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Abstracts 
Title: Forgotten Role Models - A Qualitative Study on Selection and Equality in 20th Century 
Popular Music History Education  
Author: Anna Edström 
!
This paper is a qualitative study based on interviews with four music history teachers working 
at different levels in the Swedish educational system. The intention of the study is to describe 
how teachers regard their role as mediators of a cultural heritage, how they select educational 
material and how they work with equality in a subject which traditionally has male-dominated 
content. The results seem to show that teachers regard themselves as guides, that their 
objective is to give students a framework then to inspire them to search for more information 
on their own. Another set of results shows that the selection of educational material is based 
mainly on personal experiences and that it seems uncommon for music history teachers to use 
books as educational material. The tenets of the Swedish school system requires teachers to 
work with equality in all subjects, but this study seems to show that teachers do not have 
enough pedagogic methods and/or subject-matter knowledge, and in some cases lack the will, 
to bring equality into their instruction of music history. 
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Sammanfattning 
Titel: Bortglömda förebilder - en kvalitativ undersökning om jämställdhet i 
musikhistorieundervisning	

Författare: Anna Edström	

!
Detta examensarbete är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med fyra musiklärare som 
arbetar i olika delar av utbildningssystemet, och som alla undervisar i musikhistoria på olika 
sätt. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare ser på sin roll som förmedlare av ett 
kulturarv, hur deras urvalsprocess ser ut när de väljer innehåll till sin undervisning, och att 
undersöka hur de arbetar med jämställdhet i musikhistorieundervisning, ett ämne där historien 
traditionellt främst skildrar manliga musiker och kompositörer. Resultaten tyder på att lärare 
ser sig själva som guider, att deras uppgift som guider är att ge eleverna ramar och inspiration 
till att leta vidare på egen hand. Det visar även på att urvalet av lektionsinnehåll är till stor del 
ett personligt urval, baserat på egna erfarenheter och upplevelser, samt att det är ovanligt att 
använda sig av läroböcker i musikhistorieundervisning. Ett annat resultat är att lärare varken 
har metoder eller kunskap, och i vissa fall även vilja, för att arbeta med jämställdhet så som 
skolans värdegrund och styrdokument kräver. Kapitel ett består av en inledning där bakgrund 
presenteras, kapitel två består av syfte och frågeställningar. Därefter presenterar jag i kapitel 
tre en teoretisk bakgrund, vad som tidigare skrivits och forskats om på området, och i kapitel 
fyra vilken metod samt vilka tillvägagångssätt jag använt vid insamling av empiri. I kapitel 
fem presenteras resultaten, för att till sist diskuteras och jämföras med litteraturen i 
teorikapitlet i kapitel sex. 
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1. Inledning 
!
”Hej Anna! Läget? Vi saknar dig! Har en fråga, är lite desperat, förstår om du är busy... Men 
Kan du nämna några kvinnliga rock n roll artister som var verksamma samtidigt som Elvis 
och de andra snubbarna... !? Jävla historiaböcker.” (Personlig kommunikation, sms till mig 
från Sara Wohlin Zerpe, som arbetar som musiklärare i Norrland, 5:e nov 2013) 
!
En dag, under tredje året på min utbildning satt jag hemma vid köksbordet och läste 
tidningen. I kulturdelen hittade jag en liten notis, Sylvia Robinson - ”The Mother of Hip-Hop” 
- hade avlidit. Begreppet ”Hiphopens mamma” fick min hjärna att börja gå på högvarv, jag 
kunde inte minnas att jag någonsin stött på henne en enda gång under alla år av 
musikhistorieundervisning. Tidigare under året hade jag varit i USA, på skivbolaget Stax 
museum i Memphis, som gav ut skivor med bland annat Otis Redding under 60- och 70-talet. 
I ett av rummen i muséet rullade en film, och plötsligt dyker det upp en kvinna på den vita 
duken som jag inte känner igen. Hon står framför en gospelkör, sjunger med en fantastisk röst, 
och river av solon på en elgitarr som hade fått Chuck Berry att blekna. Jag blev förvånad, 
varför hade jag inte hört talas om henne? På skärmen pratade de om att Sister Rosetta, som 
hon hette, var en föregångare när det gäller soul-musiken, och att hon varit en viktig influens 
för många av våra mest kända musiker. Jag hade aldrig hört talas om henne. 
!
När jag läste notisen om Sylvia Robinson, blev jag först konfunderad, och sedan irriterad. Två 
väldigt inflytelserika kvinnor i musikhistorien som alla mina lärare i musikhistoria utelämnat. 
Vilka fler fanns? Jag satte mig ned och började ifrågasätta den musikhistoria jag själv lärt 
mig. Jag läste och läste, och hittade många alternativa skildringar till den som jag själv 
betraktat som sanning, och knappt ifrågasatt. Jag hittade flera fantastiska kvinnliga förebilder 
i mina efterforskningar, och frågade mina lärare varför de inte undervisade om dem? Svaren 
blev att lärarna själva inte kände till dem, och dessa kvinnors ”verkliga” betydelse 
ifrågasattes. I samtalet med mina lärare framkom att de inte själva såg vikten i att använda sig 
av fler kvinnliga förebilder, och att det inte fanns tid i kurserna för att hinna med det.  
!
Idag pågår det en intensiv jämställdhetsdebatt kring musiken i Sverige, där det pratas mycket 
om vikten av kvinnliga förebilder. Jag och mina klasskamrater, blivande musiklärare, skulle 
alltså slungas ut i arbetslivet med generande bristfällig kunskap om kvinnor i musikhistorien 
och jämställdhet i musikbranschen. Vi skulle börja arbeta i en skola vars värdegrund bygger 
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på jämställdhet, utan att kunna presentera för mina elever vad kvinnor pysslat med när 
männen gjort musik, och utan verktyg för att kunna problematisera detta med mina elever. Jag 
vägrade låta det hända mig. 
!
Under ett års tid gick jag på föreläsningar, läste ännu fler böcker, och skrev ett föredrag om 
kvinnor i populärmusikhistorien, för att sprida kunskapen om dessa kvinnor som jag hittat av 
en slump. Föredraget fick massvis med positiv uppmärksamhet från mina vänner och bekanta, 
men även folk jag inte kände, och väckte så mycket uppmärksamhet att jag blev inbjuden att 
prata kort i Sveriges Radio om mitt föredrag. Jag insåg att det var många fler än jag som 
tyckte sig se ett problem i den ständiga avsaknaden av kvinnor i musikhistorieskildringar. 
Plötsligt började frågorna komma från mina medstudenter och bekanta som arbetar som 
musiklärare. Kunde jag kanske nämna några kvinnor de kunde ta upp i sin egen undervisning? 
Det meddelande jag citerar i början på min inledning är ett av många exempel på vänner som 
upplevt samma problem som jag. 
!
När jag till slut höll mitt föredrag i Malmö dök upp flera medstudenter till mig upp som 
lyssnare. De hade kommit dit därför att även de ansåg att undervisningen i detta ämne inte 
höll måttet på musikhögskolan, och för att de trodde att jag med min lekmannastudie kunde 
ge dem något på området de inte fått under sin tid på musikhögskolan. Det var fler än jag som 
ville ge plats i historien åt dessa fantastiska kvinnliga musiker. 
!
Jag bestämde mig för att skriva mitt examensarbete om dessa kvinnor, på något sätt, och 
landade i att knyta det till undervisning i musikhistoria. När jag började mitt arbete slogs jag 
av hur komplicerat fältet var, det blev en triangel av tre komplicerade ämnen: jämställdhet, 
historia, och konst. Jag blev därför även nyfiken på lärares syn på musikhistorieämnet i 
allmänhet, hur ser de på sin egen roll när de förmedlar ett kulturarv? Jag insåg att jag även 
ville inkludera frågor om urval av undervisningsmaterial i ämnet, för att förstå hur lärarna 
arbetar med den aspekten av sitt yrke. 
!
Förhoppningen är att med denna studie belysa hur lärare ser på, och arbetar med, 
problematiken med en mansdominerad musikhistoria kontra dagens krav på jämställdhet i 
styrdokument, och att jag och andra kan lära oss något av resultaten. 
!
!
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2. Syfte och frågeställningar 
!
Jag vill med denna undersökning ta reda på hur lärare i olika stadier förhåller sig till 
jämställdhet, och skollagens och styrdokumentens krav på detta, när de undervisar i 
musikhistoria. Jag har avgränsat mig, med tanke på min egen utbildning, så att arbetet har 
betoning på 1900-talets populärmusik. 
!
Jag vill belysa hur lärare ser på sin roll som lärare i musikhistoria, och hur de vill förmedla 
innehållet i detta ämne till sina elever. Jag vill undersöka hur lärare gör urvalet av förebilder 
som de presenterar för sina elever, och hur könsfördelningen män/kvinnor ser ut bland dessa 
förebilder. Jag vill även kort undersöka hur det ser ut i elevernas kurslitteratur samt i böcker 
om populärmusik, framför allt de som är avsedda som pedagogiskt material. 

