förebildernas betydelse blir (Ibid.).  

Vad de intervjuade lärarna tycker kring dessa frågor har vi i vår studie redogjort för men 
vi menar att fler studier med andra sorts perspektiv behövs för att väcka medvetenhet kring 
genusfrågor. Denna studie skulle t.ex. kunna bygga ut med ett elevperspektiv. Det skulle även 
vara intressant att undersöka variabler så som social klass, etnicitet eller religion i samband 
med genusproblematik och musik/musikundervisning. 

Vi vill vidare reflektera över hur vi tror att den genusproblematik som musiklärarna 
beskrivit för oss genom sin berättelse om musikundervisningen får konsekvenser för eleverna 
även senare i livet, efter avslutad skolgång. Vi har visat hur samhällets genusordning 
avspeglas i skolans genusregim och då vi sett att traditionella könsroller skapas och återskapas 
inom skolans väggar förstår vi hur dessa återigen följer med ut i samhället. Mycket statistik 
finns som visar på en sned arbetsdelning på arbetsmarknaden som leder till ojämställdhet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 6). Vi finner stöd för att grundskolans genusregim 
följer med ut i samhället i den forskning som Bouij (1998) presenterar. Vi vill påvisa att 
samma mönster som vi observerade och fick beskrivna för oss rörande skolår 5 och 6 
återfinns även inom högre musikutbildning, vilket Bouij (1998) skriver om i sitt kapitel 
”Manligt och kvinnligt” där han berättar om musiklärarstudenter (s. 191ff). Kvinnliga 
studenter beskrivs som att de ser sig själva som en del av ett socialt sammanhang, till skillnad 
från de manliga som ser sig som självständiga individer. Detta kan jämföras med Eriks 
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påstående om flickors och pojkars skilda sätt att skapa relationer och deras olika potential att 
agera självständigt (se vidare ”Relationer kontra autonomi – variationer i identitetsskapande 
hos flickor och pojkar”). Eftersom pojkarna på den studerade skolan förefaller bättre än 
flickorna på att agera självständigt och ta för sig i musikundervisningen, antar vi att detta får 
betydelse för hur män/kvinnor vågar ta plats i större grupper och offentliga sammanhang. 

Genusregimen i skolan som institution gör att flickor och pojkar får skilda 
förutsättningar. Vi tror att det enda sättet att bryta detta mönster är att skapa medvetenhet i 
genusfrågor vilket också slås fast i Prop 1994/9:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
inom utbildningsområdet (s. 198ff). I denna förklaras också att jämställdhet är en pedagogisk 
fråga, varför alla lärare bör få kunskap om genusproblematik. För att detta ska ske krävs en 
tydlig politisk viljeriktning att genomdriva dessa frågor på såväl nationell som kommunal 
nivå. I Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan i den studerade kommunen nämns 
ingenting om arbete för jämställdhet, och ingen uppföljning görs av skolornas 
jämställdhetsarbete. Inte heller gav de oss som kommuninvånare något svar på huruvida dessa 
frågor prioriteras just nu, då vi via e-post tog kontakt med Barn- och utbildningsnämnden (se 
vidare ”Kommunal skolplan och verksamhetsplan”). Vi undrar hur skolor och lärare ska 
kunna arbeta med genusfrågor på ett medvetet sätt, om den politiska viljeriktningen inte är 
klar. Om dessa frågor från lokalpolitiskt håll nonchaleras blir intrycket att genusfrågan är 
oviktig. I dagarna före färdigställande av denna uppsats redogjorde en av kommunens 
dagstidningar för den studerade kommunens dåliga jämställdhetsarbete. Där klargjordes att 
jämställdhetsfrågor av kommunpolitiker var nedprioriterade på grund av satsningar på 
mångfaldsfrågor. Vi förstår inte logiken i att dessa frågor ska ta ut varandra, då vi ser att båda 
är viktiga (angående referens, se vidare ”Etiska regler och överväganden” och ”Kommunal 
skolplan och verksamhetsplan”). 

