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Sammanfattning  
 
Författare: Lisa Holst 
Titel: ”Om det är individnivå eller om det är genus, det vet jag inte” – En studie om 

genusperspektiv i musikundervisning. 
Title in English: ”If it’s on an individual level or if it’s gender I don’t really know” – A study 

on gender perspectives in music education. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka musiklärares undervisningspraktik i grundskolan ur 
ett genusperspektiv. Detta har gjorts genom att observera och filma tre musiklektioner på 
grundskolan för att i ett senare skede kunna utföra intervjuer med respektive lärare med 
utgångspunkt i filmerna. Metoden kallas för Stimulated recall. Genom studien har det 
framkommit att samtliga lärare har ett medvetet didaktiskt förhållningssätt till genus men att 
det tar sig olika uttryck beroende av lärare. Även graden av medvetenhet varierar mellan 
lärarna. Lärarna i studien har i många fall liknande tankar om musikundervisning ur ett 
genusperspektiv, det är dock inte alltid som lärarna faktiskt gör det de säger att de gör i sin 
musikundervisning. Det har även genom studien framkommit att lärarens kön och genus på 
ett flertal sätt påverkar lärarens undervisningspraktik varav vissa är medvetandegjorda av 
lärarna och andra inte.  
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INLEDNING  
När jag gick i lågstadiet fanns det en kille i min klass som hade problem med sitt humör, han 
bråkade mycket och störde lektionerna. Han kunde få utbrott, av ingen anledning alls verkade 
det, och de andra eleverna var rädda för honom. Såhär i efterhand har jag förstått att denna 
pojke hade någon slags diagnos, vilken vet jag inte. Han skapade såklart en del problem och 
fröknarna hade fullt sjå med att få honom att fungera på lektionerna. En dag upptäckte de 
dock en jättebra sak. Det fanns en flicka i klassen som kunde neutralisera pojkens 
humörsvängningar en hel del. Hon såg till att han höll sig lugn och pratade med honom snällt 
när hon märkte att han började hetsa upp sig över olika saker. De tyckte att flickan var 
jätteduktig och berömde henne, de frågade om hon kunde sitta bredvid pojken på lektionerna 
så att han kunde vara lugn för det mesta. Flickan blev så stolt över att fröknarna tyckte att hon 
var duktig så hon sa ja och tog på sig uppgiften med stort allvar. Denna flicka var jag. 
 
Jag fortsatte min skolgång som den duktiga flickan. Jag var rädd för att synas och höras mer 
än jag borde. I högstadiet togs detta till sin spets. Under musiklektionerna, som var veckans 
höjdpunkt, ville jag så gärna testa att spela trummor. Men det fanns bara ett trumset och satt 
man bakom det var man tvungen att ha ansiktet mot hela resten av klassen så jag vågade 
aldrig. Tänk om jag skulle göra fel. Och nästan ännu värre, vad skulle hända om det visade 
sig att jag var bra? Jag hade ju redan stämpeln som duktiga flickan och alla visste att jag hade 
högsta betyg även i musik. Risken att gå från duktig flicka till tönt var överhängande, för alla 
vet ju att det är sjukt töntigt att vara en plugghäst som är bra på allt i skolan.  
 
Detta är nu över tio år sen, men enligt min erfarenhet existerar det, trots all genusforskning, 
fortfarande tydliga rollskillnader mellan flickor och pojkar i skolan och dessa reproduceras 
ständigt. Flickor tar (alt. får) inte lika stor plats som pojkar i klassrummet och pojkar spelar i 
mycket större utsträckning ljudstarka instrument. Flickor fungerar som en form av socialt 
klister som tar ansvar för andra och ser till att andra mår bra. Pojkar som börjar spela 
instrument i skolåldern fortsätter med spelandet också när de blivit äldre i högre grad än 
flickor som börjat spela under samma period. Flickorna står för sjungandet istället. Det är 
betydligt mer socialt accepterat att flickor sjunger än pojkar och pojkar är rädda att få en 
stämpel som feminina ifall de sjunger. Samma uppdelning mellan könen som finns ute i den 
professionella musikvärlden, att kvinnor sjunger och män spelar, återskapas gång på gång i 
skolvärlden. Det är kanske så att det inte räcker med att forskning görs utan 
forskningsresultaten måste också kommuniceras till den breda allmänheten, först då kan de 
faktiskt inverka på människors beteende och handlingar. Personligen är jag helt på det klara 
med att strukturer är svåra att påverka, men om man överhuvudtaget inte är medveten om att 
de finns så kommer det ta väldigt mycket längre tid för något att hända. För visst är det synd 
att inte göra det man egentligen vill eller har bäst förutsättningar för, bara för att man är född i 
ett visst kön? 
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BAKGRUND  
Under denna rubrik följer redogörelser för vad skolans styrdokument säger angående 
genusperspektiv i skolan samt en genomgång av den tidigare forskning jag finner relevant att 
ta upp i relation till denna undersökning. Tidigare forskning tar upp genomförda studier runt 
ämnet genus och musikundervisning. 
 
Skolans styrdokument 
 
Läroplanen 
Här följer några utsnitt ur läroplanen för grundskolan som visar att lärare ska arbeta för 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt motverka traditionella könsmönster. 
 
I första kapitlet av Lgr11 – Skolans värdegrund och uppdrag, under rubriken Grundläggande 
värden står att: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla (s 7, min kursivering). 

 
Det står även, under rubriken Förståelse och medmänsklighet, att ”ingen ska i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön” (s 7). Under En likvärdig utbildning står följande: 
 

Skolan ska 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 ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet (s 8). 

 
Skollagen 
Skollagen (SFS 2014:960) är inte lika utförligt formulerad som Lgr 11 vad gäller jämställdhet 
mellan kvinnor och män men slår ändå fast att skolan och undervisningen ska bedrivas utifrån 
grundläggande demokratiska värderingar samt jämställdhet och solidaritet mellan människor. 
Under rubriken Utformningen av utbildningen finns följande att läsa: 
 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

 
Under rubriken Lika tillgång till utbildning refererar skollagen till diskrimineringslagen som 
slår fast att lika rättigheter och möjligheter oavsett kön ska främjas. 
 

8 § […] I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2014:960). 

 
Tidigare forskning 
 
Att ta plats 
I Cecilia Björcks avhandling Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and 
Social Change (2011a) som på svenska heter Att ta plats: diskurser om genus, populärmusik 
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och social förändring väljer författaren att fokusera på fyra ”spatiala (rumsliga) metaforer” 
(Björck 2011a, s 190) för att från olika håll kunna diskutera begreppet att ta plats: Ljud, 
Kropp, Territorium/Fält och Rum.  
 
Ljud 
Att ta plats kan enligt Björck (2011a) betyda att våga låta – högt och starkt, och att våga möta 
stark ljudvolym. Inom populärmusiken, och kanske framförallt rocken, är idealet aggressiva, 
elaka och ibland fula ljud på en hög ljudnivå. Rocken och de instrument som hör där till 
associeras ofta med maskulinitet, till exempel trummor och distade gitarrer. Ljud kan även 
fungera som ett maktmedel, genom att överrösta och på så sätt ignorera andra människor. I en 
undervisningssituation kan detta ta sig uttryck genom att några spelar eller ”jammar” när 
andra pratar. 
 
Kropp 
För en kropp som ska göra femininitet är platstagande – att vara stor och öppen kroppsligen – 
problematiskt. Under en föreläsning med Björck berättar hon att det ingår i våra kulturella 
normer att en tjej inte ska breda ut sig kroppsligen utan snarare få plats på ett så litet område 
som möjligt (Björck 2012). Björck (2011b) refererar till Iris Marion Young (2000) som 
observerat att kvinnor i högre grad än män stänger kroppen genom att hålla ben och armar 
nära till resten av kroppen. En feminin kropp ska vara vad som kan kallas en disciplinerad 
kropp. Dessa kulturella normer är så införlivade att de har satt sig i kroppen på människor och 
känns ”naturligt”. I linje med denna norm skulle det exempelvis kunna kännas onaturligt att 
sätta sig bredbent bakom ett trumset. Om en tjej ändå vågar synas eller exponeras får hon 
blickarna på sig, och kan bli utsatt för det Björck kallar för ”The gaze” – ”Blicken”. Denna 
innebär att man är tjej i första hand – snarare än musiker, eller trummis. Man skulle kunna 
uttrycka det som att kroppen fungerar som en ljudbarriär då själva kroppen hamnar i fokus 
snarare än vad den faktiskt utför. Tjejer kan uppleva att de glider mellan att vara ett starkt 
subjekt – att ha/känna ”empowerment”, och att bli objektifierad. Tjejer kan även enligt Björck 
känna att de har fel kropp i vissa sammanhang. Björck (2012) exemplifierar detta genom att 
citera en medverkande i hennes studie som sa: ”När jag står på scen och spelar metal, då 
måste man ju typ ha skägg. Och absolut inga bröst”. 
 
Territorium (fält) 
Detta kan ses utifrån ett större eller mindre perspektiv. I det större skulle det kunna handla om 
hela det populärmusikaliska fältet, lite mindre – det lokala musiklivet, och ännu mindre – 
klassrummet. Att känna sig som främling och att man inte hör hemma blockerar. Det finns 
enligt Björck (2011b) en dubbelfälla här, antingen blir man som tjej osynlig eller en besvärlig 
bitch. 
 
Rum 
Björck (2011a) undersökte i sin studie fyra olika musikprojekt som alla syftade till att försöka 
öka antalet tjejer i populärmusiksfären. Enligt Björck (2012) är dessa egna kollektiva rum för 
tjejer en från insidan genusneutral plats där tjejer kan våga prova sig fram, experimentera och 
misslyckas. En plats där de både ska få slippa att ställa sig i bakgrunden eller vara det 
exotiska undantaget i en värld där killar eller män har det numerära övertaget. Björck (2012) 
poängterar att tjejgruppen som koncept kan vara problematisk då den trots sin 
genusneutralitet från insidan också blir genusmarkerande från utsidan. I ett individuellt rum 
kan tjejer avskärma sig och slippa de sociala spelen där tjejer enligt Björck (2012) blir 
splittrade av att ta ansvar för en massa relationer. Här ska man få ”grotta ner sig och nörda 
loss” (Björck, 2012) och få fokus och integritet.  
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Normativa mönster 
I Carina Borgström-Källéns avhandling När musik gör skillnad (2014) och under en 
föreläsning (2012) utifrån samma avhandling berättar hon om normativa mönster, normativ 
femininitet och normativ maskulinitet. Hon förklarar dessa uttryck som ett sätt att beskriva 
det vanligaste, mest accepterade, mest gångbara och högst värderade sättet att gestalta flicka, 
kvinna, pojke eller man på. Enligt Borgström-Källén bygger de normativa mönstren på en 
heterosexuell förståelseram som styr våra handlingar. I studien visade det sig att dessa normer 
styr även i ensemblesituationer, särskilt när populärmusikaliska genrer som pop och rock 
spelas. 
 
I Borgström-Källéns studie var det framförallt två grupper som vågade utmana normativiteten 
och gå utanför den normativa handlingsrepertoaren, antingen pojkar som tydligt gått ut med 
att de är homosexuella eller flickor med musikerutbildade föräldrar. 
 
Normativ femininitet 
Att göra normativ femininitet i en pop/rock-ensemble är enligt Borgström-Källén (2014) att 
sjunga fint, wailande och vackert. Personer som vill göra normativ femininitet ska undvika 
yvig gestik i både kropp och ljud. Även att positionera sig som mindre kunnig, ta ansvar för 
de sociala relationerna i rummet, lämna plats musikaliskt men ta plats verbalt är sätt att göra 
normativ femininitet. Flickornas begränsningar ligger i att det är farligt och svårt att ta plats. 
Till exempel vid solospel. Det kostar på mycket mer att spela fel som tjej. Flickor förväntas 
vara ordningsmän, relationsansvariga och sociala koordinatorer. Inom musikskapande görs 
den normativa femininiteten genom att endast vara sångare och textförfattare, inte hanverkare 
och tekniker. Flickorna i Borgström-Källéns studie ”jammade” inte på rasterna, det gjorde 
pojkarna.  
 
Normativ maskulinitet 
Den normativa maskuliniteten görs genom att undvika sång, särskilt skolad sådan, kompa, att 
eftersträva yvig gestik – både i kropp och ljud. Bevaka heteronormativa gränser. Ta plats 
musikaliskt men lämna plats verbalt. Pojkarna har förväntningar på sig att vara ”en skön 
snubbe” – ett cool och autentiskt geni som spelar bra utan ansträngning. En kille som ändå 
sjunger skolat kan tolkas som homosexuell. Inom musikskapande görs den normativa 
maskuliniteten genom att vara hantverkare och tekniker, inte sångare eller textförfattare.  
 
Musiklärares genusmedvetenhet 
I Erica Enbäck och Matilda Lidströms c-uppsats Vad har genus att göra med musik och 
identitet? En studie om musiklärares medvetenhet om genus och syn på musikens betydelse 
för elevers skapande av genusidentitet (2005) redogör författarna för resultatet av sex stycken 
observerade undervisningstillfällen samt intervjuer med två lärare. Uppsatsförfattarna valde 
att i studien försöka hålla det egentliga fokusområdet för studien – genusfrågor, hemligt för 
informanterna så länge som möjligt. Av eleverna i skolan där undersökningen genomfördes är 
det övervikt av flickor, trots detta är det övervägande pojkar som spelar i kompgruppen vid 
skolans offentliga konserttillfällen. Enbäck & Lidström tror sig se att lärarna gärna uppfattar 
skolan som könsneutral och därför inte alla gånger uppmärksammar de skillnader som finns 
mellan könen. En av lärarna i Enbäck & Lidbäcks studie menar att eleverna inte lägger någon 
värdering i hurvida instrument är kodade manligt eller kvinnligt men säger samtidigt att det är 
bra och viktigt att eleverna får kvinnliga förebilder vad gäller gitarrspel eftersom gitarren är 
ett könskodat instrument. Lärarna i studien uttrycker sig i många fall motsägelsefullt och 
verkar ibland vara förvånande oreflekterade kring genusfrågor och genusproblematik. 
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Författarna exemplifierar motsägelsefullheten i vissa av lärarnas uttalanden genom en tabell, 
nedan följer ett utdrag ur denna: 
 

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. 

(Enbäck & Lidström 2005, s 47) 
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PROBLEMFORMULERING 
I skolvärlden står flickor ofta tillbaka för att ge plats för pojkar (Björck 2011a; 2011b, 
Borgström-Källén 2014). Inom musikhögskolevärlden finns mycket färre kvinnliga än 
manliga instrumentalister och flickor som börjar spela ett instrument i ung ålder slutar i större 
utsträckning än pojkar när de blir lite äldre (de Boise 2014). Vissa instrument är starkt 
könskodade (Green 1997). 
 