2.1 Forskningsfrågor 
• Hur ser musiklärarna på sin roll som förmedlare av kulturarv när de undervisar i 

populärmusikhistoria? 

• Hur ser lärares urvalsprocess ut när de väljer material till sin undervisning i 
populärmusikhistoria? 

• Hur arbetar lärare med ett jämställdhetsperspektiv som förordas i skolans värdegrund, och 
styrdokument av olika slag, på området populärmusikhistoria, som traditionellt skildras som 
mansdominerat? 
!
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3. Teoretisk bakgrund 
!
I detta kapitel presenteras och förklaras begrepp som används i studien, och tidigare forskning 
som har anknytning till studien presenteras. 

3.1 Genus och jämställdhet 
I skolans värdegrund och styrdokument hittar vi flera formuleringar om jämställdhet. Skolans 
tolkning av hur vi skall jobba med jämställdhet bygger på genusforskning, jag anser det därför 
relevant att gå igenom några genusteoretiska begrepp, som jag hänvisar till i min studie. 
!
Begreppet genus kommer från engelskans ”gender” och är enligt nationalencyklopedin ”ett 
annat ord för människors sociala kön”. Begreppet fördes in i debatten om könsroller på 1980-
talet av Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, med boken 
Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning (1988). I 
genusteori pratas det ofta om ”att göra kön”, att det sociala könet (genus) konstrueras i vårt 
samhälle, och att egenskaper ”genusifieras” som manliga eller kvinnliga, och att dessa 
egenskaper sedan värderas olika i samhället, oftast till det manligas fördel (Hirdman, 1988). 
Genus handlar alltså inte om biologiskt kön, inte om något medfött, utan om hur vi uppfattar 
manligt och kvinnligt, och är enligt Jämställd skola, en webbplats om jämställdhet i skolan 
som drivs av Länsstyrelsen Västmanland (jamstalldskola.se) ett nyckelbegrepp för att förstå 
hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. 
!
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som enligt samma källa, nationalencyklopedin, innebär 
”att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” (ne.se). Ordet är 
besläktat med jämlikhet som rör alla människors lika värde, men handlar istället om 
förhållandet mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Enligt Myndigheten för 
skolutvecklings skrift Hur är det ställt? Tack, ojämnt! (2003) skapades begreppet på 1960-
talet när kvinnors underordnade position i samhälle och familj började bli en politisk fråga. 
Jämställdhet är numera ett etablerat begrepp, och återfinns på många ställen i svensk 
lagstiftning, t.ex. i skollagen (SFS 2010:800). 
!
Genus och jämställdhet är alltså ord som ofta nämns tillsammans, men är ord med olika 
innebörd. Enkelt förklarat så handlar genus om teorier och analysmetoder, medan jämställdhet 
handlar om förhållandet mellan män och kvinnor. Jämställdhetsarbete bygger på genusteorier 
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och forskning, ett bra exempel på hur begreppet används idag ger Jämställ.nu 
(www.jamstall.nu,) som drivs av EU-medel, Göteborgs universitets avdelning för 
genusforskning, samt Sveriges kommuner och landsting. Hemsidan beskriver att samhället är 
ojämställt, att vi strävar mot ett jämställt samhälle, att den manliga normen är överordnad den 
kvinnliga och att vi kan använda oss av t.ex. genusforskning för att synliggöra dolda 
mekanismer för att förstå och arbeta med ojämställdhet i samhället. 
!
Hirdman (1988) använder sig även av ordet genuskontrakt. Det är ett begrepp som handlar om 
samhällets alla oskrivna regler om kvinnligt och manligt. Hon menar att det är en sorts 
kulturell överenskommelse om vad som ingår i begreppen manligt och kvinnligt, vad män och 
kvinnor bör arbeta med och hur de bör bete sig. Lars Jalmert, docent i pedagogik vid 
Stockholms universitet, barnpsykolog och mansforskare har skrivit kapitlet ”Utbildning, kön 
och makt” i boken Genusperspektiv i skolan - om kön, kärlek och makt (2006). Han föredrar 
ordet ”könsmaktsordning” istället för genusordning, eftersom det även tar upp maktaspekten 
som ordet innefattar. Könsmaktsordning innebär att män som grupp är överordnade kvinnor 
som grupp, och han skriver: 

”Könsmaktsordningen är alltså en struktur som är aktiv i den process där olika genus görs. Det 
är könsmaktsordningen som formar våra olika genus. Könsmaktsordningen är med andra ord 
en mycket stark faktor i formandet av våra liv och för med sig att vi agerar inom dess ramar. 
Det som kan uppfattas som våra egna, självständiga, fria val i livet är istället direkta 
konsekvenser av den rådande könsmaktsordningen”. (Jalmert, 2006, s.111) 

!
Maria Hedlin, fil. doktor i pedagogik och utbildningsvetenskap beskriver begreppet ”den 
manliga normen” i sin bok Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål 
(2010) I genusforskning talas det ofta om att mannen står som symbol för människan, både 
historiskt men även i stor utsträckning i dagens samhälle. Detta märks i språket, och på till 
exempel yrkesbeskrivningar: ”I historieböcker kan man till exempel finna hänvisningar till 
”kvinnoarbete” medan termen ”mansarbete” saknas. Mäns arbete hittar man då under den 
allmängiltiga rubriken ”arbete”. 

