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Abstract 
Title: Gender equality taken for granted? A study of how music teacher students view 
gender, identity and music. 
Author: Josefine Eckerström. 

 

The purpose of this paper is to illustrate how students at the music teacher program 

view gender, identity and music, the influence of teachers' standards and values, and if 

the training gives them the methods they need in their future roles as teachers to counte-

ract traditional gender patterns and, additionally, let the students have the same op-

portunities regardless of gender, as is specified in the policy documents. 

 

Seventy-nine teacher students have responded to an online survey about their percept-

ions and experiences. The result of the study shows that the students have great know-

ledge of what is considered feminine and masculine, not least when it comes to what 

instrument the children choose. However, few are familiar with reasearch within the 

field. The students also feel that there are lower expectations on women, in some 

courses in the program, and that the program favors men more than women. Students 

see gender equality as a matter of course, where simply the desire to treat equally is 

believed to lead to equality.  

 

Students feel that gender sensitive pedagogy and gender perspectives are treated by 

some teachers and courses only, or occasionally, and that this leads to them not being 

provided with sufficient methods to teach in a gender aware manner as future music 

teachers. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur musiklärarstudenter ser på genus, identitetsskap-

ande och musik, hur de påverkas av lärares normer och värderingar samt om utbildning-

en ger dem metoder att som framtida lärare motverka traditionella könsmönster och låta 

elever oavsett kön få samma möjligheter, då detta står i styrdokumenten för grund- och 

gymnasieskola.   

 

Sjuttionio lärarstudenter har svarat på en webbenkät om sina uppfattningar och erfaren-

heter. Resultatet i studien visar att musiklärarstudenter har stor kunskap om vad som 

anses vara kvinnligt och manligt, samt vilka instrument som tjejer och killar väljer, men 

få känner till faktisk forskning inom området. Studenter upplever att det är lägre för-

väntningar på kvinnor i vissa ämnen på utbildningen, och att utbildningen på så vis 

gynnar män mer än kvinnor. Studenter ser jämställdhet som en självklarhet, där en del 

menar att viljan att behandla alla lika räcker för att resultatet ska bli detsamma. 

 

Studenter upplever att genusmedveten pedagogik och genusperspektiv behandlas av 

vissa lärare och i vissa kurser eller vid enstaka tillfällen under utbildningen och de allra 

flesta studenter upplever att de då inte fått tillräckligt med metoder att undervisa ge-

nusmedvetet i sin framtida lärarroll.  

 

Sökord: Musik, genus, identitet, studentperspektiv, musiklärarstudenter 
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1. Inledning  
För mig är musiken en stor del i mitt liv, då jag både utbildar mig till musiklärare och 

spelar mycket på min fritid. Jag utbildar mig till musiklärare för grundskolan och gym-

nasiet, med två profiler: sångprofil och ensemble med ungdomar inom pop och rock. 

Jag har alltid haft en tro på att musik och andra konstarter ska vara regelfria och accep-

terande. Vilket säkert är fallet många gånger, men på senare år har jag upplevt mycket 

starka normer när det gäller instrumentval, musikstilar och förhållningsätt till musiken, 

utifrån att vara kvinna. Jag får ibland kommentarer när jag är ute och spelar med mitt 

band (där jag sjunger och spelar elgitarr) där många tycker att det är kul att jag som 

kvinna spelar elgitarr. Det har fått mig att fundera på mitt val av instrument, om det 

verkligen är så ovanligt att kvinnor spelar elgitarr, eller om det enbart är normen som 

säger det. Som sångare blir mitt instrumentval däremot inte ifrågasatt, men jag kan 

ibland uppleva att jag inte förväntas kunna spela några andra instrument.   

I läroplanen för grundskolan och gymnasiet (2011) står det att elever ska kunna lära 

sig och utforska saker oavsett könstillhörighet och att lärare ska motverka traditionella 

könsmönster. För att göra detta måste jag vara medveten om min egen syn på genus 

samt behärska metoder att undervisa genusmedvetet.  

Syftet med arbetet är att ur ett studentperspektiv belysa genusproblematik hos musik-

lärarstuderande och undersöka om de upplever att utbildningen förbereder dem med 

metoder att undervisa genusmedvetet. Syftet är också att skaffa mig själv mer kunskap 

inom ämnet och förstå den bakomliggande problematiken som är avgörande för hur vi 

väljer att vara. Jag vill också belysa att det kan passa vissa individer men inte alla att bli 

kallade man eller kvinna; det är viktigt med valfrihet. Jag vill undersöka vilka aspekter 

som spelar roll vid skapande av genusidentitet och vilken roll musiken och musiklärare 

har som förebilder.  

Jag har valt att begränsa mitt arbete till att handla om genus, även om jag hade fått 

mer djup i min uppsats om jag utgått från ett intersektionellt perspektiv, eftersom det 

inte går att skilja olika aspekter från varandra, såsom klass, kön, sexualitet, ålder, han-

dikapp och etnicitet.  

En individ är inte ”bara” kvinna eller man utan tillhör en klass och har en ålder och sex-

ualitet etc. Dessa aspekter påverkar en individs status och det går inte att förutse vad 

som väger tyngst, för de påverkar även varandra.  
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För att mitt arbete inte ska bli för stort handlar mitt arbete om genus. Jag menar att 

det ändå finns anledning att belysa genus som enskild aspekt för att undersöka hur stu-

denterna i studien upplever att genus påverkar dem i deras vardag. 

 Jag har valt att göra en enkätstudie bland lärarstuderande på Musikhögskolan i 

Malmö1, om hur de upplever genusproblematiken, och om de känner sig förberedda för 

sin framtida roll som lärare. Detta för att studenterna som framtida lärare kommer att 

påverka unga människor som lärare och förebilder, och det är därför av stor vikt att stu-

denterna har kunskap om genus.  

 

Jag har utgått från följande tre frågeställningar i mitt arbete: 

 
1. Hur ser studenterna på genus, identitetsskapande och musik? 

2. Upplever musiklärarstudenter att de påverkas av lärares normer och värderingar, 

och upplever studenterna att det är olika förväntningar på kvinnor och män? 

3. Enligt styrdokumenten ska lärare motverka traditionella könsmönster och låta 

elever oavsett könstillhörighet få samma möjligheter. Upplever studenterna att 

utbildningen förbereder dem på detta? 

                                                
1 Fortsättningsvis förkortas Musikhögskolan i Malmö till MHM. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel vill jag visa olika aspekter som påverkar genus. Genus är en del av identi-

tetsskapandet, och jag har valt att redogöra för bakomliggande orsaker till varför vi föl-

jer normer, och hur förhållandet mellan normer, förebilder, identitetsskapande och mu-

sik ser ut, för att visa hur viktigt det är för framtida musiklärare. Jag börjar kapitlet med 

att beskriva olika begrepp, som är viktiga att förstå för mitt resultat. Därefter tar jag upp 

studier som knyter an till musik för att slutligen delge resultat från tidigare studier på 

universitets- och högskolenivå.  

2.1. Genus och maktstrukturer 
Begreppet genus syftar på det socialt konstruerade könet. Begreppet infördes på 1980-

talet inom forskning och ersatte ordet könsroll. Det bygger på vad som uppfattas som 

feminint och maskulint: dessa står i motsats till varandra. Detta medför att vi tillskriver 

kvinnor och män kollektiva egenskaper och beteenden som vi förväntas följa. Att 

heterosexualitet ses som det normativa är avgörande för vad vi ser som feminint och 

maskulint. Heteronormen är, enligt nationalencyklopedin, ”den norm som säger att 

heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje 

annan sexuell läggning, såsom homosexualitet och bisexualitet, betraktad som onor-

mal.” Butler (2011) menar att genus är performativt, från engelskans performance som 

betyder uppträdande eller föreställning. Alltså att genus är en handling, en process som 

hela tiden skapas och återskapas. Butler menar att istället för att genus är något konstant 

är det något som skapas utifrån normer om hur kvinnor och män påstås vara. Genus är 

då inte orsaken till handlingen utan effekten av handlandet, och något som ständigt 

skapas och återskapas i alla situationer. Det är utifrån detta som jag försökt få en dju-

pare förståelse till min studie. Utifrån att genus är socialt och kulturellt konstruerat, och 

något som hela tiden återskapas, menar jag att identitetsskapande på så vis även sker 

under musiklärarutbildningen.  

Davies (2003) menar att språket har en stor betydelse vid skapande av genus. Sättet 

att dela upp män och kvinnor medför tron att alla kvinnor och alla män är likadana, me-

dan det i verkligheten ser annorlunda ut. 

Idén att män och kvinnor är varandras motsatser, och befinner sig vid två olika poler, 
har inte mer grund i fysiologin än en begreppsmässig uppdelning av världen i dumma 
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och intelligenta människor, eller i korta och långa, vackra och fula. Språket står till 
tjänst med två enhetliga kategorier, och i dessa går det att pressa in alla individer. Med 
en enkel granskning av dessa kategorier visar att de snarare är en begreppsmässig för-
enkling än ett adekvat sätt att dela in människor i verkliga, bipolära läger. Det är orden 
som är bipolära, inte människorna. (Davies, B, 2003. s. 21). 

Gannerud (2001) menar att dela upp män och kvinnor och maskulint och feminint legi-

timerar att män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och positioner, och att det är isär-

hållandet i sig som skapar dessa föreställningar och normer. Vidare menar Gannerud att 

det som uppfattas som manliga egenskaper ofta värderas högre än kvinnliga egenskaper: 

I vårt samhälle finns ett hierarkiskt förhållande mellan det ”manliga” och ”kvinnliga” så 
att det som beskrivs som ”manligt”, eller det som män gör, i de flesta sammanhang vär-
deras högre än det som uppfattas som ”kvinnligt”, eller det som kvinnor gör. Denna 
asymmetri mellan ”det manliga” och ”det kvinnliga” kan betraktas som en maktskill-
nad.(Gannerud, 2001, s.14)  

Gannerud skriver om hegemonisk maskulinitet som bygger på normer om att det man-

liga förknippas med ”makt, status och inflytande” (s.14) som det kvinnliga avviker 

ifrån. Hegemoni kan i det här fallet beskrivas som den maskulinitet som enligt en outta-

lad norm ses som den rätta. Hon menar att isärhållandet av kvinnligt och manligt inte 

sker lika öppet som tidigare, då kvinnor utesluts från vissa utbildningar och yrkesval, 

och genom lagar och stadgar. Gannerud menar vidare att konsekvenserna av detta blir 

att det som uppfattas som kvinnligt och manligt framstår som självklart, och att vi då 

inte ifrågasätter isärhållandet. Connell (2008) menar att hegemonisk maskulinitet legi-

timerar mäns överordnade och kvinnors underordnade position i samhället. Det är vissa 

män som inte når upp till hegemonisk maskulinitet med egenskaper som anses feminina. 

Hegemoni uppnås när makt och ideal sammanfaller och även de som inte tydligast in-

nehar makt kan då uppnå denna. Den hegemoniska maskuliniteten är den högsta formen 

av maskulinitet och står över femininitet och annan maskulinitet.  

Eek-Karlsson (2012) menar att den som har makt också måste ta ansvar och att lärare 

är överordnade sina elever, och elever hamnar på så sätt i beroendeställning till lärare. 

”Maktrelationen mellan könen är central för förståelsen av genus.” (Enkät i pilotpro-

jektet för genuscertifiering vid Lunds universitet, s.1). Jag har utgått från detta för att få 

en större förståelse av resultaten i min studie.  

Johansson (2008) skriver om socioemotionella syften och behov i en grupp. Tillhö-

righet är ett sådant behov, att bli accepterad och uppmärksammad av resten av gruppen. 

Om eleven inte känner tillhörighet kan reaktionen bli att eleven inte vågar spela ut på 

instrumentet, och blir tystlåten och osäker. Att skapa tillhörighet och trygghet i en grupp 
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är viktigt för att fokus ska vara på arbetsuppgiften. Johansson skriver om tillskriven sta-

tus, något man får av någon annan, alltså en status som individen inte själv valt. Det kan 

innebära både en hög och låg status. Det är lättare för en med hög status t.ex. att komma 

med idéer. Men detta har även att göra med om gruppen har ett stödjande eller försvars-

inriktat klimat. Har gruppen ett stödjande och tillåtande klimat kommer ens handlingar 

inte påverka din status i samma grad. “Hög status och positiva förväntningar gör natur-

ligtvis att man vågar mera, detta gör i sin tur att man upplevs som kompetent och viktig 

för gruppen.“ (s. 44) Med andra ord är status något som kan variera beroende på situat-

ion eller grupp. Vilken status en individ har eller får påverkar känslan av tillhörighet 

och trivseln i en grupp, vilket i sin tur påverkar prestationen. Kvinnan har en lägre status 

i samhället när det gäller t.ex. löneskillnader och arbetar ofta med så kallade lågstatus-

yrken. Detta menar Johansson kan följa med in i andra grupper eller situationer, och 

syftar på ensemblerummet och musikbranschen. 

Kvinnan tar med sig sin lågstatusroll från kvinnoyrkena i den mansdominerande värl-
den och får därmed ett sämre utgångsläge. (Johansson, 2008, s. 45). 

Det finns också förvärvad status. Förvärvad status är något man får genom att prestera 

något som ligger i gruppens intresse, och är olika från grupp till grupp. Detta ligger se-

dan till grund för hur ens idéer och handlingar i gruppen tas emot. Det går att förändra 

sin status, men detta är lättare sagt än gjort. I vissa fall kan statusen förändras om man 

gör något som gruppen gillar, men om man har en låg status blir statusen ofta självupp-

fyllande. Med andra ord kan en individ med låg status förändra den, men det sker ge-

nom att motbevisa sin låga status. En individ med hög status har också höga förvänt-

ningar, och tvärtom. Detta påverkar utgångsläget för prestationer och handlingar. 

2.2. Normer och identitetsskapande  
Enligt NE betraktas Norm som det normala, konventionella, eller godtagbara beteendet i 

en social grupp. Eek-Karlsson (2012) menar att det finns de som tjänar på normen och 

de som förlorar på den. De som tjänar på normen är de som är normen. 

Det är lättare att följa rådande normer än att bryta mot dem. Att vara normbrytare 

skapar osäkerhet och ifrågasättande från omvärlden, och genom att reagera mot dem 

som bryter mot könsordningen upprätthåller vi också den. Det blir då lättare att följa 

rådande normer för att inte riskera att uteslutas ur gemenskapen, då gemenskap och till-

hörighet är eftersträvansvärt (Eek-Karlsson, 2012; Smedler och Drake, 2006). 

Eek-Karlsson menar också att vi alla är med och återskapar normer: 
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Det är dock viktigt att framhålla att en individ sällan enbart är en passiv mottagare av 
ett färdigt normsystem. Individen fungerar även som en aktiv varelse, en aktör, som på-
verkar hur det sociala systemet ska utformas.(Eek-Karlsson, 2012, s.20) 

Davies (2003) skriver om kategoriupprätthållande arbete där de som avviker från 

normen spelar en stor roll. Genom att de avviker visas tydligt vart gränserna går, och 

kategorierna blir på så sätt tydliga. Kategoriupprätthållande arbete sker också som en 

bekräftelse på att individen förstått gränserna rätt.  

Smedler och Drake (2006) menar att göra kön ofta sker omedvetet. Det är ofta myck-

et tydliga normer i olika grupperingar som hjälper ungdomar i sitt sökande efter tillhö-

righet. Vidare menar Smedler och Drake att killar i vissa fall har mindre handlingsut-

rymmen än tjejer då tjejer kan välja hur de klär sig, intressera sig för typiskt mansdomi-

nerande sporter så länge de inte utmanar killarna, medan killar inte alls har den valfri-

heten, att välja kjol och leka med Barbie, utan att bli ifrågasatta. I grupper med killar är 

heterosexualitet en tydligare norm än hos tjejer, och att agera feminint som kille innebär 

att frivilligt välja bort den överordning som män jämfört med kvinnor har i samhället. 

Att frivilligt välja bort denna höga status får reaktioner från omgivningen. 

Ambjörnsson (2003) undersöker hur unga kvinnor förhåller sig till normen om hur en 

tjej ska ”vara”. Hon följer tjejer mellan sexton och arton år på två olika gymnasiepro-

gram, Samhälls- och Barn och fritidsprogrammet. Hur tjejerna gör genus skiljer sig mel-

lan de två klasserna. Tjejerna i samhällsklassen förhåller sig till något som Ambjörnsson 

kallar för normativ femininitet där det eftersträvansvärda är “måttfullhet, kontroll, inle-

velseförmåga och tolerans” (s.57). Den normativa femininiteten som samhällstjejerna 

eftersträvade utgjorde ramen för hur de tyckte att en tjej skulle uppträda, ”det normala” 

och att inte följa denna gränsdragning innebar det motsatta ”det onormala”. Den norma-

tiva femininitet som tjejerna från Samhällsprogrammet förhöll sig till var också det som 

lärare och majoriteten av skolans elever ansåg vara det förväntade och normala. Sam-

hällstjejerna tyckte att Barn- och fritidstjejerna hade en hård attityd, klädde sig utma-

nande samt inte gjorde sina läxor. Genom att peka ut att de bröt mot normerna upprätt-

höll de var gränserna gick. Barn- och fritidtjejerna beskriver i sin tur Samhällstjejerna 

som ”strikta, fisförnäma, kontrollerade” (s.56). Ambjörnsson menar att det inte bara är 

två olika sätt att förhålla sig till normerna utan att det också visar på en hierarkisk ord-

ning, där de som höll sig inom det ”normala” stod högre än de ”onormala”. Även om 

tjejerna från Barn- och fritidsprogrammet upplevde att tjejerna från Samhällsprogram-
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met inte var lika äkta som dem, så var de medvetna om att de var undantaget från nor-

men.  

Eek-Karlsson (2012) menar att lärares föreställningar skapar normer som eleven för-

väntas följa och att eleven i sin tur förhåller sig till normen och att normen då rekon-

strueras. Eek-Karlsson menar att det ofta handlar om omedvetna värderingar och normer 

som inte ifrågasätts. Detta leder till att skolan reproducerar normer och värderingar.  

2.3. Identitetsskapande genom musik 

2.3.1. Förebilder  

Norman & Svensson (2008) har gjort en jämförelsestudie mellan två svenska musikma-

gasin om hur de gestaltar kvinnor. Det mest påtagliga är att kvinnor inte representeras i 

så stor utsträckning som män, och de beskriver det som att kvinnan är symboliskt utplå-

nad. De menar att detta leder till att mannen blir normen i musikbranschen och att kvin-

nan blir undantaget. När kvinnan väl gestaltas i magasinen beskrivs hon bland annat 

som ett objekt – där utseendet står i fokus, en liten flicka – som outvecklad, eller som 

flickvännen till en rockstjärna som resten av bandet upplever som någon som försöker 

binda mannen till hemmet och som kontrollerar hans frihet, den så kallade Yoko Ono-

kvinnan.  