Som jag redovisat i bakgrunden ska skolan alltså verka för ”jämställdhet mellan kvinnor och 
män” (Lgr 11, s 7), skolan har också ”ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” 
(Lgr 11, s 8). I den tidigare forskning som redan presenterats framgår att detta inte sker till 
belåtenhet. Hur ska då detta arbete ske i musikundervisningen? Hur kan lärare arbeta med ett 
genusperspektiv i sin musikundervisning? Gör lärare detta? 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie att undersöka musiklärares undervisning i grundskolan ur ett 
genusperspektiv. Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 
 
• Har musiklärarna i studien ett medvetet didaktiskt förhållningssätt till genus i sin 

undervisning, och i sådana fall – hur tar det sig uttryck i den konkreta 
musikundervisningen? 

 
• Hur förstår och talar musiklärarna om sin undervisning ur ett genusperspektiv? 
 
• Finns det ur ett genusperspektiv några skillnader i vad lärarna säger att de gör i sin 

musikundervisning och vad de faktiskt gör, och i sådana fall – vilka? 
 
• Påverkar lärarnas kön och genus deras undervisningspraktik, och i sådana fall – hur? 
 
Definitioner 
Under denna rubrik definieras ett antal ord och begrepp som används genom uppsatsen. 
 
Kön eller genus 
Ordet kön syftar till det biologiska kön vi har medan ordet genus syftar till det socialt 
konstruerade kön vi har eller gör (Borgström-Källén 2014). 
 
Könskodning 
Könskodning (Borgström-Källén 2014) syftar på att något, exempelvis en egenskap, ett 
fenomen eller en sak är kodad antingen som maskulin eller feminin. I denna uppsats används 
uttrycket endast om instrument. 
 
Genusnorm 
Ordet genusnorm syftar på det som anses vara norm för respektive genus – normativ 
femininitet och maskulinitet (Borgström-Källén 2014). Det kan exempelvis vara åsikten att 
män inte ”ska” visa känslor öppet, att göra det är kvinnligt. En man som gråter bryter alltså 
mot den manliga genusnormen.  
 
Didaktik 
Didaktiken kan sägas problematisera frågorna ”Vad, hur och varför?”– ett specifikt 
undervisningsinnehåll ska finnas i ett specifikt undervisningssammanhang. Skolverket (2015) 
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närmar sig frågan om hur didaktik kan förstås med följande meningar: ”Vilka faktorer 
påverkar undervisning och lärande? Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa 
faktorer” (Skolverket 2015). 
 
Ensemblespel 
Med ensemblespel avses musicerande i grupp. I uppsatsen syftar detta uttryck på när elever 
spelar tillsammans uppdelade på de olika rockbandinstrumenten: trummor, bas, gitarr, 
synt/piano och sång. Ensemblerna kan variera i storlek från några få elever till alla elever i 
klassen. 
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TEORETISKA OCH BEGREPPSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
I denna del kommer jag att beröra ett antal teoretiska begrepp som jag finner relevanta för 
min undersökning. Dessa begrepp kommer jag ha i åtanke när jag analyserar resultatet. Jag 
har valt ut just dessa teoretiska begrepp för att jag anser dem kunna hjälpa mig att besvara 
denna studies frågeställningar. 
 
Den normativa femininiteten/maskuliniteten 
Carina Borgström-Källén (2012) förklarar begreppen normativ femininitet och normativ 
maskulinitet som ett sätt att beskriva det vanligaste, mest accepterade, mest gångbara och 
högst värderade sättet att gestalta flicka/kvinna eller pojke/man på. 
 
Den normativa kroppen 
Den normativa feminina kroppen tar liten plats och undviker yviga rörelser. Den normativa 
maskulina kroppen tar stor plats och eftersträvar yvig gestik (Björck, 2011b; Borgström-
Källén 2014) 
 
Att göra maskulinitet och att göra femininitet  
Att göra maskulinitet eller göra femininitet syftar till att genus inte är något bestående utan 
något som skapas genom de handlingar människor väljer att göra (Björck 2011b). Man gör 
alltså ett genus, det är inte något man bara har.  
 
Den hegemoniska maskuliniteten 
Enligt genusforskaren Raewyn Connells teori finns det en hierarki mellan olika former av 
maskulinitet i vilken den högst stående formen är den hegemoniska maskuliniteten (Bergman 
2011, Borgström-Källén 2014). Detta är ett stereotypt mansideal som många strävar efter att 
uppnå. Exakt hur den ser ut varierar över tid och i olika sammanhang. Eftersom den 
hegemoniska maskuliniteten är ett ideal är den ouppnåelig. Nästa steg under den hegemoniska 
kallas för den delaktiga maskuliniteten. Detta är den ”högst” ställda maskuliniteten det är 
möjligt att uppnå och den görs av de män som delar den hegemoniska maskulinitetens ideal 
men inte lever upp till den fullt ut. Nedanför den delaktiga maskuliniteten kommer i hierarkin 
den underordnade maskuliniteten. Dessa män ses inte riktigt som riktiga män av andra män, 
det kan handla om exempelvis homosexuella. Den sista formen av maskulinitet kallas för den 
marginaliserade maskuliniteten. Detta är män som inte riktigt räknas in i hierarkin av olika 
orsaker, exempelvis på grund av ålder eller etnicitet (Bergman 2011, Ohlsson Sandahl 2015, 
jämställ.nu 2014, Borgström-Källén 2014). 
 
De fyra spatiala begreppen eller metaforerna  
Cecilia Björck (2011a) menar utifrån den insamlade datan till hennes avhandling att fyra 
spatiala metaforer – rum, ljud, kropp och territorium (fält), förekom i analysen av samtliga 
”runda bordsdiskussioner” (2011b) hon genomförde i studien. Till mina teoretiska och 
begreppsliga utgångspunkter kommer jag också att använda mig av dessa begrepp. 
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METOD 
Under denna rubrik följer en redogörelse av metodval, bakgrund till detta val och 
forskningsetiska frågor kring metoden. Avsnittet innehåller även en kort förklaring av varje 
metod ur ett teoretiskt perspektiv samt hur de har tillämpats praktiskt i studien. Jag redogör 
också för hur urvalet gjorts samt min förförståelse inför studien.  
 
Val av metod 
Den huvudsakliga metoden för dataskapande i denna studie är Stimulated recall (Haglund 
2003) som jag har tolkat den. Stimulated recall kan ses som en slags blandning mellan 
observation och en form av intervju, därför följer nedan en kort förklaring av även dessa två 
metoder. 
 
Valet av metod gjordes därför att jag ansåg den vara den bäst lämpade för att få fram empiri 
som kan besvara frågeställningarna på ett tillfredställande och uttömmande sätt. Metoden gav 
mig som forskare möjlighet att styra samtalen med informanterna mot det jag var intresserad 
av att undersöka och på så sätt minska arbetsbördan och insamling av irrelevant data. Den 
omöjliggjorde även ett i efterhand konstruerat felaktigt och icke verkligt minne av lektionen 
eftersom allt som skedde under lektionerna fanns inspelat på film och därmed var möjligt för 
mig som forskare att titta på och samtala om tillsammans med respektive informant.   
 
Stimulated recall 
Till metoden stimulated recall finns ingen bestämd mall utan den kan genomföras på lite 
olika sätt. Kort förklarat går det till så att forskaren på ett eller annat sätt spelar in något – 
exempelvis en lektion, och sedan låter någon eller några som var där se på hela eller delar av 
inspelningen för att bli påmind om vad som verkligen hände och på så sätt kunna reflektera 
över det hela på ett informerat sätt (Haglund 2003). 
 
Observation 
En observation kan antingen vara öppen eller dold och deltagande eller icke-deltagande. Den 
kan vara strukturerad eller ostrukturerad, givetvis i varierande grad. En öppen observation 
innebär att alla deltagare vet om att de blir observerade, vid en dold observation vet 
deltagarna tvärtom inte att de blir observerade. Forskaren kan välja att antingen delta i det 
som sker vid observationen eller inte, exempelvis delta vid gemensamt spel på en 
musiklektion eller sitta bredvid och bara titta på det som sker, det är alltså detta som avgör 
hurvida observationen är deltagande eller icke-deltagande. Vid en strukturerad observation 
konstruerar forskaren i förhand ett observationsschema där hen på ett enkelt sätt kan pricka av 
de skeenden eller beteenden hen är intresserad av, hur många gånger under observationen 
dessa sker samt eventuellt när och i vilken ordning de inträffar. Vid en ostrukturerad 
observation gör istället forskaren dataregistreringen genom att exempelvis anteckna nyckelord 
och kort efter observationens slut skriva ner en fullständig redogörelse av 
observationstillfället (Patel & Davidson 2011). I denna studie valde jag att utföra öppna 
observationer. Eftersom jag och min filminspelningsutrustning skulle finnas på plats i 
klassrummet skulle det vara omöjligt att utföra dolda observationer. Jag ville påverka 
dynamiken i klassrummet så lite som möjligt och valde därför att utföra icke-deltagande 
observationer i studien. 
 
Kvalitativ intervju 
En intervju genomförs vanligen genom att forskaren och informanten träffas men kan också 
ske över telefon. Det är viktigt att informanten känner sig motiverad till att genomföra 
intervjun och det ligger på forskarens ansvar att försöka se till att så är fallet. En intervju kan 
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antingen ha en hög eller låg grad av standardisering. En hög standardiseringsgrad innebär att 
likadana frågor ställs i samma ordning till varje informant medan motsatsen, en intervju med 
låg standardisering, innebär att frågorna formuleras på plats och ställs i den ordning som bäst 
passar i sammanhanget. Forskaren bestämmer också intervjuns grad av strukturering, vilket 
syftar till hur stort utrymme informanten får till att svara på frågorna (Patel & Davidson 
2011). 
     
Syftet med en kvalitativ intervju är ofta att få ta del av informantens livsvärld, det vill säga 
dennes erfarenheter, uppfattningar om olika saker och förståelse för världen omkring. Denna 
form av intervju har oftast en låg struktureringsgrad – det vill säga att informanten har 
maximalt med utrymme till att svara på frågorna med egna ord, och forskaren kan välja att ha 
antingen en hög eller en låg standardiseringsgrad. Innan en kvalitativ intervju genomförs är 
det till fördel för forskaren att ha en viss grad av förkunskaper om det som ska diskuteras, 
dessa kan fås genom exempelvis observationer (Patel & Davidson 2011).   
 
Jag valde intervjuformen kvalitativ för denna studie eftersom jag var intresserad av att veta 
hur informanterna tänker om saker och ting – deras livsvärld. Intervjufrågorna formulerades 
efter observationen/filminspelningen i samband med analys av filmerna. Frågorna var av 
halvöppen karaktär, t ex: ”Hur gick dina tankar i samband med att det där hände under 
lektionen?”. Intervjuerna i sig fick ett semistrukturerat upplägg med låg standardisering då 
jag, i samband med att informanterna fick se filmen, eller delar av den, höll öppet för 
eventuella spontana tankar eller associationer som kunde dyka upp, både från mig och från 
informanten.  
 
Urval 
Av praktiska skäl kontaktades musiklärare i samma geografiska område där jag själv 
vikarierar. Jag har i denna studie valt att fokusera på lärarna och deras handlingar, till skillnad 
från elevernas. Detta eftersom det är lärarna som har ansvar att förhålla sig till läroplan och 
kursplan, inte eleverna. Vad gäller val av ålder på eleverna ansåg jag att det, trots mitt fokus 
på läraren, kunde påverka lärarens faktiska handlingar. Jag ville hålla mig till lite äldre elever 
som under sitt liv eventuellt börjat förhålla sig till köns-/genusnormer och mönster. Mitt mål 
var av den anledningen att observera och filma lektioner med elever som antingen är i eller 
börjar närma sig tonåren. Det filmade materialet innehåller musiklektioner med en femteklass, 
en sjundeklass och en niondeklass. 
 
Motivation för medverkan 
Lärarnas främsta motivation till att medverka i studien var en vilja att bli en bättre lärare. 
Några sa att de på förhand tyckt att det hela verkat obehagligt men att de ändå tackat ja 
eftersom de trodde att de skulle kunna lära sig något nytt. En av lärarna bad mig i efterhand 
att säga tre saker som jag anser att hen kan göra annorlunda för att bli en bättre lärare.  
 
Förförståelse 
För att som musiklärare ha ett medvetet didaktiskt förhållningssätt till genus i sin 
musikundervisning bör eller ska man i enlighet med min förförståelse: 
 
• Prata lika till flickor och pojkar. Inte exempelvis använda en lugnare röst och fler 

känsloord när man pratar med flickorna medan man till pojkarna utgår ifrån en mer 
praktisk synvinkel och ger kortare förklaringar på saker och ting. 

• Låta alla höras i klassrummet – fördela ordet jämnt.  
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• Ha samma förväntningar på flickor och pojkar, utgå ifrån och anpassa sig till deras 
individuella nivå, inte vad jag eventuellt tänker att de borde göra eller inte göra. 

• Ge samma möjligheter till flickor och pojkar. Alla ska kunna och få spela och sjunga. 
• Försöka bryta tidigare könskodning av instrument genom att uppmuntra alla att prova. 

Eftersträva att ge flickor samma möjligheter som pojkar att spela trummor och elgitarr och 
att ge pojkar samma möjligheter som flickor att sjunga. 

• Visa upp förebilder för alla. Om man exempelvis använder instruktionsfilmer där något 
instrument spelas försöka bryta tidigare könskodning genom att ibland visa minoriteten 
inom instrumentet. Ett sätt är att välja en trum-instruktionsfilm med en kvinnlig trummis 
istället för med en manlig. 

• Se till att spela låtar med både kvinnliga och manliga upphovsmän och artister. 
 
Dessa punkter och hur lärarna förhåller sig till dem har tagits i beaktande vid analyserna av 
filmerna och intervjuerna. 
 
Genomförande 
En av informanterna kände jag sedan tidigare. Jag förklarade muntligen att jag skulle vilja 
filma en av dennes klasser och sedan samtala kring lektionen i en intervju. Hen var sedan 
innan informerad om det allmänna intresseområdet för studien – genus i 
musikundervisningen. All kontakt med denna informant gjordes muntligen. Via e-mail (bilaga 
1) kontaktades tre andra musiklärare på tre olika grundskolor i samma geografiska område i 
Mellansverige. Alla tre tackade inledningsvis ja till att medverka i studien. All ytterligare 
kontakt inför observationerna och intervjuerna gjordes med dessa tre informanter via e-mail. 
Det blev slutligen bara två av dessa tre lärare som kunde medverka i studien. Detta av 
framförallt schematekniska skäl samt att det visade sig vara för tidskrävande för den tredje 
läraren att dela ut och samla in informationsbreven. Alltså medverkade sammanlagt tre 
musiklärare i studien, två män och en kvinna. 
 
Musiklärarna fick själva bestämma vilken av deras klasser som skulle studeras. 
Vårdnadshavare till elever i de aktuella klasserna blev informerade om studien och fick 
möjlighet att godkänna eller icke godkänna elevens medverkan genom ett informationsbrev 
(bilaga 2). 
 