3.2 Genus och Jämställdhet i skolans värld 
Begreppet jämställdhet och formuleringar kring det har funnits sedan 1960-talet, tidigt efter 
att begreppet myntats och började användas i Sverige (Myndigheten för skolutveckling, 
2003). När skollagen reviderades 1995 fick formuleringar kring jämställdhet en ännu mer 
framträdande roll. Syftet med detta var att påskynda utvecklingen av jämställdhet i samhället. 
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Men hur ser det ut i skolan idag? Det finns mycket forskning på ämnet, och jag presenterar 
här ett urval som har relevans för min studie. 

3.2.1 Jämställdhet i värdegrund och styrdokument 
På skolverkets hemsida (www.skolverket.se) beskrivs skolans värdegrund. Värdegrund är ett 
ord som började användas på 1990-talet kring en grupps gemensamma grundvärderingar, och 
skolan vilar på just en sådan. Arbetet med denna ska ske ”överallt och hela tiden”. 
Värdegrunden omfattar fem punkter. Två av dessa är relevanta för mitt arbete, nämligen 
punkterna ”alla människors lika värde” samt ”jämställdhet mellan könen”. All skolans 
verksamhet bygger på denna värdegrund, och en av byggstenarna i värdegrunden är just 
jämställdhet.  
!
Under punkten jämställdhet beskrivs det på skolverkets hemsida: ”Arbete med jämställdhet 
har ett värde i sig utifrån förskolans och skolans värdegrund och demokratiuppdrag men det är 
också en förutsättning för att lyckas med kunskapsuppdraget”. På skolverkets hemsida 
(www.skolverket.se) under rubriken ”Jämställdhet i läroplanen” beskrivs hur skollagen och 
samtliga läroplaner uttrycker att skolan har ett uppdrag att motverka traditionella 
könsmönster, och att alla barn och elever ska ges möjlighet att ”pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån kön”. 

3.2.2 Jämställdhet i skolan i praktiken 
Trots dessa tydliga riktlinjer och formuleringar kring jämställdhet lyckas inte skolan med sitt 
uppdrag. Enligt Hur är det ställt? Tack, ojämnt! (Myndigheten för skolutveckling, 2003) som 
jag tidigare nämnt, skriften Jämställd skola: strategier och metoder (2002) skriven av Ann-
Kristin Sandberg för Lärarförbundet, samt boken Jämställdhet, en del av skolans värdegrund 
(Hedlin, 2006), brister den svenska skolan på ett antal punkter. Exempelvis så saknar skolan 
och lärare metoder för att arbeta med jämställdhet, och frågan inte har en tydlig plats i 
undervisningen. 
!
Även i jämställdhetsforskning kring skolan återfinner vi den manliga normen ett exempel på 
hur det kan utspela sig i skolan beskriver Hedlin (2006) som presenterar även en artikel av 
Gunilla Molloy, forskare och lärarutbildare. I artikeln, som heter Varför går det så långsamt i 
skolan? skriver Molloy (1998) att det kan vara svårt att få unga pojkar att läsa litteratur med 
kvinnliga huvudpersoner, medan samma mönster inte finns hos flickorna. Molloy förklarar 
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detta med att mannen är norm för mänskligheten och att det som inte är ”manligt” inte är lika 
intressant och viktig. Denna mansnorm är även tydlig i läromedel, bekräftar både Skolverkets 
skrift Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval (2006), och boken Att spegla 
världen: läromedelsstudier i teori och praktik, sammanställd av Red. Niklas Ammert (2011). 
(Mer om detta under punkt 3.5.) Britt-Marie Berge, docent vid Umeå Universitet, har skrivit 
kapitel 7 ”Jämställdhet och kön” i Ammerts (2011) bok. Hon skriver där följande ord: 
”Kvinnors historia blir därmed överkurs, något som hinns med när ”his story” i grundkursen 
klarats av” (s.170). 
!
Lärare uppfattar ofta skolan som jämställd, skriver Eva Gannerud, fil. doktor i pedagogik, och 
lärare vid Göteborgs universitet, i boken Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv (2001). 
Gannerud skriver att det finns ett motstånd mot att uppfatta skolan som en plats där genus och 
genusrelationer skapas och upprätthålls. Detta står i konflikt med den forskning som finns på 
området, som pekar på att lärarna är, oftast omedvetet, i själva verket med och formar 
könsordningen genom att befästa normerna (Gannerud, 2001; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 
!
Maria Hedlin (2010) för ett resonemang om styrdokument. Hon skriver att vi av 
styrdokumenten kan utläsa att lärare idag förutsätts ha relativt goda kunskaper i genusteori. 
Hon skriver att dessa kunskaper behövs för att det ska vara möjligt att arbeta i enlighet med 
skolans jämställdhetsmål. Även Lucy Green, professor i musikutbildning vid Institute of 
Education, University of London, drar denna slutsats i sin bok Music, Gender, Education 
(1997): ”What exists in the mind never just stays there” (”Vad som existerar i tankarna stannar 
aldrig bara där”) (s.257). Hon menar att en medvetenhet hos lärare återspeglas i deras 
handlingar, varför det är viktigt att lärare har kunskap om området. 
!
Hur ser det ut i dagens lärarutbildningar? Maria Hedlin skriver i inledningen i boken 
Jämställdhet - en del av skolans värdegrund (2006) att utexaminerade lärare har varit alltför 
dåligt förberedda för att kunna ta skolans jämställdhetsmål på allvar. Hon pekar även på att 
den numera obligatoriska undervisningen i dessa ämnen på olika lärarhögskolor varierar 
väldigt bland lärosätena, och att undervisningen i detta inte alltid fungerar bra. 
!
Hur ska man då arbeta med lärarutbildningen för att detta skall bli bättre? Högskolan för scen 
och musik vid Göteborgs universitet gav ut en bok om sitt genusprojekt de genomfört. Musik 
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och genus: röster om normer, hierarkier och förändring (2012). Helena Wessman,  f.d. rektor 
för Högskolan för scen och musik, skriver där om projektet samt att det är viktigt att arbetet 
börjar i högre musikutbildningar: 

”Här är normerna så starka att de nästintill är osynliga och eftersom musiker huvudsakligen lär 
genom att lyssna och härma är mönstrena svåra att bryta. I sanningens namn är det inte heller 
alla mönster vi önskar bryta. (…) Det stora med MUSIK OCH GENUS (projektets namn) 
ligger i ansatserna att ta sig an strukturfrågorna, att analysera och problematisera 
undervisningens och musiklivets normer och traditioner. Det är också stort och viktigt att detta 
djupgående genusarbete börjar just inom utbildningarna, eftersom det öppnar för påverkan på 
såväl de lägre utbildningsnivåerna som det professionella musiklivet” (Wessman, 2012, s.17). 