Kvinnan får feminina attribut på sin sång och sitt framträdande som värderas lägre än 

mannens egenskaper, då mannens egenskaper förknippas med autenticitet. I undersök-

ningen framställs också band som består av kvinnor med ordet tjej framför. Detta menar 

de leder till att kvinnan ses som det andra könet, där mannens dominans är det centrala 

som kvinnan hela tiden jämförs med, och att kvinnan beskrivs som en icke fullvuxen 

individ, som inte har i denna mansdominerade arena att göra. De menar att detta kan 

tolkas som att männen ser kvinnor som ett hot och därför måste omyndigförklara henne. 

Detta leder till att kvinnans legitimitet i musikbranschen försvinner. De menar också att 

kvinnan inte får en självständig roll i musikbranschen utan tvingas gå genom mannen 

för att få någon uppmärksamhet och att detta kan leda till att kvinnan får en negativ 

självbild och att kvinnan placeras under mannen i hierarkin. Att gå genom mannen görs 

antingen genom att framställas som ett sexobjekt eller som en imitation av mannen. Om 

kvinnan gestaltas som en imitation av mannen berövas hon på sin egen identitet som 

kvinna. Hon är då endast en imitation av mannen. Norman & Svensson menar att mu-
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sikbranschen har makt och framställningen av kvinnor och män påverkar vår syn på 

kön.  

Dyhr Krog (2009) gjorde en studie av vilka aspekter som spelar in vid instrumentval 

till musik- och kulturskolan hos barn. Det framgår att de föreställningar barn har om 

vilka instrument som passar killar och tjejer överensstämmer med statistiken om vilka 

instrument tjejer och killar spelar på musik- och kulturskolorna, dessutom att val av 

instrument ofta sker utifrån förebilder i omgivning eller i media, där de framförallt har 

förebilder av sitt eget kön. Förebilder i omgivningen kunde vara släktingar, lärare och 

kompisar. 

Werner (2009) gjorde en studie bland tonårstjejer på två olika högstadieskolor, om 

deras identitetsskapande med hjälp av populärmusik. Genom sin musiksmak visade de 

sin identitet. Det fanns en gällande musiksmak som ungdomarna skulle hålla sig inom 

för att passa in. Genom musiksmaken skapade de sin identitet. Artisterna var förebilder 

för tjejerna, då de utifrån artister resonerade kring stil, smak och sätt att vara. Hiphop 

och R & B ansågs vara den normala smaken. Tjejerna skiljde på killig och tjejig musik, 

där den tjejiga var skönare och den killiga hårdare. Tjejig musik gjordes av tjejer och 

killig musik av killar, och tjejer skulle framförallt lyssna på den tjejiga musiken. De 

upplevde att unga kvinnor kunde påverkas negativt av medias framställning av kvinnor, 

men att de själva inte blev påverkade. Vissa artister kritiserades för att de var för sexiga 

och hade för lite kläder på sig. Till skillnad från de kvinnliga artisterna uppfattades inte 

de manliga artisternas beteende som något problem. Den hårdare hiphopen och rock 

uppfattades som mer seriös av tjejerna, där texterna handlade om politiska budskap och 

sociala problem, i motsats till den tjejiga musikens texter som handlade om ytligheter 

som ”glädje, lust och pengar” (s.41). För att vara trovärdig inom rocken skulle texterna 

vara samhällskritiska och ta avstånd ifrån det kommersiella. Rocksångarna skulle ha en 

stark icke ljus röst, något som kvinnor hade svårt att leva upp till. Tjejerna i studien 

skulle framförallt lyssna på den tjejiga musiken, men gärna lite av den killiga musiken 

för att förhindra att framstå som för ”fånig eller slampig”. (s.48) Att lyssna enbart på 

den seriösa musiken var att bryta mot normen. De tjejer som gjorde det uppfattades som 

”killiga”.  

2.3.2. Identitetsskapande genom ljud, kropp, fält och rum 

Björck (2011) skriver om uttrycket att ta plats som hon har undersökt närmare. Hon 

skriver att det är ett uttryck som används flitigt i genussammanhang och social föränd-
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ring. Det används på ett sätt där det tas förgivet att alla vet vad som menas med att ta 

plats och det används när kvinnor ska träda fram i en typisk mansdominerad arena. Hon 

skriver om att ta plats utifrån fyra teman; Ljud, kropp, fält och (eget) rum.  

Med ljud syftar Björck på ljudnivåer och sound och att detta kan kopplas till vilka in-

strument och genrer som kvinnor väljer, att kvinnor oftare väljer instrument som inte 

låter lika mycket och att kvinnor förväntas producera mjukare ljud och inte aggressiva 

och hårda.  

Att ta plats med sin kropp innebär att tjejer dels förväntas våga ta plats, men samti-

digt är ansvariga för sin egen sexualitet. Det blir då problematiskt att stå eller sitta brett 

isär med benen, bakom ett trumset eller med en gitarr.  

Det tredje temat Björck tar upp är fält, och hon menar att det kan vara svårt för en tjej 

att ta plats inom ett område som är tydligt mansdominerat då risken är att tjejen och 

andra uppfattar henne som obehörig. Detta innebär att tjejer får svårare att ta plats inom 

populärmusiken när många av ”fälten” består till stor del av killar. Av den anledningen 

kategoriseras kvinnor på ett annat sätt än män där ordet tjej läggs till före band eller 

instrument. Prestationen kommer ofta i skymundan och tjejen får istället beröm för att 

hon är tjej istället för en duktig musiker.  

Att ta plats i egna rum (killar och tjejer för sig) innebär att tjejer kan få chansen att 

vara instrumentalist utan epitetet tjej före, att slippa vara undantaget då killar många 

gånger är normen. Att spela i homogena grupper innebär inte att tjejer inte gör genus. 

Björck menar att uttrycket att ta plats används som att det endast går att ta, inte ge eller 

få plats. Det innebär att det används även som om det skulle vara tjejernas eget fel att de 

är underrepresenterade, det leder till att normer och maktstrukturer ignoreras menar 

Björck.  

2.3.3. Identitetsskapande i klassrummet 

Bergman (2011) har gjort en studie där hon observerar elever i en klass under årskurs 8-

9. På skolan var musiklektionerna uppdelade i könsseparerade grupper. Detta hade en-

ligt läraren skett för att eleverna själva hade efterfrågat detta. Det fanns inget uttalat 

syfte att stärka tjejerna med denna uppdelning. Många av killarna i studien hade tidigare 

erfarenheter av att spela i rockband, men inte alla, medan de flesta tjejer inte hade en 

sådan erfarenhet. Av de som inte hade erfarenhet av att spela i rockband hade många 

istället andra musikaliska erfarenheter, från bland annat kulturskolan.  
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Bergman menar att i killarnas grupp är det de killar som inte spelar i rockband på fri-

tiden som blir lidande, för att de inte har samma förutsättningar. Hon utgår från att 

rockmusik enligt normerna är maskulint kodat och drar paralleller till Connells hege-

moniska maskulinitet, som hierarkiskt står över annan maskulinitet och femininitet, och 

att rockmusiker skulle kunna uppnå denna form av maskulinitet. Killarna utan erfaren-

het och tjejerna blir då underordnade killarna med erfarenheter utanför skolan. Vidare 

menar hon att det påverkar killarna utan erfarenhet i klassen, och tjejerna negativt. Ef-

tersom de inte kan uppnå hegemonisk maskulinitet, och då påverkar om de når upp till 

målen för musikämnet i skolan, när undervisningen består av rockbandsmodellen. I tje-

jernas grupp ser Bergman att det homosociala är viktigare än att framstå som kunnig 

inom musik, och att många av tjejerna istället framställer sin egen kunskap som liten 

fast det inte riktigt stämmer överens med verkligheten.  

Flickornas påstådda brist på kompetens och musikalitet stämmer nämligen dåligt över-
ens med deras förmåga att hantera de instrument och att utföra de uppgifter som läraren 
ger. Intressant nog är det till och med de mest kompetenta flickorna som allra tydligast 
och högst talar om sin oförmåga. (s.61) 

I jämförelse med killarnas grupp hade tjejerna en jämnare kunskapsnivå och kunde på 

så vis hålla ett lägre tempo på lektionerna, medan i killarnas grupp var tempot högre och 

kunskapsklyftan ökade. Hon menar att samtidigt som de valde instrument uttalade de att 

de inte kunde spela. På detta sätt stack de inte ut och hotade på så vis inte relationen till 

de andra i gruppen. Bergman drar paralleller till Ambjörnssons (2004) normativa femi-

ninitet, och menar att dessa egenskaper gör det omöjligt för tjejerna att spela ljudstarka 

instrument och ta rollen som rockmusiker. Bergman drar också paralleller till Davies 

(2003) kategoriupprätthållande arbete och menar att detta är mer påtagligt under mu-

siklektionerna än under andra tillfällen. Som slutsats menar Bergman att rockbandsmo-

dellen som undervisningsmodell kan leda till att endast vissa elever gynnas och att sam-

könad undervisning skulle kunna leda till att ” normer blir mer tydliga och viktigare att 

eftersträva” (s.66). 

2.4. Genus på högskole - och universitetsnivå 

2.4.1. Köns-/genusmedvetenhet på universitet och högskolor 

Bondestam (2004) skriver att: ”Könsmedvetenhet ska ses som en förutsättning och en 

metod för att uppnå jämställdhet” (s.18.). Han menar att det ligger i universitet och hög-
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skolors ansvar att könsmedvetenhet är en del av utbildning och undervisning, och det 

ska ske av förståelse för hur viktigt det är för att främja lärare och studenters lärande. 

”Som lärare vid universitet och högskolor har vi ansvar för att stimulera utvecklingen av 

kritiska förhållningssätt hos studenter och göra det på vetenskaplig grund.” (s.5). Att 

inte förhålla sig till kön som lärare menar Bondestam leder till att det studenterna lär sig 

istället reproducerar rådande normer om kvinnor och män. Av den anledningen måste 

lärare förhålla sig till kön i varje situation, i både planering, val av litteratur, genomfö-

rande, examination, handledning och utvärdering. Vid planering är det viktigt att för-

söka ta reda på studenters tidigare erfarenheter. Vid val av litteratur ska frågor ställas 

om vem som skrivit litteraturen och representeras i litteraturen. I genomförandet är tal-

utrymmet en viktig aspekt.  

Bondestam menar att vi ska vara öppna för frågan om att kvinnor och män lär olika, 

och att vissa examinationssätt kanske gynnar män eller kvinnor. Vid handledning då 

handledaren är en man, och studenten kvinna, hamnar studenten i underläge av två an-

ledningar, dels för att hon är kvinna, dels för att hon är student. Då är det extra viktigt 

med medvetenhet. Utvärdering ska ske kontinuerligt efter lektionssammanhang för att 

synliggöra frågorna för studenter och lärare. Vidare menar han att samtidigt som en lä-

rare ska bemöta studenter som individer, ska det finnas en förståelse för att kvinnor och 

män har erfarenheter av att vara kvinna och man.  

Bondestam menar att det finns olika förutsättningar att undervisa könsmedvetet på 

olika institutioner. Det beror på hur stor del av skolan som aktivt arbetar könsmedvetet, 

och det beror i sin tur på kunskap och resurser. Den institution som har bäst förutsätt-

ningar är den där könsmedvetenhet genomsyrar hela skolan, där ledning, personal, lä-

rare och studenter är aktiva. ”Likaså är det viktigt att eftersträva ett integrerat könsper-

spektiv, det vill säga att kön inte blir till endast ett moment, en av flera lärares ansvar 

eller ett särskilt undervisningstillfälle” (s.54). Bondestam menar att dessa frågor möts av 

motstånd, därför att: 

Det följer av risken att veta för mycket eller av att vilja undvika att spegla sig själv i 
något som hotar ens uppfattningar. Annorlunda uttryckt skapas en frustration hos stu-
denter för att det är påfrestande att ta del av kunskaper som ofta har relevans för dem 
själva och deras erfarenheter och för att det sällan är möjligt att komma fram till ”bra” 
eller ”enkla” svar på många av de frågor som dyker upp (s.33). 

Bondestam tar upp tre olika sätt studenter negativt reagerar på könsperspektiv. Det kan 

ske genom att hitta enstaka exempel som skulle kunna motbevisa kunskap om genus, 
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genus ses som viktigt men för en annan situation, eller genom att inte ta till sig forsk-

ning och teorier. 

2.4.2. Studier på musikhögskolor 

På högskolan för scen och musik i Göteborg genomfördes projektet genus och musik 

från 2009 till 2012, som avslutades med en slutrapport (Olofsson, 2012). Projektet ge-

nomfördes med studenter och personal på skolan, med hjälp av seminarier för studenter 

och personal och aktiviteter som genomförde tillsammans. Seminarierna inriktades på 

forskning en termin och en termin på lyckade exempel på sätt att arbeta med dessa frå-

gor. Många projekt var lyckade men vissa enheter genomförde aldrig sina aktiviteter, 

vilket tros bero på att de hade behövt extra stöd, alternativt att de saknade motivation. 

Bengmark som var projektledare för projektet menar att ointresse eller brist på motivat-

ion inte är en giltig orsak: 

Enskilda chefer och medarbetare kan inte skylla på personligt ointresse eller bristande 
motivation för ämnesfrågorna. Det är vår skyldighet att jobba med dessa frågor om vi 
arbetar på ett högre lärosäte i Sverige (Bengmark, K. 2012, s.10).  

Ett av projekten som genomfördes var loggboksskrivande efter ensemblelektioner av 

studenter på improvisations- och världsmusikutbildningen. Kvinnor i projektet visade 

större intresse än vad männen gjorde. De beskrev också mer erfarenheter av problem 

kopplat till genus. Män som visade ointresse beskrev att det berodde på att jämställdhet 

sågs som en självklarhet och att de inte behövde intressera sig mer. Kvinnor visade i 

början av projektet ett motstånd eftersom de var trötta på att diskutera genusfrågor på ett 

ytligt plan som inte ledde till någon förändring och att detta snarare kunde göra skada. 

En del kvinnor som inte hade några egna erfarenheter av olikbehandling tyckte att äm-

net var uttjatat. Olofsson (2012) intervjuar en lärare i projektet. Läraren upplever att 

projektet påverkat de manliga studenterna positivt, men att många av de kvinnliga stu-

denterna tyckt att det har varit jobbigt. Detta eftersom de kämpat med att passa in i mu-

siken hela livet tycker att det känns obehagligt att ta upp dessa frågor om och om igen 

och att de vill bli bemötta individuellt som musiker inte kvinnor.  

Sångare beskrivs som någon som tar för mycket av lärarens tid, någon som måste 

stöttas på grund av dåligt självförtroende och någon som har bristande kompetens i stu-

denters loggböcker, av dem som inte själva är sångare. Borgström-Källén (2012) som 

skrivit detta kapitel i rapporten menar att sångare skiljer sig från instrumentalister, dels 

för att sången är en del av kroppen och därför kopplat till kön, och dels för att de flesta 
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är kvinnor. Det är också sångare som känner mest osäkerhet i ensemble. Kvinnorna 

känner att de förväntas att ta plats och ta för sig mer på lektionerna än vad de gör.  

Kolsgård (2008) har gjort en undersökning om hur Musikhögskolan i Örebro arbetar 

med genusfrågor. Han har intervjuat lärare, studenter och en person från ledningen på 

skolan. Han kommer fram till att genus beaktas vid skolan men att det finns många åt-

gärder som kan göras. Informanterna i studien tycker att det förekommer mycket kon-

stateranden om genus och att diskussionen aldrig går vidare. Kolsgård skriver att: 

”Detta kan leda till att könsskillnader tenderar att ses som naturliga beteenden, i högre 

utsträckning än vad som möjligen är fallet” (s.27). Studenterna i studien har inte fått 

någon undervisning som behandlar genusperspektiv i någon kurs som praktiskt knyter 

an till musik. Det förekommer endast i de kurser som är allmänpedagogiska, och dis-

kussioner förs framförallt med initiativ från studenterna. En informant från ledningen på 

skolan menar att genusfrågor tycks höra till de allmänpedagogiska ämnena av lärare på 

skolan, och används därför som ursäkt till varför de inte beaktar genus i sin undervis-

ning. Tre av informanterna känner inte till någon jämställdhetsplan, en lärare och två 

studenter. Informanterna ger förslag på åtgärder på skolan: Fortbildning för lärare, ge-

nus integrerat i didaktiska musikkurser, fler diskussioner och föreläsningar, utvärdera 

kurser från ett genusperspektiv, jämn könsfördelning i antagningsprov, och se över om 

antagningsproven är utformade så att det gynnar män i de teoretiska bitarna.  

Henning (2011) skriver i en FoU-rapport2 om Kungliga Musikhögskolan i Stock-

holm, där hon menar att diskussionen om genus stannar vid vad som anses vara kvinn-

ligt och manligt, men att få känner till forskning inom området. Hon menar att det finns 

vilja att se studenter som individer oberoende av kön, men att brist på reflektion leder 

till omedveten undervisning. 

2.5. Sammanfattning bakgrund och tidigare forskning 
Av dessa studier kan man få uppfattningen av att arbetet med genusfrågor avstannar på 

grund av att jämställdhet ses som en självklarhet och att det då inte kräver någon dju-

pare kunskap, att genusfrågor tillhör endast de allmänpedagogiska ämnena och att kon-

stateranden om vad som anses kvinnligt och manligt dominerar debatten utan någon 

kunskap om forskning inom området. Genusmedvetenhet är då något som inte genom-

syrar hela institutionerna och därmed tar man inte hänsyn till genus i alla situationer, 
                                                
2 Forskning- och utvecklingsarbete inom ämnet: Kvinnliga instrumentalister/sångerskor inom jazz-området. 
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vilket då skulle kunna leda till att jämställdhet motverkas. Eftersom genus är något som 

skapas och återskapas i alla tillfällen, och oftast omedvetet, och att normer om vad som 

anses feminint och maskulint ofta är outtalade, är det av stor vikt att ifrågasätta dessa 

normer. Språket, maktrelationen mellan män och kvinnor, och att heterosexualiteten är 

normen har en central roll.  

Normer skrivs inom forskningsfältet fram som något som återskapas genom att de 

upprätthålls, och genom reaktioner mot normbrytare. En normbrytare riskerar att uteslu-

tas ur gemenskapen. I ungdomars sökande efter tillhörighet förhåller de sig till normer 

om vad som anses vara feminint och maskulint. Detta påverkar musiksmak och val av 

instrument. 

 I litteraturen om ungdomars identitetsskapande i förhållande till undervisningssituat-

ioner i musik, framgår att det är av stor vikt att en musiklärare är medveten om ungdo-

mars förutsättningar i ämnet musik beroende på tidigare erfarenheter och kön, och hur 

genus skapas i dessa situationer. 