Reflektion kring genusfrågor behövs på flera nivåer i samhället. Alla lärare behöver höja 
sin egen medvetenhet kring genusfrågor, kring sin egen identitet och kring den struktur de 
själva lever i. Detta för att kunna se igenom strukturer så som genusordningen och för att 
kunna vända upp och ner på sina egna föreställningar och på den situation som råder i 
klassrummet. För att åstadkomma detta krävs att lärarna har ett gemensamt språk för att tala 
om genusfrågor, vilket vi tycker oss se att lärarna på den studerade skolan saknar. För att 
åstadkomma ändrade handlingsmönster räcker det inte med endast ökad kunskap, vilket är ett 
vanligt sätt att se på förändringar i utbildningssammanhang (Wickenberg, 2005, s. 33). Flera 
komponenter för förändringsarbete kring normer måste hanteras samtidigt. Förutom 
kunskaper behövs även en drivkraft och ett intresse tillsammans med reella möjligheter i 
organisationen för att ett genomförande av förändringsarbetet ska kunna ske (Ibid.). Vi ser 
därför att initiativet till att medvetandegöra lärarkåren om genusfrågor måste komma 
uppifrån, från politiskt håll. 

 
Utbildningens främsta mål är att medvetandegöra människor; att åstadkomma en kritisk och 
reflekterande attityd som uppfodrar till handling. I alltför många samhällen har skolan som syfte 
att anpassa individen istället för att gynna deras utveckling. Att bli medveten innebär att man kan 
förändra sin situation och befria sig från samhällets förtryck (Lindqvist, 1999, s. 140). 

 
Såsom 1960- och 70-talen genomsyrades av ifrågasättande av klasskillnader ifrågasätter vi 
idag rådande genusordning (jfr Lindqvist, 1999, s. 140). Den osynliga pedagogik, eller ’dolda 
läroplan’, som då kritiserades för att åsidosätta arbetarklassens barn, menar vi existerar till 
lika stor del vad det gäller genusordning och inte bara klassystem. Därför har vi velat belysa 
medvetenheten kring genusfrågor hos lärarkåren. Vi såg det som extra intressant att belysa 
detta hos musiklärare, eftersom musiken är så direkt knuten till ungas identitetsskapande. 
 
 



56 

7. Referenser 
Allén, S. (Red.). (1990). Svensk ordlista. Borås: Almqvist & Wiksell.   
Bengtsson, M. (1991). Den dekonstruerade maskuliniteten. I J. Fornäs, U. Boëthius & S. 

Cwejman (Red.), Kön och identitet i förändring (ss. 121-143) . FUS-rapport nr 3. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 

Berg, B. (2005). Genuspraktika för lärare. Stockholm: Lärarförbundet.  
Berger, P. L. & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality. A treatise in the 

Sociology of Knowledge. New York: Anchor books. 
Björklund, E. & Elm, A. (2003). Samlärande barn konstruerar sig själva. I G. Arfwefson 

(Red.), Lek, musik, könsroller och centrala begrepp. Fyra exempel på sociala 
konstuktioner. Häften för didaktiska studier 78/79. Stockholm : HLS förlag. 

Bouij, C. (1998). "Musik – mitt liv och kommande levebröd". En studie i musiklärares 
yrkessocialisation. Göteborg: Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet. 

Bowers, J. (2000). Writing the Biography of a Black Woman Blues Singer. In P. Moisala & 
B. Diamond (Eds.), Music and Gender (pp. 140-165). Urbana: University of  Illinois 
Press. 

Carlsson, Å. (2001). Kön, kropp och konstruktion. En undersökning av den filosofiska 
grunden för distinktionen mellan kön och genus. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion. 

Cook, N. (2000). Music: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. 
Cwejman, S. (1991). Konstans och förändring i tonårsflickors livsvärld. I J. Fornäs, U. 