3.2.3 Genus, jämställdhet och historieämnet i skolan 
Historieämnet är spännande ur ett genusperspektiv. Ursprunget till det som idag kallas 
genusforskning kommer från 1960-talet och kvinnor som började ifrågasätta att kvinnorna var 
osynliga i den etablerade historien, när de i allt högre grad började studera vid universiteten. 
De märkte att historien beskrev hur livet gestaltades för män inom olika områden eller under 
en viss tid, men att resultaten påstods gälla för människor i allmänhet. De började då forska i 
”Kvinnohistoria”, för att komplettera det som redan fanns med kvinnors perspektiv. 
!
Under rubriken Om historia på skolverkets hemsida (skolverket.se) hittar jag följande text: 
”Till historisk teori hör förmågan att formulera frågor och söka förklaringar utifrån olika 
förklaringsmodeller. Ämnesplanen ger exempel på en mångfald av olika perspektiv som 
social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet, utifrån vilka olika 
förklaringsmodeller kan prövas.” 
Framtidens historia, (2009) författad av Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i 
ämnesdidaktik med inriktning historia handlar om historieberättande, och vikten av att sätta 
händelser i samband med varandra, i dagens och framtidens historieundervisning. 
!
Vad gäller läromedel i historia och kultur/musikhistoria är det inte särskilt jämställt. 
”Kvinnors historier utelämnas även i de fall där de borde ha haft stor betydelse” (Berge, 2011, 
s.169-170). Inom konst och musikhistoria saknas kvinnor nästan helt (Skolverket, 2006) och 
både kvinnor och män stereotypiseras (Berge, 2011). 
!
 Nyare läroböcker, till exempel Retro.nu: [nya perspektiv på musikens historia] av Gunno 
Klingfors (2003), fil. dr och musiker, utmanar den gamla historiebeskrivningen med ett nytt 
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sätt att ta sig an historien på, som inte är lika fokuserat kring kompositörer, utan mer kring 
musikens funktion i samhället. Där är balansen mellan män och kvinnor jämnare. 

3.3 Musik och identitet 
Förhållandet mellan musik och identitet har beskrivits av många forskare. Området har en 
viktig del i min studie, när jag skriver om vikten av förebilder att identifiera sig med.  
!
Manfred Scheid undersöker i sin doktorsavhandling Musiken, skolan och livsprojektet: ämnet 
musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitesskapande (2009), och drar slutsatsen att 
musiken är mycket viktig för många ungdomar i skapandet av en egen identitet. Under 
rubriken ”Musik är jag, musik är min identitet” skriver han om både yttre och inre aspekter på 
identitetsskapandet med hjälp av musik. De yttre aspekterna kan handla om utseende och stil, 
och de inre handlar om att forma en personlighet, och att musiken har en betydelse för båda 
dessa aspekter vad gäller identitetsskapande och identitetsformande. Gymnasieeleverna som 
intervjuas i Scheids studie ser relationen mellan identitet och musik som självklar. 
!
Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, närmar sig också musik och identitet, och 
beskriver i boken Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor (2009) 
att det i media är vanligt att man förknippar genrer med egenskaper hos dem som lyssnar på 
musiken. ”Den här typen av resonemang både skapar, uttrycker och upprätthåller skillnader, 
Musik förknippas med människor - kategorier av människor skapas och förknippas med 
musik” (s. 153). 

3.3.1 Musik, genus, och identitet 
Vissa typer av musik är starkt förknippade med ett kön, menar viss forskning. Lilliestam 
(2006) skriver om rockmusiken, att den fortfarande är en starkt manligt präglad domän, 
musikerna är främst män, instrumenten i rockmusik förknippas med män, och texterna 
skildrar oftast mäns perspektiv. Han skriver att det fortfarande ses som ovanligt att tjejer 
spelar trummor, bas och gitarr, och att tjejer som spelar denna typ av musik ofta får många 
kommentarer, både positiva och negativa. Därefter skriver han att det därför kan spela en stor 
roll med kvinnliga musikaliska förebilder. Lilliestam slår även fast att ”Elevers val av 
musikstil och musikinstrument styrs i hög grad av stereotypa föreställningar om vad som 
anses passa för tjejer och killar - precis som val av yrken och utbildningar. (…) 
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Musikutbildningar verkar snarare förstärka än motverka traditionella genusmönster vad gäller 
musik.” (Lilliestam, s. 171, 2006) 
!
Green (1997) pekar specifikt på en studie, då barn fritt fick välja att titta närmre på ett av 
instrumenten efter att ha sett en grupp musiker spela på dem. Skillnaden i hur barn valde 
instrument var slående beroende på vilka instrument som spelats av män respektive kvinnor. 
Som exempel anger hon att 23,5% av flickorna närmade sig trombonen när en kvinnlig 
trombonist spelade, jämfört med 1,5% av flickorna när en manlig trombonist hade spelat. 
!
Som Scheids studie (2009) om musik och identitet beskrivs även hur gitarr och trummor av 
skolelever nämns som typiska instrument som främst pojkar spelar. Eleverna själva förklarar 
det med att det finns få kvinnliga förebilder. 

3.4 Populärmusik 
Begreppet populärmusik definieras i nationalencyklopedin: ”Musikalisk genrebeteckning. 
Bestämningen "populär" har sedan 1800-talet använts i generell mening för mer lättillgängliga 
former av musik och musikpresentation i motsats till mer anspråksfulla musikformer.” (ne.se) 
!
Författarna Johan Bergman, fil. doktor i historia vid Stockholms universitet, Mikael Byström, 
fil. doktor i historia vid Stockholms universitet, och Nikolas Glover, doktorand i historia vid 
Stockholms universitet ger oss i syftet med boken Sign o' the times: introduktion till 
populärmusik som historia (2011) skriver att beteckningen populärmusik har haft flera olika 
betydelser i historien, och att de därför inte vill slå fast vad som är och inte är populärmusik. I 
deras bok ägnar de sig åt populärmusikens moderna historia, vilket tidsmässigt ligger från och 
med efter andra världskriget till idag, enligt författarna själva. 
!
Christina Israelsson och Kenneth Sundling, läroboksförfattare, har skrivit boken 
Populärmusikens historia (1995). De definierar begreppet populärmusik på baksidan av 
boken i liknande termer: ”Med termen populärmusik avses de olika stilar som uppkommit 
efter 1950 och som har den amerikanska rockmusiken som grund”.  

!
!
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3.5 Urval, kanon och kulturarv 
”För att inte historieundervisningen ska bli ett oöverskådligt myller av årtal och händelser 
måste läraren göra ett stoffurval. Detta ska sedan ligga till grund för en systematisk 
undervisning, som tydligt visar hur olika undervisningsmoment länkas till varandra för att 
uppfylla kursplanens mål” (Hermansson Adler, 2009, s.122-123). !

Vad är det egentligen som påverkar lärares beslut när det gäller urval? Enligt Ammert (2011) 
visar en undersökning gjord år 2005 att två tredjedelar av lärarkåren uppger att deras 
undervisning varken påverkas av läroplan, nationella kursplaner eller lokala planer. I ämnen 
där läroböcker är standard blir lärare ändå indirekt påverkade av skolverkets syn, eftersom 
läroböcker traditionellt skall svara mot styrdokumentens krav. Men för lärare som inte 
använder böcker som läromedel? Enligt Ammert uppger de ofta att egna intressen och idéer 
får styra mycket av innehållet. 
!
Hur görs då urvalet till det som blir vår gemensamma historieskildring, vår kanon? Vad är det 
som anses viktigt och varför? Hur kan tusentals år av händelser gallras ned till något som får 
plats i en bok? Vad är det som inte kommer med, och varför? I boken Kulturanalyser (2001) 
skriver Billy Ehn och Orvar Löfgren, professorer i etnologi vid Umeå respektive Lunds 
universitet att historien ständigt återerövras och omorganiseras för att passa nuet.  Även 
Lilliestam (2006) uttrycker, att historiebeskrivningar ofta säger mer om samtiden än om 
historien, men att när ett urval väl har gjorts tenderar det att leva sitt eget liv, och kan vara 
svårt att ifrågasätta, det blir en så kallad ”selektiv tradition”. Green (1997) beskriver teorier 
om att kvinnors sociala ställning i samhället, snarare än kvalitén på deras kompositioner, har 
gjort att kvinnliga komponister inte har blivit inkluderade i kanon. Lilliestam (2006) 
sammanfattar det: ”En kanon utgörs av de verk som kulturens smakdomare anser vara de 
bästa vid en viss given tidpunkt” (s.249). 
!
Riksantikvarieämbetet (http://www.raa.se/) har som uppgift av regeringen att ”verka för att 
kulturarvet bevaras och brukas på bästa sätt”. Där definieras kulturarv: ”Kulturarv avser såväl 
materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, 
historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap 
som överförs från generation till generation.”  Riksantikvarieämbetet arbetar på uppdrag av 
regeringen utifrån kulturpolitiska mål, och är de som formulerar vad som ingår i kulturarvet, 
och har hand om resursfördelning till forsknings- och utvecklingsarbete samt förvaltning och 
kulturmiljövård. Det vill säga, det är indirekt ett kulturpolitiskt arbete som utförs.  