Observationerna/filminspelningarna 
Eftersom detta i två fall av tre var första mötet med informanterna ville jag etablera en bra 
relation till dem för att underlätta kommande undersökning samt lägga en god grund för de 
efterföljande intervjuerna. Detta gjordes dels genom att jag försökte göra dem medvetna om 
mitt genuina intresse för och nyfikenhet på vad som komma skall samt att under 
observationerna inte verka kritiserande eller dömande på något sätt. Jag var noga med att inte 
genom mitt kroppsspråk visa ifall något förvånade mig, positivt som negativt (Patel & 
Davidson 2011). Min utgångspunkt gentemot informanterna var alltså att ge ett positivt och 
öppet intryck och att inte värdera det som skedde under lektionerna på ett negativt sätt. 
 
Observationerna var icke-deltagande och öppna. Eftersom jag och min 
filminspelningsutrustning (en smartphone) fanns på plats i klassrummet var alla deltagare 
medvetna om att jag var där och att de blev filmade. Jag presenterade mig för eleverna i 
början av lektionerna och berättade att det nu var dags för den där undersökningen som de 
och deras föräldrar fått brev om. Deltagarna uppmuntrades att låtsas som om att jag inte var 
där och bete sig som de normalt gör. Jag försökte under lektionens gång att vara så ”osynlig” 
som möjligt genom att ställa mig på platser i klassrummet där inga deltagare skulle vara samt 
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hellre filma från avstånd än väldigt nära. Under lektionerna antecknades i vissa fall 
intressanta skeenden för studien samt frågor inför den framtida intervjun. Eftersom 
lektionerna filmades var det inte nödvändigt att göra noggranna anteckningar i stunden då allt 
som hänt under lektionen kunde återses i efterhand. Varje observation pågick under en lektion 
på 50-70 min. 
 
Analys av filmerna 
Efter den första observationen såg jag inledningsvis på filmen i sin helhet och letade efter 
allmänna tecken på hurvida läraren följde eller inte följde de punkter jag presenterat under 
rubriken Förförståelse. Då jag efter flera genomtittningar inte hittade några sådana tecken 
skrev jag ner ungefärliga tidsangivelser för lektionens olika delar (bilaga 3) Jag valde 
intressanta eller ovanliga kommentarer och uttryck från läraren samt små konversationer 
mellan lärare och elev. 
 
Den andra filmen såg jag även den flera gånger för att leta efter tecken på att läraren följde 
eller inte följde de punkter jag presenterat under rubriken Förförståelse. Denna lektion var ett 
redovisningstillfälle där alla fyra grupper i slutet av sin redovisning hade ett utvärderande 
samtal tillsammans med läraren och min ursprungliga tanke var att jämföra dessa fyra 
gruppsamtal mot varandra för att hitta eventuella skillnader i lärarens beteende. Ungefärliga 
tidsangivelser för när dessa gruppsamtal tog plats under lektionen nedtecknades. Mellan andra 
och tredje gruppsamtalet upptäckte jag en händelse jag inte tidigare noterat. En elev tog under 
lektionen lärarens mobiltelefon från ett bord utan hennes vetskap och behöll den i flera 
minuter innan han i hemlighet lade tillbaka den på samma plats. Jag ansåg denna händelse 
vara av så hög dignitet att jag skrotade min ursprungliga plan och fokuserade särskilt på att 
analysera denna enda händelse.  
 
Då uppkom ytterligare ett intresseområde att se närmare på i studien – hur lärarens kön samt 
genus påverkar auktoriteten och kontakten med eleverna (se den fjärde frågeställningen). 
Utifrån detta letade jag i filmen efter fler exempel att diskutera vidare kring vid efterföljande 
intervju. Ett fåtal tidsangivelser för exempel på sådana i filmen nedtecknades och ett antal 
frågor på temat skrevs för att kunna ställas under intervjun vid behov. 
 
Den tredje filmen såg jag, liksom de andra, först i sin helhet och letade efter tecken på att 
läraren följde eller inte följde de punkter jag presenterat under rubriken Förförståelse. Till 
intervjutillfället valde jag ut ett antal avsnitt ur filmen vilka var lämliga och intressanta att 
jämför med varandra. Tidsangivelser för dessa nedtecknades för att snabbt kunna hitta rätt i 
filmen under intervjutillfället.   
 
Intervjuerna 
Under studien filmades alltså sammantaget tre lektioner med tre olika lärare. Filmerna 
analyserades på olika sätt (läs under rubriken Analys av filmerna). Analyserna skilde sig 
avsevärt mellan de olika filmerna. Till en av intervjuerna användes till största del bara ett par 
korta avsnitt ur filmen, till en annan flera korta klipp ur filmen medan det till en tredje 
användes en mer ansenlig del av filmen. Målet var att i varje film finna en eller flera 
händelser av intresse för studien. Detta visade sig vara mer eller mindre enkelt. 
 
Vid intervjutillfällena spelade jag upp de delar av filmen jag valt för informanten – läraren. 
Informanten uppmuntrades att pausa mitt i om denne såg något som den ville kommentera. 
Efter klippets slut fick informanten reflektera över vad vi sett och tänka fritt kring vad som 
hände, varför det hände och vilka val informanten tog i stunden. Jag ställde vid behov 
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följdfrågor för att på så sätt kunna få tillräckligt uttömmande svar samt styra samtalet åt det 
håll jag ville. 
 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet med tankepauser, konstpauser, stakningar och 
betoningar. Citat från intervjuerna är redigerade för att förenkla läsning. Särskilt betonade ord 
återges i kursiv stil. Efter transkriberingarna försökte jag hitta gemensamma teman i 
intervjuerna. I och med att intervjuerna blev av helt olika karaktär, dels pågrund av 
olikheterna i filmerna och de tre lärarnas olika personligheter samt mitt ytterligare 
intressespår kring lärarens kön och genus insåg jag att jag skulle behöva komplettera den 
första intervjun med några frågor. En kompletterande intervju genomfördes. Jag bestämde 
mig för en rad teman som på olika sätt skulle kunna besvara mina frågeställningar och 
jämförde därefter informanternas svar med varandra. Dessa teman utmynnade i de rubriker 
som finns i resultatpresentationen. 
 
Etik 
Ett noggrant övervägande av individskyddskravet gentemot forskningskravet blev nödvändigt 
då den ursprungliga tanken var att två av informanterna inte inledande skulle få veta vilket 
område uppsatsen skulle handla om. ”Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska 
skyddas från skada och kränkning, individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig 
skada får hindra viktig forskning” (Vetenskapsrådet 2011, s 18). För att få forskningsmaterial 
så likt en verklig undervisningspraktik som möjligt ville jag inte att alla informanter skulle ha 
exakt information om vad forskningen skulle kretsa kring. Min oro var att den så kallade 
”forskningseffekten” (Repstad 2007, s 45) – att informanterna rättar till sitt beteende och 
agerar annorlunda än de vanligtvis gör, skulle slå till. Det var inte meningen att sätta dit 
någon och deras eventuellt icke jämlika undervisning utan snarare att få en bild så nära 
undervisningspraktiken som möjligt. Dock blev jag, efter närmare efterforskning, tvungen att 
tänka om. ”De som tillfrågas om att delta ska också få upplysning om exakt vad forskaren 
avser att analysera i videoinspelningen…” (Vetenskapsrådet 2011, s 43, min kursivering). 
Därför togs beslutet att informera alla informanter om att mitt huvudsakliga intresseområde 
för denna uppsats är genusfrågor. 
 
För att få filma skolelever under 15 år i forskningssyfte ”ska båda vårdnadshavarna samt 
barnet ha samtyckt till medverkan” (Vetenskapsrådet 2011, s 43). Jag formulerade därför ett 
informationsbrev (Bilaga 2) med detaljerade uppgifter kring hur filmningen skulle gå till och 
plats för underskrift av vårdnadshavarna. Det visade sig i vissa fall vara mycket svårt att få 
tillbaka påskrivna informationsbrev i tid och jag tog i samråd med min handledare beslutet att 
tillåta ett godkännande från vårdnadshavare via mail för att i efterhand kunna samla in de 
påskrivna informationsbreven. De elever som antingen, genom ett påskrivet informationsbrev, 
inte godkände att vara med på filmen eller som inte överhuvudtaget lämnat in papper filmades 
ej. På Ananasskolan (se under resultatpresentationen) var dessa elever ändå med på lektionen 
men jag såg till att de inte filmades. När läraren Anders hjälpte en specifik elev som inte 
lämnat in informationsbrev (se tidsangivelse 19:50, Bilaga 3) stod jag utanför rummet och lät 
kameran filma väggen för att i ett senare skede kunna ha korrekta tidsangivelser. När Anders 
var klar med instruktionen till denna elev och gick vidare följde jag efter och såg till att 
eleven inte kom med på filmen på vägen. 
 
Samtliga namn på skolor, lärare och elever är fingerade. För att läsaren lättare ska kunna 
koppla samman respektive skola med dess lärare och elever har de fått namn som börjar på 
samma bokstav. 
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RESULTAT – PRESENTATION OCH ANALYS 
I detta avsnitt av uppsatsen redogörs först för vad som totalt framkom genom Stimulated 
recall-observationerna och tillika intervjuerna. Detta sker under rubriken Resultatpresentation.  
För kunna jämföra intervjuresultaten lärarna emellan finns samma rubriker under varje 
presentation av skola och tillhörande lärare, med några undantag. Därefter följer rubriken 
Resultatanalys i vilken jag analyserar själva resultatet. Här återkommer temana från 
Resultatpresentationen där jag ställer lärarnas svar mot varandra och jämför.  
 
Resultatpresentation  
 
Ananasskolan och läraren Anders 
Denna skola har ett flertal väl utrustade musiksalar: Stora musiksalen där det mesta av 
högstadiets musikundervisning genomförs. Lilla musiksalen är i huvudsak till för de lite yngre 
elevernas musikundervisning men kan när den står ledig nyttjas av högstadieelever som 
replokal. Syntrummet ligger på samma våningsplan som både Stora och Lilla musiksalen och 
är utrustad med ett tiotal syntar med tillhörande hörlurar. I källaren finns tre stycken 
replokaler utrustade med syntar, gitarr- och basförstärkare, trumset samt PA (dit man kopplar 
mikrofoner och syntar för att få ljud ut). Under den lektion jag besöker är klassen, en årskurs 
sju, uppdelad i fyra smågrupper som spelar varsin låt i ensemble. Två av grupperna är bara 
tjejer och två är bara killar. Grupperna är fördelade i de fyra olika replokalerna. En av 
tjejgrupperna har ingen trummis, hon är av någon anledning borta denna lektion. Den andra 
tjejen som spelar trummor verkar osäker, hon säger flera gånger att hon inte kan och sitter 
bakom trumsetet med ben och armar så nära resten av kroppen som möjligt. En av 
killgrupperna har en sångare. Han sjunger och spelar elgitarr samtidigt. 
 
Lärarens bakgrund samt anledningar till att bli lärare 
Anders utbildade sig på en av Sveriges musikhögskolor och jobbade därefter som frilansande 
musiker under en tid. Han jobbade ett år som lärare och bestämde sig därefter för att aldrig 
göra det igen. Han återgick därför till att frilansa som musiker men ådrog sig en del 
yrkesrelaterade skador som gjorde att han trots sitt tidigare beslut fick började som lärare 
igen. Han uttrycker själv under intervjun att han inledningsvis inte ville erkänna det för sig 
själv men att han till slut insåg att han tyckte att jobbet som lärare var fantastiskt kul. Det 
tycker han fortfarande, 20 år senare. 
 
Genusperspektiv i planeringen och genomförandet av undervisningen 
Anders säger först att han inte behöver ta in ett genusperspektiv i planeringen av sin 
musikundervisning, däremot i det andra ämne han undervisar (ett teoretiskt ämne). Han 
ändrar sig sedan och säger att det kan vara nödvändigt med viss eftertanke i somliga klasser, 
exempelvis i de där det finns ett större antal killar som spelar fotboll. Fotbollskillarna brukar 
nämligen enligt Anders ”tycka om skitmycket att sjunga […] och då kan det va jättejobbigt 
för tjejerna att sjunga”. Det behöver inte bara vara fotbollsspelande killar utan ”det kan vara 
en liten killgrupp som har en väldigt stor påverkan på tjejgruppen” som gör att tjejerna ”inte 
vågar, att de blir hämmade utav en liten grupp”.  Då har Anders inget emot att tjejerna, när de 
väljer grupper, vill vara tjejerna för sig och killarna för sig, utan ”köper […] det rakt av” och 
ger dem stöttning i beslutet. Då brukar killarna, enligt Anders, tycka att det är orättvist och 
klaga på att alla de bra ska vara i en och samma grupp men det brukar ge med sig efter ett tag. 
Anders godkänner sådan könsseparation ”om det är läge, men det är initialt. För då vet jag att 
då jobbar vi på det och då är det mitt ansvar att bryta hierarkier i klasser”.  
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Gruppindelning 
Anders elever får själva välja om undervisningen ska ske i helklass, halvklass eller 
smågrupper – förutom i de fall som presenterats under föregående rubrik. Valet sker genom 
en slags röstning eller diskussion i klassen. Väljer eleverna helklass spelar alla ensemble 
tillsammans i stora musiksalen. Blir beslutet halvklass spelar hälften av eleverna ensemble i 
stora musiksalen medan andra hälften spelar synt med hörlurar i syntrummet. Han varvar på 
olika sätt, grupperna byts antingen varannan vecka eller efter en annan lämplig period. 
Bestämmer eleverna att undervisningen ska ske i smågrupper väljer de helt själva hur de ska 
dela in sig. Anders nämner att han uppmuntrar sina elever till att bryta befintliga 
kompiskonstellationer och ”inte lägga alla ägg i en korg”, det vill säga att spela och umgås i 
olika konstellationer. Dock gör han, vad det verkar av det som framkommer i intervjun, inga 
aktiva ingripanden för att detta ska ske.  
 
Kontakt med olika elever 
Anders säger först att han inte gör någon skillnad i kontakten med tjejer eller killar men 
tillägger efter ett tag att han tror att han kanske är ”hårdare mot killar”. När jag frågar hur det 
kommer sig svarar han: ”Därför att de oftast... de behöver mer uppsträckning. Alltså annars 
tar de mer plats. Så kanske de får för stort utrymme i varje fall”. 
 
Under den filmade musiklektionen uppmuntrar Anders en elev, Anna, att spela solo på 
synten. Han går snabbt igenom melodin på synten och säger sedan ”Jamma loss på det där, du 
kan inte spela fel”. ”Jag kan visst spela fel” säger Anna, som verkar väldigt rädd för just det, 
att det ska bli fel. ”Ja men ta det en oktav upp” säger Anders. Jag frågar honom om detta 
under intervjun, att det verkar som att han individanpassar sin undervisning väldigt mycket, 
det håller han med om men när jag tar upp just detta exempel säger han ”Ja men det är ju 
också ganska standardkommentar om de ska spela solo, för att få dem att våga […] spelar 
man en fel ton, alltså låter det illa, spela tonen en gång till” säger han till dem. 
 