Boëthius & S. Cwejman (Red.), Kön och identitet i förändring (ss. 93-177). FUS-
rapport nr 3. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

Diamond, B. & Moisala, P. (2000). Introduction: Music and Gender – Negotiating Shifting 
Worlds. In P. Moisala & B. Diamond (Eds.), Music and Gender (pp. 1-19). Urbana: 
University of  Illinois Press. 

Dibben, N. (2002). Gender identity and music. In R. A.R MacDonald, D. Hargreaves & D. 
Miell (Eds.), Musical Identities (pp 117-133). Oxford: Oxford University Press. 

Fornäs, J. (1991). Narcissus och det Andra. Könsordningens särskiljanden och 
sammanfogningar. I J. Fornäs, U. Boëthius & S. Cwejman (Red.), Kön och identitet i 
förändring (ss. 11-82) . FUS-rapport nr 3. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion. 

Gannerud, E. (1999). Genusperspektiv på lärargärning: om kvinnliga klasslärares liv och 
arbete. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Gannerud, E. (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Stockholm : Liber. 
Green, L. (1997). Music, Gender, Education. Cambridge: Cambridge University Press. 
Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press. 
Hargreaves, D. J., Miell, D. & MacDonald R. A.R (2002). What are musical identities, and 

why are they important?  In R. A.R MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (Eds.), 
Musical Identities (pp 1-20). Oxford: Oxford University Press. 

Havung, M. (2000). Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i 
förskoleverksamhet. Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö. 

Hirdman, Y. (1990). Genussystemet. I Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens 
huvudrapport. SOU 1990:44. Stockholm: Allmänna förlaget.  

Järvilouma, H. (2000). Local Constructions of Gender in a Finnish Pelimanni Musicians 
Group. In P. Moisala & B. Diamond (Eds.), Music and Gender (pp. 51-79). Urbana: 
University of  Illinois Press. 



57 

Kursplan i musik. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform
=11&id=3877&extraId=2087 [2005-12-15] 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
Käller, L. K. (1990). Fostran till andrarang. En studie av dominansprocessen vid skolstart 

och via vägar genom utbildningssystemet ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv. Uppsala: 
Acta universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education, 34. 

Lamont, A. (2002). Musical identities and the school environment. In R. A.R MacDonald, D. 
Hargreaves & D. Miell (Eds.), Musical Identities (pp 41-59). Oxford: Oxford University 
Press. 

Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber 
Utbildningsförlaget. 

Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 
kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Lundgren-Gothlin, E. Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
Lpfö 98, Läroplan för föskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.  

Lundgren - Gothlin, E. (1999). Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för 
genusforskning. 

McClary, S. (1991). Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 

Myndigheten för skolutveckling (2003). Hur är det ställt? Tack, ojämt! Erfarenheter av 
jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling: Liber distribution. 

Måwe, I. (2005). Tjejerna svänger i San Francisco. Revolver, Nätupplaga. 
http://www.revolver.nu/artikel/?article_id=1975 [2005-12-04] 

Nandra, U. (2005-11-19). Manlig dominans i svenskt musikliv. Svenska Dagbladet, 
nätupplaga. http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11071522.asp [2005-12-11] 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Prop 1994/9:164. Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet.  
Ruud, E. (1997). Musikk og identitet. Oslo: Unidersitetsforlaget. 
Sandberg, A. (2004). Jämställd skola – strategier och metoder. Stockholm: Lärarförbundet.  
Skollagen (SFS 1985:1100) 
SOU 1990:44: se Hirdman. 
Stålhammar, B. (2004). Musiken – deras liv: några svenska och engelska ungdomars 

musikerfarenheter och musiksyn. Örebro: Universitetsbiblioteket.  
Svaleryd, K. (2003): Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och 

unga. Stockholm: Liber 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
Tarrant, M., North, A. C. & Hargreaves, D. J. (2002). Youth identity and music. In R. A.R 

MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (Eds.), Musical Identities (pp 134-150). Oxford: 
Oxford University Press. 