Sida !  av !11 54

http://www.raa.se/


!
Ordet kulturarv hittar jag även i läroplanen för historia på gymnasiet, som uttrycker att 
historia används för att skapa identiteter, och att eleverna skall ges möjlighet att utveckla 
förståelse för vad kulturarvet betyder för deras identitetsuppfattning och personliga 
utveckling, och vad som är önskvärt i nutid och framtid. Intressant, med tanke på min studies 
koppling mellan musik, förebilder och identitet. 

3.5.1 Kvinnor i musikhistorien - vart tog de vägen? 
En bok som är flitigt använd som referensmaterial i studier om genus och musik är Kvinnors 
musik (1989), av Eva Öhrström, professor i ämnet Musik och Samhälle vid musikhögskolan i 
Stockholm. Boken beskriver just kvinnors musik genom historien, och varför kvinnor är 
osynliga i den gängse musikhistorieundervisningen. Här ser jag ett tydligt samband med 
annan kvinnohistoria, inte minst i detta citat: ”Vi accepterar som något självklart att det vi 
kallar musikhistoria enbart utgörs av männens musikhistoria!” (Öhrström, 1989, s.5) 
!
För att förstå historien bakom detta fenomen kan vi titta tillbaka i tiden och göra en kort 
översikt hur det sett ut genom historien. Öhrström (1989) beskriver i sin bok att det genom 
historien har funnits både instrument och företeelser som vi förknippat med ”kvinnligt” och 
”manligt” i vår västerländska kultur, och att dessa har varit föränderliga i tid, något vi känner 
igen kring forskning om genusstrukturer och könsmaktsordningen (se kapitel 3.1.2.2). 
Öhrström går ända tillbaka till det romerska riket, och pekar på att kvinnor ofta musicerar på 
svagt klingande instrument, medan männen spelade på mer ljudstarka, t.ex. horn och 
trumpeter. Detta verkar vara en trend som finns än idag, att döma av studien av Scheid (2009)  
som visar att pojkar oftare spelar ljudstarka instrument, exempelvis trummor samt elförstärkta 
instrument. 
!
Öhrström (1989) skriver även att det på medeltiden fanns en överklass i städer och slott som 
uppmuntrar kvinnor till att musicera som sällskapsnöje. Även i underklassen var det vanligt 
med musicerande kvinnor, och på bordellerna underhölls männen  av kvinnorna med lustspel 
och sång. Pianot har sedan renässansen varit ett viktigt instrument för kvinnor i finare 
familjer, och de tycks spela både för familjens nöjes skull, och på konserter. Det tycks här ha 
varit viktigare hur kvinnorna såg ut när de spelade instrument än hur det lät, och en dekorativ 
dotter vid klaveret symboliserade välstånd i familjen. Här förknippades pianot starkt med 
kvinnlighet och måttlighet, kvinnan skulle ”inte glänsa, utan röra och förhöja”. Under den 
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senare delen av 1800-talet och kring sekelskiftet började alltfler kvinnor spela 
stråkinstrument, och under 1900-talet har det steg för steg blivit vanligare att se kvinnor spela 
på alla typer av instrument. 
!
Det har alltså alltid funnits kvinnor som musicerat, men ofta på andra arenor än männen. 
Fäbodmusik är ett unikt exempel från Sverige, något som tydligt skiljer sig från kvinnors 
musicerande i samhället genom dess ljudstarka karaktär. Barnvisor är något annat som 
kvinnor har sysslat med, och tidigt fick möjlighet att komponera och ge ut. Ett till område 
inom musiken som varit något mer öppet för kvinnor är yrket musiklärare (Öhrström, 1989; 
Green 1997). Ett tydligt exempel är den franska pedagogen Nadia Boulanger, som jag läser 
om i Natur och Kulturs musikhistoria (2007) Redaktör Erik Kjellberg, professor i 
musikvetenskap, benämner henne som ”det tonala världsspråkets härförare”, och hon 
utbildade ”åtskilliga betydande tonsättare från olika länder” (Kjellberg, 2007, s.637). 
!
Att vissa saker inte passar sig för kvinnor har dock inte hindrat alla, det har alltid funnits 
kvinnor som spelat musik som inte ligger inom ramen för ”kvinnligt”. Det har genom 
historien funnits kvinnor som har t.ex. varit spelmän, som antingen under egen namn eller 
under manlig pseudonym komponerat musik, dirigerat och spelat ljudstarka instrument. 
(Öhrström, 1989) Detta har blivit mer väldokumenterat under 1900-talet, även om kvinnor 
tenderar att försvinna ur musikhistorieskildringarna. Marie Selander, musiker, pedagog, och 
författare till boken Inte riktigt lika viktigt; om kvinnliga musiker och glömd musik (2012), 
beskriver undersökningar som visar att kvinnors musicerande varit betydligt vanligare än hur 
det framställs i litteratur om populärmusik. 
!
Under 1900-talet har musicerande kvinnor mötts av kritik i media, och nedsättande 
kommentarer var vanligt i tidningar och reportage om kvinnliga musiker. Krönikor som ”Why 
women musicians are inferior” (”Varför kvinnliga musiker är sämre”), artiklar om 
instrumentalister som behandlar deras BH-storlek och benämner dem som pinuppor snarare 
än kompetenta musiker (Selander, 2012.) Selander berättar även om egna erfarenheter i sin 
bok, att hon som banbrytande kvinnlig musiker själv träffat många kvinnor som berättar  om 
hur viktiga förebilder Selander och hennes band var, ändå finns de inte med när 
historieböckerna skrivs. Hon ifrågasätter att det bara är män i 60-årsåldern som vill se sin 
historia spelas upp igen, och undrar var hon och de andra kvinnliga musikerna har försvunnit i 
musikhistoriebeskrivningarna. Lilliestam (2006) skriver att det främst är män med en viss 
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social bakgrund och utbildning som skrivit musikhistorien, och att det naturligtvis har 
påverkat urvalet.  
!
Så hur ser statistiken idag ut? Antalet musicerande kvinnor är svårt att bedöma, men 
populärmusiken idag är tydligt mansdominerad. Föreningen jämställd festival 
(www.jamstalldfestival.se) har räknat antalet manligt respektive kvinnligt dominerade akter 
på 25 av Sveriges största festivaler sommaren år 2013. 77% av akterna är mansdominerade 
akter. (statistiken är publicerad 8:e oktober 2013). Musiklivet på festivalscenerna är alltså inte 
jämställt om vi räknar antalet musiker.   
!
Selander (2012) har grävt fram lite statistik som visar att år 2011 på fem av Sveriges 
folkhögskoleutbildningar ”med hög status” var andelen kvinnliga instrumentalister ca 10%. 
På sång däremot är kvinnor dominerande på i stort sett alla utbildningar. Lilliestam (2009) 
presenterar statistik om tonsättare och musikskapare, och visar att 2009 var mellan 10-20% av 
medlemmarna i SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik), Föreningen 
Svenska Tonsättare och STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) kvinnor. Han 
skriver även att kvinnor är i minoritet bland musikskribenter, och att journalistiken idag 
speglar en manlig syn på musik utan att det problematiseras. Han skriver att detta i sin tur 
visar sig genom urvalet av artister, hur språket används, vad som uppmärksammas och hur 
olika musikformer värderas. Detta är intressant med tanke på att det ofta är manliga 
musikjournalister som skriver musikhistorielitteratur. 
!
Idag är debatten om normer i musikbranschen på tapeten, och diskuteras av flera 
organisationer (till exempel Equalizer, http://equalizer.se; Jämställd festival, http://
jamstalldfestival.se; Rättviseförmedlingen, http://rattviseformedlingen.se) som får mycket 
utrymme i media. Det har även börjat ifrågasättas hur kvinnliga musiker har kunnat försvinna 
nästan helt ur facklitteraturen, och undervisning i musikhistoria. Böcker som Öhrströms 
(1989) och Selanders (2012) och en rad utländska forskares, framför allt amerikanska, 
behandlar ämnet kvinnor i musikhistorien, dokumentärfilmer om kvinnliga musiker genom 
historien blir allt fler. De visar på en rad musicerande och komponerande kvinnor genom 
tiderna som har försvunnit ur historieskildringar. Även konsten och teatern har genomgått en 
liknande utveckling. Vanja Hermele är genusvetare, och föreläser om jämställdhet i konstens 
värld:. I Hermeles egen blogg skriver hon om hur kvinnliga dramatiker som vars pjäser 
spelades för fulla hus under 1800-talet mystiskt glömts bort i historieskildringarna. Hon 
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ifrågasätter det faktum att det i slutet på 1800-talet spelades mer dramatik på Dramatens stora 
scen som var skriven av kvinnor, än vad det görs nu i början på 2000-talet. ”Ändå är det 
historien som antas motivera dagens ojämställdhet.” (Hermele, 2010, 30:e nov). 
!
En annan intressant aspekt hon tar upp på området är begreppet kvalitet, som är ett argument 
som ofta används som en ursäkt för att rättfärdiga ojämställdhet i musiklivet, något jag även 
läser om på Jämställd festivals hemsida (www.jamstalldfestival.se). Hermele skriver om 
mystifierade begrepp som ingen riktigt kan definiera, och att konstnärlig kvalitet är ett av 
dessa begrepp.”Kammarck Minnich menar att mystifierade begrepp får sin betydelse genom 
felaktiga generaliseringar och cirkelresonemang. Felaktiga generaliseringar betyder att ett 
fåtals vita mäns erfarenheter ses som representativa för mänskligheten, som allmänmänskliga, 
generella till och med universella” (2009, Hermele, 14:e december). Hermele skriver även om 
cirkelresonemanget kring kanon och kvalitet, att endast det som har tillräcklig kvalitet upptas 
i kanon, och endast det som är upptaget i kanon har kvalitet, samt att samhället idag mer och 
mer bryter med den kanoniseringsprocess som har exkluderat kvinnor. !
Berge (2011) skriver om problematiken med att historien exkluderar kvinnors berättelser, och 
sammanfattar en diskussion om andelen kvinnor i läromedel med ett konstaterande: 