Han berättar om en annan elev, Alice, ”kanske den vassaste eleven i hela årskursen” som 
under den filmade lektionen spelade elgitarr. Det gör hon vanligtvis inte utan testade för 
första gången föregående lektion. Då hade hon, berättade Anders, börjat gråta eftersom en 
annan elev, Amanda (som vid den inspelade lektionen spelade bas), spelade låten på gitarr lite 
bättre. ”Då började hon att gråta, hon säger ingenting det bara rinner tårar såhär…”. Han 
berättar vidare att Alice har högsta betyg i allt och att han i sitt andra ämne är orolig att hon är 
understimulerad och därför ger henne extrauppgifter. ”Hon är så van med att kanske vara på 
topp i allting och nu ser hon att ’oj nån annan’ och då börjar hon att gråta, så stressad är hon”.  
 
Fördelar med sitt kön och genus i läraryrket 
På frågan ”vad finns det för fördelar med att vara en manlig lärare?” svarar Anders snabbt att 
han inte ser några fördelar. Efter ytterligare diskussion och en genomgång av de nackdelar 
som finns kommer han fram till att det kanske kan finnas några fördelar ändå, i alla fall i vissa 
sammanhang. De finns enligt Anders elever som ”lever i riktigt patriarkala miljöer” och som 
därför, på grund av sin uppväxt, lärt sig att kvinnor inte har något att säga till om. ”Då kan det 
ju vara fördel att vara man”. Han berättar även att detta vid en rad tillfällen har märkts på 
föräldrarna, att föräldrarna (pappan) inte accepterat exempelvis en kvinnlig psykolog eller 
kurators professionella åsikter i ”evk-möten”, det vill säga elevvårdskonferenser. ”Det kan ju 
bli jättejobbigt om en kvinna sätter sig över en man” säger Anders.  
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Nackdelar med sitt kön och genus i läraryrket 
Anders vill inte generalisera utan utgår i sitt svar på frågan om vad det finns för nackdelar 
med att vara en manlig lärare bara ifrån sig själv.  
 

Om jag säger till en person på skarpen, om jag står där och är nästan en och nittio lång och har 
hård röst, så kan den hotbilden bli så stor så att personen som blir utsatt för det kan känna sig mer 
hotad än om en kvinna säger det.  

 
Vi diskuterar även det faktum att Anders ser till att aldrig vara ensam med en elev i ett rum, 
killar som tjejer, både för sin och elevernas skull. Han berättar om flera tillfällen då elever av 
kvinnligt kön varit sexuellt utagerande mot honom, speciellt en gång under en lektion då 
eleverna var utspridda på en massa olika ställen eftersom de jobbade med grupparbeten och 
han kom in i ett klassrum där det satt en ensam tjej som helt plötsligt visade brösten för 
honom. ”Då går man på lina. För det kan ju bli jättefel […] Jag kommer inte ihåg exakt vad 
jag sa men jag kommer ihåg jag fick jättehjälp utav min dåvarande tjej när jag kom hem”. 
Han ställer sig ovetande till anledningarna till sådant beteende och säger:  
 

Nä jag fattar inte varför de… Alltså du har ju elever […] som går hela tiden och ska liksom ut med 
brösten och liksom köra någon grej framför mig liksom så. Alltså sexuellt liksom, alltså de 
försöker testa en va. 

 
När jag frågar varför han tror att de gör så svarar han att han tror det vara en pubertal grej, ett 
test för att se hur man reagerar. Han berättar om en manlig kollega som blev anmäld för att ha 
tafsat på elever. De som anmält var en grupp om fem tjejer i en sjätteklass. Det blev en 
utdragen process med många olika människor inblandande, föräldrar och skolledning. Läraren 
i fråga var ”helt förstörd” säger Anders, han visste inte om han skulle sluta på skolan eller 
inte. Det tog lång tid innan en av eleverna erkände att anklagelserna var falska, ”för när det 
blev så stort var det ju ingen som vågade bryta det här och säga att dom bara hade hittat på”, 
säger Anders. 
 
Andra tankar om män och kvinnor i läraryrket 
När vi talar om de elever och föräldrar som har svårigheter med att acceptera kvinnors 
auktoritet i skolan säger Anders att ”då gäller det ju att vi kollegialt är jättestarka tillsammans. 
Och att skolledningen verkligen står upp i sådana samtal”. Det kollegiala stödet ska vara så 
stort att det inte spelar någon roll om man är man eller kvinna i en konfliktsituation med elev 
och förälder, menar Anders. 
 
Ledarroll och kontroll 
På frågan om han känner sig bekväm i sin ledarroll svarar Anders ett snabbt ”ja” men 
utvecklar resonemanget med att han förlitar sig på sin musikaliska kunskap, något han anser 
vara mycket viktigt att ha i sammanhanget. När jag frågar om han känner att han har kontroll 
över klassen kommer ytterligare ett snabbt och kort ja. Anders tillägger att han i denna klass 
snarare vill släppa eleverna än hålla dem hårt, detta för att han anser att de är så pass kreativa 
att han inte får ”strypa” dem och ”förstöra lektionen”. Dock finns det elever i andra klasser 
som han känner att han inte har full kontroll över, sådana som överhuvudtaget inte kommer 
på lektionerna eller sådana som ”förstör lektionen, sabbar utrustning. Så att det påverkar hela 
gruppen”. 
 
Att ta kontroll 
Apropå de elever som ”förstör lektionen” och ”sabbar utrustning” säger Anders att han i 
första skedet skickar ut dem från lektionen och säger åt dem att komma tillbaka nästa gång. 
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När dessa elever sedan är med på lektionen får de aldrig vara själva någonstans utan de måste 
alltid vara där Anders är. Detta innebär att eleverna i fråga aldrig kan vara i någon av 
replokalerna på skolan. Bara de klasser Anders är väldigt trygg med får dela upp sig i 
smågrupper och gå iväg till olika lokaler för att repa på egen hand. De andra undervisar han i 
hel- eller halvklass där hälften av klassen håller till i det så kallade ”syntrummet” som ligger i 
anslutning till den ordinarie musiksalen på skolan. 
 
Bananskolan och läraren Berit 
Vid mitt besök i denna skola skulle klassen, en årskurs nio, redovisa och spela upp en låt de 
har jobbat på i smågrupper under terminen. Alla grupper spelade samma låt. Klassen var 
uppdelad i totalt fyra grupper som en efter en fick redovisa låten i stora musiksalen. Efter 
varje redovisning pratade Berit med varje grupp och bad dem på olika sätt utvärdera sitt eget 
och gruppens framträdande. Under tiden den första gruppen redovisade fick de andra jobba 
själva i mindre grupprum anslutna till musiksalen. Efter varje redovisning och 
gruppdiskussion fick gruppen i fråga gå från lektionen. På så sätt blev det färre och färre 
elever kvar på lektionen och i klassrummen. På filmen från lektionen upptäckte jag att en av 
de elever som skulle redovisa sist, Björn, tog Berits mobil ifrån ett bord och behöll den fyra 
till fem minuter under den tredje gruppens redovisning. Björn lade sedan tillbaka mobilen där 
han tog den, även detta finns med på filmen. Mycket av intervjun med Berit kretsade kring 
denna enda händelse och vad den eventuellt kan anses vara uttryck för. 
 
Lärarens bakgrund samt anledningar till att bli lärare 
Berit jobbade till en början på fritids och utbildade sig därefter till musiklärare. När hon själv 
gick i skolan var hon ”en väldigt blyg elev, smårädd och liksom blyg, försiktig, alltid” och 
kände sig osynlig. Nu när hon själv är lärare vill hon finnas där för de ”osynliga barnen”, de 
som är ”tysta, snälla, som inte gör så mycket väsen” av sig. Hon känner själv att hon gjort en 
stor resa i sitt eget liv och vill kunna hjälpa de barnen som är lite lika henne själv när hon var 
yngre. Hon vill att de ska bli sedda och ”att de ska känna ett förtroende för mig om det är 
något jag kan göra för att hjälpa dem på något sätt”. 
 
Genusperspektiv i planeringen och genomförandet av undervisningen 
Berit berättar att hon försöker vara rättvis när det gäller killar och tjejer, till exempel när de 
ska svara på frågor, så ”att det blir ungefär balans”. Hon försöker även varva på instrumenten, 
så att inte ”tjejer typiskt hamnar på vissa och killar på vissa”. 
 
Gruppindelning 
Berit brukar i första hand indela klassen så att smågruppernas medlemmar fungerar ihop. 
Ibland försöker hon separera de ”som är mer störande” och ibland ”kör jag ihop dem i en 
grupp för att de ska störa de andra mindre plus att, ja men då kan de ju prata med varandra 
också, och så får de liksom göra så bra de kan”. Hon berättar att provar sig fram och ”testar 
lite olika”. När jag frågar henne om genusperspektiv i gruppindelning berättar hon att hon ser 
till att det aldrig är en ensam tjej eller kille i en grupp, detta för att elevernas självkänsla 
varierar och hon inte vill riskera att någon känner sig ensam eller utsatt. ”Därför tänker jag att 
det är bra att det finns någon slags balans i varje, om det nu är smågrupper på fem eller något. 
Att det inte är en tjej och fyra killar”. 
 
Kontakt med olika elever 
Som redogjorts för ovan under rubriken Lärarens bakgrund samt anledningar till att bli 
lärare har Berit en stark vilja att uppmärksamma och finnas där för de tysta och blyga 
eleverna. Hon vill att eleverna ska känna ett förtroende för henne och att hon ska vara en 
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vuxen som man kan vända sig till om det är något man behöver hjälp med. När jag visar 
henne klippet där Björn snor åt sig mobilen från bordet och frågar hur hon känner över det 
säger hon att hon blir irriterad men att den killen har det väldigt speciellt. Hon berättar att han 
inte har några föräldrar i Sverige utan att de befinner sig utomlands och att de på skolan 
därför ”håller lite extra om” honom. Hon förklarar att hon inte varit lika tuff mot honom, 
tillåtit kepsar och så, ”därför att han generellt har det jättetufft i sin helhetsbild”.  
 
Under den fjärde och sista redovisningen under lektionen, med den gruppen som Björn tillhör, 
finns en annan kille med. Han heter Bosse och sjunger i ensemblen. Jag visar ett klipp från 
den fjärde gruppens utvärderande samtal där Björn stör genom att på olika sätt göra oväsen. 
Han slår på trummorna eller elbasen med en trumstock och det är svårt att höra vad någon 
säger. Efter klippet frågar jag Berit hur hon tänker kring det som hände på det och hon svarar: 
” Ja… Jag tänkte väldigt mycket på den här Bosse då som skulle sjunga till. […] Det finns 
alltid en risk att han är lite utsatt och jag tänkte att fan, det är typiskt att det är, att det är just… 
Ja... varför skulle han sjunga nu då…?”. Hon berättar att hon märker att de andra försöker 
pika honom och att hon försöker hitta olika sätt för att balansera upp det. Hon förklarar att det 
är därför hon på filmen säger ”det här är svårt och ni är inte vana att ha sång till”. Hon 
försöker rädda Bosse i situationen. Hon fortsätter: ”Och så Björn som hela tiden liksom 
respektlöst liksom låter hela tiden... Och väldigt självcentrerad […] Jag ser att jag säger till 
honom två gånger”.  
 
Fördelar med sitt kön och genus i läraryrket 
Berit tror att en fördel med att vara en kvinnlig lärare är att ganska många elever kan känna 
ett förtroende för henne och att de vågar komma till henne med problem eftersom de inte är 
rädda för henne. Hon tycker att det är viktigt att vara en vuxen som man kan vända sig till. 
Hon tillägger att det naturligtvis kan variera från elev till elev beroende av vilken kemi man 
har.  
 
Nackdelar med sitt kön och genus i läraryrket 
Berit uttrycker att när man jobbar som lärare och befinner sig i skolans värld ”har man allt att 
vinna på att vara man”. Hon känner att det många gånger är orättvist eftersom hon som 
kvinna inte blir respekterad på samma sätt som en man blir, speciellt av killar. Hon tillägger 
att detta naturligtvis är olika från person till person och att hon ju i första hand vill ha en bra 
och medmänsklig relation till sina elever. ”Jag vill naturligtvis att jag bestämmer, för jag är 
läraren här, men jag vill också… jag vill på intet sätt riskera att kränka nån”. Hon utvecklar 
sitt resonemang genom att berätta att hon ser hur elever är med andra kvinnliga lärare och att 
det fungerar alldeles utmärkt, hon ser att hon själv har större problem med detta än andra 
kvinnor men att det ändå är generellt svårare för kvinnor i skolans värld att få respekt från 
speciellt killar. 
 
Andra tankar om män och kvinnor i läraryrket 
Skolans värld är kvinnodominerad, men skulle det vara ungefär lika många män som kvinnor 
i skolan skulle kvinnor bli mer respekterade tror Berit. Hon menar att om båda delarna, 
kvinnors och mäns generaliserade roller, fanns representerade skulle det bli balans och de 
båda delarna skulle respekteras. 
 
Ledarroll och kontroll 
På frågan om hon känner sig bekväm i sin ledarroll svarar Berit: ”Ja det tycker jag nog att jag 
för det allra mesta gör... (tankepaus) Måste tänka lite olika grupper och åldrar men… jo men 
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det tycker jag!” Och tillägger att det är något som kommit med tiden. När jag frågar om hon 
känner att hon har kontroll över den här klassen svarar hon:  
 

Ja, senast… alltså det har gått i omgångar. I höstas hade vi det lite turbulentare i den här klassen 
men nu den här terminen tycker jag att det har funkat bra. Men det har varit en period när de har 
som grupp liksom försökt att göra grejer för att irritera mig såhär, det har varit jättetydligt. 

 
Hon utvecklar:  
 

Kan vara när vi lyssnar på något eller ska sjunga någonting, och så börjar de stampa eller klappa 
och jag säger: Gör inte det nu, för nu fokuserar vi på att lyssna eller nu ska vi bara sjunga 
liksom… Och så sätter de igång det där, hela tiden då, och gör just tvärtom mot vad jag säger.  

 
Att ta kontroll 
Berit säger att hon med sin nyvunna lärdom och efter det hon sett på filmen ”måste vara lite 
tuffare” och ”ställa högre krav” i framtiden. Hon låter besviken när hon säger att ”dom bara 
leker bort lektionerna”. Hon nämner också att hon måste arbeta in ett sätt där möjligheterna 
till att inte göra det man ska förminskas. Exempelvis ska hon ”inte ha en mobil liggande som 
inte har en kod” och ”inte ha så många här samtidigt kanske när det är sådana här tillfällen”.  
 