Olika institutioner har olika förutsättningar när det gäller genusmedveten undervis-

ning. De institutioner som har bäst förutsättningar är de där genusmedvetenhet finns på 

alla nivåer på institutionen.  
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3. Styrdokument 
Jag har i detta kapitel valt att visa citat från skollagen, läroplaner för grund- och gymna-

sieskolan, Lunds universitets policy och MHM:s handlingsplan för jämställdhet, likabe-

handling och mångfald. Jag har utgått från skollagen, och läroplanen för grund – och 

gymnasieskolan när jag utformade mina frågeställningar och mina enkätfrågor, för att 

undersöka om studenterna i min studie upplever att de fått metoder att följa skollagen 

och läroplanerna i sin framtida roll som lärare. Nedan följer några citat från dessa: 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att mot-
verka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom ut-
bildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ål-
der. (Skollag, 2010:800) 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.(Gymnasieskolans läroplan 2011, s 6) 

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 förvänt-
ningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinn-
ligt 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 intres-
sen oberoende av könstillhörighet. (Lgr11 s 8) 

Eftersom min undersökning är gjord på MHM visar jag här vad Lunds universitets po-

licy för jämställdhet, likabehandling och mångfald bygger på samt vad Konstnärliga 

fakultetens vision är. Konstnärliga fakulteten innefattar Musikhögskolan, Teaterhögsko-

lan och Konsthögskolan i Malmö, som tillhör Lunds universitet. Nedan citat från Lunds 

universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald och konstnärliga fa-

kultetens handlingsplan:  

Verksamheten vid universitetet bygger – med den strategiska planen och diskrimine-
ringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan könen, likabehandling och mång-
fald. Det innebär såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studie-
plats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Lunds policy för jämställdhet, likabe-
handling och mångfald).  

Konstnärliga fakultetens vision är: att jämställdhet och likabehandling ska genomsyra 
allt arbete inom organisationen, att genus och mångfaldsperspektivet ska genomsyra all 
utåtriktad verksamhet vid konstnärliga fakulteten, att samtliga utbildningar på alla ni-
våer ska genomsyras av en könsmedveten och genusmedveten pedagogik, att Konstnär-
liga fakulteten ska vara en öppen arbetsplats för alla där mångfald värdesätts och beri-
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kar hela verksamheten. (Konstnärliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, lika-
behandling och mångfald, 2011 & 2012.s, 1). 

 

Det är alltså tydligt att skolan, det vill säga bland annat alla lärare, har ett ansvar att 

medverka till jämställdhet och likabehandling och att alla elever ska få samma möjlig-

heter oavsett kön.  

Det är också tydligt att jämställdhet och likabehandling ska genomsyra alla institut-

ioner inom Lunds universitet, och att könsmedveten och genusmedveten pedagogik ska 

genomsyra hela Konstnärliga fakulteten på alla nivåer. 
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4. Metod 
Jag valde att göra en enkätundersökning bland MHM:s lärarstuderande. Jag utgick först 

från att göra en kvantitativ analys av mitt frågeformulär. Kvale (1997) menar att enkäter 

är ett bättre alternativ än intervjuer då en större grupp ska vara med i undersökningen, 

för att intervjua en stor grupp människor inte är rimligt tidsmässigt. Med stöd av Kvale 

ansåg jag att det inte räckte till med kvalitativa intervjuer, då jag hade fått intervjua 

många fler än vad som varit rimligt tidsmässigt. Genom en enkät menar jag att resultatet 

blir mer generellt. Jag valde då att utforma fasta svarsalternativ i form av ja eller nej på 

de flesta frågor. Patel & Davidson (2011) menar att detta är det bästa sättet om syftet är 

att göra en kvantitativ analys. För att få en djupare förståelse valde jag att låta studen-

terna utveckla svaren i fri text, på nästan alla frågor. Jag fick många väl utvecklade svar, 

och fick på så vis mycket underlag för min analys. Jag gjorde en kvantitativ analys av 

svarsalternativen, vilket innebär att jag använde mätbara data som jag bearbetade och 

analyserade med hjälp av statistik. Jag gjorde sedan en kvalitativ analys av den fria tex-

ten, där jag tolkade texten för att förstå informanternas upplevelser, och förstå underlig-

gande mönster (Patel & Davidson, 2011). Min undersökning är på så vis både kvantita-

tiv och kvalitativ. 

Min utgångspunkt var att även bjuda in studenter till en fokusgrupp, genom att till-

fråga de studenter som svarat på enkäten. Enkäten skulle egentligen fungera som ett 

pilotprojekt, för att se om frågan intresserade studenterna. Jag hade inte förväntat mig 

att få så mycket data från enkäten, och av den anledningen valde jag att inte bjuda in till 

någon fokusgrupp eftersom jag ändå hade tillräckligt med data för att kunna föra en 

diskussion. 

4.1. Urval av undersökningsgruppen 

Jag valde ut lärarstuderande på MHM som undersökningsgrupp, för att undersöka: mu-

siklärarstuderandes syn och kunskap om genus, identitet och musik, hur lärares värde-

ringar och normer påverkar studenterna, samt om utbildningen förbereder dem för att 

arbeta genusmedvetet som lärare. Detta för att musiklärarstuderande är framtidens mu-

siklärare, som kommer att påverka många unga människor, och då könsfördelningen 

inom musikbranschen är ojämn inom många områden, krävs en förändring. Dessutom 
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kommer många av studenterna undervisa unga som blir framtidens musiklärare, som 

undervisar nya musiklärare.  

Det kan upplevas som orättvist att lärare på MHM inte kommer till tals i min studie. 

Självklart hade lärarnas synpunkter varit värdefulla, då de säkert hade skiljt sig från 

studenternas, men jag var tvungen att avgränsa mitt arbete. Bilden riskerar att bli alltför 

negativ, men det är studenternas bild av hur man undervisar om genus som är det vik-

tiga i denna studie. Inte minst eftersom de är de framtida lärarna i musik.  

4.2. Genomförande 

Jag skrev ett frågeformulär utifrån mina tre forskningsfrågor för att vara säker på att 

frågorna skulle leda till svar på dessa frågor. För att få idéer till hur jag kunde lägga upp 

mitt frågeformulär, utgick jag från en Enkät i pilotprojektet för genuscertifiering vid 

Lunds universitet (2009), där jag utgick från vissa av frågorna, men ändrade från ett 

lärarperspektiv till ett studentperspektiv. Jag använde mig av ett webbenkätsprogram 

som heter Surveymonkey. Jag skickade ut enkäten två gånger, en gång som en påmin-

nelse. Första gången den 28 september, och som påminnelse den 13 oktober. Undersök-

ningen stängdes den 19 oktober. Programmet analyserade de fasta svarsalternativen åt 

mig. Den fria texten gjorde jag en kvalitativ analys av, där jag delade upp svaren i olika 

kategorier för att hitta återkommande mönster i svaren. För att inte resultatet skulle vara 

allt för omfattande, har jag endast tagit med de resultat som ligger inom min frågeställ-

ning. Av 222 studenter svarade 79, vilket innebär att jag hade ett bortfall på 64,4 %. Av 

222 studenter är 120 män och 102 kvinnor. Det är 39 män och 40 kvinnor som har sva-

rat på enkäten. Jag vill framhäva att jag blev positivt överraskad att så många som 79 

studenter svarade på enkäten, eftersom jag är medveten om den tidsbrist studenter på 

MHM har. Att alla 222 studenter skulle svara var inte min förväntan, även om det hade 

ökat reliabiliteten. 

4.3. Validitet   

Bortfallet på nästan två tredjedelar i resultatet är problematiskt då jag inte kan generali-

sera, och resultatet kan inte ses som en sanning. Vad bortfallet beror på kan jag inte dra 

några slutsatser om. Det kan vara ointresse för frågorna, tidsbrist eller att studenterna 

inte läst sin mail. Även om bortfallet är så stort, är det 79 studenter som har svarat på 

enkäten, och deras upplevelser och reflektioner är viktiga att belysa. Om problem kring 
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genus belyses av en del studenter, men inte av alla, betyder detta inte att frågorna är 

mindre viktiga, eftersom alla studenters upplevelser räknas. 

Även om det är nästan lika många män som kvinnor som svarat på enkäten, har 

kvinnorna kommenterat frågorna i större utsträckning, vilket innebär att de till större del 

kommer till tals. Däremot framgår det av svaren att det är kvinnor som upplever andra 

krav och förväntningar på utbildningen, och det är kanske då bra att de blir represente-

rade. Att årskurs ett endast gått på MHM några veckor vid enkätens utskick påverkar till 

viss del resultatet, men det framgår också i tabeller och diagram. I vissa frågor spelar 

det heller ingen roll då frågorna är riktade i allmänhet, inte i synnerhet MHM. En orsak 

till att studenternas upplevelser ibland skiljer sig åt kan vara att alla studenter inte har 

precis samma lärare och inte heller samma tidigare erfarenheter. Att vissa frågor inte 

specifikt syftar på MHM gör att vissa studenter svarar utifrån skolan i stort och vissa 

utifrån MHM. Samtidigt är det tydligt att de flesta kommentarer syftar just på MHM, 

och oavsett hur generellt resultatet är så upplever studenter brister i sin utbildning som 

är värda att belysa. 

4.4. Etiska överväganden 

Jag har utgått från de fyra huvudkrav angående forskningsetik som Vetenskapsrådet 

(2002)  avser i forskning som har med människor att göra. Jag kommer att redogöra för 

hur jag har förhållit mig till dessa huvudkrav.  

Det första huvudkravet är informationskravet, där informanter ska bli informerade 

om studiens syfte. Studenterna i min studie blev informerade om mitt syfte att genom en 

enkätundersökning undersöka musiklärarstudenters syn på genus, identitet och musik. 

På så vis uppfylldes informationskravet. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, där 

medverkande i studien gör det av eget val. Genom att studenterna svarade på enkäten 

uppfylldes samtyckeskravet, då det var frivilligt för studenterna att svara. Det tredje 

huvudkravet är konfidentialitetskravet, där obehöriga inte ska kunna ta del av känsliga 

uppgifter om medverkande i studien. Mina informanter blev informerade om sin ano-

nymitet i enkäten, och svaren går inte att härleda till någon enskild individ. Jag är den 

enda som har tillgång till enkätsvaren, och obehöriga har på så vis inte tillgång till några 

känsliga uppgifter. Namn på lärare och kurser på MHM redovisas inte i arbetet, för att 

det inte ska gå att identifiera någon. Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, där 

undersökningen endast ska användas i vetenskapligt syfte. Syftet med min studie är 

endast att undersöka musiklärarstudenters upplevelser och reflektioner, och kommer 
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inte att användas i något ickevetenskapligt eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag menar att min studie uppfyller de fyra huvudkraven om forskningsetik som 

Vetenskapsrådet ställer upp. 
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5. Resultat 

Jag skiljer på genusperspektiv i undervisning och genusmedveten pedagogik, där ge-

nusperspektiv avser forskning om genus som knyter an till ämnet och att innehållet i 

undervisningen ses ur ett genusperspektiv och genusmedveten pedagogik innebär sättet 

att undervisa från planering till utvärdering (se Bondestam, 2004, och Enkät i pilotpro-

jektet för genuscertifiering vid Lunds universitet, 2009). Det är utifrån detta jag har 

skrivit mina frågor i min enkät. Utifrån enkätfrågorna har jag delat upp resultatet i fem 

kapitel: kunskap om genus, normer och förväntningar, identitetsskapande, genusper-

spektiv och genusmedvetenhet, och skolan.  

Jag har använt mig av korstabeller med två variabler för att visa på samband mellan 

kön eller årskurs, där det funnits ett samband, och redovisat detta för att visa på en dju-

pare förståelse. Sammanlagt har 79 studenter svarat på enkäten, se bilaga 1. Av dem är 

39 män och 40 kvinnor. Vissa studenter har valt att inte svara på vissa frågor. Det fram-

går dock i tabeller hur många som svarat, och eftersom jag inte kan dra några slutsatser 

om varför de inte svarat har jag valt att inte ta upp det i varje fråga. I fråga om kön har 

alla studenter valt att svara, men en student har hoppat över frågan om årskurs, då stu-

denten går en påbyggnadskurs för musiker som läser vidare till lärare. Sju studenter från 

årskurs 1 har valt att svara på enkäten. Antal studenter ökar sedan med årskurs. Utifrån 

vilken utbildning/inriktning studenterna går finns inga skillnader i svar, och därför pre-

senteras detta inte i resultatet. Studenter som går folkmusik och rytmik är mindre repre-

senterade, vilket jag tror sammanfaller med att färre studenter går de utbildningarna. 

Kvinnor och män är någorlunda jämnt uppdelat över årskurs och inriktning. Inriktning-

en rytmik skiljer sig, där 100 % är kvinnor. Jag kommer att referera till musiklärarstu-

denterna i Malmö som svarat på min enkät som studenterna, och lärare på MHM som 

lärare.  
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5.1. Kunskap om genus 

 
 

Kunskap om genus skiljer sig inte i förhållande till årskurs eller kön. Nästan hälften av 

studenterna anser sig ha en grundläggande kunskap. 29,1% av studenterna anser sig ha 

en god kunskap och 10,1% av studenterna en mycket god kunskap eller en liten kun-

skap, en person anser sig ha obefintlig kunskap om genus (se diagram 2). 

5.1.1. Reflektion 

 

 

 

 

I tabell 1 framgår att 77,2% av studenterna har reflekterat över sin och lärarnas roll ur 

ett genusperspektiv och 22,8% inte har reflekterat. Det framgår också en viss procentu-

ell skillnad mellan kvinnor och män, då 85 % av kvinnorna reflekterat och 69,2% av 

männen. Av de tjugotvå utvecklade svaren där studenterna fick kommentera med fri 

text, framgår att studenterna har reflekterat kring olika saker. För att redovisa resultatet 

på ett så tydligt sätt som möjligt, har jag delat in svaren i olika kategorier.  

 

Tabell 1. Har du reflekterat över din och lärarnas roll ur ett genusperspektiv? 

             Kvinna              Man   
 Summa % 

 
    Antal 

Antal    Procent  Antal    Procent 

 Ja      34      85%     27       69,2%     77,2%        61 
 Nej       6      15%     12       29,8%     22,8%        18 
Totalt      40      100%     39       100%     100%        79 
                                                                                                           Antal utvecklade svar: Ja: 20 Nej: 2 



 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De svar som förekommit flest gånger är val av instrument och musikstil beroende på 

kön och att vi måste behandla alla lika oavsett kön, se tabell 2. Andra kommentarer 

handlar om hur lärares undervisningsämne i förhållande till kön påverkar studenter, att 

det är viktigt att inte peka ut skillnader mellan könen samt att det är viktigt att arbeta 

könsneutralt. Vikten av att reflektera och rannsaka sig själv och sina egna värderingar 

och förutfattade meningar lyfts också fram. Två studenter menar att genus inte är ett 

socialt konstruerat kön. En student tycker att det är för mycket teorier och tänkande 

kring genus och menar att det räcker att behandla alla lika. Exempel på olika förvänt-

ningar beroende på kön framkommer också. Nedan några av svaren: 

Samtliga ensemblelärare på rocklinjen är män. Jag upplever att de ofta försöker tänka 
genus i sin undervisning men jag har ändå reflekterat över hur denna fördelning påver-
kar oss elever och genusarbetet generellt. 

Vissa lärare har gett olika hög svårighetsgrad på uppgifter till tjejer och killar, det gäller 
främst ämnet gehör för min del där tjejerna fått svårare uppgifter eftersom våra "röstlä-
gen ligger högre". Detta skall tydligen bidra till att vi har svårt att höra toner i basregist-
ret, varav killarna i klassen fått sjunga bastonerna (vilka ofta är grundton och ev. kvint) 
och tjejerna har fått sjunga avancerade färgningar (typ #11, -9 osv). 

Genus betyder ungefär socialt skapat kön, och jag köper inte den teorin (isolerad). Kön 
är något som både är biologiskt och socialt betingat.  

Många gånger. Det är inget ovanligt att man känner sig orättvist behandlad pga. att man 
tillhör "det svaga könet” 

[Nej] Jag tror allas lika värde oavsett kön, etnicitet eller samhällsgrupp och försöker att 
behandla alla mina medmänniskor lika utan att fundera så mycket över vissa vetenskap-
liga begrepp. Det blir alldeles för mycket teori och tänkande om t.ex. jämställdhetsfrå-
gor utan att det händer något i verkligheten. 

Tabell 2. Har du reflekterat över din och lärarnas roll ur ett genusperspektiv? 

        Kategorier Antal 

Ja           Skillnader mellan könen i val av genre/instrument/ämne   5 

Ja Behandla alla lika oavsett kön   3 

Ja Olika förväntningar för olika kön   2 

Ja Genus är inte socialt skapat kön, skillnad på män och kvinnor   2 

Ja Medvetenhet om egna förutfattade meningar och värderingar   2 

Ja Viktigt att inte peka ut folk efter kön/etnicitet   1 

Ja Förebilder påverkar val av utbildning/yrke   1 

Ja Lärare lägger fokus på den enskilde individen inte kön   1 

Ja Det talas mycket om genus, men ingen förändring sker   1 

Ja Osynliggjorda kvinnliga musiker i ett ämne   1 

Ja Känner mig orättvist behandlad som kvinna   1 

Nej För mycket teori och tänkande kring genusfrågor   1 

Nej Hinner inte reflektera   1 

Totalt  22 
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5.1.2. Kunskap om forskning 

Mindre än var tredje student känner till genusforskning som knyter an till musik, se ta-

bell 3. 

Tabell 3, Är du bekant med genusforskning som knyter an till musik? 

 Procent Antal 

Ja 30.4% 24 
Nej 69.6% 55 
Totalt                  100% 79 

                                                            Antal utvecklade svar: Ja: 7 Nej: 10 

 

De som tagit del av sådan forskning nämner forskning som berör instrumentval, att ta 

plats, och att rockband i större utsträckning består av killar. Boken Ungdomar och iden-

titet nämns. Av de som inte har tagit del av någon sådan forskning efterfrågas forskning 

om instrumentval. Andra kommentarer visar att studenter inte känner till om det finns 

någon forskning och att de inte vet om de borde känna till det. Nedan några av enkät-

svaren:        

Har läst en del på egen hand om musikforskning. T ex forskning som visar vilka in-
strument killar och tjejer oftast väljer, att rockband mycket oftare består av killar m.m. 

Inte särskilt- jag har tagit del av en eller ett par studier som handlar om hur tjejer/killar i 
musikundervisning "tar för sig" och vilket sätt att kommunicera som premieras av lä-
rare och andra elever. 

Nej inte mycket, skulle vara jätte intressant att få ta del av mer sån forskning. Speciellt 
där man kopplar genus till instrumentval, instrumentspelande och övning. 

[nej] Men jag har ju reflekterat över andelen manliga instrumentalister inom rockgen-
ren. 

Nej, inte direkt. Jag har väl inte läst någon specifik uppsats om ämnet. Vet inte om det 
finns heller. 

[nej] bör jag va det?  

[nej] Vet att det finns, men har inte läst dem. 

Procentuellt sätt syns en skillnad på årskurs (se tabell 4). I årskurs ett har så få svarat 

och därför går det inte att dra några slutsatser. I en jämförelse mellan årskurs 2-5 visar 

årskurs två på skillnader. Årskurs ett och två går en annan lärarutbildning än årskurs 3-

5, och läser därför andra kurser som inte årskurs 3-5 gör.3 Detta kan vara en förklaring. 