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att läroböckerna i historia ger flickor få exempel på 
positiva bilder av framgångsrika kvinnor. När läroböckerna dessutom i de flesta fall osynliggör 
kvinnors kamp för rättvisa villkor genom historien liksom kvinnors arbete i både krigs- och 
fredstider är det svårt för flickor att identifiera sig som en grupp som haft betydelse i historien” 
(s.170, Berge, 2011)  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4. Metod 
!
I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod, hur jag gått tillväga för att genomföra min 
studie, diskuterar reliabilitet och validitet, samt presenterar informanter och litteratur till min 
läromedelsanalys.	


4.1 Val av metod 
Mitt val av ämne är stort och komplext, och jag insåg tidigt att det inte finns någon absolut 
sanning i hur lärare kan eller bör arbeta med jämställdhet i undervisning i musikhistoria. Jag 
var intresserad av hur lärare tänkte kring ämnet, och ville göra en bred studie där jag fick flera 
olika perspektiv, gärna i olika stadier i utbildningsväsendet. Kvantitativ forskning var inte 
aktuellt, eftersom jag ville prata med pedagoger som undervisar i ämnet för att förstå vilka 
olika faktorer som påverkar dem i det ämne jag valt att undersöka. Intervjuer verkade därmed 
som det val som låg närmst till hands för att nå mina önskade resultat, vilket gjorde att valet 
föll på att jag skulle göra en kvalitativ intervjustudie.  
!
När jag förberedde mig för intervjuerna insåg jag att jag hade fördomar om hur 
facklitteraturen i ämnet såg ut, baserade på litteratur jag läst till denna studie, samt litteratur 
jag läst i min utbildning. Jag valde därför att komplettera den kvalitativa intervjustudien med 
en väldigt begränsad läromedelsstudie, för att få en översikt över hur innehållet i några av 
böckerna såg ut. 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju 
Vad som kännetecknar kvalitativa intervjuer är att det inte finns ett strikt manus, de kan ses 
som ett samtal med frågor från både intervjuare och informant, så att en relation skapas 
mellan de båda parterna. De allra viktigaste frågorna i den kvalitativa intervjun är öppna, för 
att informanterna själva ska kunna formulera sig kring detta. Detta skriver Robert K Yin, 
forskare och författare, i sin bok Kvalitativ forskning från start till mål (2013) (Qualitative 
research from start to finish, 2011). 
!
”En forskare som genomför kvalitativa intervjuer försöker förstå deltagarens värld” (Yin, 
2013, s.139). Detta var mitt mål när jag genomförde intervjuerna, att försöka sätta in 
informanternas svar i en kontext av det som berättades för mig om dennes tankar och 
förutsättningar. Begreppet ”livsvärld” är något Steinar Kvale, professor i 
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utbildningspsykologi, och Svend Brinkmann, professor i allmänpsykologi och kvalitativa 
metoder, skriver om i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Begreppet handlar om hur 
människan uppfattar sin egen omgivning, och hur det är viktigt att ställa frågor om 
informantens bakgrund och nuvarande arbetssituation för att förstå just vilken kontext svaren 
kommer ifrån. 
!
Jag försökte i mina intervjuer få till en känsla av ett samtal, även om mina frågor ställdes i en 
ganska strukturerad form för att inte missa något viktigt. Informanterna svarade på frågona 
med sina egna ord, och kom ofta in på intressanta sidospår, något som gjorde att min kunskap 
om dem och om ämnet växte.  