Då kanske det är bättre att man tar halva gruppen så får de andra ledigt eller någonting, så kan jag 
ha mer koll på vad som händer. Istället för att de ändå inte gör någonting. Jag vet inte ju inte hur 
fokuserade de var som jobbade själva, på det de skulle göra. Och försöka göra allting för att 
liksom hjälpa de när de ska redovisa och så har de kanske inte lagt manken till speciellt mycket 
innan. 

 
Citronskolan och läraren Ceasar 
Citronskolans musiksalar består av ett större rum utrustat med en flygel, två elpianon med 
hörlurar, sju syntar med hörlurar, ett gäng akustiska gitarrer, två elgitarrer och en bas med 
tillhörande förstärkare och ett midi-trumset. I ett angränsande rum finns ytterligare ett midi-
trumset. När jag besöker skolan ska klassen, en halv femteklass, till största delen öva på en låt 
inför framtida ensemblespel. Lektionen börjar med en tio minuter lång teorigenomgång där 
läraren Ceasar kort sammanfattar den musikteori klassen har jobbat med under terminen inför 
ett förestående diagnostiskt test. Efter teorigenomgången visar Ceasar en fem minuter lång del 
av en film om rapens och Hip-Hopens uppkomst eftersom han ”är rätt dålig på att undervisa” 
i den genren. Därefter får eleverna öva självständigt under resten av den timslånga lektionen. 
Ceasar går runt i klassrummet och instruerar eleverna på de olika instrumenten.  
 
Lärarens bakgrund samt anledningar till att bli lärare 
Ceasar började direkt efter högstadiet på en folkhögskola där han studerade musik. Han ville 
”hålla på med musik” och fortsatte därför på inslagen bana genom att börja musikhögskolan. 
På den tiden fanns det ingen musikerutbildning på den musikhögskola Ceasar ville gå och han 
började istället på musiklärarlinjen. ”Ja, gick man på musikhögskolan så gick man 
lärarutbildningen”. Valet av yrke hade även andra bottnar då Ceasar ”kommer från en familj 
och släkt där det är många lärare” och hade sett att de ”verkade tycka det var kul att va 
lärare”. Han tyckte att det ”verkade va ett skönt jobb” där man får jobba med människor, ett 
”bra jobb”. 
 
Genusperspektiv i planeringen och genomförandet av undervisningen 
Vid mitt första besök på Citronskolan, då filmningen genomförs, säger Ceasar till mig redan 
innan jag startar kameran att jag på en gång kommer få se en ”genusgrej” men ger ingen 
närmare förklaring. Under intervjun frågar jag om detta, vad han syftade på. Han förklarar att 
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han tänkte på sättet eleverna placerar sig i klassrummet, det är fri placering och vid just detta 
tillfälle stod alla stolar på hög, vilket innebar att eleverna alla fick ta varsin stol och placera i 
klassrummet. Ceasar instruerade eleverna att ställa stolarna i två rader.  
 

För att undvika tjafs så får dom komma in och så får dom sätta sig bara och tanken är att de ska 
sätta sig i den ordning dom kommer men oftast är det då så att grabbarna kommer lite senare så det 
blir ändå så att det blir som två rader, en tjej- och en killrad.  

 
Man ska fylla på framifrån när man kommer in i klassrummet vilket innebär att tjejerna ofta 
hamnar längst fram. Ceasar är noga med att han inte vill generalisera men att tjejerna enligt 
hans upplevelse är bättre på att komma i tid till lektioner. Klockan på skolgården ”ringer 
exakt” på klockslaget och eftersom lektionen börjar precis då och många av eleverna inte har 
klocka är det lätt hänt att de kommer lite sent. ”Då tycker jag att tjejerna, oftast, generellt är 
lite snabbare in. Har lite mer koll på tiden. I den här åldern”. Men under den lektion som 
filmas blir det inte alls på det sätt Ceasar hade trott.  
 

Det beror på hur trygga grupperna är med sig själv också. Om det är en sån där grupp som, det är 
högt i tak, då bryr dom sig mycket mindre vart dom sitter. Men är det en sån där grupp med 
ganska dålig stämning då vill dom sitta med sina kompisgäng och då blir det lätt att dom ska sitta 
mer eller mindre en tjej- och en killrad.  

 
Ceasar berättar angående genusperspektiv i planeringen: 
 

Jag försöker tänka på att till exempel variera låtar från både kvinnliga och manliga artister. Det 
tänker jag jättenoga på. Och, det blir ju inte exakt fiftyfifty såklart, man behöver ju låtar som 
funkar.  

 
Vad gäller själva undervisningssituationen säger Ceasar att han brukar försöka tänka på vad 
just personen i fråga behöver, ”det spelar ingen roll om det är tjej eller kille”, förklarar han.  
 
Gruppindelning 
Eftersom Ceasar undervisar i halvklass behöver han aldrig fungera över gruppindelning, alla 
är med och spelar i samma grupp när det ska musiceras i ensemble.  
 
Instrumentfördelning 
Ceasar säger att han inte tänker något särskilt om instrumentfördelning ur ett genusperspektiv. 
Eleverna får själva välja mellan att rikta in sig antingen på piano eller på gitarr, det viktiga är 
att de spelar ett av ackordsinstrumenten. Jag frågar om han ser något mönster i hur eleverna 
väljer och han svarar ”oftast är piano ett lättare instrument att få ljud i, så det kanske är dom 
som är lite lata som tar det”. Men någon större skillnad mellan hur tjejer och killar väljer finns 
inte längre, menar Ceasar. ”Nu tycker jag nästan det är fler tjejer som vill spela trummor. I 
alla fall när de spelar ensemble”. Han ”tror att det jättemycket beror på alla dom här 
tjejbanden som har kommit”. Det är däremot fortfarande övervägande tjejer som vill sjunga: 
”Jo, där kan man faktiskt se ett mönster att det är fler tjejer som vågar sjunga i mikrofon än 
killar”, men efter en jämförelse med sin egen barndom konstaterar Ceasar att även det håller 
på att ändra sig. ”Idag till exempel var det tre… det var bara killar som sjöng nästan. Så det 
finns ju undantag från regeln. Men jag tycker tjejerna generellt vill sjunga lite mer”. Ceasar 
säger att han försöker uppmuntra killarna att sjunga men att det ibland inte spelar så stor roll 
vad han säger. ”Det bästa är om nån elev, nån som är lite positiv ledare går upp och sjunger”. 
Han menar att det är stämningen i klassen som avgör ifall de vågar sjunga eller inte. Vid mitt 
besök på skolan spelade de flesta flickorna i klassen piano, bara en flicka spelade gitarr. 
Mellan pojkarna var det mer fördelat, ungefär hälften spelade gitarr och den andra hälften 
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piano, med viss övervikt på gitarr. Under intervjun påpekar jag detta och då ändrar Ceasar sitt 
tidigare uttalande att det är jämnt fördelat instrumentmässigt mellan könen. Han kommer fram 
till att det är procentuellt fler flickor som spelar piano och funderar kring om det kan ha att 
göra med att det kan göra ont i fingrarna när man trycker ner strängarna på gitarren. Jag frågar 
om det inte måste göra lika ont på killarna att trycka ner strängarna. Hans svar är att den 
allmänna förväntningen är att killar ju ”ska kunna spela gitarr” och att det kan ha med 
förebilder att göra. Han fortsätter dock med att säga: ”Men å andra sidan är det ju otroligt 
många singer/songwriter-tjejer som spelar gitarr, det är både rock och pop” […] ja, det är en 
bra fråga”.  
 
Kontakt med olika elever 
Under intervjun fokuserar jag främst på att visa bitar av filmen som på något vis går att 
jämföra med varandra. Han får se ett avsnitt där han först pratar med en flicka, Camilla, och 
instruerar henne på synten för att sedan gå över till en pojke, Charlie, som behöver hjälp med 
gitarrackorden. Jag frågar Ceasar efter klippets slut ifall han tänkt på något under filmen. Han 
svarar: ”Nej, alltså egentligen inte så jättemycket mer än att dom är otroligt olika 
personligheter dom här två”.  Han fortsätter med att berätta att Charlie ”inte har så stark inre 
motor. […] Han vill spela gitarr, det vill han. Men det är också allt han vill på musiken”. 
Charlie lär sig långsamt.  
 

Det känns ju som att man får sitta en längre stund med honom och liksom till och med flytta hans 
fingrar lite grann då och då. […] Jag ger honom väldigt mycket hjälp, det kan jag tycka. Kanske 
också lite mer fysiskt, flytta på hans fingrar och sånt där liksom, sånt tänkte jag på.  

 
Jag visar ett avsnitt där Ceasar hjälper tre elever, först två flickor som spelar synt (Cecilia och 
Clara) och sedan en pojke, Casper, som spelar trummor. Ceasar ber mig att pausa redan efter 
att han på filmen hjälpt flickorna och säger:  
 

Här är ju, det kan ju va både ur genussynpunkt och mer personlig integritet, jag menar hur nära 
man kommer nån. […] Dom här tjejerna är nya. Så jag backar lite mer, jag känner dom inte så bra. 
Jag går inte och lyfter deras händer hur som helst. 

 
Han berättar att han själv som liten inte tyckte om fysiskt närhet, ”jag var liksom en meter 
ifrån, det var väldigt läskigt när nån kom närmare än så”.  
 
Jag ber honom att fundera över sin inställning till eleverna och energin han uppvisar på filmen 
när vi tittar vidare. Vi hinner titta en kort stund innan Ceasar pausar filmen igen. ”Ja det är 
återigen, Charlie har jag haft sen i ettan, han… ibland kanske man smittas av hans… man har 
suttit liksom och flyttat på hans fingrar i många många år”. Han jämför med Cecilia som är ny 
på skolan och tidigare haft ganska knapphänt musikundervisning där hon inte har ”spelat 
nästan nånting”. Henne försöker han uppmuntra ”lite mer” för att hon ska ”få upp 
självförtroendet” och känna att hon duger. ”För hon jobbar väldigt självständigt men ibland 
kan man komma dit och se att det kanske inte är riktigt rätt”. Han tror att han ”försöker att va 
omedvetet positiv”.  
 

Och sen så måste jag vara ärlig och säga att man blir ju kanske… Har man elever som hon till 
exempel som kommer med inga verktyg egentligen och inte har haft så mycket musik och hon 
sitter där och övar hela lektionen och har verkligen gått framåt på ett år. Och så har man kanske 
elever som man har tjatat på i fyra år som när jag går därifrån sitter och halvsover så kanske man 
omedvetet än en gång lägger lite mer, man blir lite positivare själv. Man är bara människa. 
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Tillbaka till filmen, vi ser Ceasar gå över från flickorna som spelar synt till Casper som spelar 
trummor. Jag ber Ceasar jämföra mötet med Casper med mötet med flickorna innan. Ser han 
någon skillnad? 
  

Ja, det gör jag ju absolut. Här är man ju mer… framåt på nåt sätt.  Eller inte framåt… det är lite 
grann också miljön där dom sitter, dom sitter ju vid ett syntbås, det är väldigt lugnt, det är nästan 
som bibliotek liksom. […] Här är det mer rörelse och då blir man väl mer… att allt går lite 
snabbare också. Och så går han på trummor så jag kan prata med honom på ett lite annorlunda sätt. 
Men, absolut kan jag ju se en viss skillnad. Det här känns ju mer… laid back lite grann. Lite mer 
avslappnat. Eller lite mer, hur ska jag förklara det då, bra ord… Inte lika lugnt, inte lika sävligt 
kanske.  

 
När filmen går igång igen får Ceasar först se sig själv prata en kort stund med Camilla (som 
han hjälpte med synten i det första klippet) för att sedan gå över till två pojkar, Carl och 
Christian, de spelar på varsin elgitarr med hörlurar inkopplade i förstärkarna. Jag 
sammanfattar det vi sett, att han haft tre olika möten med fyra elever. Först Casper på 
trummor, sedan Camilla och sist Carl och Christian. Jag frågar om han tänkte på någonting 
angående hur han pratade med Camilla. Ceasar säger att han vet hur han pratar med henne, 
lugnt och uppmuntrande, han går inte på.  
 

Hon har inte så jättebra självförtroende när det gäller liksom… spel. Ensemblespel, piano. Hon är 
väldigt duktig tjej i skolan och sådär, men hon… Jag kanske tar det lite försiktigt på nåt sätt. Pratar 
lite försiktigare. 

 
Han jämför med Casper: ”Han är rätt kaxig kille, kommer in och ja, pratar ganska mycket när 
man inte ska och sådär”. Ceasar säger att det skulle kännas konstigt att prata med honom på 
samma lugna sätt som han pratar med Camilla. Ceasar säger också att han tänkte på att han 
generellt ”har ett jädra tempo” när han pratar. ”Ibland pratar man nästan som att det vore ens 
spelkompisar som man spelar med på fritiden. Asså du vet, man ska hinna runt”.  
 
Jag berättar att jag sett en viss skillnad i hur han pratar med olika elever, att han när han pratar 
med Camilla och de andra tjejerna har en ljusare röst och är mer uppmuntrande medan när 
han pratar med killarna är mer kortfattad och lite mer praktisk. Håller han med om det? 
”Absolut”, svarar Ceasar. Han är på grund av sin egen familjebakgrund mer van vid att ha att 
göra med killar. Dock tror han att det också har att göra med vilka eleverna är som individer, 
att just dessa killar är rätt kaxiga och att han inte kan prata med de blyga eleverna som han 
pratar med dem. Han säger också:  
 

Jag skulle ju inte tolerera att dom här blyga tjejerna bara skulle sitta och inte vilja vara med och 
spela i ensemble, alltså jag uppmuntrar dom säkert lika mycket. Men hur man pratar till dom, det 
tror jag är skillnad.  