                                                
3 Kurser inom allmänt utbildningsområde är mer vetenskapligt inriktade än i den tidigare utbildningen. Vilket innebär att kurserna 

knyter an till forskning i större utsträckning. 
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5.1.3. Jämställdhet en självklarhet 

De flesta, 83,1 % av studenterna i studien, uppger att genusperspektiv är viktigt i deras 

ämne. Tretton studenter svarade nej på frågan. 94,7 % av kvinnorna som svarat på frå-

gan tycker att genusperspektiv är viktigt inom sitt ämne, och 71.8% av männen. Den 

största delen av studenter tycker att det är viktigt, och att jämställdhet är viktigt är en 

självklarhet. Av de utvecklade svaren kunde jag inte se några skillnader beroende på 

kön. 

 

 

 

 

 

 
 

Jag har delat upp svaren i olika kategorier för att visa de återkommande svaren och de 

skillnader jag har funnit, se tabell 6.  Jag har valt att skriva ut antal svar för att visa de 

vanligaste svaren och de som särskiljer sig. Det svar som återkommer flest gånger är att 

genusperspektiv är viktig oavsett ämne och tillfälle. Övriga enkätsvar visar att genus-

perspektiv är viktigt eftersom musikbranschen inte är jämställd, att tjejer och killar ska 

få spela vilket instrument de vill, att vi måste behandla varandra lika, medvetenhet hos 

lärare är viktigt eftersom det påverkar våra elever samt att genusperspektiv är en av 

många viktiga aspekter.  

 

 

 

 

 

Tabell 4, Är du bekant med genusforskning som knyter an till musik? 

  Årskurs   

 1        2 3 4 5 Summa %  Antal 
Ja 28,6% (2) 43,75% (7) 29,4%  (5) 21,1%  (4) 26,3%  (5)  29.5% 23 
Nej 71,4% (5) 56,25% (9) 70,6% (12) 78,9% (15) 73,7% (14)  70.5% 55 
Totalt   100 % (7) 100 % (16) 100 % (17) 100 % (19) 100 % (19)  100 % 78 
                                                                                                  Antal utvecklade kommentarer: Ja: 7, Nej: 10  

Tabell 5. Är genusperspektiv viktigt i ditt ämne, och i så fall på vilket sätt? 

 

 

Ja         Nej   

Summa % 
     
     Antal Antal Procent Antal Procent 

Kvinna  36 94,7%  2       5,3 % 100 % 38 
Man 28 71,8% 11   28,2 % 100 % 39 
Totalt 64 83,1% 13    16,9 %     100 %          77 

                                                                                                      Antal utvecklade svar: Ja: 45 Nej: 3, Inget:1 
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Nedan några av svaren från de olika kategorierna: 

Genus är viktiga i alla ämnen och yrken  

Genusperspektivet är väldigt viktig i all musikundervisning, eftersom musikbranschen 
ser så oerhört ojämställd ut, både spelmässigt men även branschfolk som inte är musi-
ker. 

Det är viktigt att män och kvinnor har samma förutsättningar och behandlas lika. Detta 
gäller alla ämnen. jag tycker dock att på just musikhögskolan behandlas alla någorlunda 
lika, åtminstone när det gäller kön. 

Måste behandla varandra lika 

Mycket viktigt! Dels: som pedagog har vi ett stort ansvar eftersom vi kommer att möta 
barn och ungdomar och påverka dem i deras utveckling. Då är det av största vikt att 
vara medveten om på vilka sätt vi omedvetet (och medvetet) påverkar och hämmar ele-
verna utifrån våra förutfattade meningar av hur de borde eller inte borde bete sig. Jag 
tycker också att det är extremt viktigt inom den klassiska musiken som redan är så trad-
itionstyngd att pedagogerna inte bara traskar på i gamla hjulspår. Ägnar man sig åt en 
genre som är traditionstyngd krävs det medvetenhet och mod att förändra, och jag är 
övertygad om att förändring och utveckling är nödvändig om elever ska fortsätta vara 
intresserade av klassisk musik i framtiden. 

Genusperspektiv (tillsammans med andra perspektiv som jag försökt utveckla, nu t.ex. 
normkritisk pedagogik - som jag rekommenderar varmt) är viktigt i mitt LIV. Jämt. Jag 
tänker på det nästan hela tiden. Självklart är det viktigt i mitt ämne och mitt framtida 
yrke. 

I kategorin övrigt har jag valt att placera de svar som skiljer sig från resten. Där finns 

svar som visar att studenterna inte förstår vikten av genusperspektiv i undervisning, 

menar att kön är biologiskt betingat, att jämställdhet är en självklarhet, och att denna 

självklarhet gör att det inte behöver diskuteras. 

 Som sagt, kön är något som även (i högsta grad) är biologiskt betingat. Att det exem-
pelvis finns fler manliga elgitarrister än kvinnliga beror inte enbart på att kvinnor är 
fostrade på ett speciellt sätt; där det anses mjukare och kanske finare att spela ex tvär-
flöjt, utan även på att kvinnor (inte alla, förstås!!!) faktiskt (öppet) ÄR "mjukare och fi-
nare" och därför väljer instrument som passar dessa egenskaper. 

Det antar jag men man behöver inte överdriva 

Tabell 6. Är genusperspektiv viktigt i ditt ämne, och i så fall på vilket sätt? 
Kategorier     Antal 

Viktigt oavsett ämne/tillfälle      14 

Inte jämställd musikbranch/inom musiken       7 

Alla får spela och välja vilket instrument de vill       6 

Vi måste behandla alla lika       6 

Medvetenhet är viktigt, det påverkar våra elever       6 

Även andra perspektiv är viktiga       5 

Övrigt       5 

Totalt      49 
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Jag ser för tillfället inte något starkt argument att införa ett uttalat genustänk i enskild 
instrumentalundervisning och/eller ensemble. Inget utöver det allmänna jämställdhets- 
och respekttänket som man bör ha inför varje individ och i alla situationer. 

Jag tycker det är viktigt och ska vara en självklarhet, men jag kan ogilla att diskutera 
det så mycket då jag helt enkelt tycker det ska vara en självklarhet, Men förstår såklart 
innebörden av diskussion kring ämnet och att vi behöver föra vidare kunskapen till våra 
yngre generationer. 

5.2. Normer och förväntningar 
 

 

 

 

 

 

Den största delen av studenterna tycker att lärares värderingar och normer påverkar 

dem, 83,3% totalt. Av kvinnorna tycker 95 % att de påverkas och 71 % av männen (se 

tabell 7). 

Av kommentarerna framgår att studenter påverkas av lärares värderingar och normer: 

På gott och ont, medvetet och omedvetet och genom ej uttalade normer och värderingar. 

 Den största delen av kommentarerna behandlar upplevelser om att bli påverkad vare sig 

man vill eller inte. Det nämns att det är medvetet och omedvetet, där studenter menar att 

det påverkar omedvetet vilket ämne läraren undervisar i. Lärare är hierarkiskt över-

lägsna och påverkar då mer. Instrumentlärare i huvudinstrument lyfts fram som de som 

påverkar mest. Flera studenter menar att det är lärarens uppgift att förändra värderingar 

och normer för att vidga studentens synsätt på saker och ting. Flera studenter menar att 

läraren är en förebild, och påverkar studenters eget sätt att undervisa. Nedan några en-

kätsvar: 

Sällan uttalade normer och värderingar, utan slutsatser kan jag dra när jag ser vilka po-
sitioner som läraren sitter på. Vem är lärare i vad? Där tycker jag mig se kopplingar till 
kön och yrke (undervisande musikämne). Och det kan nog påverka, särskilt i yngre åld-
rar. 

Ja. Även om man tycker sig inte bli påverkad blir man det omedvetet. Speciellt om det 
kommer från lärare eller andra som har ett hierarkiskt övertag. 

Man blir alltid påverkat av sina lärare på ett eller annat sätt. Speciellt lärare i de ämnen 
som man föredrar såsom huvudinstrument påverkar en med mer än bara musikaliska 
tankar och värderingar. 

Lärare = förebild 

Tabell 7. Tycker du att lärares värderingar och normer påverkar dig? 

  Kön   
              Kvinna                  Man  

  Summa % 
 
   Antal     Antal    Procent      Antal    Procent 

Ja       38         95%         27      71,1%        83.3%        63 
Nej        2          5%         11      28,9%        16.7%        13 
Totalt       40         100%         38      100%         100%        78 
                                                                                                       Antal utvecklade svar, Ja: 32, Nej: 3 
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Så klart! Jag lär mig om hur ja ska lära ut. Deras normer kan bli mina normer eftersom 
det är de jag e van vid. 

Att lärare påverkar i så stor utsträckning kan ha både positiva och negativa konsekven-

ser. En student belyser att en lärares normer kan vara begränsade för studenten och en 

student belyser problematiken med att lärare utgår från att alla har könsidentitet man 

eller kvinna.  

Det kan det göra om läraren har en snäv syn på vad som är ok och inte. Det kan bli be-
gränsande om du som elev känner att du faller utanför vad läraren anser vara ok. 

Det påverkar mig för att jag inte orkar tjafsa varje lektion då lärarna exempelvis frågar 
"Så hörrni, hur gör man då för att få killarna att sjunga" (med en utgångspunkt att sång 
är något killar inte tycker om). Eller: "Alla killar gör den här klappramsan med händer-
na, alla tjejer sjunger den där grejen" - Inte jättekul om man känner att man varken är 
det ena eller andra. 

När det upplevs som positivt att påverkas av sin lärare är när läraren själv har bra värde-

ringar och åsikter och är då en inspiration. Andra aspekter som lyfts fram är att lärare 

påverkade mer när studenterna var yngre och mer lättpåverkade eller att påverkan end-

ast sker när studenten själv vill. Att bli påverkad när man själv vill står i kontrast till de 

många studenter som uppger att man påverkas vare sig man vill eller inte.  

5.2.1. Olika förväntningar på olika kön? 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 8 framgår att lite mer än hälften av studenterna tycker att det är olika förvänt-

ningar beroende på kön och att lite mindre än hälften inte tycker det. En viss procentuell 

skillnad kan ses mellan kvinnor och män där 63,2 % av kvinnorna tycker att förvänt-

ningarna är olika beroende på kön. Många svarar utifrån musikhögskolan och andra 

utifrån samhället i stort. Framförallt behandlar kommentarerna förväntningar på kvin-

nor. Kvinnor förväntas vara sångare och män förväntas vara instrumentalister. Det 

framgår att det sker både medvetet och omedvetet och att förväntningarna har konse-

kvenser. Nedan har jag sammanfattat svaren som behandlar olika förväntningar på 

kvinnor och män: 

Tabell 8. Upplever du att förväntningarna är olika beroende på könstillhörighet? 

  Kön   

 Kvinna Man       

     Antal 

 

Summa % Antal          % Antal       % 

Ja    24   63,2%     17    47,2%          41       55.4% 
Nej    14   36,8%     19     52,8%          33       44.6% 
Totalt    38   100%     36     100%          74       100% 

Antal utvecklade svar: Ja 36, Nej: 5, Vet ej: 3  
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Lägre förväntningar på kvinnor på trummor/bas/gitarr 

Kvinnor hamnar i grupper med lägre svårighetsgrad än män i vissa instrument 

Lägre förväntningar i ensemble 

Kvinnor får överprestera/motbevisa för att visa att de ”kan”, svårt att få sin röst hörd 

Lägre förväntningar på kvinnor som är sångare än kvinnor som är pianister 

Kvinnor förväntas vara duktiga och noggranna medan män förväntas ta plats och vara 
slarviga  

Två studenter tycker att kvinnor har högre krav i moment i gehörundervisning och som 

sångare än män. Att lärare har olika förväntningar på olika studenter nämns och fram-

förallt lyfts vissa ämnen och instrument fram som ensemble, trummor, bas och gitarr. 

En student menar att det beror på lärare och linje. Att kvinnor förväntas vara sångare 

och män förväntas vara instrumentalister medför att män inte förväntas vara sångare 

utan instrumentalister.  Nedan några enkätsvar: 

Du är ju bra! För att vara tjej. 

Speciellt i ensemble. Samhället är så inpräntat och det är väl svårt att ta sig ur det 

Jag känner att jag förväntas vara sämre på exempelvis trummor eftersom att jag är tjej 
medan Kalle förväntas vara bra och hamnar i den svårare gruppen. 

Känner snarare att det är skillnad på vilket instrument man spelar, ex man sätter högre 
förväntningar rent musikaliskt på en kvinnlig pianist jämfört med en kvinnlig sångare. 

Jag upplever att jag ofta får överarbeta/överprestera och motbevisa fördomar för att jag 
är tjej och sysslar med musik. Får även stå på mig enormt för att ens få min röst hörd. 

Det är lustigt att man som tjej både kan komma undan om man råkat glömma en läxa 
samt att man även måste prestera ett bättre resultat för att vara "på samma nivå" som 
killar enligt läraren. 

Generellt kan väl sägas att tjejer förväntas vara lugna, studiemotiverade och noggranna, 
killar förväntas ta för sig och vara mer vilda med skit-samma-attityd. Och förväntningar 
påverkar resultatet oerhört mycket. En studie jag läst om där en lärare fick instruktion 
om att klass A var värsta smarta klassen och klass B var puckade, fast deras tidigare 
prestationer hade varit tvärtom (A - dåligt, B - bra). På nästa prov så var A bra och B 
dåliga, precis som läraren förväntade sig. 

5.2.2. Bryta mot normer en självklarhet, men vågar någon ta risken? 

När jag skrev den här frågan syftade jag på om studenterna upplever att det accepteras 

från omgivningen att bryta mot normer, De flesta som kommenterat verkar ha tolkat 

frågan som om de själva anser att det är ok att andra människor bryter mot normer. Där-

för fick jag ett annat resultat som visar på en hög acceptans bland studenter att bryta 

mot normer och i de fall studenterna är omgivningen tycker de flesta att det är ok att 
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bryta mot normer om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Nästan nio av tio stu-

denter tycker att det är ok att bryta mot dessa normer. (se tabell 9)  

 

Ett svar som förekommer flera gånger är att det är upp till dig själv att bryta mot normer 

och att det är dumt att anpassa sig, två enkätsvar nedan: 

Ja, det är väl dumt att låta sig styras av normer istället för att göra/vara som man vill. 

Var och en gör som den vill helt enkelt. 

Anledningar som lyfts fram är att det är ett måste eller viktigt att bryta mot normer och 

fördomar om vad som anses vara kvinnligt och manligt, för att det ”skapar hierarkier 

och uttryck som normal/onormal” (enkätsvar) och ”påverkar identitetsskapande och syn 

på homosexualitet.” (enkätsvar) Några studenter lyfter fram att det inte är helt utan risk 

som någon bryter mot dessa normer och att det krävs styrka och mod för att våga bryta 

mot normer. Se exempel på enkätsvar nedan: 

Men det krävs en del självsäkerhet och trygghet i sig själv för att våga, t.ex. att vara 
enda tjejen i en stor grupp med bara killar och manliga lärare dessutom. Inte helt själv-
klart att alla vågar det. 

Det blir alltid en reaktion. Generellt vill människor kunna placera varandra i fack för att 
känna sig trygga. 

Absolut inte. Bryter du mot "kvinnliga" normer, t.ex. inte rakar dig under armarna så 
får du räkna med att bli kommenterad och behöva försvara dig. Bryter du mot "man-
liga" normer är det många som kommer kategorisera dig som homo. För att nämna 
några exempel. 

En student tar upp ett exempel inom musik och menar att om du inte är bra nog på ditt 

instrument som kvinna uppfattas du som inkvoterad. En student menar att som kvinna 

får man bryta mot normer om vad som anses kvinnligt/manligt men inte som man. Det 

är dock ok att bryta mot normen och sjunga som kille på musikhögskolan, något som en 

student menar är normbrytande i samhället i stort. 

 
 

Tabell 9. Upplever du att det är ok att bryta mot normer och fördomar om vad som är kvinnligt och manligt? 
               Procent               Antal 

Ja                    88% 66 
Nej                    12% 9 
Totalt                   100% 75 

Antal utvecklade svar: Ja: 29, Nej: 3 
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5.3. Identitetsskapande 

5.3.1. Musikens roll vid identitetsskapande 

 

 

 

 

 

 

I tabell 10 framgår att 78,4% av studenterna tycker att musik har en viktig roll vid iden-

titetsskapande ur ett genusperspektiv. I diagram 3 syns en skillnad mellan män och 

kvinnor, där 89,2% av kvinnorna har svarat ja på frågan, och 67,6% av männen svarat ja 

på frågan. En del svar belyser vikten av att alla ska få vara som de själva vill: ”Jag tyck-

er att man ska kunna lyssna på vilken musik man vill utan att det kopplas till vilket kön 

man har.” (enkätsvar) 

 

 
 

Av de utvecklade svaren framgår att förebilder/brist på förebilder är en viktig aspekt 

som påverkar tjejer och killars instrumentval och musikstil. Förebilder som nämns är 

olika artister och övriga förebilder på instrument. Musiken skapar tillhörighet och ge-

menskap och om man utmanar normen och väljer ”fel” instrument kan det bli konse-

kvenser. Nedan två enkätsvar: 

Tabell10. Har musik en viktig roll vid identitetsskapande ur ett genusperspektiv? 

                 Procent                  Antal 

Ja 78.4% 58 
Nej 21.6% 16 
Totalt                      100% 74 

Antal utvecklade svar: Ja: 26, Nej: 5, Vet ej:3 
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Ja, man lägger en grund i självkänsla, identitet, tillhörighet, vem man är etc., ibland i ti-
dig ålder, och det är viktigt att man redan tidigt får med sig trygghet och stabilitet, och 
det estetiska så att man senare vågar vara sig själv i musiken, vågar hitta sitt eget ut-
tryck. 

Förmodligen. Vissa instrument "passar" till tjejer och andra till killar. man kan lätt bli 
placerad i fack när man väljer "fel". exempelvis en kille som väljer att spela flöjt kan bli 
kallad bög och liknande, en tjej som väljer att spela trummor är cool, men tjejen som 
väljer klassisk sång är en nörd. Detta är alltså inte vad jag tycker utan hur jag upplever 
att samhället ser på det. Något viktigt att jobba mot. 

Tillhörighet och gemenskap i olika subkulturer nämns, där musiken för människor 

samman och det gemensamma språket är musik. Framförallt påverkar musiken i tidiga 

åldrar då många studenter menar att människor framförallt skapar sin identitet. Musiken 

kan också användas som en provokation i tidiga åldrar genom att som tjej lyssna på ty-

pisk ”killig” musik och tvärtom. Förebilder och normen utgör en viktig del i hur unga 

väljer instrument och musikstil, upplever studenterna. En del studenter menar också att 

det inte behöver vara så för alla att identitetsskapande musik och genus hör ihop. Nedan 

ett citat, där studenten menar att det finns olika förväntningar på tjejer och killar, där 

tjejer uppmanas att värna om relationer med tjejer och killar uppmanas att öva: 

Många kvinnor inklusive mig själv väljer ofta "traditionellt kvinnliga" instrument som 
sina huvudinstrument, t.ex. sång, fiol, i viss mån piano. Jag tror att det beror på brist på 
förebilder på andra instrument, och att det anses mer "kvinnligt" att sjunga. Dessutom 
tillåts och uppmuntras unga killar ofta att "nörda in sig" medan tjejer i tonåren upplevs 
som udda om de vill sitta och öva istället för att skapa och bibehålla relationer med 
andra tjejer. Hur man är "kvinnlig" eller "manlig" har ju oerhört stor betydelse i tonåren 
vid identitetsskapande, och om man då kallas "bög" om man sjunger, eller att man är 
manlig när man spelar elgitarr har det naturligtvis inverkan på ens identitetsskapande, 
vem man vill vara och i vilket fack man blir placerad i. 