Wernersson, I. (1995). Undervisning för flickor – undervisning för pojkar –eller– 
undervisning för flickor och pojkar? Stockholm: Liber. 

Wickenberg, P. (2005). Det räcker inte med bara utbildning. Pedagogiska magasinet, (4), 30-
35. 



58 

Vetenskapsrådet. (2003). Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. http://www.oru.se/oru-
upload/Institutioner/Musikhögskolan/Dokument/Utbildning/Forskningsetiska%20princi
per.pdf [2005-12-15] 

Öhrn, E. (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion: en observations- och intervjustudie av 
högstadieelevers lärarkontakter. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  

Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. 
Stockholm: Skolverket/Liber. 
 



59 

Bilagor 

Förteckning över bilagor 
 
Bilaga A Denna bilaga utgörs av den skriftliga information som i förväg gavs till de 

intervjuade. Rektor fick skriva under ett godkännande av detta informationsbrev, 
vilket på grund av konfidentialitetsskäl inte framgår av bilagan, då skolans och 
rektors namn framgår i detta godkännande (se vidare ”Etiska regler och 
överväganden”). 

 
Bilaga B Denna bilaga utgörs av det observationsschema som hjälpte oss att strukturera 

upp observationerna. 
 
Bilaga C Denna bilaga utgörs av det intervjuunderlag som låg till grund för de utförda 

intervjuerna med Erik och Karin. 
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Bilaga A 

Informationsbrev 
 
Hej!      2005-09-29 
 
Vi heter Erica Enbäck och Matilda Lidström och skriver en C-uppsats i musikpedagogik vid 
Musikhögskolan vid Örebro universitet. Vår intention med uppsatsen är att söka uppnå ökad kunskap 
om elevers identitetsskapande i interaktionen dem emellan samt med lärare. Tidigare forskning visar 
på att musik och förebilder, såsom t.ex. lärare i skolan, spelar en viktig roll i ungas identitetsskapande 
(detta står att läsa om i t.ex. Lpo 94 samt olika forskningspublikationer, t.ex. Even Ruuds Musikk og 
identitet). Därför ser vi musikundervisningen som en intressant arena att studera fenomenet på och 
önskar om möjligt utföra kortare intervjuer med både inblandade lärare och en grupp elever. Eftersom 
vi har förstått att er skola är van vid att ta emot besökande samt har en musikundervisning på hög nivå, 
valde vi att höra av oss till er.  
 
För att nå en djupare förståelse vill vi förutom intervjumetoden genomföra videoinspelningar av 
klassrumsundervisningen vid sex tillfällen fördelat på olika grupper, lärare och 
undervisningssituationer. Dessutom önskar vi sitta med i klassrummet och observera. 
 
Genom att du väljer att delta i studien så bidrar du till att öka medvetenheten kring identitetsskapande 
hos unga i samband med musikutövande och gruppinteraktion. För dig som deltar är det viktigt att 
veta att allt observationsmaterial kommer att behandlas konfidentiellt helt enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2003). De forskningsetiska regler som gäller är följande: 
 
1) Inga elever eller pedagoger kommer att nämnas vid namn i den färdigställda C-uppsatsen. Ej heller 
kommer skolans namn eller kommuntillhörighet nämnas. Då forskning ägnar sig åt studier av 
omyndiga kan ibland målsmans tillstånd krävas; dock kan rektor eller annan personal på skolan ta på 
sig denna roll; ”då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur kan 
samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, 
lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part” 
(Vetenskapsrådet, 2003). 
 
2) Videomaterialet kommer endast att ses av oss och eventuellt vår handledare samt eventuellt på 
begäran av examinator. Efter att forskningsarbetet har färdigställts kommer allt videoinspelat material 
att förstöras. 
 
3) Deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt och du som deltagare kan när som helst avbryta din 
medverkan. Information som kan tänkas gälla dig som önskar avbryta kommer inte att användas utan 
ditt medgivande. 
 