 
Han tycker att det skulle vara intressant att se hur han pratar med en blyg kille, tyvärr finns 
inga sådana exempel på filmen, ”det är ju färre av dom”. Det finns enligt Ceasars utsago en 
”lite tuffare tjej” i klassen och vi tittar för jämförelsens skull på ett klipp där Ceasar hjälper 
henne att spela gitarr. Efter klippets slut säger han angående sitt röstläge när han pratar med 
henne att ”det var nånstans mittemellan kändes det som”. Han fortsätter fundera: 
 

Men jag tror absolut som vi sa, det är skillnad litegrann i hur man lägger röstläget och kanske lite 
vilken approach man kommer med. Både på individnivå och på... Fast jag vill ändå tro att det är 
mer på individnivå än vad det är genus, för det är inget som man går och tänker på, ’nu är det en 
tjej, nu ska jag va lite soft här’ liksom […] Så vill man inte tänka men… man anpassar rösten tror 
jag, det gör man. Gör jag menar jag. 
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Tjejer som hörs 
Ceasar har svårt att hantera jobbiga tjejgäng, ”där har du ett genus att jag inte vet hur jag ska 
ta såna tjejer. Killar vet jag hur jag ska ta”. Han tycker inte att utåtagerande och kaxiga tjejer 
är så vanliga i den åldersgrupp han arbetar med, de tjejer som hörs brukar vanligtvis göra det 
på ett mer positivt sätt. ”Dom kan va starka, dom kan va framåt, men då är det oftast i en 
ganska såhär positiv, asså då, dom är duktiga, dom vill visa att dom kan det liksom. Men det 
är inte så ofta som dom sitter och avbryter bara”. När Ceasar hamnar i sådana situationer, med 
tjejer som avbryter och tar plats på ett negativt sätt vet han inte hur han ska göra. ”Ska jag gå 
runt och ryta dom i ansiktet, vad ska jag göra, asså du vet man är inte lika van vid 
situationen”. Vi diskuterar att det är märkligt att han blir så obekväm i situationer med tjejer 
då han med killar som uppvisar samma beteende vet hur han ska göra och vi kommer fram till 
att han faktiskt gör skillnad på tjejer och killar inte bara ur en individuell synvinkel utan även 
generellt: ”Då, där har du det ganska tydligt, nu när jag tänker på det så”. Ceasar kommer 
fram till att han får en annan känslomässig laddning när tjejer beter sig illa,  
 

jag blir så… när tjejer är så då blir jag… asså grejen är, jag har extremt lång stubin, det är sällan 
jag höjer rösten och när jag gör det, då har jag gjort det på killar. Tjejer blir jag mer… skulle 
kunna va att jag blir mer inre förbannad liksom. För om jag går och ryter dom i ansiktet då vet jag 
att dom kommer stå och vrålgråta. Asså du vet, det blir, man får ta det från ett annat håll. Också 
individnivå men jag tror att jag gör skillnad (på könen, min anmärkning).  

 
Fördelar med sitt kön och genus i läraryrket 
På skolan jobbar det just nu bara ungefär fem män, berättar Ceasar. Om man även räknar 
fritidspedagogerna är det något fler men kvinnorna är helt klart i majoritet. Ceasar tror och 
känner att han kanske har en liten fördel av att vara man. ”Ja det är ju ganska 
kvinnodominerat, i alla fall i låg och mellan, så man ju lite mer… jag tror man blir sedd 
kanske lite mer”. Han berättar att det ofta är äldre kvinnliga rektorer och att han själv varit i 
ungefär samma ålder som deras söner. ”Ja, man kanske har fått en liten fördel av det” säger 
han. Han tror även att han slipper en del konflikter eftersom han är man, han tror att kvinnor 
och kvinnliga chefer lättare hamnar i klinch. Han påpekar att han generaliserar väldigt mycket 
i sina uttalanden men att han ändå sett något slags mönster på denna skola och andra. Han 
funderar vidare och kommer fram till att det kanske inte bara är det faktum att han är man 
som spelat in utan att han även är musiklärare. Han har av den anledningen inte varit med i 
olika ”lärarrumsgrupperingar” eftersom man som musiklärare jobbar själv och ”bedriver sin 
egen lilla ö”.  
 
Gentemot eleverna kan det också vara en fördel att vara i minoritet tror Ceasar.  
 

Dom kanske tycker att det är kul att dom har en manlig lärare. För dom har mest kvinnor […] jag 
tror att dom kan tycka att det är roligt att det blir… kanske lite annorlunda prat och sådär.  

 
Nackdelar med sitt kön och genus i läraryrket 
Ceasar börjar med att säga att han inte ser så många nackdelar med att vara manlig lärare, 
men fortsätter sedan: ”Det här är ju väldigt känsligt ämne men det är inte så jätterättssäkert 
kanske att vara man […] Jag är ju aldrig nånsin själv med en tjej till exempel”. Han undviker 
sådana situationer för att motverka att ”nån ska hitta på nånting eller det ska va oklarheter 
eller nånting”. Han ser till att hålla distans till elever, pojkar också, speciellt ”såna där 
klängiga”. 
 

I den här åldern är dom ganska du vet, ska kramas och… så det försöker jag att undvika och 
försöker hålla lite distans. Men det är också för att jag vill ha en professionell roll, även fast dom 
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är små. Det är barn. Och många kanske inte har en pappa hemma eller nånting. Då kanske dom 
söker sig lite till den typen av roll. Men så vill inte jag ha det.  

 
Han berättar om en manlig vän som jobbar på fritids på en annan skola. En dag hade en flicka 
hoppat upp i hans knä och sedan berättat om det hemma, att hon suttit i fritidsledarens knä 
idag på fritids. Det blev direkt en ”stor grej av det när det egentligen inte var nånting”, 
berättar Ceasar. 
 
I övrigt berättar Ceasar att han på grund av han är man kan bli ombedd att göra vissa saker, 
”du som är man, kan du spika upp den här tavlan? […] man ska ju va lite allt i allo. Man ska 
ju koppla och man ska lyfta, man ska bära”. Han tycker det är väldigt konstigt att det 
fortfarande kan låta så men annars ser han ”inga jättenackdelar” med att vara man i skolans 
värld. 
 
Ledarroll och kontroll 
Vid frågan om han känner sig bekväm i sin ledarroll frågar Ceasar först ”som lärare?”  Jag 
svarar jakande och han säger: ”Mm… ja, men det tycker jag att jag gör”. Han fortsätter med 
ett resonemang om att det dock inte är en auktoritär sådan, ”jag är inte en sån typ av människa 
överhuvudtaget”. Ceasar tycker att hans ledarroll bygger på att alla ska känna att de får vara 
med och bestämma, han är ”inte den ledaren som höjer rösten och skäller ut folk, utan jag 
försöker prata med dom”.  
 
Finns det någon klass han känner att han inte har kontroll över? Jo, en fjärdeklass där det 
finns ”många killar som inte orkar, det är för sent på dan, […] dom ligger och krälar på 
golvet”. För att få bukt med problemet försöker han prata med dem och ”ta ner till en basic 
nivå” och fråga ”varför är du så trött, varför rullar du runt?”. Dock är problemet fortfarande 
inte löst och Ceasars förklaring till beteendet är att eleverna i fråga vare sig sover tillräckligt 
mycket eller äter frukost, de kan till exempel berätta att de bara sovit fyra timmar under 
natten.  
 
Ceasar berättar även om en annan klass, en femma, där han ”inte hittat nåt bra verktyg [...], 
det är varannan lektion som funkar”. Där finns ”ett ovanligt jobbigt tjejgäng, jättemånga som 
är utåtagerande, tar massa plats och gör det på ett negativt sätt”. Som framkommit tidigare 
menar Ceasars att det inte ligger i hans natur att rya och bråka på eleverna, sådant sker endast 
vid mycket specifika tillfällen. ”Jag skäller om jag ser en kränkning eller om nån slår en 
annan. Då kan jag direkt reagera. Men det är ju sällan jag skriker, kanske en gång var femte 
år”. 
 
Att ta kontroll 
Ceasar vill inte använda sina ”sista kort” genom att skrika och skälla på elever. ”Dom vill jag 
dra verkligen när det behövs”. Ceasar har andra sätt till att få eleverna att sköta sig och vara 
tysta, exempelvis genom att ”sätta sig och läsa tidningen” och ”ignorera dom”. Då tystnar 
eleverna. ”Dom vill ju egentligen ha musik. Men dom vill också ha en massa 
uppmärksamhet”. Ceasar säger att det finns många olika sätt att få eleverna att lyssna. ”Men 
skrika är det sista jag gör”. Förut har han kunnat ta ut elever från lektionen ifall de inte har 
fungerat i klassrummet, en av dörrarna har glasruta så att han kunde se dem. Men det gör han 
inte längre. Lärarna har ansvar för eleverna, de får inte slänga ut någon och han vill heller inte 
använda något sådant medel.  
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Däremot kan jag be nån, enstaka gång som inte klarar av att sitta still på en lektion. ’Om inte du 
orkar med det här så sätt dig och öva trummor’. Inte som en belöning men som, som att dom inte 
kan sitta still. Eller ringa föräldrar.  

 
Resultatanalys  
 
Lärarnas bakgrund och anledningar till att de blev lärare 
De båda manliga lärarna i studien närmade sig musikläraryrket från musikerhållet. Ceasar 
började studera på musikhögskolan dels för att han ville ”hålla på med musik” och Anders 
arbetade som frilansande musiker tills han på grund av en yrkesrelaterad skada inte kunde 
längre. Den normativa maskuliniteten görs enligt Borgström-Källén (2014) bland annat 
genom att ta plats musikaliskt men lämna plats verbalt och inom musikskapande vara 
hantverkare och tekniker. Jag tycker man här kan dra paralleller till hur de manliga lärarna i 
studien närmat sig och väljer att utföra musikläraryrket. Den enda kvinnliga läraren i studien 
började som fritidsledare och utbildade sig därefter till musiklärare. Hennes ingång i yrket är 
mer omsorgsrelaterad då hon har som mål att finnas där för de ”osynliga barnen”. Liksom 
tjejerna i Björcks (2011a) och Borgström-Källéns (2014) avhandlingar tar Berit ett 
relationsansvar, något som enligt Borgström-Källén (2014) är en del i att göra den normativa 
femininiteten. 
 
Genusperspektiv i planeringen och utförandet av undervisningen 
En av de tre lärarna, Berit, försöker aktivt motverka könskodning på instrument. Hon gör 
detta genom att se till att varva instrumenten, så att tjejer inte typiskt får spela vissa 
instrument och killar andra. Jag tror att en sådan strategi är ett första steg i att rucka på gamla 
mönster. Berit är också den enda som uttryckligen säger att hon försöker se till så att alla får 
höras i klassrummet, till exempel när de ska svara på frågor. Även detta visar att hon 
verkligen vill bidra till förändring. De andra två lärarna sa inte i intervjuerna att de ser till att 
alla får höras i klassrummet men jag såg på filmerna att det faktiskt gjorde det i praktiken. 
Alla lärarna i studien förhåller sig alltså till andra punkten under Förförståelse: ”Låt alla höras 
i klassrummet – Fördela ordet jämnt”, men med olika grader av medvetenhet. 
 
Ceasar säger i intervjun att han ser till att använda låtar framförda av både kvinnor och män i 
undervisningen. Han återkommer flera gånger i sin intervju till att förebilder har stor 
betydelse för eleverna men inser efter ett tag att det, trots att de kvinnliga förebilder som finns 
inom fältet (Björck 2011a; 2011b) gitarr borde vara tillräckligt många, fortfarande är övervikt 
av pojkar som spelar gitarr på skolan. Jag tror att förebilder är mycket viktiga men att läraren 
i fråga lägger lite för stor vikt vid dem. Han missar att det finns annat som spelar in också, 
exempelvis en stark könskodning av instrumentet eller normativa mönster (Borgström-Källén 
2014) som inte bryts så lätt.  
 
Anders ser det som sin uppgift att bryta hierarkier i klassrummet och gör detta genom att 
inledande separera eleverna och på så sätt bygga upp en trygghet hos dem som tidigare inte 
vågat ta plats. Jag vill här dra paralleller till Björcks (2011a) avhandling där hon studerat just 
sådana egna rum där tjejer får vara för sig själva och på så sätt våga prova sig fram och 
experimentera, och även kunna misslyckas utan att det gör något. Under Anders lektion var 
klassen uppdelad i fyra mindre ensemblegrupper. Två av grupperna bestod av endast tjejer 
och de andra två bestod av endast killar. Detta innebar att alla instrument spelades av båda 
könen. Anders uppmuntrade även en tjej som spelade synt att spela solo, något som enligt 
Borgström-Källén (2014) är problematiskt inom den normativa femininiteten. Den normativa 
femininiteten är begränsande i sådana sammanhang eftersom den som vill göra detta genus 
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måste akta sig för att ta för stor plats och sticka ut. Det kostar inom detta genus dessutom på 
mycket mer att spela fel än det gör inom den normativa maskuliniteten. Anders handlade 
alltså i enlighet med Skolverkets bestämmelse att ”skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster” (2015, s 8). 
 
Ceasar säger att han i undervisningssituationen försöker utgå ifrån individen i fråga och vad 
denne behöver och att det inte spelar någon roll ifall det är en tjej eller kille han har att göra 
med. Det visar sig dock på filmen att han generellt har en ljusare ton i rösten och använder 
fler berömmande ord när han pratar med flickor än när han pratar med pojkar. Ceasar påstår 
att han i samtal med eleverna utgår ifrån individen och att det skulle kännas konstigt att prata 
med en kaxig kille på samma sätt som han pratar med en blyg tjej. Av vad jag kan se och av 
vad han berättar om de elever han undervisar ligger det i den normativa femininiteten på 
denna skola, liksom övrigt i samhället (Borgström-Källén 2014, Björk 2011a), att vara lite 
mer blyg och tillbakadragen medan det i den normativa maskuliniteten ligger att ta mer plats 
och vara mer kaxig. Jag styrker denna analys med Ceasars uttalande om att det finns färre 
blyga killar än tjejer och att det är ovanligt med utåtagerande och kaxiga tjejer. Enligt 
Borgström-Källén (2014; 2012) är normativa mönster de vanligaste och mest accepterade 
sätten att göra genus på. Ceasar stärker alltså de normativa mönster som finns genom att 
bekräfta dem med sitt beteende. 
 
Gruppindelning  
Alla lärarna är ense om att stämningen i gruppen påverkar hur eleverna beter sig och vad de 
vågar göra. Det är dock bara Berit som aktivt påverkar gruppsammansättningarna och ser till 
att det aldrig är en ensam tjej eller kille i en grupp. Anders låter eleverna själva få välja 
grupper men är inte främmande för att ha separata killgrupper och tjejgrupper om det 
efterfrågas och ser detta som ett sätt att bygga upp elevernas självförtroende och på så sätt 
kunna sammanföra eleverna i ett senare skede. Lgr 11 föreskriver att skolan ska ”ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet” (s 8) och den könsseparering Anders i detta fall accepterar kanske är en del i 
att uppnå detta.  
 
Kontakt med olika elever 
Anders och Ceasar kommer under intervjuerna fram till att de nog behandlar flickor och 
pojkar annorlunda. Båda säger att de individanpassar sin undervisning. Anders säger att han 
nog är hårdare mot killar än mot tjejer eftersom ”de behöver mer uppsträckning”. Ceasar 
medger att han är mer van vid att ha att göra med killar vilket innebär att han ibland pratar 
med killar på ett annorlunda sätt än med tjejer. Han kommer under intervjun fram till att han 
förmodligen ibland även påverkas av en genusnorm vid kontakten med eleverna. Han 
bekräftar i sitt sätt att bemöta killarna den normativa maskuliniteten vilken bland annat 
innebär att ta plats musikaliskt men lämna plats verbalt (Borgström-Källén 2014; 2012). 
Ceasar blir ställd och vet inte hur han ska göra när en tjej är kaxig och tar plats på ett negativt 
sätt. Som jag skrev under rubriken Genusperspektiv i planeringen och utförandet av 
undervisningen i denna del av uppsatsen är min analys att den normativa femininiteten på 
denna skola görs genom att vara lite mer blyg och tillbakadragen. Detta är för övrigt nästan 
alltid hur den normativa femininiteten görs (Borgström-Källén 2014) De tjejer som Ceasar 
inte vet hur han ska hantera bryter mot detta normativa mönster och jag drar slutsatsen att det 
är av denna anledning som han får ”problem” och inte riktigt vet hur han ska handla i 
situationen. 
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Berit är väldigt mån om sina elever och väljer, av vad som framkommit i studien, oftast att 
fokusera på omvårdnad istället för på disciplin. Hon handlar därigenom i enlighet med hur 
Borgström-Källén (2014) beskriver den normativa femininiteten och de förväntningar på att 
agera relationsansvarig som finns inom den.  
 