5.3.2. Viktigt med musikaliska förebilder som är både män och kvin-

nor? 

 

83,3% av studenterna tycker att det är viktigt med både män och kvinnor som förebilder 

inom musik. (tabell 11) Flera har tolkat frågan som att det är viktigt att förebilderna är 

kvinnliga och manliga, alltså egenskaper som feminint och maskulint. Jag skulle ha ut-

Tabell 11. Är det viktigt med manliga och kvinnliga förebilder för att skapa en musikalisk identitet? 

 Procent Antal 

Ja 83.3% 65 
Nej 16.7% 13 
Totalt            100%  78 
                                                                                                                                  Antal komentarer: Ja: 31, Nej: 6 
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tryckt mig på ett bättre sätt, då jag menade om det är viktigt att det finns både män och 

kvinnor som fungerar som förebilder för andra.  

Den vanligaste kommentaren är att det är viktigt med både män och kvinnor på olika 

instrument/ musikstil och yrken, eftersom det påverkar människor att se valmöjligheter, 

då förebilder är något att identifiera sig med. Att se någon med samma könstillhörighet 

spela ett instrument/musikstil eller inom ett musikyrke eller ämne kan ibland krävas för 

att vilja/våga välja instrumentet, musikstilen eller yrket/ämnet. En brist på förebilder 

från båda könen kan leda till en upplevelse av ouppnåelighet eller omöjlighet att själv 

klara av detta. Förebilder från båda könen tros vara direkt kopplat till mer jämställdhet 

inom instrument/musikstil och yrke/ämne.  

Ja, det är väl nånting man kan se inom kanske framförallt jazzen just nu, där det på bara 
några år gått från att inte finnas nästan några kvinnliga instrumentalister till att det fak-
tiskt finns en hel del. Det tycker jag man kan se på MHM också. Jag tror absolut detta 
beror på förebilder, med det inte sagt att en man inte har kvinna som förebild och vice 
versa.  

Det är viktigt att man ser att det finns musiker (inom den genre, det instrument, den 
eventuella yrkesroll man tänker sig) som man kan identifiera sig med. En förebild be-
höver ju inte alltid vara lik mig, det finns ju mycket att inspireras och utmanas av i 
olikheter också. Men som kvinna kan det vara viktigt att se att en annan kvinna har 
gjort samma resa som jag är på väg att göra, som har mött liknande motstånd och tagit 
fighter som liknar mina, har överlevt och tagit sig ut stark på andra sidan. Men detta 
gäller naturligtvis inte bara kön. Det gäller också etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, 
människor med funktionsnedsättning eller diagnos tillexempel. 

Det framkommer också att det inte behöver vara så för alla, men att det är viktigt med 

en bredd inom musiken. En student menar att musiken ligger långt efter och att diskuss-

ionen fortfarande kretsar kring genus istället för ur ett intersektionellt perspektiv.  

Lärare likställs med förebild och det tycks påverka omedvetet om män eller kvinnor är i 

majoritet bland våra lärare. Med detta menar inte studenterna att de enbart har förebilder 

av samma kön, men att förebilder av samma kön inspirerar och öppnar upp för möjlig-

heter. 

En student nämner att under en termin har den bestämt sig för att ”köra starka låtar 

av starka kvinnor” (enkätsvar) för att tjejer i undervisningen lättare ska kunna relatera 

till texten när de sjunger, och i studentens undervisning är det flest tjejer som vill 

sjunga. En student nämner en kurs på musikhögskolan där kvinnliga musiker inte lyfts 

fram och att detta påverkar kvinnliga studenter negativt. 

Tre studenter tycker att det inte spelar någon roll om förebilderna är män eller kvin-

nor, det viktiga är vad de förmedlar och musiken. En student upplever att män och 
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kvinnor talar olika språk och därför hade föredragit att ha en kvinna som gitarrlärare för 

att kunna lära sig bättre. Det framgår inte om studenten hade velat ha enbart kvinnor 

som lärare. 

 5.3.3. Brist på kvinnliga förebilder? 

 

 I tabell 12 framgår att 61 % av studenterna upplever att det finns en brist på kvinnliga 

förebilder inom musik. Den vanligaste kommentaren är att det finns brist på kvinnliga 

förebilder inom vissa instrument/musikstilar och yrken. Kvinnor syns mest inom pop-

musiken som sångare. En student tycker att det skapar en bild av att det är skillnader på 

kvinnor och mäns förutsättningar att bli duktiga instrumentalister.  

Ja, det ger ju en skev bild av verkligheten. Intrycket man får är ju att män är "gjorda" 
för att bli virtuosa jazzinstrumentalister och inte kvinnor, vilket inte stämmer. Vi ser ju 
likadana ut biologiskt, alltså kan båda bli precis lika bra 

Kvinnan syns framförallt som sångare i media och på scener och framställs som bara 

sångare. Sångare värderas lägre än instrumentalister. Kvinnan blir således erkänd som 

sångare, som står hierarkiskt lägre än övriga musiker. Kvinnor inom popmusiken upp-

levs av en del studenter vara ytliga, där utseendet är centralt, medan män får se ut hur de 

vill. En student refererar till kvinnliga sångare inom popmusiken som fel sorts förebil-

der. Brist på kvinnliga förebilder tycks framförallt ligga inom rock/pop och jazz och då 

som instrumentalister. Inom klassisk musik tycks det ha skett en förändring, där det är 

mer jämställt mellan könen än i andra musikstilar. Anledningen som nämns är sättet att 

provspela till orkestrar (bakom en skärm). Manliga förebilder finns också en brist på 

inom vissa instrument och musikstilar, men en brist på kvinnliga förebilder verkar vara 

det största problemet. Att detta påverkar unga återkommer i kommentarerna. Instru-

mentval i unga åldrar kan inte påverkas i efterhand, upplever flera studenter. En student 

tror att en brist på förebilder kan påverka unga att sluta med musik. 

Tills viss del kan det vara ett problem. Kanske inte bland redan intresserade tjejer, men 
för de som har svårt att hitta sin identitet under tonåren kan en sådan sak som brist på 
förebilder vara avgörande för om de över huvud taget vill hålla på eller fortsätta med 
musik. 

Tabell 12. Upplever du att det finns en brist på kvinnliga förebilder inom musik? 

                  Procent      Antal 

Ja 61.0% 47 
Nej 39.0% 30 
Totalt                       100%            77 

Om ja, är det ett problem?: Ja: 35, Nej: 8 
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Lärare likställs igen med förebild och musikhögskolans fördelning av kvinnor och män 

som undervisar i ensemble är mycket ojämn. Av tidigare frågor framgår att ensemble-

spel är ett ämne som kvinnor förväntas vara sämre på.  

Ja!! det är ett problem!!! och musikhögskolorna är dåliga på att släppa in kvinnliga fö-
rebilder, t.ex. i ensembleledning på Malmö Musikhögskola lyckades jag räkna till 29 
män och typ 3-5 kvinnor, detta skapar problem!!! 

En student tycker att det börjas synas en förändring inom musiken, med mer kvinnor 

inom mansdominerade instrument och att detta såklart är positivt. Förändring framställs 

som något som är svårt och tar tid och inte görs på en dag av en student, men att det nog 

till sist blir jämställt.  Det finns inte någon brist på kvinnliga förebilder menar flera stu-

denter, det talas inte om dem och de syns inte. Kvinnan osynliggörs och fokus är på 

mannen. Här har läraren en viktig roll tycker en student, att även lyfta fram kvinnliga 

förebilder, se enkätsvar nedan: 

Kvinnliga förebilder finns det gott om, om man väljer att titta. Jag har nästan bara 
kvinnliga förebilder, Men många manliga också. Men tror att jag blivit så trött på det 
överhypade mansrollen inom musiken o musiker!! 

Nej, inte om man som lärare ser till att eleverna får reda på både manliga och kvinnliga. 
Kompositörer däremot och dirigenter däremot, där finns det brist! 

5.4. Genusmedvetenhet och genusperspektiv  

5.4.1. Genusperspektiv 

 

I tabell 13 syns ett samband mellan vilken årskurs studenterna går i och om de har fått 

någon utbildning avseende genusperspektiv i sin framtida undervisning. De som går i 

årskurs ett har endast studerat på musikhögskolan i några veckor när enkäten skickas ut. 

Tabell 13. Har du fått någon utbildning avseende genusperspektiv i din framtida undervisning? 

    
Årskurs 

                Ja               Nej  

Antal 

 

Summa %    Antal   Procent  Antal Procent 

Ett       0     0%      6   100%   6     100% 

Två     15    93,8%      1    6.2%  16     100% 

Tre      8    47,1%      9    52,9%  17     100% 

Fyra     11    57,9%      8    42,1%  19     100% 

Fem      8    42,1%     11    57,9%  19     100% 

Annan      1    100%      0       0%  1     100% 

Totalt     43    55,1%     35    44,9%  78     100% 

                                                                                  Antal utvecklade svar: Ja: 26, Nej: 17                                    
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Där uppger 100 % av de som svarat på frågan att de inte fått det. Två av dem har ut-

vecklat frågan och där framkommer det att: Det är för tidigt i min utbildning och att det 

finns som en del i undervisningen. I årskurs två skiljer sig statistiken. Där uppger 15 av 

16 att de har fått en sådan undervisning. Där är de kommenterade svaren enhälliga, en 

specifik kurs nämns, och en bok som använts som kurslitteratur. Kursen ingår inte i ut-

bildningen som årskurs tre till fem går, utan i årskurs ett och två. I övriga årskurser skil-

jer sig inte svaren nämnvärt. Oavsett om studenterna valt att svara ja eller nej på frågan 

tycks undervisning avseende genusperspektiv i deras framtida undervisning endast före-

kommit vid få tillfällen, utan en röd tråd genom utbildningen och endast av enstaka al-

ternativt en lärare. Nedan olika kategorier av svar: 
 

 Undervisning vid få eller enstaka tillfällen, ett seminarietillfälle nämns. 

 Endast i kurser inom allmänt utbildningsområde 

 Genus som ett separat block i undervisningen 

 En specifik lärare pekas ut som den enda som undervisat om genusperspektiv 

 

Studenterna uppger att det är bristfälligt eftersom det inte integreras i fler ämnen. Det 

finns inte heller någon praktisk förankring till musik, då genusperspektiv endast före-

kommer i kurser inom allmänt utbildningsområde. Flera studenter minns inte något till-

fälle de har undervisats i ämnet och när det väl förekommit har det varit på studenternas 

initiativ samt att studenter har mer kunskap än lärare. Exempel på undervisning om ge-

nusperspektiv som nämns är i form av en uppmaning att studenterna ska se till att tjejer 

också spelar trummor och elgitarr. Nedan några enkätsvar: 

Endast vi väldigt få tillfällen har detta diskuterats och då är det oftast någon i klassen 
som har tagit upp det. 

Ja, men i princip bara "vi måste se till att inte bara killarna spelar elgitarr och trummor". 

Jag försöker minnas och vill tro att vi berört det någon gång, men kan inte sätta fingret 
på det. Det är i alla fall definitivt för lite. Jag vet att det har varit snack om att vissa lä-
rare säger "sångerskorna" osv och syftar på att tjejer oftast sjunger och att detta upprört 
studenter på musikhögskolan. Personligen tycker jag att allt förebyggande kommer ge-
nom att visa på kvinnliga exempel och förebilder, inte enbart placera män i det främsta 
ledet. Där kan lärare på MHM bli betydligt bättre, även om många har kommit långt. 

Inte direkt utbildning, vi har väl pratat om det på någon lektion. Minns att vi skulle 
ägna en lektion i en kurs åt det, men jag var sjuk den dagen. 

(ja)... och nej. Vissa lärare är bättre på att integrera den biten i sin undervisning, men 
ofta blir genus bara ett separat block som man betar av nån gång.” 
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Det har väl nämnts i vissa kurser men vi har inte fått nån specifik undervisning om ge-
nus. Jag tycker inte heller att jag behöver det. 

5.4.2. Genusmedvetenhet 

 

Tabell 8 visar en viss procentökning av de som inte upplever att lärarna på skolan för-

söker bedriva en genusmedveten pedagogik, från årskurs 2-5. Av kommentarerna kan 

jag se att vissa studenter har valt att svara ja eftersom de upplever att vissa lärare under-

visar genusmedvetet, medan andra har valt att svara nej eftersom vissa lärare inte un-

dervisar genusmedvetet. Jag har även här valt att göra en tabell som visar olika katego-

rier av svar. Det vanligaste svaret är att vissa lärare undervisar genusmedvetet och vissa 

inte, se tabell 15. En student upplever att det är framförallt de kvinnliga lärarna på sko-

lan som är genusmedvetna. Precis som i frågan om undervisning avseende genusper-

spektiv upplever studenterna att det är olika beroende på lärare och kurs och att det fö-

rekommer som en egen punkt på lektionen, inte integrerat i resten av undervisningen. 

Kurser inom allmänt utbildningsområde lyfts återigen fram som tillfällen där genus-

medveten undervisning förekommer, men inte i de praktiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Upplever du att lärarna på skolan försöker bedriva en genusmedveten pedagogik?  

                                                 Årskurs   

     Ett   Två   Tre  Fyra    Fem  Procent  Antal 

Ja 3 (42,9%)  10  (62,5%)   7 (43,75%)   7   (38,9%)     5  (27,8%)  42.7%   32 

Nej 4 (57,1%)    6   (37,5%)   9 (56,25%)  11 (61,1%)    13 (72,2%)   57.3%   43 

Totalt  7 (100%)   16  (100%)   16 (100&)  18 (100%)    18 (100%)   100%    75 

                                                                                                        Antal utvecklade svar: Ja: 24, Nej: 9 

Tabell 15, Om ja, hur? (Svar från både de som svarat ja och nej) 

Kategorier Antal 

Vissa lärare, vissa inte  13 

Lärarna lyckas inte så bra   5 

Endast i kurser inom allmänt utbildningsområde   4 

Endast en lärare    3 

inte vad jag märkt   2 

Vet ej   2 

Övrigt   5 

Totalt  33 
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Att lärare inte bedriver en genusmedveten pedagogik tros bero på okunskap eller oin-

tresse. En student uppger att vissa lärare är direkt bakåtsträvande, men att en lärare har 

ändrat sin undervisning efter att studenten påpekat brister: 

Jag upplever att flera av lärarna bedriver en mycket genusmedveten pedagogik, men 
LÅNGT ifrån alla. Vissa lärare är direkt bakåtsträvande, men däremot väljer jag hellre 
att kryssa i ja än nej som alternativ, då jag verkligen upplever att det finns en önskan 
om en genusmedveten pedagogik från ledningens sida. Tråkigt nog upplever jag det 
som att det framför allt är mina kvinnliga lärare som bedriver en genusmedveten peda-
gogik, men jag har även erfarenhet av att manliga lärare har försökt ändra på sin under-
visning efter att jag har samtalat med dem om vad jag upplever som brister i deras 
kursupplägg. Jag tycker generellt sett att lärarna skolan skulle kunna bedriva en ännu 
mer medveten pedagogik då det gäller genus. 

 Fem studenter lyfter fram att de märker att lärare försöker bedriva en genusmedveten 

undervisning men inte alltid lyckas så bra. Lärare pekar ut skillnader, använder sig av 

uttryck som sångerska och gitarrkille, ställer lägre krav på sångerskor, vissa lärare är 

okunniga och vissa tycks lyfta frågor om genus för att de måste. Ett mer genusmedvetet 

språk efterfrågas. Här är ett citat från kategorin Lärarna lyckas inte så bra: 

Många försöker men de lyckas inte alltid själva föregå med gott exempel. De är duktiga 
på att ta upp det i sammanhang och säga till oss studenter att tänka på det i undervis-
ningen, men de uttrycker sig om "sångerskor" och "gitarrkillen" och "försöka ha en 
coolare repertoar för killarna" m.m. Ett mer genusmedvetet språk behövs! 

Ja, det känns som det har börjat hända saker. Alla är kanske inte så bra på att undvika 
att peka ut skillnader dock, vilket jag tycker är grunden. Det är mer så att, "nej, nu får 
tjejerna bestämma" t.ex. det kan kännas lite forcerat även om det är välment kan det 
kännas som att vissa inte riktigt fattat grejen enligt mig. 

Tre studenter lyfter fram att det är endast en lärare som gör det, samma lärare som före-

kom i frågan om genusperspektiv. Dessa har jag delat in i kategorin endast en lärare. 

Två studenter tycks inte ha märkt något försök från lärare på skolan att undervisa ge-

nusmedvetet (inte vad jag märkt) och två studenter uppger att de inte vet. (vet ej) 

I kategorin övrigt har jag valt att placera de fyra enkätsvar som skiljer sig från de öv-

riga. Där framgår att alla behandlas lika oberoende kön, alla oavsett kön får spela vissa 

instrument, lärare tar hänsyn för om någon har svårt för något oavsett om de är kvinna 

eller man, och att genusfrågor tas upp och undervisas om, men att det inte händer något. 

Tre av citaten nedan: 

De tar samma hänsyn till om en man har svårt för något som en kvinna t.ex. 

Åtminstone där det inte är fasta genrer, där är det ett mer öppet klimat, och man får 
möjlighet att pröva på olika instrument som bas, trummor och liknande, vilket jag tyck-
er är genusmedvetet, de gör inte skillnad på eleverna i gruppen utan utgår från att alla 
vill lära sig, oavsett kön, vilket jag tänker ta med till mina elever när jag ska undervisa. 
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De flesta lärare bemöter mig som en person inte tjej eller kille. Jag känner mig inte olikt 
behandlad från någon annan 

5.5. Skolan 

5.5.1. Traditionella könsmönster eller samma möjligheter oavsett köns-

tillhörighet? 

 

 

Nästan två tredjedelar av studenterna tycker att skolan motverkar traditionella 

könsmönster. 27 av 32 svar syftar på musikhögskolan, av resten av kommentarerna 

framgår det inte (tabell 16). En skillnad beroende på årskurs framgår också i tabellen. 

Från att 100 % av studenterna i årskurs ett svarat ja på frågan är det endast hälften av 

studenterna i årskurs fyra och fem som gjort det. Av kommentarerna framgår att vissa 

lärare, vissa inte, motverkar traditionella könsmönster och låter studenterna få samma 

möjligheter. Exemplet nedan visar ett exempel på ett uttalande av en lärare som menar 

att blues är för män av män. 

Vissa lärare andra inte. På musikhögskolan har jag exempelvis fått höra att blues är en 
manlig genre för att den handlar om manliga problem, det är män som utövar den etc. 