Ansvarig för videodokumentation/observation är Erica Enbäck och Matilda Lidström, 
musikpedagogikstuderande på C-nivå vid musikhögskolan vid Örebro universitet. Om du har frågor 
kan du kontakta oss; 
Mail: X@X  Tel. XXX-XXX XX XX 
Mail: X@X  Tel. XXX-XXX XX XX 
 
Resultatet av forskningen finns tillgänglig i form av en C-uppsats på Örebro universitetsbibliotek när 
den blivit godkänd. Du som deltar får på förfrågan självklart läsa igenom uppsatsen före det att den 
färdigställs. Vi ser verkligen fram emot att få ta del av er verksamhet och tackar på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erica Enbäck    Matilda Lidström 



61 

Bilaga B 

Observationsschema 
 
Datum:       Klass: 
Lärare:      
Klassammansättning: 
 
OBSERVERAD GRUPP, gruppsammansättning:   
Flickor: 
Pojkar: 
 
KLASSRUMMET/OBSERVATIONSPLATS: 
Utformning/påverkansfaktorer:  
 
Utrustning: 
  
AKTIVITET: 
Vad pågår?  
 
Metod?  
Vem har valt metod? 
 
För vem passar lektionsupplägget? Tävlingsinriktat? Krävs samarbete? 
 
 
STOFF: 
Vem har valt stoffet?  
För vem passar det?  
Texter? 
 
LÄRARENS INSTRUKTIONER: 
Riktade till vem? 
 
Vem går vart? Gruppindelning: Frivillig? Styrd? 
 
 
Hur går urval till (av gruppsammansättningar)? 
 
ELEVERS RESPONS PÅ LÄRARINSTRUKTIONER: 
Vem tar initiativ (till att gå vart)? 
 
 
Vem hörs? Vem tar plats? Fysiskt/verbalt? 
 
 
Respons på lärarens instruktioner: 
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LÄRARENS RESPONS PÅ ELEVERS BETEENDEN: 
Uppmuntran: 
 
Åthutningar/tillrättavisningar: 
 
Ignorans: 
 
ELEVERS INTERAKTION: 
Vem tar kommandot? 
 
Kommer nån i skymundan? 
 
Hierarki?  
 
Vem hjälper vem? 
 
OMSORGSFÄLLAN: 
 
VAD FÖRVÄNTAS AV VEM? 
Vad förväntas av läraren av tjejer 
 
 
Av läraren av killar: 
 
 
Av eleverna: 
Av killar: 
 
 
Av tjejer: 
 
 
Vad förväntas av eleverna av läraren: 
 
 
SYMBOLISKT GENUS/SPRÅK: Vilka värden förmedlas: 
Av läraren? 
 
Av elever: Tjejer/killar 
 
 
NORMER: 
Bryter någon normen? Upprätthålls den? Asymmetrisk grupp? 
 
 
ÖVRIGT: 
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Bilaga C 

Intervjuunderlag 
 
Bakgrundsfrågor: 

• Först skulle vi vilja att du presenterade dig själv och berättade vem du är.  
• Hur länge har du varit lärare? Hur kom det sig att du valde musikläraryrket? 
• Vad har du för utbildning? Annan yrkeserfarenhet? 

 
Lärarrollen 

1. Hur ser du på din uppgift som lärare? Vad tycker du är det övergripande målet med 
din undervisning? 

2. A) Beskriv hur du ser på dig själv i rollen som lärare och vuxen förebild för 
kommande generationer.  
B) Hur ser du på begreppen vuxen förebild / lärare? Finns det skillnader i rollen som 
lärare och att "bara" vara vuxen? Om ja, beskriv skillnaderna.  
C) Tänker du ofta/dagligen på ditt eget uppdrag i termer av att vara "förebild för 
kommande generationer?" 

3. A) Vilka värden kan du som vuxen förebild föra över till eleverna?  
B) Har du funderat på om du eller lärare över huvudtaget kan föra över värderingar 
som man inte tänker på? 
C) Anser du att det är musiklärarens uppgift att även tänka på sådana frågor?  