Lärarnas kön och genus påverkar deras undervisningspraktiker 
Anders säger först att han inte ser några fördelar med att vara man men kommer senare fram 
till att det kan vara en fördel i situationer där man har att göra med elever och föräldrar som 
inte accepterar en kvinnas auktoritet. Berit upplever att hon inte respekteras lika högt som 
sina manliga kollegor av eleverna, speciellt inte av killarna. Anders tar upp det faktum att 
han, eftersom han är man, kan uppfattas som hotande i situationer då han tillrättavisar sina 
elever. Berit anser att en fördel med att vara kvinna är att elever kan känna ett förtroende för 
henne och våga komma till henne med sina problem eftersom de inte är rädda för henne. 
Detta styrker Anders uttalande att elever kan vara rädda för honom eftersom han är man. De 
båda manliga lärarna i studien berättar att de aldrig är ensamma med elever för att minimera 
risken att de blir anmälda för något de inte gjort. De berättar båda historier om manliga 
kollegor som blivit anklagade för att ha varit för närgångna med elever och ingen av dem vill 
riskera att några sådana missuppfattningar sker på deras arbetsplatser. Lärarna i studien ser 
alltså att kvinnor har relationsmässiga fördelar i mötet med eleverna jämfört med männen. 
Detta av flera anledningar, dels för att kvinnor inte upplevs lika hotande som män kan 
upplevas och för att eleverna lättare kan känna förtroende för en kvinnlig lärare. Även 
eftersom männen ser till att aldrig vara ensamma med eleverna och på så vis aldrig kan få helt 
personliga relationer till eleverna. Kvinnor respekteras dock inte lika högt och i samma 
utsträckning som männen, både på grund av att vissa inte ser kvinnor som möjliga auktoriteter 
och för att kvinnor är i majoritet i skolan.  
 
Andra tankar om män och kvinnor i läraryrket 
Både Berit och Ceasar nämner att läraryrket är kvinnodominerat och Ceasar säger 
uttryckligen att han tror att det är till fördel för männen som jobbar i skolan. Han ser att denna 
fördel finns i förhållande till eleverna och kollegiet. Gentemot eleverna eftersom de på grund 
av att det är mindre vanligt att ha en manlig lärare kan tycka att det är roligt när de väl har en 
och gentemot kollegiet eftersom man kanske får lite större uppmärksamhet. Berit tror att både 
kvinnans och mannens generella roller – det jag genomgående i studien benämner den 
normativa femininiteten och den normativa maskuliniteten (Borgström-Källén 2014) skulle 
respekteras högre om båda delar var representerade i mer liknande utsträckning i skolan. 
Anders lyfter vikten av ett starkt kollegialt stöd och säger att i de fall kvinnors auktoritet inte 
accepteras måste resten av kollegiet och skolledningen stå upp för kvinnan i fråga. 
 
Ledarroll och kontroll 
Alla lärarna säger att de känner sig bekväma i sin ledarroll men jag tycker att man genom 
deras svar kan utläsa en viss gradskillnad. Anders blixtsnabba och säkra ”ja” på frågan skiljer 
sig från de andra lärarnas svar. Berit besvarade frågan på ett betydligt mer osäkert sätt: ”Ja det 
tycker jag nog att jag för det allra mesta gör” och Ceasar svarar, lite mer självsäkert än Berit: 
”Mm… ja, men det tycker jag att jag gör”. Deras respektive svar på denna fråga stämmer med 
min upplevelse av deras säkerhet som lärare. 
 
De tre lärarna baserar sina respektive ledarskap på helt skilda saker. Anders ser sin 
musikaliska kunskap som sin viktigaste egenskap, i enlighet med Borgström-Källéns (2014) 
beskrivning av den normativa maskuliniteten – att man för att göra den ska ta plats 
musikaliskt men lämna plats verbalt. Berits trygghet i sin ledarroll har kommit med tiden och 
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hon baserar ledarskapet på en medmänsklig relation till sina elever. Ceasar ser sig inte som en 
auktoritär ledare och bygger sin ledarroll på att alla ska känna att de ges inflytande. Man kan 
här se en viss likhet mellan Berit och Ceasar men deras ledarstil skiljer sig åt när det gäller 
personliga relationer till eleverna. Berit vill vara en vuxen som man kan komma till och prata 
om sina problem med medan Ceasar uttrycker en stark vilja att ha en professionell roll 
gentemot eleverna. Detta är i enlighet med de normativa mönster som Borgström-Källén 
(2014) beskriver då den normativa maskuliniteten inte innehåller något relationsansvar. 
 
Att ta kontroll 
Alla tre lärarna har elever de inte riktigt känner att de har kontroll över, men de hanterar dessa 
elever på helt olika sätt. Anders kör på den hårda linjen, sköter man sig inte får man gå från 
lektionen och nästa gång måste eleverna börja jobba på att förtjäna hans förtroende för att i 
förlängningen återigen få utökad frihet under lektionerna. Ceasar försöker genom samtal med 
de elever som inte sköter sig få bukt med problemen. Berit säger under intervjun att hon 
måste bli tuffare och ställa högre krav på eleverna i fortsättningen, kanske som ett 
komplement till hennes tidigare mål att ha en medmänsklig relation till sina elever. Hennes 
reaktion till klippet som beskrevs under Bananskolan och Kontakt med olika elever, där en 
elev stör gruppsamtalet genom att göra oväsen med en trumstock på en bas, anser jag vara ett 
mycket talande exempel för hennes fokus på omsorg och medkänsla. Eleven i fråga använder 
ljud som ett maktmedel genom att överrösta samtalet (Björck 2011a) och underminerar på så 
sätt (återigen) hennes auktoritet. (Första gången det för mig blir tydligt att han inte respekterar 
hennes auktoritet är när han stjäl hennes mobiltelefon.) Under lektionen låter hon eleven 
fortsätta störa genom att inte säga åt honom ordentligt. När hon sett händelseförloppet på 
filmen pratar hon en lång stund om att hon var så oroad över en av de andra eleverna innan 
hon överhuvudtaget nämner den störande eleven. Ett alltför stort fokus på omsorg av enskilda 
elever kan alltså innebära att man missar att se den stora bilden och därigenom missar att nå 
upp till de undervisningsresultat man strävar efter. 
 
Hur lärarna förhåller sig till punkterna under Förförståelse 
Anders och Berit använder sig av likadant språk och hade samma sätt att tala med flickor och 
pojkar. Ceasars röstton och ordval skiljde sig åt beroende på om han riktade sig till flickor 
eller pojkar. När jag under intervjun påpekade detta för honom höll han med mig men ville 
gärna tro att han framförallt anpassar sitt sätt att tala efter individen. Han kom dock fram till 
att han förmodligen ibland även påverkas av en genusnorm vid kontakten med eleverna.  
 
Alla lärarna i studien låter alla få höras i klassrummet och fördelar ordet jämnt mellan 
eleverna i praktiken men endast en av dem säger uttryckligen under intervjun att hon gör det. 
Som jag skrivit under rubriken Genusperspektiv i planeringen och utförandet av 
undervisningen tyder detta på olika grader av medvetenhet hos lärarna i studien. 
 
Alla lärarna i studien hade samma förväntningar på flickor och pojkar, det beläggs av 
filmerna såväl som av vad de själva sa under intervjuerna. Två av lärarna sa uttryckligen att 
de individanpassar sin undervisning. Lärarna i studien ger även samma möjligheter att spela 
och sjunga till både flickor och pojkar. 
 
Endast Berit säger uttryckligen att hon försöker bryta tidigare könskodning av instrument. 
Anders ger möjligheter till detta genom att upprätta rum (Björck 2011a; 2011b) där eleverna 
kan känna sig trygga. Jag kunde inte se någon skillnad i instrumentfördelning mellan könen 
på vare sig Anders eller Berits lektioner. Under Ceasars lektion var det bara en tjej som 
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spelade gitarr, han medger också att det procentuellt är färre flickor än pojkar som spelar 
gitarr på skolan.  
 
Endast Ceasar säger att han medvetet väljer låtar med både kvinnliga och manliga artister. 
Vid samtliga filmade lektioner spelades dock låtar av manliga upphovsmän som i 
originalversion framförs av män. 
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DISKUSSION  
Syftet med denna studie har varit att undersöka musiklärares undervisning i grundskolan ur ett 
genusperspektiv. Jag formulerade under rubriken Förförståelse i metoddelen av denna uppsats 
några punkter jag anser att man som musiklärare ska göra för att arbeta med ett 
genusperspektiv i undervisningen. Under föregående rubrik analyserar jag hur väl lärarna i 
studien förhåller sig till dessa punkter. Lärarna förhåller sig på olika sätt och i olika grad till 
genus i sin musikundervisning men de är alla medvetna och har någon form av 
genusperspektiv. 
 
Förändring på gång? 
Björck (2012; 2011a; 2011b) hävdar att det kan vara problematiskt för en kropp som ska göra 
femininitet att ta plats genom exempelvis trumspel. Denna studie visar att detta kan vara i 
förändring men resultaten är tvetydiga. Ceasar uttrycker att han tycker sig se en förändring i 
intresset för trumspel hos tjejer. Nu, till skillnad från femton år sedan, är det många fler tjejer 
som vill spela trummor, nästan fler än killarna påstår han. Under mina observationer var det 
dock bara en tjej som spelade trummor och hennes kroppsspråk visade tydligt att hon inte var 
helt bekväm i situationen. Hon undvek i det längsta att sära på benen och öppna upp kroppen 
bakom trumsetet. Hur ska vi då gå tillväga för att göra det mer bekvämt och vanligt för tjejer 
att ta större plats kroppsligen? Kanske genom att upprätta rum (Björk 2011a) för tjejer där de 
slipper leva upp till de genusnormer som vanligtvis råder, som Anders i studien ibland gör 
med sina elever. Ett annat exempel på ett sådant rum är Popkollo (Riksorganisationen 
Popkollo 2015) vars främsta målgrupp är tjejer mellan 12 och 18. ”Popkollo är en långsiktig 
och förebyggande satsning för att på sikt uppnå en jämställd musikbransch och i 
förlängningen ett jämställt samhälle” (Riksorganisationen Popkollo 2015). Björck (2011a) 
menar dock att dessa egna rum kan skapa problem då de från utsidan blir genusmarkerande. 
Man kan emellertid fundera kring ifall sådana genusmarkerande rum redan existerar för killar, 
överallt. Killarna i Borgström-Källéns (2014) studie jammade tillsammans på rasterna, utan 
tjejerna. Jag menar att deras jamgrupp är ett exempel på ett eget rum och jag tror att killar i 
allmänhet skapar sådana rum självmant. Då egna rum för killar redan existerar naturligt borde 
det vara en god idé att hjälpa tjejerna på traven och skapa egna rum för tjejer. Beyonce har 
valt att bara ha kvinnor i sitt band (Marçal 2013-12-22), när hon hade konsert i Globen 2013 
var, av 21 musiker och dansare på scenen, endast två män (Nanushka 2013-05-30). Även den 
svenska artisten Molly Sandén har valt samma spår, under hennes sommarturné 2015 jobbar 
hon uteslutande med kvinnor – både som musiker samt ljud- och ljustekniker (Ewald 2015-
06-09). Detta verkar vara en ny trend och kan ses som en form av könskvotering. Många 
röster har höjts både för och emot kvotering de senaste åren – ifall det är bra eller dåligt, men 
jag anser att könskvotering till fördel för männen inom musikervärlden redan är legio, om än 
inte utsagt. Av den anledningen anser jag kvinnlig könskvotering vara ett steg i rätt riktning i 
detta sammanhang. 
 
Borgström-Källén (2014) hävdar att man för att göra den normativa maskuliniteten ska 
undvika sång. Detta verkar vara i förändring. Allt fler killar sjunger, menade en av lärarna. 
Under de filmade lektionerna var det övervikt av manliga sångare, av samtliga som sjöng var 
endast en tjej. De övriga fyra sångarna, varav en oombedd sådan som helt plötsligt brast ut i 
sång, var killar. Kanske är utvecklingen ett svar på att många av de låtar som spelats på radio 
och liknande den senaste tiden sjungs av män. Låtar som Stay with me av Sam Smith, 
Thinking out loud av Ed Sheeran och Uptown funk av Bruno Mars har varit omåttligt 
populära under detta och föregående år. Låtarna passar bra i musikundervisning eftersom de 
är uppbyggda av få ackord och jag kan tänka mig att de använts flitigt i undervisningen på 
många skolor. Samtliga av dessa sångare sjunger med vackra och wailande röster, liksom 
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Borgström-Källén (2014) beskriver som ett sätt att göra den normativa femininiteten på. Men 
dessa tre män måste anses ha goda chanser att närma sig fältets hegemoniska maskulinitet 
(Bergman 2011, Ohlsson Sandahl 2015, jämställ.nu 2014, Borgström-Källén 2014) då de alla 
är otroligt framgångsrika och populära. Kan det vara så att den normativa maskuliniteten 
inom musik håller på att förändras? Frågan uppstår genom att högstadiekillar numera kan 
sjunga en ballad med tillhörande wailningar, vilket enligt min erfarenhet inte var särskilt 
vanligt förekommande för 10-15 år sedan.  
 
Endast en av lärarna i studien säger att han medvetet väljer låtar med både kvinnliga och 
manliga artister. Det är möjligt att även de andra lärarna använder låtar av både kvinnor och 
män i undervisningen men detta var inget jag vare sig fick se under lektionerna eller höra om i 
intervjuerna. Jag funderar på hur det ser ut i övriga skolvärlden, är resultatet från denna studie 
representativt? I sådana fall anser jag att musiklärare i allmänhet måste bli mera medvetna om 
hur de väljer låtar i undervisningen. Det är svårt att hitta information om kvinnliga 
kompositörer i musikhistoriska böcker, inte för att de inte funnits utan för att de helt enkelt 
inte skrivits med. Vi skapar historia just nu, hela tiden, och det vore positivt om trenden 
kunde brytas. Låt oss säkerställa att kvinnliga kompositörer finns med i framtidens 
historieböcker genom att göra historieskrivarna medvetna om att de finns. 
 