En lärare pekas ut som en som inte arbetar mot traditionella könsmönster och låter stu-

denter få samma möjlighet oavsett kön. Studenter ifrågasätter varför det nästan bara är 

män som studerar instrument på Rocklinjen på skolan. Anledningen tros vara att det 

söker färre kvinnor och att det beror på uppfostran och val av instrument i tidigare åld-

rar som MHM inte kan påverka, där kulturskolan och grundskolan har ett större ansvar. 

Två studenter tycker att musikhögskolan låter alla studenter få samma möjligheter men 

inte motverkar traditionella könsmönster, de upplever det som två skilda frågor då 

MHM återskapar normer genom att uppdelningen av män och kvinnor på olika instru-

ment fortfarande är ojämn: 

Tabell 16. Tycker du att skolan motverkar traditionella könsmönster och låter elever oavsett könstillhörighet få 

samma möjligheter? 

  Årskurs   

 Ett Två Tre Fyra Fem  
% 

 
Antal 

Antal   % Antal   % Antal     % Antal    % Antal   % 
Ja    5 100 %   12 75 %   9 56,25%  9 50 %  9 50 % 60,3% 44 
Nej    0  0 %    4  25 %   7 43,75%  9 50 %  9 50 % 39,7% 29 
Totalt    5 100 %   16 100 %  16 100 % 18 100 % 18 100 % 100 % 73 

Antal utvecklade svar: Ja: 18, Nej: 14 
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Skulle här velat kryssa i både ja och nej. Skolan låter alla få samma möjligheter oavsett 
kön men jag vet inte om jag tycker att skolan gör något speciellt för att motverka tradit-
ionella könsmönster. Jag tycker att det är två helt olika frågor. 

Svår fråga. Musikhögskolan? Den svenska grundskolan? Tar kvinnorna inte för sig eller 
får de inte ta för sig? MHM: Alla kvinnor är ju välkomna att söka alla instrumentutbild-
ningar, men gör det inte. Det finns inte lika många kvinnor i alla områden, och detta 
bottnar i något långt före där vi är nu. Uppfostran, sociala koder, samhällssyn. Vi ser ju 
betydligt fler unga tjejer idag som spelar gitarr/trummor. På högstadiet jag jobbar är de 
duktigaste gitarristerna tjejer. Intressant sak jag märkt är att killar ofta säger självsäkert 
"jag kan spela gitarr" och kan typ inte nånting, medan tjejer blygt räcker upp handen 
och säger "jag kan lite" och är jätteduktiga. 

Exempel på sätt musikhögskolan motverkar traditionella könsmönster och låter alla stu-

denter få samma möjlighet framgår nedan: 

Svårt att säga. Men lektioner som möjliggör att alla får prova på att spela olika instru-
ment (ex didaktisk ensemble) möjliggör ju t ex för tjejer att också prova på instrument 
där det i vanliga fall sitter en kille. 

Kan inte svara på denna fråga för jag vet inte. Tänker på att de tagit in två kvinnliga ba-
sister under de senaste två åren, så det är väl en positiv sak.  

 

 

 

Diagram 4 visar en viss procentuell skillnad mellan män och kvinnor som svarat. 78,4 

% av männen tycker att skolan motverkar könsmönster och låter studenter få samma 

möjligheter medan 43,2 % av kvinnorna tycker det. Största delen av kvinnorna tycker 

inte det. Metoder som nämns som genusmedvetna från skolans håll är att de har antagit 

två kvinnliga basister de senaste två åren, kvinnor får testa på instrument som vanligtvis 

spelas av en man. 
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5.5.2. Metoder  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Av tabell 17 framgår att nära två tredjedelar av studenterna inte har fått några metoder 

att motverka traditionella könsmönster och låta sina elever oavsett könstillhörighet få 

samma möjligheter. Av kvinnorna är det mer än sju av tio. Av de som uppger att de fått 

metoder framgår att: 

De har en grundsyn att behandla alla lika oberoende kön  

De har aldrig upplevt att en lärare behandlar människor olika beroende på kön 

Att de lärt sig mer av intresse 

En del men inte tillräckligt 

Att de skaffat metoder själva men inte på musikhögskolan 

Av de som inte fått metoder framgår att: 

En del men inte tillräckligt 

Vet inte vad som fattas 

En lärare pushade för att tjejer kan/ska spela trummor 

Nej, det är inget problem, alla är lika och ska behandlas lika 

Inte på musikhögskolan 

Medvetenhet gör att du kommer längre 

Studenter efterfrågar mer metoder de kan använda sig av praktiskt. Genusfrågor diskute-

ras inte i någon stor utsträckning mer än i enstaka ämnen/tillfällen. De metoder som 

nämns är att behandla alla lika oavsett kön och att pusha tjejer att spela trummor ef-

tersom det ska/kan de också göra. Att vara medveten och att arbeta medvetet nämns 

som en metod att komma en bit på vägen. En student nämner att det aldrig funnits till-

fällen som studenten märkt att en lärare behandlar killar och tjejer olika. En student 

tycker inte att det krävs några metoder utan att det räcker att utgå ifrån att behandla alla 

 

Tabell 17. Upplever du att du fått metoder för att motverka traditionella könsmönster och 
låta dina elever oavsett könstillhörighet få samma möjligheter? 
  Kön   
 Kvinna Man   

 Summa % 
 
Antal 

% Antal % Antal 
Ja 28,2% 11 42,1%      16 35.1%  27 
Nej 71,8% 28 57,9% 22 64.9%  50 
Totalt    100%     39    100%     38       100%  77 

Antal kommentarer; Ja: 12, Nej: 20 
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lika. I årskurs fem har tretton av sjutton studenter inte fått några metoder att arbeta mot 

traditionella könsmönster och låtit sina elever få samma möjligheter oavsett kön. (Ta-

bell 18) 

 

Nedan några av enkätsvaren: 

Ja, fått och fått. Jag har väl skapat mig en slags grundsyn om vad man kan göra. Jag tror 
bara att det handlar om att man har en grundsyn som säger att alla kan oavsett kön, et-
nicitet, handikapp, sexualitet eller vad som helst. Det handlar bara om att göra det och 
göra det på sitt sätt. 

Inte vad jag kan minnas men jag tycker inte det är något problem för mig. Alla elever är 
lika och har rätt till samma möjligheter oavsett kön. 

Till viss del, jag vet att det är lång väg kvar och man blir aldrig färdiglärd. Men jag 
skulle också vilja påstå att det jag lärt mig har mer med mitt intresse att göra än med ut-
bildningen. Jag tror definitivt man skulle kunna gått exakt samma kurser som mig med 
samma lärare osv men inte alls lagt fokus på dessa frågor. 

5.5.3. Skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan 

 

 
 

Endast tolv studenter känner till skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan. (dia-

gram 5) Det är förstås anmärkningsvärt att så få studenter känner till skolans jämställd-

hets- och likabehandlingsplan. 

Tabell 18. Upplever du att du fått metoder för att motverka traditionella könsmönster och låta dina 
elever oavsett könstillhörighet få samma möjligheter? 
  Årskurs   
 Ett Två Tre Fyra Fem      Procent Antal  
Ja 4 5 5 7 5       34.2%   26 
Nej 2 11 12 12 13        65.8%   50 
Totalt         6       16         17        19       17        100 %   76 
                                                                                                                           Antal utvecklade svar: Ja: 12, Nej: 20 
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5.5.4. Förslag till förbättringar på musikhögskolan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tyckte att det var viktigt att presentera förslagen i en tabell, för att lättare kunna 

överskåda dem, då studenterna gett många förslag till förbättringar på MHM. Nedan 

följer några av enkätsvaren: 

Ta upp frågorna på alla nivåer i skolan. Jobba med personalutveckling. Jobba med att få 
personalen att känna att de är en viktig del av en arbetsplats där den här typen av frågor 
är viktiga. Och låt studenterna få diskutera den här typen av frågor i många samman-
hang, inte bara vid enstaka tillfällen. Kräv och genomför en ständig analys av vad som 
händer i lektionssammanhang.  

Fortbilda lärarna! Ha temadagar eller gör det till en större del i undervisningen allmänt. 
Var mer öppen med det och berätta vikten av hur viktigt det är. Man måste känna till 
något för att ha en åsikt. Ordet Genus är lite uttjatat just nu tycker jag.. mycket snack 
och liten verkstad som sagt.. 

Se till att plocka in kvinnliga lärare och förebilder där det fattas, detta krävs aktivt ar-
bete. T.ex. i rock och pop genren fattas det absolut kvinnliga förebilder. Likaså på ack-
ordinstrument är det mest män... 

Integrera det i fler än ett ämne, snälla!!! 

Att ha genus som en röd tråd i alla ämnen, där man också synliggör detta. Samt för en 
diskussion med oss studenter vad vi kan göra rent konkret med denna nyvunna kunskap 
gällande genus i det aktuella ämnet, i egenskap av blivande lärare. 

Bättre och mer genusmedvetet språk! Mer fortbildning för alla lärare på skolan. Fler 
seminarier och kanske projekt för oss studenter. 

Tabell. 19. Förslag till förbättringar på Musikhögskolan i Malmö 

Utvärdering i lektionssammanhang, kursutvärdering och årsutvärdering 

Kunskap genom fortbildning för lärare i genusmedveten och normkritisk pedagogik 

Att Genusperspektiv och medvetenhet blir en viktig del av hela skolan, all personal och alla studenter 

Synliggöra handlingsplan och jämställdhetsgruppen 

Fler praktiska metoder för genusperspektiv och medvetenhet i undervisning 

Diskussioner om genus 

Ett genusmedvetet språk, där studenter inte hålls isär på grund av kön 

Synliggör kvinnliga musiker på lektioner 

Fler kvinnliga/manliga förebilder där det fattas på skolan 

Förväntningar efter förkunskaper inte kön 

Projekt om genus för studenter 

Reklam på skolor bland barn och ungdomar, där kvinnliga instrumentalister lyfts fram 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag studiens viktigaste resultat. Jag har delat upp kapitlet på 

samma sätt som resultatkapitlets huvudkapitel: Kunskap om genus, normer och förvänt-

ningar, identitetsskapande, genusperspektiv och genusmedvetenhet, och skolan.  

6.1.  Kunskap om genus 
Många av studenterna har reflekterat över sin egen och lärares roll ur ett genusperspek-

tiv, det berör framförallt vilka instrument och musikstilar som studenter och lärare stu-

derar eller undervisar. Få studenter är bekanta med genusforskning inom musik, och 

reflektioner handlar på så vis om studenters egna uppfattningar och erfarenheter utan 

någon vetenskaplig grund. Kunskapen tycks då stanna vid ett konstaterande om vad som 

anses manligt och kvinnligt. Liknande resultat har Henning (2011) kommit fram till vid 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon menar att det förekommer åsikter om 

vad som uppfattas som manligt och kvinnligt utan vetenskaplig grund. I studien på 

Högskolan för scen och musik i Göteborg visade sig kvinnor till en början motsätta sig 

projektet, då de upplevde att diskussionen höll sig på ett ytligt plan och aldrig gjorde 

framsteg, och att det istället gjorde skada. Genom att belysa vad som anses kvinnligt 

och manligt utan att problematisera bakomliggande faktorer kan detta istället leda till 

isärhållning av könen, eller kategoriupprätthållande arbete (Davies, 2003) snarare än 

till jämställdhet mellan könen menar jag. Gannerud (2001) menar att ett sådant isärhål-

lande i sig skapar normerna om vad som anses manligt och kvinnligt. Jag menar också 

att detta leder till att genus av vissa studenter uppfattas som ett tröttsamt tjat. I resultatet 

framgår att kvinnor har reflekterat kring sin egen och lärares roll ur ett genusperspektiv i 

större utsträckning än män och dessutom utvecklat svaren på frågorna i större utsträck-

ning i enkäten. Varför framgår inte i kommentarerna. I studien i Göteborg har kvinnorna 

i likhet med min studie reflekterat mer. De kvinnliga studenterna i min studie tar upp 

exempel på olikbehandling, och jag antar att mer reflektion och fler kommentarer beror 

på att kvinnor tvingats reflektera på grund av tidigare erfarenheter, kanske är det också 

anledningen till att de manliga studenterna inte tar upp något exempel om olikbehand-

ling. Jag menar att det kan bero på att man reagerar om man inte är normen, eftersom 

man då stöter på motstånd. 
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Jag har fått enstaka svar i min studie som liknar det Bondestam (2004) refererar till 

som avfärdande. I de svaren erkänns inte genus som socialt konstruerat, och genusper-

spektiv ses inte som viktigt för studenten utan tycks vara viktigt vid andra tillfällen eller 

för andra ämnesområden.  

Bondestam menar att avfärdande i form av förnekelse av genus som socialt konstrue-

rat då forskningen i sig motbevisar påståendet, är den lättaste formen av avfärdande att 

bemöta. Lite mer än en femtedel av studenterna har inte reflekterat över sig själva eller 

deras lärare ur ett genusperspektiv (se Tabell 1). Eek-Karlsson (2012) menar att skolan 

fortsätter att reproducera föreställningar och normer om skillnader mellan män och 

kvinnor om det inte reflekteras kring eller ifrågasätts. Två studenter i min studie menar 

att genus inte är socialt konstruerat. Det skulle kunna bero på att diskussioner om genus 

saknats i utbildningen. 

Flera studenter i min studie har reflekterat kring hur viktigt det är med genusmedve-

tenhet, hur det är olika förväntningar på kvinnor och män, omedvetet språk, isärhållning 

av könen, och brist på kvinnliga förebilder. Detta visar på en kunskap och medvetenhet 

kring genusperspektiv och genusmedveten pedagogik då de lyfter upp problematik 

kring undervisning och genus.  

De flesta studenterna tycker att genusperspektiv är viktigt, och att det är viktigt i alla 

ämnen och tillfällen. Kvinnorna i enkäten har svarat att det är viktigt i större utsträck-

ning av männen. Anledningar som lyfts fram om varför det är viktigt är: att musikbran-

schen är inte jämställd, att alla ska få spela vilket instrument de vill oavsett kön vi och 

att vi måste behandla alla lika. Att alla ska få välja vilket instrument de vill förs fram av 

många studenter som att det är helt upp till en individ att själv bestämma detta. Jag me-

nar att detta återigen blir ett konstaterande, där maktstrukturer och negativa sanktioner 

inte uppmärksammas, (se Eek-Karlsson, 2012; Gannerud, 2001) Att vi måste behandla 

lika är återkommande, men det framgår inte hur vi ska gå till väga för att behandla alla 

lika, utan det framstår mer som att behandla alla lika är metoden som kommer naturligt 

om bara viljan finns. Risken är då att utgångspunkten blir att jag behandlar alla lika för 

att jag vill göra det, och ingen ytterligare reflektion görs. Om fler studenter hade känt 

till forskning och teorier om genus och identitetsskapande, status och tillhörighet och 

musik, menar jag att diskussionen hade sett annorlunda ut, då bakomliggande faktorer 

hade problematiserats. (Se Ambjörnsson (2004), Bergman (2011), Björck (2011), Jo-

hansson (2008), Werner (2009).) Under min utbildning har jag själv saknat anknytning 

till forskning inom området. Det kan t.ex. handla om ungdomars identitetsskapande, hur 
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rockbandsmodellen i skolan kanske gynnar vissa elever som tillhör en viss norm, men 

missgynnar andra, och hur detta påverkar trivseln och förutsättningar för enskilda indi-

vider i en grupp eller i ett klassrum. Att ta plats är något som kan diskuteras, då plats 

kanske kan ”ges” eller ”fås” istället för tas. Brist på kvinnliga förebilder inom vissa in-

strument eller musikstilar, skulle istället för att konstateras kunna problematiseras. 

Bakomliggande orsaker som normer och medias makt om hur kvinnor och män fram-

ställs skulle kunna belysas och ifrågasättas. Detta skulle kunna vara några perspektiv 

som undervisningen på skolan skulle kunna ha.  

De allra flesta svaren visar att studenterna tycker att genusperspektiv är viktigt. En 

del studenter framstår som kunniga, och lyfter fram vikten av att vara normkritisk och 

genusmedveten. Andra studenter har en stor vilja, men inte samma kunskap, vilket tyder 

på att en mer strukturerad undervisning om genus behövs.  

6.2. Normer och förväntningar  
Mer än fyra av fem studenter tycker att lärares värderingar och normer påverkar dem, på 

både gott och ont. Det kan vara outtalade normer och värderingar, t.ex. vilket ämne lä-

rare undervisar i förhållande till kön. En student upplever att lärare påverkar mest i de 

ämnen som är viktigast för studenten. Lärare i huvudinstrument tycks påverka mest. En 

student menar att lärare är hierarkiskt överlägsna och därför påverkar mer. En del stu-

denter anser att lärare påverkar mest i yngre åldrar. 

Läraren likställs med en förebild. En student menar att lärares normer kan överföras 

på studenter då lärare fungerar som förebilder. I de fall där en lärare har goda värdering-

ar påverkas studenterna positivt. Däremot kan det bli problematiskt om studenten går 

utanför lärarens normer och värderingar, det kan exempelvis handla om vilken musik 

som premieras eller om föreställningar om att killar inte gillar att sjunga. En del studen-

ter menar att det är ett fritt val att påverkas eller inte. Jag menar att man påverkas vare 

sig man vill eller inte, och att det ofta sker omedvetet. 

En student nämner att isärhållning av könen under lektionstid i form av att tjejerna 

ska spela en sak och killarna en annan påverkar negativt om studentens könsidentitet 

inte är man eller kvinna. Detta är något som sällan beaktas, vilket det borde göras. I de 

flesta undervisningssammanhang finns det andra sätt än kön att dela upp människor, 

vilket är ett sätt att praktiskt ta hänsyn till individer med annan könsidentitet. Eek-

Karlsson (2012) menar att finns det de som tjänar på normen och de som förlorar på 
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den. De som tjänar på normen är de som uppfyller den. I de fall när kvinnor förväntas 

vara sämre på ensemblespel och instrumenten trummor, bas och gitarr förlorar kvinnor 

på normen, men därmed inte sagt att alla män tjänar på den. Förväntningar att vara bra 

på ensemblespel och trummor, bas och gitarr kan bli problematiskt om förväntningarna 

inte uppfylls. I Bergmans (2011) studie framgick det att både tjejer och killar har svårt 

att nå upp till den hegemoniska maskuliniteten, då det var omöjligt för tjejerna och svårt 

för vissa killar. Det var endast de killar som kunde uppnå denna maskulinitet som tjä-

nade på normen. Så är det nog. I min studie uppfyller inte alla män den hegemoniska 

maskuliniteten som säger att män är bra på ensemblespel och instrumenten trummor, 

bas och gitarr, och tjänar alltså inte på normen.  