4. A) Vad har läroplanen för betydelse för dig i planerandet av din undervisning? 
B) Använder du dig av läroplanens text när du planerar? Hur? 

 
Arbetsplatsen 

5. A) Hur tar ni som lärare på skolan del av den kommunala skolplanen och 
verksamhetsmålen? 
B) Skolans lokala verksamhetsplan?  

6. Har ni haft någon fortbildning? När? Var? Vad? Inom vilka områden? Hur? 
7. Ett fortbildningsområde som har varit ”hett” på senare tid är genusområdet/jämställd-

hetsfrågor. Det har bl.a. varit möjligt att utbilda sig till genuspedagog genom en 
satsning som stötts av regeringen. Är sådan fortbildning något som ni har haft 
möjlighet att ta del av? Visste ni om att denna fortbildningsmöjlighet fanns? Ses det 
som något positivt? Om du hade blivit erbjuden att delta, är det något du hade 
velat/haft möjlighet att delta i? 

8. Diskuterar lärarlaget på skolan kring frågor rörande genus såsom relationen mellan 
könen, val av undervisningsstoff och läromedel? 

 
Identitetsskapande 

9. I läroplanen står det att skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart. 
Hur tänker du kring detta med elevernas identitetsskapande? Har du som lärare en 
viktig roll i denna process hos eleverna?  

10. Beskriv huruvida du ser likheter eller skillnader i identitetsskapandet hos pojkar och 
flickor? Hur kommer detta till uttryck i musikundervisningen?  

11. Hur ser du på musikens roll som identitetsskapande faktor? Hur påverkar, i dina ögon, 
musik unga människors skapande av könsidentitet?  
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Manligt-kvinnligt 
12. A) I Lpo 94 står det att ”det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”. Berätta om eventuella situationer 
i musikundervisningen där uppfattningar om manligt respektive kvinnligt skapas hos 
eleverna!  
B)Har de förutfattade meningar om vad som räknas som manligt och kvinnligt 
beteende i musikutövande? Diskutera utifrån grupperingar, instrumentval, ledarroller, 
musikstil.  
C)Varifrån tror du att dessa föreställningar kommer? 

13. Tycker du att du har en uppgift att motverka sådana föreställningar? Varför, varför 
inte, hur gör du? 

14. Anser du att det faktum att du är man/kvinna påverkar situationen i klassrummet? 
 
Genusperspektiv på undervisningen 

15. Tidigare forskning om pojkars och flickors beteenden i klassrummet visar generellt att 
pojkar som grupp oavsett antal har en tendens att dominera utrymmet, både verbalt 
och fysiskt. Hur ser du på detta i ditt eget klassrum?  

16. Beskriv generellt flickors/pojkars beteenden i musikundervisningen, utifrån 
självsäkerhet, nyfikenhet, samspel, intresse. 

17. Vilka generella förväntningar har du som lärare på pojkars respektive flickors spel? 
18. A) Ser du skillnader bland dina elever som kan bero på kön? Vilka? Hur?  

B) Är detta något som har förändrats sedan du började arbeta som lärare? På vilket 
sätt? 

19. Beskriv om/hur du planerar din egen undervisning med tanke på likheter/olikheter 
mellan pojkar och flickor? 

20. A) Berätta huruvida du brukar dela upp arbetsuppgifter eller elever baserat på kön och 
beskriv i vilka sammanhang detta görs. Är det önskvärt att göra det? Möjligt? Gör du 
uppdelningar baserade på andra aspekter? Vilka? Varför då? 
B) Anser du att det är befogat att lyfta fram skillnader eller likheter mellan könen? 
Finns det anledning att behandla flickor och pojkar olika? 

21. Vilken roll tror du att skolan spelar för de ungas genus- och identitetsskapande? 
22. Hur högt prioriterar du frågor rörande jämställdhet i din dagliga musikundervisning? 

Vilka möjligheter har du i verksamheten att arbeta utifrån ett genusperspektiv? 