4.2.1 Val av informanter 
Eftersom ämnet för min studie handlar om musikhistoria, var det självklart att jag skulle ha 
informanter som på något sätt undervisade i musikhistoria. Yin (2013) pekar på vikten av ett 
brett spektrum av informanter med olika bakgrund, gärna som kan ge motstridiga data eller 
synpunkter. Jag strävade i min studie efter en bredd hos mina informanter, åldersmässigt, 
könsmässigt och arbetsmässigt. Helst ville jag att de skulle arbeta med musikhistoria på olika 
sätt och i olika delar av skolväsendet. Jag ville därför intervjua en grundskollärare, en 
gymnasielärare i kursen ”kulturhistoria” (som inbegriper musikhistoria), samt en lärare i 
ämnet ”musik och samhälle” på musikhögskolan. Min egen inriktning på musikhögskolan, 
rockmusikprofilen, handlar mycket om ensemble, och jag var nyfiken på hur 
musikhistorieämnet smyger sig in på de kurserna. Det finns krav på mig som lärare i 
ensembleämnet att ha musikhistorisk kunskap kring de genrer jag undervisar i, eleverna 
kommer genom ämnet i kontakt med musikhistoriska förebilder från olika epoker och och 
genrer. Jag ville därför även intervjua en gymnasielärare i ämnet ensemble, gärna en som gått 
en liknande utbildning som jag själv. 
!
Till slut föll valet på fyra informanter som matchade mina önskemål. Till min glädje svarade 
alla fyra ja, och jag fick det urval av informanter som jag önskade till min studie. 

4.2.2 Presentation av informanter 
Håkan Lundström, är professor i Musik och Samhälle. Han är utbildad i musikvetenskap, och 
har alltid, som han uttrycker det, ”spelat för eget nöjes skull”. Efter ett par år som gitarrlärare 
blev han istället anställd som lärare i musikhistoria på dåvarande lärarutbildningen i musik, 

Sida !  av !17 54



SÄMUS, 1976. Undervisade i ungefär tio år, först i jazz- pop- och folkmusikhistoria, sedan 
hela ämnet musikhistoria, och blev senare rektor på musikhögskolan. 1997 blev han rektor för 
”konstnärliga området” i Malmö, som sedan döptes som till konstnärliga fakulteten, där han 
slutade årsskiftet 2012/2013. Under hela tiden som rektor han han fortsatt att undervisa i små 
kurser, för att. som han själv beskriver det, träffa nya studenter, och hänga med i ”tidsandan”. 
!
Birthe Schalin, är musiklärare i grundskolan år 1-9. Hon har alltid spelat mycket själv i olika 
former av band och ensembler, främst piano och blockflöjt. Utbildad till musiklärare vid 
SÄMUS från år 1978. Jobbade därefter ett år som lärare på högstadiet i Hässleholm, och 
sedan i Malmö på kommunala musikskolan som lärare i blockflöjt och kör. Från 1991 
kombinerade hon den tjänsten med att arbeta på högstadiet i Kirseberg, för att gå över på 
heltid som högstadielärare i musik 1996-1997, och har arbetat med det sedan dess. 
!
Josefin Knagg, gick samhälle/musik på gymnasiet. Hon har spelat mycket själv, främst piano, 
sång och trumpet. Gick IE Rock med sång som huvudinstrument på Musikhögskolan i 
Malmö, och började parallellt med examensarbetet att jobba på Mega Musik gymnasieskola, 
främst som sång- och ensembleledare. Det gjorde hon i drygt tre år, och är nu mammaledig. 
!
Andrzej Ferber, är utbildad pianist på Warszawa konservatorium, och på Santa Cecilia 
konservatorium i Rom. Läste sedan kulturhistoria i Lund. Han är själv aktiv musiker, både 
solo och i olika konstellationer, främst västerländsk konstmusik. Jobbade på musikhögskolan i 
elva år, med studenter på inriktningen IE Piano, samt med musikhistoria på musikerlinjen. 
Började sedan jobba på Heleneholms gymnasium, numera Nya Malmö Latin, i piano, kör och 
musikhistoria, som numera är inbakat i ämnet kulturhistoria. 
!
I löpande text benämner jag informanterna vid deras efternamn. 

4.3 Läromedelsstudie 
Ammert (2011) beskriver att läroboken har, och framför allt har haft, en stark ställning i 
Sverige, och att svenska ungdomar har stort förtroende för läromedel. Han beskriver även att 
läroboken har stort inflytande på undervisningen och undervisningens innehåll, för de lärare 
som använder sig av läroböcker som läromedel. Jag har delvis använt mig av en analysmetod, 
som jag hittade i kapitel 7, Jämställdhet och kön, i Ammerts (2011) bok, skrivet av Britt-
Marie Berge. 
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!
4.3.1 Val och presentation av litteratur i läromedelsstudie 
Eftersom jag ville göra en ytterst liten och avgränsad läromedelsanalys för att komplettera 
min kvalitativa intervjustudie gjorde jag ett snabbt urval på tre böcker, som alla hade relevans 
för mitt fokusområde, 1900-talets populärmusik. För att börja från början i det som brukar 
presenteras som ”Rockhistoria” eller ”Populärmusikhistoria” valde jag att börja med bluesen. 
Jag valde boken The Story of the Blues av författaren Peter O.E. Bekker (1997), en kort bok 
på 64 sidor, som handlar om just bluesen, dess rötter och dess utveckling, en bok som jag 
själv använt i planering av undervisning. 
!
Nästa bok jag valde var Jazz: musik, människor, miljöer, av författarna Jan Bruér & Lars 
Westin (2006), en bok som enligt baksidan numera är ”klassisk”. Den första upplagan kom år 
1974, och är den femte reviderade upplagan av boken. Den ”förmedlar på minimalt utrymme 
maximalt om en hundraårig musikhistoria”, enligt baksidan på boken, och där står även 
”Boken kan användas såväl inom den högre musikundervisningen som i studiecirklar och 
självstudier”. 
!
Den tredje boken jag valde var Populärmusikens historia, skriven av Christina Israelsson & 
Kenneth Sundling (1995), som är en kortfattad historia över utvecklingen av ”framför allt den 
del av populärmusiken som har den amerikanska rockmusiken som grund”, som det står på 
baksidan. Boken är tydligt profilerad som lärobok, i slutet ges förslag på arbetsuppgifter och 
diskussionsunderlag. Denna bok valde jag att fördjupa mig lite extra i, eftersom den spänner 
över ett större område än de andra, och utger sig för att fungera som ett läromedel. 