De båda manliga lärarna i studien berättade att de aldrig är ensamma med elever på grund av 
en rädsla för att bli anmälda eller misstänkta för något opassande. Detta ser jag som ett tydligt 
tecken på att deras kön och genus påverkar deras undervisningspraktiker. Det är min 
uppfattning att det är mycket hemskt att det ska behöva vara på det här sättet och att vi i vårt 
samhälle har så lite förtroende för män som har att göra med barn och unga, jag hoppas att 
detta kommer att förändras. I en rapport från Europeiska kommissionen (2013) kan man läsa 
att män är kraftigt underrepresenterade i skolan genomgående i hela Europa, särskilt när det 
gäller yngre barn. Ju äldre barn, desto fler manliga lärare. Enligt rapporten är det nästan lika 
många manliga som kvinnliga lärare i svenska gymnasieskolor. Annat är det i grundskolan. 
Enligt statistiken i rapporten var drygt 80% av lärarna i årskurs 1-6 och knappt 70% av 
lärarna i årskurs 7-9 kvinnor i svenska skolor år 2010 (Europeiska kommissionen 2013). Jag 
tror att underrepresentationen av män i skolan kan vara en del i förklaringen av samhällets 
låga förtroende för män i skolans värld. Jag måste också, för diskussionens skull, nämna att 
det ju är övervägande män som begår övergrepp av sexuell art (Brottsförebyggande rådet 
2015) och att samhällets låga förtroende för män i sådana här situationer naturligtvis även har 
med det att göra. 
 
I relation till läroplanen 
Som jag fastställt i resultatanalysen hade samtliga lärare i denna studie samma förväntningar 
på flickor och pojkar och gav alla samma möjligheter att spela och sjunga. I läroplanen för 
grundskolan kan man läsa: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors lika rätt och 
möjligheter” (Lgr 11, s 8). Texten i läroplanen fortsätter:  
 

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 (Lgr 11, s 8).  

 
Jag ser att lärarna i studien lever upp till detta med blandat resultat. En av lärarna använder 
sig av olika språk och röstton till flickor och pojkar och enligt läroplanen bidrar sättet elever 
bemöts i skolan ”till att forma deras uppfattningar av vad som är kvinnligt och manligt” (s 8). 
Läraren understödjer genom sitt bemötande traditionella könsmönster istället för att som 
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läroplanen påbjuder motverka dem. Två av lärarna arbetar på olika sätt för att bryta 
könskodning på instrument och ge eleverna den trygghet de behöver för att prova något de 
inte i tidigare sammanhang vågat. Lgr 11 föreskriver att skolan ska ”ge utrymme för eleverna 
att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (s 8). 
Varför är det då ibland så svårt för lärare att frångå traditionella könsmönster i sin 
undervisning och bemötande av elever? Jo, det är självklart så att lärare, liksom alla andra 
människor, på ett eller annat sätt är del i de normativa mönster (Borgström-Källén 2014) som 
finns. Vi förhåller oss alla till genusnormerna (Borgström-Källén 2014) vare sig vi vill eller 
inte. Skolan har som sagt ”ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Lgr 11, s 8) 
och det ligger i alla lärares uppdrag att se till att det genomförs, men det är inte helt enkelt alla 
gånger. Jag tror att ett steg i rätt riktning är bli medveten om de normativa mönster 
(Borgström-Källén 2014) man själv lever enligt, då blir det enklare att se de normativa 
mönster andra har och i förlängningen kunna påverka dem. 
 
Metoddiskussion 
Metoden Stimulated recall var mycket lämplig för studiens syfte och fyllde flera olika 
funktioner. Dels som hjälp att formulera intervjufrågorna och dels för att kunna verifiera att 
informanternas svar var sanningsenliga. Jag hoppas också att lärarna, i de fall filmerna inte 
stämde med deras självbild, kunde korrigera bilden av sig själv och i framtiden därför uppnå 
större överensstämmelse mellan det de vill göra och det de verkligen gör. Jag kan visserligen 
inte vara helt säker på att det lärarna sa att de gör är samma sak som det de vill göra men jag 
förutsätter att det är så. Det finns självklart en möjlighet att lärarna tolkade in vad som skulle 
vara ”rätt” svar i intervjusituation och i relation till ämnet och anpassade sina svar efter det. 
Jag tror dock att lärarna i studien genuint vill vara genusmedvetna lärare och kommer arbeta 
för att bli det.   
 
En av informanterna är en lärare jag känner väl sedan tidigare. Detta faktum tåls att diskuteras 
då det självklart kan ha påverkat resultatet i denna studie. Jag försökte att förhålla mig 
professionellt och som endast forskare i relation till denna person under både den filmade 
observationen och intervjun men det visade sig vara extra svårt under intervjutillfället då det 
kändes onaturligt att ställa direkta frågor till informanten. Jag blev under pågående intervju 
medveten om att jag försökte få frågorna att låta så naturliga som möjligt, som att de 
uppkommit i stunden, vilket vissa av dem förvisso gjorde. Jag vet inte om detta haft en 
negativ eller positiv inverkan på hur mycket som framkom men jag tror att vår bekantskap 
gjorde informanten mer bekväm med mig än vad hen skulle varit med en annan forskare och 
därför besvarade frågorna sanningsenligt. Likaså tror jag att de andra två informanterna på 
grund av att de hört talas om mig på förhand (eftersom vi arbetar i samma område) känt sig 
lite mer familjära med mig än de skulle gjort med en annan forskare. Jag hoppas och tror att 
detta till största grad påverkat studien positivt.  
 
Lärarna i studien fick själva välja vilka klasser som skulle filmas och detta kan självklart ha 
påverkat resultatet i studien ifall lärarna valde de av sina klasser som minst uppvisar tecken på 
normativa mönster. De fick även, till skillnad från lärarna i Enbäck & Lidströms (2005) 
studie, i förhand reda på mitt huvudsakliga intresseområde för studien med anledning av de 
etiska hänsynstaganden jag tog innan studiens start. Dessa finns redogjorda för i uppsatsens 
metoddel. Den så kallade ”forskningseffekten” (Repstad 2007, s 45) – att informanterna rättar 
sitt beteende och agerar annorlunda än de vanligtvis gör, kan av den anledningen ha skett. Jag 
anser dock att jag, ifall något av det ovanstående trots allt inträffat, har fått fram många 
intressanta resultatet i studien.  
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En avslutande reflektion 
Liksom i Enbäck & Lidbäcks (2005) intervjuanalyser framkommer det i denna studie i vissa 
fall motsägelser i vad lärarna säger under intervjuerna. Detta tolkade jag dock under 
intervjutillfällena som att informanterna genom att de funderade djupare kring genusfrågor än 
de vanligtvis gör utvecklade sina resonemang och fick ett vidare genusperspektiv. Även vissa 
oförenligheter i vad lärarna säger att de tror att de gör i sin undervisning och vad de faktiskt 
gör uppkom. Dock tycker jag mig kunna se en större medvetenhet angående genusfrågor hos 
lärarna i denna studie i jämförelse med lärarna i Enbäck & Lidbäcks (2005) studie. Kanske är 
det så att utvecklingen gått framåt i det avseendet att musiklärare i allmänhet blivit mer 
medvetna och kunniga kring genusfrågor sedan dess, det var ju trots allt tio år sedan.  
 
Förslag till vidare forskning 
Vad innebär kvinnodominansen i skolan och vad får den för konsekvenser? Detta skulle vara 
intressant att titta vidare på. Två av lärarna i studien anser det nuvarande läget vara till fördel 
för de män som jobbar i skolan. Jag finner detta väldigt intressant då min upplevelse är att det 
motsatta inte sker. Enligt min erfarenhet får kvinnor inga fördelar av att vara minoritet i ett 
mansdominerat sammanhang. Stämmer det? Hur kan det i sådana fall komma sig? 
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Bilaga 1 
Hej xxx! 
 
Vi har aldrig träffats men det är jag som vikarierar för xxx xxx på xxxskolan detta läsår. 
Parallellt med arbetet läser jag sista terminen på Musikhögskolan i Örebro och skriver c-
uppsats för fullt. 
 
Min uppsats kommer kretsa kring temat genus i musikundervisningen och jag skulle hemskt 
gärna komma till din skola för att se hur du jobbar! Tanken är att jag ska vara med som en 
observatör och samtidigt filma en av dina musiklektioner för att vi i efterhand ska kunna prata 
om lektionen i samband med att vi tillsammans tittar på filmen, på så sätt är det mycket lättare 
att komma ihåg vad som faktiskt hände under lektionen. Metoden kallas för stimulated recall. 
Jag vet ju själv hur det kan vara under en musiklektion, det händer tusen saker samtidigt och 
man försöker hålla alla bollar i luften, det är inte alla gånger man kommer ihåg vem som 
gjorde vad och så. 
 
Skulle detta vara något du kan tänka dig att medverka i? 
 
Maila eller ring gärna om du undrar över något! Mitt nummer är 072xxxxxxx. 
 
Vänliga hälsningar 
Lisa Holst 
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Bilaga 2 

Hej vårdnadshavare till elever i klass xxx på xxxskolan! 
 
Mitt namn är Lisa Holst och jag skriver för närvarande min c-uppsats för examen från 
musiklärarutbildningen i Örebro. Parallellt med mina studier vikarierar jag som musiklärare 
på xxxskolan i xxx. 
 
För att samla in underlag till studien kommer jag vara med som en observatör under en av ert 
barns klass musiklektioner, jag kommer även att filma lektionen.  
 
I studien står lärarens handlingar i fokus. Studien handlar om hur läraren agerar utifrån 
frågor om genus. När jag samlar in min data kommer jag att filma läraren (men det innebär 
att också eleverna kan komma att spelas in). Efter lektionen kommer jag att titta på filmen 
tillsammans med läraren för att han/hon ska få kommentera vad han/hon har gjort. Filmen 
kommer inte att visas för någon obehörig (endast min handledare kan komma ifråga). När 
studien är avslutad, i maj, kommer allt inspelat material att förstöras. 
 
För att detta ska kunna genomföras behöver jag ert godkännande som vårdnadshavare. För att 
jag i min undersökning ska få ta del av en så ”verklig” musiklektion som möjligt, och för att 
min undersökning ska kunna bidra till ny kunskap på området, är det avgörande att så många 
elever som möjligt är med under lektionen. Ditt barns medverkan är mycket viktig för mig. 
Om någon elev absolut inte vill vara med under den filmade lektionen har jag naturligtvis 
förstående för det men hoppas att du/ni ger besked senast xxx genom att lämna det påskrivna 
pappret till mentor. Minst en men helst två vårdnadshavare skriver under. Även elevens 
underskrift är nödvändig. Tack så mycket på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lisa Holst 
lisa.holst@xxx.se 
 
 
! Jag/vi godkänner elevens medverkan i studien 
 
Elevens namn   Elevens underskrift 
 
 
 
Vårdnadshavare 1 
 
 
 
 
Vårdnadshavare 2 
 
 
 
! Jag/vi godkänner ej elevens medverkan 
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Bilaga 3 

Filmen från Ananasskolan 
0.00 Lektionen börjar 
1.10 Genomgång av dagens lektion 
1.40 Upprop 
2.30 Genomgång av gruppindelning 
3.00 Stämma instrumenten 
5.25 Lärare berättar för tjej som ska spela bas vilket märke den har. 
6.30 Lärare frågar tjej om hon har koll på sina grejer 
6.50 Läraren visar henne ackorden snabbt 
7.25 Lärare ber kille påminna honom att skruva fast något på en gitarr efter lektionen 
7.50 Lärare ger kille ett plektrum 
10.50 Tjej kommer in och frågar om ett plektrum, får av lärare 
12.05 Lärare går igenom basgången med första gängets basist 
12.35 Lärare ber henne skruva ner lite för stark bas 
13.15 Lärare ger tjejen som spela gitarr i den gruppen plektrum, obedd. 
13.40 Lärare går igenom gitarrackorden med henne 
13.50 Lärare går igenom syntackorden med tjej som ska spela synt. 
14.15 Alla i första gruppen spelar ihop 
14.25 Lärare ger ytterligare instruktioner  
14.40 ”öva basen bara” 
15.20 Gruppen spelar tillsammans igen 
16.05 Lärare: ”kommer du ihåg din melodi?” till tjej som ska spela synt. Går igenom melodin. 
16.40 Lärare visar melodi på tangenterna 
17.05 Lärare får fråga om sitt halsband från en av eleverna, svarar snabbt utan möjlighet till 
ytterligare samtal 
17.15 Till tjej som spelar synt: ”jamma loss på det där” ...”Du kan inte spela fel”  

Tjej: ”Kan jag visst det”  
  Lärare: ”Ja, men spela en oktav upp” 
17.25 Lärare: ”Spela helt fritt på vita tangenter, du kan inte spela fel” 
18.05 Lärare ska alldeles strax springa iväg till nästa grupp men ger instruktioner om att lägga 
till sång senare. Även instruktion om att spela fritt på vita tangenter, syntsolo.  
19.20  Tjej: ”Hur länge ska jag göra det där solot?” 

Lärare:  ”Tills de blir uttråkade” 
 
19.50 Instruktioner till elev som inte får filmas 
 
23.23 Lärare går in i nästa grupprum. ”Vad har vi för nån låt? Få höra! Får se hur långt ni har 
kommit” 
23.45 Lärare kollar att kille som spelar gitarr har koll.  
24.15 Bara bas och gitarr spelar ihop 
23.25 Lärare om pianoackorden: ”skruva på lite där!” 
23.50 Lärare: ”Hur går låten?” ”Vi kör kompet runt med trummor” 
25.15 Gitarrist räknar in 
25.40 ”Sång! Är det du?” till kille som spelar gitarr 
25.55 Lärare: ”Micken i käften så åker vi!”(…) ”Vi spelar en vända innan du börjar sjunga” 
Killen som spelar trummor räknar in med vispar, lärare: ”det där är alldeles för slappt, vi hör 
inte. Du ska räkna också!” 
26.30 Lärare: ”Räkna in i rätt tempo!” Gruppen spelar igenom låt med sång.  
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27.50 när trummorna hamnar fel slutar det spelas 
27.55 Lärare: ”Nu ska ni arra den här själva…” Lärare fixar med micken och sätter dist på 
gitarren 
29.10 Lärare säger åt killen som spelar trummor att sluta störa igen. 
29.20 Lärare hjälper gruppen att spela igenom låten igen. 
29.40 Lärare säger åt annan elev ”bort med den, nu!” 
30.00 Läare spelar igenom låten med dem 
30.30 Tillsägelse till kille som spelar trummor igen 
30.45 Lärare berömmer kille som spelar bas när han ”matar”. 
31.00 Kille som spela trummor kommer med förslag om ett ”drop” och förklarar hur det låter 
31:30 Lärare: ”Den kan väl ni klura ut själva?” 
32.15 Lärare går in i tredje grupprummet. ”SÅ. NU!” 
33.00 Lärare ger tjej som spelar synt rytminstruktion och annan instruktion  
34.00 Lärare: ”kör vi från början då!” 
34.40 När trummorna famlar slutar alla spela, läraren instruerar trumtjejen 
 
39.30 kommer in i sista salen 

 