Kvinnorna, i större utsträckning än män, uppfattar att förväntningarna är olika bero-

ende på könstillhörighet (se Tabell 8). Som jag nämnt tidigare uppger studenterna att 

kvinnor har lägre förväntningar i ensemblespel, trummor, bas och gitarr. Kvinnor för-

väntas vara sångare och män instrumentalister. Kvinnor som är sångare har lägre för-

väntningar än kvinnor som är pianister. Ett resultat av detta är att kvinnor upplever att 

de hamnar i grupper med lättare svårighetsgrad än män i vissa instrument på MHM. En 

student menar att kvinnor kan ”komma undan” med att glömma en läxa, och en student 

uppger att kvinnor förväntas vara ”duktiga” medan män förväntas ta mer plats och vara 

mer slarviga. Detta menar jag är problematiskt eftersom dessa förväntningar gör att vi 

begränsas av vårt kön.  

 Två studenter upplever att det ställs högre krav på kvinnor i gehörundervisningens 

sångmoment och som sångare. Det hade varit intressant att veta om manliga studenter 

upplever lägre förväntningar som dessa exempel beskriver, detta framgår tyvärr inte i 

enkätsvaren. 

Bondestam (2004) menar att lärare ska ta hänsyn till studenters tidigare erfarenheter 

som man och kvinna och vara öppen för möjligheten att kvinnor och män lär olika. 

Dock får det inte låsas som fasta ramar utan måste bero på situation och individ. Jag 

drar slutsatsen av studenternas kommentarer att det förekommer olika förväntningar på 

män och kvinnor, både på MHM och i samhället. Jag menar att det är problematiskt att 

förvänta sig att alla män och att alla kvinnor har samma tidigare erfarenheter och förut-

sättningar och beter sig på samma sätt, då det finns individuella skillnader.  

Johansson (2008) menar att låg status i samhället kan föras in i andra grupper, så kal-

lad tillskriven status. Ett exempel är kvinnans underordning i samhället. Låg status med-

för låga förväntningar och är ofta självuppfyllande. Johansson menar också att först när 
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alla i gruppen känner trygghet kan fullt fokus vara på uppgiften. Därför tjänar både män 

och kvinnor på att förväntningar och krav ställs utifrån kunskapsnivå istället för normer. 

I jämförelse med det som Johansson (2008) kallar för förvärvad status, går det att för-

ändra sin status, men det är svårt, det gör du genom att prestera något som ligger i grup-

pens intresse. En student menar att hon som kvinna behöver motbevisa och överprestera 

för att bli accepterad inom musiken. Jag menar att det är orättvist att man tvingas för-

värva status bara för att man är kvinna. Dessutom menar Johansson att låg status ofta är 

självuppfyllande. 

Det är viktigt att poängtera att normer och förväntningar inte enbart kommer från lä-

rare på skolan, utan generellt från samhället i stort och även från andra studenter, då 

ingen är en passiv mottagare av ett normsystem (Eek-Karlsson, 2012). Jag drar slutsat-

sen att studenter påverkas mycket av vad som anses manligt och kvinnligt, och att både 

studenter och lärare upprätthåller dessa normer. Att bryta mot normer avseende manligt 

och kvinnligt ses som viktigt av studenterna och ett måste eftersom det skapar hierarkier 

och tankar om normal och onormal, och genom att bryta mot normer tros en förändring 

ske. Många studenter menar att det är upp till dig själv att bryta mot normer och att det 

är dumt att anpassa sig, och på så vis menar jag att maktstrukturer ignoreras. En del stu-

denter belyser att det krävs mod och kan medföra konsekvenser att bryta mot normer, 

detta anser jag är en viktig aspekt för att ha en förståelse för att alla individer inte vågar 

bryta mot normer, och att normer fungerar som maktstrukturer. Som framtida lärare 

menar jag att det är mycket viktigt att vara medveten om sina egna värderingar, då dessa 

värderingar kommer att utgöra förväntningar på framtida elever, förväntningar som 

skapar normer i klassrummet. 

6.3. Identitetsskapande 
Majoriteten av studenterna tycker att musik har en viktig roll vid identitetsskapande ur 

ett genusperspektiv. Det skiljer sig mellan kvinnorna och männen (se diagram 3). Mu-

sik kan användas för att markera tillhörighet och gemenskap eller för att provocera ge-

nom att man väljer ett instrument som anses tillhöra motsatta könet, men att vara norm-

brytare kan medföra konsekvenser. Studenterna menar att identitetsskapande framförallt 

sker i unga åldrar där förebilder har en central roll. Av svaren i min studie och av tidi-

gare forskning drar jag slutsatsen att identitetsskapande även sker i vuxen ålder på 

MHM, då många av studenterna har gett exempel på hur lärare påverkar dem, och uti-
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från att genus är något som ständigt skapas och återskapas. Lärare på MHM beskrivs 

som förebilder av flera studenter, och att deras val av instrument och undervisande 

ämne påverkar dem. 

Som förebilder nämns också musiker eller artister i media. Exempel på instrument 

som anses kvinnliga och manliga återkommer i enkätsvaren, här finns en stor kunskap 

hos studenter. Förebilder och föreställningar om vilka instrument som är manliga och 

kvinnliga tros ofta vara den direkta källan till instrumentval. Detta stämmer överens 

med Dyhr Krogs studie (2009) där det framgår att de föreställningar barn har om vilka 

instrument som passar killar och tjejer stämmer överens med statistiken om vilka in-

strument tjejer och killar spelar på kulturskolorna, dessutom att val av instrument ofta 

sker utifrån förebilder i omgivning eller i media. 

Eftersom förebilder påverkar ungas identitetsskapande (se Werner, 2009) och val av 

instrument, och att det är förebilder både i omgivningen och i media som påverkar är det 

ett viktigt ämne att belysa som musiklärare. Det är även viktigt att vara medveten om de 

bakomliggande orsakerna till ungas instrumentval, och att val som går emot det normala 

kan betyda att ta avstånd från andra, alternativt att bli utesluten, menar jag. Medias 

framställning av kvinnor är då också centralt. Kvinnan underordnas ofta mannen, och 

framställs som ett objekt eller omyndigförklaras se Norman och Svensson (2008). Jag 

menar att media i vissa fall kontrollerar hur förebilder framställs, och att det är ett vik-

tigt perspektiv i musikundervisning. 

Majoriteten av studenterna tycker att det är viktigt med förebilder från båda könen, 

se tabell 14. Förebilder tros vara direkt kopplat till jämställdhet inom musikbranschen. 

Lärare ses återigen som förebilder, och om majoriteten av våra lärare är män eller kvin-

nor tycks påverka medvetet eller omedvetet. Studenter vill se en bredd på förebilder ur 

ett intersektionellt perspektiv. Några studenter menar att debatten inom musik tycks 

ligga långt efter i jämförelse med andra områden. Detta tros bero på att det fortfarande 

inte är jämställt mellan könen. Jag menar att samhället i stort inte är jämställt, och att 

det kanske då inte är konstigt att musikvärlden inte är det. Men musiken har en tradition 

av män i det främsta ledet, och detta påverkar säkert arbetet mot jämställdhet. Studen-

terna menar att förebilder kan vara både män och kvinnor, men en förebild av samma 

kön tycks kunna inspirera och få en att se möjligheter att spela samma instrument, mu-

sikstil eller undervisa i ett ämne, men att det inte behöver vara så för alla. Brist på före-

bilder inom sitt eget kön kan leda till att unga väljer bort vissa instrument eller musiksti-

lar och att unga och vuxna människor inte väljer vissa yrken (inom musik). Det är för-
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stås ett stort problem, och något som musikhögskolan måste försöka motverka, genom 

att ge exempel på förebilder av olika kön.  

Vissa studenter menar att det finns en brist på kvinnliga förebilder inom vissa in-

strument, musikstilar och musikämnen, medan vissa menar att de osynliggörs och inte 

släpps in på musikhögskolan i vissa ämnen. Flera studenter upplever att det finns ett 

problem på skolan med brist på kvinnliga förebilder inom ensemble, det är också ett 

ämne där många kvinnor upplever låga förväntningar. Jag tror att det kan leda till att 

ämnet ensemble enligt normen är något för män, och att kvinnor avviker från normen i 

ensemblesammanhang, detta tror jag även påverkar kvinnors prestation i ämnet negativt. 

I en kurs på MHM, upplever studenter att kvinnliga musiker inte lyfts fram, och att detta 

påverkar de kvinnliga studenterna negativt, då detta kan uppfattas som att kvinnliga 

musiker inte är lika viktiga, och det påverkar säkerligen de manliga studenterna också. 

Jag menar att det är viktigt att kvinnliga musiker också lyfts fram, annars är risken att de 

kvinnliga studerande upplever att de inte hör hemma på skolan. Om det finns en brist på 

kvinnliga musiker inom något instrument eller musikstil, kan detta lyftas fram som ett 

problem.  

En student tar upp problematiken med att kvinnor ofta framställs som ”bara” sångare 

i media, och att sång värderas lägre än andra instrument. Kvinnor syns mest som sång-

are inom popmusiken där fokus är på deras utseende. En student refererar till dessa som 

fel sorts förebilder, och flera lyfter upp att det är problematiskt med att utseendet står i 

fokus. Jag drar slutsatsen att dessa kvinnliga sångare inom popmusiken refereras till 

som fel sorts förebilder på grund av att utseendet står i fokus, och att det ger signaler till 

unga tjejer att utseendet är viktigast. Detta liknar tjejerna i Werners (2009) studie, där en 

del kvinnliga artister kritiseras för sitt utseende, dock inga manliga artister. Ingen av 

studenterna i min studie tar upp några manliga förebilders sätt att vara eller se ut som 

något problem. Det verkar som om studenterna anser att manliga artister har större 

handlingsutrymme. Få av studenterna verkar reflektera över att det är media som sitter 

på makten, och att kvinnorna själva inte är ansvariga för framställningen i media (se 

Norman & Svensson, 2008).  

En musiklärare har inte makten att förändra medias framställning av kvinnor eller 

påverka vilka förebilder som unga får med sig genom media, men makten att välja vilka 

förebilder som lyfts fram under ens lektioner är möjligt, även att problematisera och 

belysa medias framställning av manliga och kvinnliga musiker och göra elever upp-
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märksamma på att de påverkar vår syn på kön. Många studenter vill se en förändring 

med fler kvinnliga/manliga förebilder där det fattas och att normer bryts och utmanas. 

6.4. Genusperspektiv och genusmedvetenhet 
Majoriteten av studenternas kommentarer på frågan om de fått någon undervisning av-

seende genusperspektiv kan sammanfattas som av vissa lärare men vissa inte. Vissa 

moment och vissa tillfällen lyfts fram där ett genusperspektiv förekommit, i kurser inom 

allmänt utbildningsområde, vid ett seminarietillfälle och vid diskussioner på studenters 

initiativ. I årskurs två har femton av sexton svarat ja på frågan, där en kurs har knutit an 

till forskning, boken Ungdomar och identitet nämns. Ingen student uppger att de fått 

någon undervisning avseende genusperspektiv i kurser som praktiskt knyter an till mu-

sik.  

Bondestam (2004) menar att det är viktigt att förhålla sig till kön i alla situationer 

och det räcker inte med vissa tillfällen eller vissa moment. Han menar också att när lä-

rare inte undervisar genusmedvetet leder det istället till att motverka jämställdhet. Det 

finns likheter i mitt resultat med Kolsgårds (2008) undersökning där studenterna på Mu-

sikhögskolan i Örebro också uppger att det är de allmänpedagogiska ämnena som be-

handlar genusfrågor och att de diskussioner som förekommit varit på studenters ini-

tiativ. En person från ledningen på skolan tror att undervisande musiklärare i de musika-

liska kurserna refererar till att genus är en del av de allmänpedagogiska ämnena och då 

använder det som en bortförklaring till att de inte behöver implementera det i sin under-

visning. Det är ett väldigt bekvämt sätt att förhålla sig till styrdokumenten som gäller 

för skolan. Men i och med den synen finns risken att traderade föreställningar reprodu-

ceras, vilket förstås är väldigt olyckligt. I min studie tror flera studenter att brist på ge-

nusperspektiv i flera ämnen beror på ointresse eller okunskap från lärare. En student 

upplever att studenterna har en högre kunskapsnivå än vad lärarna har på MHM. Fram-

förallt pekas en lärare ut som behandlar genusperspektiv i undervisning. Det är förstås 

problematiskt om endast en lärare utför sitt uppdrag på ett riktigt sätt, det är i alla fall 

problematiskt att flera studenter uppfattar att det endast är en lärare. 

Ett exempel på hur genusperspektiv i framtida undervisning har förekommit, är i 

formen av en uppmaning att se till att inte enbart killar spelar gitarr och trummor, där 

bakomliggande faktorer inte verkar ha problematiserats, utan enbart konstaterats. Om 

det är genomgående att lärare inte knyter an till normer och deras påverkan på ungas val 
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av instrument framgår inte, men när genusperspektiv inte är något kontinuerligt finns 

också risken att studenter inte minns de gånger det faktiskt tas upp. Oavsett val av 

svarsalternativ, är svaren enhälliga, genusperspektiv behandlas av vissa lärare, i kurser 

inom allmänt utbildningsområde, vid ett seminarietillfälle, samt vid diskussioner på 

studenters initiativ. Av resultaten drar jag slutsatsen att genusperspektiv inte finns som 

någon röd tråd under utbildningen, och att studenter saknar detta i sin utbildning.  

På frågan om lärarna på skolan försöker bedriva en genusmedveten pedagogik svarar 

majoriteten nej (43 studenter av 75) Från årskurs två minskar antalet studenter som har 

svarat ja på frågan, och i årskurs fem har endast fem av arton svarat ja, se tabell 8. Det 

vanligaste svaret är precis som frågan om genusperspektiv, vissa lärare, vissa inte och 

då framförallt i kurser inom allmänt utbildningsområde. Vissa lärare upplevs vara direkt 

bakåtsträvande, men många lärare tycks visa en vilja på att undervisa genusmedvetet 

men lyckas inte alltid så bra. Exempel på hur studenter upplever att lärare undervisar 

genusmedvetet är: att de bemöter studenter som individer inte kön, att kvinnliga studen-

ter får testa på instrument där det i vanliga fall sitter en kille, att vissa lärare undervisar 

genusmedvetenhet i både planering och genomförande, och att lärare tar hänsyn till om 

studenten har svårt för något oavsett kön. Exempel på misslyckanden är isärhållande av 

könen i form av tjejerna och killarna och uttryck som sångerskor och gitarrkillen. Enligt 

Gannerud (2001) förstärker detta normer och normerna upplevs som sanning. Anled-

ningen att inte fler lärare undervisar genusmedvetet tror studenterna i min studie bero på 

ointresse och/eller okunskap. Jag vill lyfta fram att många studenter upplever att flera 

lärare använder sig av en genusmedveten pedagogik, men att problematiken ligger i att 

genusmedvetenhet inte finns genomgående på skolan. Om det beror på ointresse eller 

okunskap får vi inget svar på. 

6.5. Skolan  
Nästan två tredjedelar av studenterna tycker att skolan motverkar traditionella 

könsmönster och låter elever/studenter oavsett könstillhörighet få samma möjligheter, 

se tabell 16. De flesta av kommentarerna behandlar MHM, en del behandlar skolan i 

övrigt. Av kommentarerna framgår det att tjugosju av trettiosju kommentarer handlar 

om musikhögskolan i Malmö, men utöver dessa kommentarer kan jag inte vara säker på 

om studenterna syftar på MHM eller skolan i stort. Även här upplever studenter att en 

del lärare men en del inte motverkar traditionella könsmönster och låter studenter oav-
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sett könstillhörighet få samma möjligheter. En student har fått höra att blues är en man-

lig musikstil, som handlar om manliga problem och utövas av män. För en kvinna som 

vill spela blues kan det vara hindrande. Kanske är detta ett exempel på det som studen-

ter syftar på att vissa lärare uttrycker sig klumpigt och använder ett omedvetet språk. 

Studenter ifrågasätter varför det nästan bara är män som studerar instrument (förutom 

sång) på Rocklinjen på skolan, men att anledning tros ligga i att färre kvinnor söker ut-

bildningen, och att det har med val av instrument i unga år att göra, och att skolan inte 

kan påverka detta då ansvaret ligger på grundskolan, gymnasiet, kulturskolan och folk-

högskola. Detta är skolformer som studenterna i min studie kommer att arbeta inom. 

Exempel på vad studenter upplever att skolan gör för att motverka traditionella 

könsmönster och låta studenter oavsett könstillhörighet få samma möjligheter är att 

även kvinnor får testa på mansdominerade instrument och att två kvinnliga basister har 

tagits in de senaste två åren.  

En student tycker inte att MHM marknadsför olika instrumentgrupper på ett genus-

medvetet sätt, och menar att det ger intrycket om hur vi vill att det ska vara. Då krävs en 

jämn könsfördelning inom olika instrument för skolan, eftersom MHM förvaltar de stu-

denter som går på MHM. Då går det inte att marknadsföra studenter på instrument de 

inte spelar. Det handlar då om att få en jämnare könsfördelning på instrument bland de 

som söker till skolan. Det är här studenterna kommer in, då de är framtidens musiklä-

rare. Det är av stor vikt att de har med sig dessa frågor från sin utbildning. Jag menar att 

problematiken ligger i att könsfördelningen på vissa instrument är mycket ojämn bland 

lärarstuderande på skolan, då de studerande kommer att fungera som förebilder för sina 

framtida elever. Detta kan möjligen leda till att elever inte väljer instrument där det sak-

nas lärare av samma kön. Här är förebilder i media också en viktig aspekt. 

Av svaren i min studie att döma tycks lärare på MHM inte utgå från en gemensam 

värdegrund, samt ha samma kunskapsnivå/sätt att undervisa. Vissa lärare kritiseras för 

detta, men detta är inte enbart en fråga för lärare, då alla lärare inte verkar ha samma 

förutsättningar i fråga om kunskap. Allt ansvar kan då inte läggas på lärare, då det hand-

lar om samordning från ledningens sida. Vissa lärare framställs däremot som mycket 

genusmedvetna, med genusmedveten pedagogik och genusperspektiv i sin undervis-

ning. Att denna kunskap finns kanske inte heller tas till vara. Kanske skulle de lärare 

som innehar mycket kunskap kunna dela med sig av denna i form av fortbildning? Att 

några undervisar genusmedvetet och med genusperspektiv gör att studenterna inte får 

någon kontinuerlig genusmedveten undervisning med genusperspektiv, vilket innebär 
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att studenter upplever det som bristfälligt. Ett eller några tillfällen, eller inom vissa kur-

ser under en fyra och ett halvt års lång utbildning glöms bort, om det inte knyts an till 

fler gånger. I tabell 16 framgår att antal svarande som svarat ja på frågan om att skolan 

motverkar traditionella könsmönster och låter elever/studenter få samma möjligheter 

oavsett könstillhörighet minskar efter årskurs, från 100 % i årskurs ett till 50 % i årskurs 

fem. Detta kan upplevas som en dyster bild, eftersom många lärare säkerligen arbetar 

aktivt med dessa frågor för en förändring, men så länge det finns lärare som inte gör det, 

kommer studenterna att uppmärksamma detta. Som jag nämnde tidigare menar Bonde-

stam (2004) att varje gång en lärare inte förhåller sig till kön reproduceras normer om 

kvinnor och män, vilket motverkar jämställdhet.  

Svaren på frågan skiljer sig mellan kvinnliga och manliga svarande, då majoriteten 

av kvinnorna (56,8%) inte tycker att skolan motverkar traditionella könsmönster och 

låter alla få samma möjligheter men majoriteten män (78,4%) tycker det, se diagram 4. 

Detta kan uppfattas som att utbildningen gynnar manliga studenter, och att utbildningen 

inte ser likadan ut för kvinnliga och manliga studenter. Varför män i större utsträckning 

har svarat ja på frågan kan handla om att orättvisor uppmärksammas av en individ då 

det drabbar en själv. Dessutom rymmer MHM fler än lärare, det är institutionen som 

helhet, då även ledning, studenter, administration, serviceenheten, teknisk personal och 

lokalvårdpersonal o.s.v. räknas in. Studenter har också föreställningar och värderingar 

om kön, och återskapar rådande normer och värderingar i sitt möte med andra studenter, 

lärare och annan personal. Flera studenter upplever att MHM låter alla studenter få 

samma möjligheter oavsett kön, men att traditionella könsmönster inte motverkas. 

Nästan två tredjedelar av studenterna upplever inte att de fått några metoder att mot-

verka traditionella könsmönster och låta sina elever få samma möjligheter oavsett kön. I 

årskurs fem är det endast fem av sjutton som upplever att de fått några sådana metoder. 

(se tabell 18).  

En lärare uppges vara pushande för att tjejer kan/ska spela ett mansdominerat in-

strument, detta verkar då syfta på en metod. När jag läser en sådan kommentar tänker 

jag: ja, varför skulle tjejer inte kunna göra det? Det låter som att tjejer inte skulle ha 

samma förutsättningar som killar att spela vissa instrument. Det är såklart viktigt att 

vara uppmuntrande som lärare.   

En del studenter tycker inte att brist på metoder är något problem eftersom alla är 

lika och ska behandlas lika. Återigen syftar detta på en metod. Att behandla alla lika 

låter som en fantastisk metod, men jag menar att viljan att behandla alla lika inte nöd-
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vändigtvis leder till att alla behandlas lika. Att behandla alla lika används även som en 

anledning att inte vilja fördjupa sig ytterligare, vilket så klart är negativt. Även bland de 

studenter som inte fått några metoder uppges att de inte fått det på MHM. En del stu-

denter menar att medvetenhet tar dem en bit på vägen, detta tror jag stämmer bra. Med-

vetenhet och reflektion menar jag leder till kunskap om genus. Detta stöds också av 

forskningen, se litteraturkapitel. Flera studenter uppger att de inte fått några metoder 

rent praktiskt.  

Kvinnor har svarat nej på frågan i större utsträckning, (se tabell 17) varför framgår 

inte. Kanske är de kvinnliga studenterna mer insatta i genusfrågor, och därför upplever 

utbildningen som bristfällig? Återigen lyfts kurser inom allmänt utbildningsområde som 

ämnen där de fått metoder, men inte praktiskt eller i några andra ämnen. Eftersom inga 

lärare kommer till tals i min studie, går det inte att dra några slutsatser till varför det är 

så här, mer än att lärare inte står enade i dessa frågor, vilket innebär att genusmedveten-

het inte genomsyrar utbildningar/skolan.  

Musikhögskolan i Malmö hör till Lunds universitet och deras styrdokument gäller. 

Utifrån det har konstnärliga fakulteten gjort en lokal handlingsplan. I konstnärliga fa-

kulteten ingår, musikhögskolan, konsthögskolan och teaterhögskolan. I den handlings-

planen framgår att jämställdhet och likabehandling ska genomsyra hela organisationen, 

synas i all utåtriktad verksamhet, och att alla utbildningar ska genomsyras av en köns – 

och genusmedveten pedagogik, se kapitel 3. Styrdokument. I min studie är det endast 

tolv studenter av sjuttioåtta som känner till skolans jämställdhets- och likabehandlings-

plan, se diagram 5. Jag fick själv leta länge, och hittade den först efter hjälp av min 

handledare som visade att den låg på konstnärliga fakultetens hemsida. Där framkom-

mer också att det finns en jämlikhetsnämnd som jag inte heller kände till. Jag menar att 

det är viktigt att styrdokumenten hålls levande och att det informeras om att jämlikhets-

nämnden finns.  

Fortbildning för lärare och personal i genusmedveten och normkritisk pedagogik tros 

kunna få med sig de lärare som inte uppfattas som genusmedvetna/normkritiska i min 

studie, kanske skulle fortbildning kunna leda till en gemensam värdegrund. De flesta 

studenter som svarat tycker att det är viktigt att alla lärare och kurser behandlar genus-

perspektiv och genusmedvetenhet, och de efterfrågar detta som en röd tråd genom sin 

utbildning.  

Studenterna lyfter också fram utvärdering av lektionssammanhang, utvärdering av 

kurser och en årlig utvärdering på respektive program ur ett genusperspektiv som en 
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lösning. Detta är ett sätt för studenter att framföra sina åsikter och reflektera och lärare 

kan ändra sin undervisning där det behövs. Bondestam (2004) menar att en kontinuerlig 

utvärdering av lektionssammanhang är att föredra för att kunna ändra under de fortsatta 

kurstillfällena, och ett sätt att kontinuerligt arbeta med genusmedvetenhet för institut-

ionens lärare. Detta gjordes på högskolan för scen och musik i Göteborg, se litteraturka-

pitel. Min studie kom att handla nästan enbart om hur studenter upplever lärare, vilket 

innebär att studenternas ansvar inte lyfts fram. Studenterna har dock också ett ansvar när 

det gäller genusmedvetenhet på MHM, då de också påverkar varandra/andra. Utvärde-

ring av lektionssammanhang skulle också kunna bli det studenterna efterfrågar, en fort-

löpande debatt om genus.  

Många av informanterna i min studie tycker att det finns en brist på kvinnliga före-

bilder inom vissa instrument/musikstilar/ämnen. Framförallt handlar det om instrumen-

ten trummor, bas och gitarr och ensemble och gehör/satslära. Studenter ger förslag att 

anställa kvinnliga lärare och manliga lärare där det saknas.  

Eftersom många studenter ser lärare som förebilder, efterfrågas kvinnliga förebilder 

på alla nivåer. Dels lärare på MHM, dels på grundskola, kulturskola, gymnasium och 

folkhögskola. För att få fler kvinnliga förebilder inom musik på dessa stadier krävs att 

fler kvinnor söker på mansdominerade instrument till musikhögskolan. Ett konkret för-

slag är att göra reklam på skolor där kvinnliga musiker lyfts fram. Kvotering tas också 

upp, något som vissa ställer sig negativt mot då de tycker att kunskap ska värderas 

högst. En student uttrycker sig också som att det är något kvinnor får kämpa emot, att 

bevisa att de inte är kvoterade, vilket innebär att kvotering istället leder till att kvinnor 

förminskas. Kvotering skulle dock kunna innebära att en kvinna prioriteras före en man 

då de båda ligger på samma kunskapsnivå. 

Flera studenter tycker att riktlinjer på skolan ska tydliggöras. Väldigt få studenter i 

min studie känner till skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan, endast tolv. Det 

gäller även jämlikhetsnämnden som nästan ingen känner till enligt två studenter. Om 

alla på MHM ska vara med och arbeta för jämställdhet är det viktigt att alla känner till 

handlingsplanerna och jämlikhetsnämnden, anser jag.  

Endast 35,1 % av studenterna i min studie har fått metoder till att motverka tradition-

ella könsmönster och låta sina framtida elever få samma möjligheter oavsett kön. Ef-

tersom svarande går från årskurs ett till fem, kanske det kommer längre fram i deras 

utbildning för de som går i de tidiga årskurserna. Dock är procenten inte avsevärt högre 

i årskurs 5, se tabell 18. Hos kvinnor är siffran ännu lägre, 28,2 %, se tabell 17. Av 
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detta resultat att döma behöver MHM vara tydligare gällande metoder för att undervisa 

genusmedvetet. Studenterna efterfrågar konkreta metoder från planering till genomfö-

rande. Att många av studenterna inte upplever sig ha fått metoder får naturligtvis kon-

sekvenser i deras framtida yrkesroll, då de inte vet hur de ska förhålla sig till genus i 

planering och undervisning. En del uppger att de själva är mycket intresserade av ämnet 

och har lärt sig metoder själva, de som är intresserade av genusfrågor har troligen bättre 

förutsättningar att undervisa genusmedvetet. 

Flera studenter efterfrågar att vissa lärare använder sig av ett genusmedvetet språk 

och inte pekar på skillnader mellan könen. Uttryck som sångerskor och gitarrkillen 

nämns, och att inte peka ut en hel grupp efter kön, tjejerna och killarna. De studenter 

som reflekterat över detta, kanske inte kommer att använda dessa uttryck, men de som 

inte reflekterat över det, kanske oreflekterat kommer att använda sig av dessa uttryck i 

framtiden, då lärare på MHM är förebilder för studenter. 

En del studenter upplever också att förväntningarna är lägre för kvinnor i vissa fall, 

framförallt hos kvinnor som är sångare. De hade hellre sett att förväntningar och krav 

baseras på individuella förkunskaper istället för förutfattade meningar. Låga förvänt-

ningar tenderar att leda till låga resultat (Johansson, 2008). Låga förväntningar kan 

också kännas oerhört förminskande menar jag.   

Studenterna föreslår också ett projekt om genus för studenter. Av förslagen till för-

bättringar på MHM menar jag att studenterna visar en kunskap om genus genom bra 

förslag, och genom att uppmärksamma brister. 
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7. Slutsatser 
1. Vilken kunskap har studenterna om genus, identitetsskapande och musik? 

 

Studenterna som svarat har stor kunskap om vad som anses vara kvinnligt och manligt, 

och att det finns olika normer och förväntningar kring hur kvinnor och män ska bete sig. 

Det gäller för studenterna som svarat på min studie, om det stämmer överens med resten 

av MHM:s lärarstuderande går inte dra några slutsatser om. Förebilder och föreställ-

ningar om vad som är kvinnligt och manligt tros vara direkta orsaker till ungas val av 

instrument, vilket också stämmer överens med tidigare forskning. En del studenter har 

en stor kunskap och reflekterar kring bakomliggande orsaker till val av instrument som 

normer och maktstrukturer, medan de flesta mest konstaterar att tjejer och killar väljer 

olika instrument, samt vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta tror jag beror på 

att så få studenter har någon kunskap om forskning inom området, och att detta istället 

leder till konstateranden om kvinnligt och manligt, och diskussionen förs inte vidare. 

Detta menar jag istället motverkar jämställdhet. Jag vill dock lyfta fram att de allra 

flesta studenter i studien tycker att genus är ett viktigt ämne, och vill se en mer jämställd 

musikbransch. Kanske är det studenterna med störst intresse för genus som har svarat på 

min studie. Ett intresse för frågan och en vilja att reflektera och ifrågasätta tror jag är 

vägen till en medvetenhet. Eek-Karlsson (2012) menar att det ofta handlar om omed-

vetna värderingar och normer som inte ifrågasätts, som leder till att skolan reproducerar 

normer.  

Viljan att behandla alla lika är en grundförutsättning för jämställdhet. Men inte när 

det används som en anledning till att inte intressera sig ytterligare. Viljan att behandla 

alla lika leder dessutom inte självklart till att resultatet blir detsamma. Men det är 

såklart positivt att många studenter vill att jämställdhet ska vara en självklarhet. 

 

2. Upplever musiklärarstudenter att de påverkas av lärares normer och värderingar, 

och upplever studenterna att det är olika förväntningar på kvinnor och män? 

 

De flesta studenter som svarat upplever att lärares normer och värderingar påverkar dem 

på gott och ont eller medvetet och omedvetet, medan en del menar att är ett eget val att 

bli påverkad av normer. Kvinnor uppger i större utsträckning att de påverkas av normer 
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om kvinnligt och manligt än vad män gör. Kvinnor upplever i större utsträckning än 

män att det är olika förväntningar beroende på kön, och upplever att de har lägre för-

väntningar i ensemble och på instrumenten gitarr, bas och trummor och att detta påver-

kar gruppindelningen i vissa instrument. Kvinnor förväntas vara bra på sång, samtidigt 

som kvinnor som är sångare upplevs ha lägre krav än andra kvinnor, och sångare har 

också lägre status. Män förväntas vara bra på ensemblespel. Många studenter tycker att 

normer ska brytas, men om någon vågar bryta mot normer framgår inte. Få studenter 

lyfter fram att normbrytning kan leda till negativa reaktioner och att man kategoriseras 

som onormal.  

 
3. Enligt styrdokumenten ska lärare arbeta med att låta elever få samma möjlighet-

er oavsett könstillhörighet, och motverka traditionella könsmönster. Upplever 

musiklärarstudenter att utbildningen förbereder dem för detta? 

 

Många studenter som svarat upplever att vissa lärare och vissa ämnen behandlar genus, i 

form av undervisning avseende genusperspektiv, och lärare som använder sig av ge-

nusmedveten pedagogik. Detta upplevs som ett problem då studenterna menar att de 

inte får någon kontinuerlig undervisning om genus. De ämnen där genus beaktas är kur-

ser inom det allmänna utbildningsområdet som inte praktiskt knyter an till musik, vilket 

innebär att studenterna inte upplever att de fått tillräckligt med metoder att motverka 

traditionella könsmönster och låta sina framtida elever få samma möjligheter oavsett 

kön. En del studenter menar att det är genusmedvetet att låta kvinnor testa på instrument 

som vanligtvis spelas av en man. Jag menar att det krävs mer än så, och att detta visar 

på att studenterna kanske missuppfattat ordet genusmedvetet. Lärare på skolan behöver 

kanske vara tydligare i sin undervisning avseende genusperspektiv och genusmedveten-

het.  

Av svaren på enkäten och intervjuerna kan det tolkas som att genusmedvetenheten 

och genusperspektivet på undervisningen på skolan är mycket sporadisk. Detta kan upp-

levas hopplöst, men det finns också lärare som lyfts fram som mycket genusmedvetna. 

Lärarna på skolan kritiseras i enkätsvaren och det ser jag som en möjlighet till föränd-

ring, dock kan det kanske upplevas som något orättvist då lärarna inte representeras i 

min uppsats. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att synliggöra brister i vår utbildning, 

då genus är en viktig aspekt att ta hänsyn till som lärare, dock inte den enda aspekten.  
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I resultatet skiljer sig svaren i årskurs två angående kunskap om forskning inom om-

rådet. Årskurs två går en ny lärarutbildning där kurser inom det allmänna utbildnings-

området är mer vetenskapligt inriktade, detta tror jag är förklaringen till att årskurs två 

är bekanta med forskningen i större utsträckning än övriga årskurser. Detta visar på en 

positiv förändring av utbildningen.  

I frågan om skolan motverkar traditionella könsmönster och låter studenter få samma 

möjligheter oavsett könstillhörigheter skiljer sig svaren mellan män och kvinnor, se di-

agram 4. Av svaren framgår också att de kvinnliga studenterna upplever lägre förvänt-

ningar i vissa ämnen/instrument, detta kan uppfattas som att utbildningen gynnar man-

liga studenter, och att utbildningen inte ser likadan ut för kvinnliga och manliga studen-

ter. 

Min önskan var att belysa genusproblematiken hos lärarstuderande på musikhögsko-

lan, utifrån att jag själv har saknat metoder för genusperspektiv och genusmedvetenhet i 

min utbildning. Genom att svara på min enkät reflekterar också de studenter som svarat 

över sina egna värderingar och upplevelser, det leder till ny kunskap. Det leder till ny 

kunskap för mig när jag läser svaren och ser nya infallsvinklar på problemet. Jag ber 

också studenter om förslag till förändring som skulle kunna göras på MHM, och jag 

hoppas att det kommer till användning i t.ex. jämställdhetsnämnden på skolan.  

Slutligen vill jag framhäva att det såklart är problematiskt att jag i min utbildning 

upplever att jag lärt mig mest om ämnet genom mitt examensarbete, och att det är pro-

blematiskt att många studenter upplever att de inte fått tillräckligt med metoder att un-

dervisa genusmedvetet då alla lärare har ett ansvar att följa styrdokumenten. Dessutom 

är det framtida elever som kommer att drabbas mest, då det finns ett starkt samband 

mellan genus, identitet och musik. Det påverkar såklart också samhället i stort, och hur 

vi arbetar med en förändring när det gäller normer om vad som är kvinnligt och manligt. 

Hur ska en musiklärare förhålla sig till elever som inte har könsidentiteten man eller 

kvinna? Och hur ska det ske någon förändring inom musikbranschen om lärarstudenter i 

musik inte får några metoder för att undervisa genusmedvetet? 

7.1. Rekommendationer 
Det hade varit intressant att göra en liknande studie ur ett intersektionellt perspektiv 

alternativt ur ett lärarperspektiv. Det jag saknat i min studie är att möta människor i 
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samtal, då jag anser att detta är en viktig väg till kunskap. Problemet med frågeformulär 

är att inte kunna ställa följdfrågor.  
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9. Bilaga 

Bilaga 1, Enkätfrågor: 

 

1. Kön?  

o Kvinna 

o Man 

2. Årskurs?  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

3. Vilken inriktning går du? 

o Klassisk 

o Rock 

o Jazz 

o Folkmusik 

o Blandad  

o Rytmik 

Jag har ingen inriktning, känner mig hemma i genren: 

 

4.  Hur uppfattar du din kunskapsnivå om genus? 

o Obefintlig 

o Liten 

o Grundläggande 

o God 

o Mycket god 

 

5.  Har du reflekterat över din och lärarnas roll ur ett genusperspektiv? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla gärna: 
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6. Känner du till skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan? 

o Ja 

o Nej 

7. Upplever du att lärarna på skolan försöker bedriva en genusmedveten pedagogik? 

o Ja 

o Nej 

      Om ja, hur? 

 

8. Har du fått någon utbildning avseende genusperspektiv i din framtida undervisning? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

9. Är du bekant med genusforskning som knyter an till musik?  

o Ja 

o Nej 

      Utveckla: 

 

 

10. Är genusperspektiv viktigt i ditt ämne och i så fall på vilket sätt? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

11.Har musik en viktig roll vid identitetsskapande ur ett genusperspektiv? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 
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12. Är det viktigt med manliga och kvinnliga förebilder för att skapa en musikalisk identi-

tet? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

13. Upplever du att det finns en brist på kvinnliga förebilder inom musik? 

o Ja 

o Nej 

Om ja, är det ett problem? 

 

 

14. Tycker du att lärares värderingar och normer påverkar dig? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

15. Tycker du att skolan motverkar traditionella könsmönster och låter elever oavsett 
könstillhörighet få samma möjligheter? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

16. Upplever du att förväntningarna är olika beroende på könstillhörighet? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 
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17. Upplever du att det är ok att bryta mot normer och fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 

18. Upplever du att du fått metoder för att motverka traditionella könsmönster och låta 
dina elever oavsett könstillhörighet få samma möjligheter? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

19. Har du några förslag om förbättringar som skulle kunna göras på musikhögskolan ur 
ett genusperspektiv? 

o Ja 

o Nej 

Utveckla: 

 

 