4.4 Avgränsning 
Ett arbete på 15 högskolepoäng innebär sina begränsningar. Mitt ämne, som inbegriper både 
historia och genus, skulle kunna bli otroligt omfattande, och jag har därför avgränsat mig, 
först i mina forskningsfrågor, i mitt tillvägagångssätt, i min analys, och i resultatdiskussionen. 
!
Jag ville i mitt arbete göra en översikt över 1900-talets populärmusikhistoria. I min definition 
av 1900-talets populärmusik inkluderar jag alltså både Israelssons och Sundlings (1995) 
beskrivning och de stilar som var föregångare, t.ex. jazz och blues. 
!
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Mitt val att göra en kvalitativ intervjustudie krockar också lite med min tanke att få en bred 
bild av hur lärare tänker kring ämnet. Jag har i min studie intervjuat enbart fyra lärare, vilket 
innebär att mitt resultat blir en förenklad bild av hur gruppen musiklärare tänker i ämnet. 
Också detta är en medveten avgränsning. För att komma ned en aning på djupet och förstå 
tankebanorna hos mina informanter kring det komplexa ämnet beslöt jag mig för att avgränsa 
mig till fyra informanter. Även läromedelsstudien var starkt avgränsad, utformad så att den 
inte skulle ta så mycket tid av studien, men ändå ge mig en översiktlig bild av hur 
facklitteraturen på området såg ut. Tre böcker, väldigt förenklat analyserade, ger mig just en 
förenklad bild över hur området ser ut. 
!
I analysen och resultatdiskussionen har jag bara tagit upp det jag ansett vara allra viktigast för 
min studie, och det finns möjlighet för långt mer djupgående och analytiska diskussioner 
kring det jag valt att presentera, i en annan mer omfattande studie. 

4.5 Genomförande 
Jag började min insamling av empiri med att läsa på om styrdokument och skollagen, för att 
hitta områden som i lärare måste förhålla sig till, som rör ämnet musikhistoria, och som rör 
jämställdhet. Jag satte mig även in i tidigare forskning på samma området, samt texten 
”Forskarens etik” som jag hittar på Centrum för forsknings- och bioetiks (CODEX, som 
Vetenskapsrådet ansvarar för) hemsida (2013, 23 Oktober, http://www.codex.vr.se/
forskarensetik.shtml). Texten behandlar outtalade och uttalade normer, och hur man bedriver 
forskning enligt god sed. Jag formulerade därefter ett antal intervjufrågor, samt ett antal 
följdfrågor vilka finns bifogade som bilaga till denna studie. Frågorna formulerades för att 
vara öppna, och att de inte skulle kunna uppfattas som partiska eller ledande. 
!
Jag valde att låta informanterna fundera över ämnet innan jag skulle intervjua dem, och 
berättade därför om min studie antingen i telefon eller via e-post innan intervjutillfället. Vid 
intervjutillfällena hade jag dessutom anpassat intervjufrågorna till den som skulle intervjuas. 
Jag höll mig till mina formulerade frågor, och ordningen i dessa, utom vid något enstaka 
tillfälle då informanten själv tog upp ett ämne som kom senare i min frågeordning. 
Intervjuerna med informanterna hölls utan några större störningsmoment, jag bedömer att de 
små störningar som inträffade har haft ingen, eller ytterst marginell, påverkan på 
informanternas svar. Alla fyra intervjuer hölls inom loppet av en vecka, och därefter påbörjade 
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jag arbetet med att transkribera, alltså skriva ned i text ordagrant, intervjuerna samt att 
analysera dem. 
!
Vad gäller litteraturdelen läste jag helt enkelt böckerna och samlade statistik och analyserade 
under vägen med hjälp av en analysmetod från boken Att spegla världen: läromedelsstudier i 
teori och praktik, läs mer i kapitel 4.8. 

4.5.1 Dokumentationsverktyg 
För att dokumentera intervjuerna använde jag mig av en diktafon av märket Zoom H2, som 
jag haft i flera år och känner till mycket väl. Ljudkvaliteten blev god och jag hade inga 
problem att höra vad informanterna svarade på mina frågor. Med mig vid intervjutillfället 
hade jag även med mig min dator, där jag ibland skrev upp stödord, med vad informanterna 
sade och mina egna tankar kring detta. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
För att min studie skulle bli så vetenskapligt korrekt som möjligt beslutade jag mig för att 
följa Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer, som bygger på fyra 
”huvudkrav”. Speciellt krav nummer 1, ”Informationskravet: Forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” kom att få betydelse i min 
studie, då jag läst i en tidigare C-uppsats vid namn Vad har genus att göra med musik och 
identitet?, skriven av Erica Enbäck & Matilda Lidström (2006), att liknande syften hållts 
hemligt. Vetenskapsrådets huvudkrav nummer ett specificeras i en regel som inleds med 
följande text: 

”Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 
skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 
deras villighet att delta.” 

!
Jag gjorde bedömningen att denna forskningsetiska princip vägde tyngre än att informanterna 
eventuellt kunde påverkas av information de fått i förhand. Jag valde därför att låta 
informanterna innan intervjun få reda på att intervjun skulle komma att handla om genus, och 
hur de arbetar med jämställdhet i musikhistorieundervisningen. Informanterna hade således 
möjlighet fundera lite kring ämnet innan de träffade mig.  
!
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Konfidentialitetskravet som innebär att alla medverkande i undersökningen skall ges största 
möjliga konfidentialitet, krav nummer tre i Vetenskapsrådets etiska principer, var också en 
fråga jag tog ställning till. Mina informanters personliga uppfattningar om ämnet reflekteras 
av deras tidigare yrkesliv, och för tydlighetens skull tyckte jag att det vore bra att använda 
informanternas namn i studien. Jag frågade varje informant efter intervjun huruvida de ville 
att jag skulle fingera deras namn, samtliga svarade att deras namn kunde skrivas ut. 

4.7 Reliabilitet och validitet 
En kvalitativ intervju handlar alltid om ett visst mått av tolkning, eftersom det är forskaren 
som samlar in, tolkar, analyserar, samt placerar in analyserna i ett sammanhang. Det gäller då 
att validera så många påståenden i studien som möjligt för att stärka arbetets validitet, alltså 
att arbetet undersöker det som är avsett att undersökas på ett korrekt sätt (Yin, 2013). 
!
I min studie har jag endast intervjuat fyra informanter, vilket naturligtvis påverkar 
realibiliteten, tillförlitligheten, på mitt arbete. Intervjuerna har varat i ca 30 minuter per 
informant, vilket inte heller det ger en väldigt djup bild av deras tankar kring ämnet. Alla fyra 
är verksamma i skolans värld, en värld jag själv är väl insatt i, vilket ger mig en viss förståelse 
för informanternas livsvärldar. Mina informanter har, som jag beskrev i punkt 4.6, känt till att 
min studie skulle handla om jämställdhet/genus och musikhistoria. Detta medvetna val har 
med stor säkerhet påverkat informanternas svar, eftersom de haft en chans att tänka igenom 
ämnet först. Jag har valt att utgå ifrån att informanterna trots detta återger sin verklighet och 
sina tankar kring detta på ett ärligt och trovärdigt sätt, så att studien kan byggas kring deras 
svar.  
!
Min läromedelsstudie är väldigt översiktlig, jag har sett den främst som ett stickprov, för att få 
en liten uppfattning om hur könsfördelningen i facklitteratur och läroböcker ser ut, för att inte 
göra felaktiga antaganden. Informanternas svar, och även annan forskning (se kap. 3.2.3) 
tyder på att majoriteten av litteraturen på området liknar den i min läromedelsanalys. 
!
Jag är ett barn av min tid, genus är en fråga som är på tapeten just nu, och jag har både jobbat 
med jämställdhetsprojekt samt läst mycket på området innan jag började forska. Jag har därför 
en förförståelse vad gäller genus och jämställdhet, som naturligtvis påverkar mina analyser av 
informanternas svar. Dessutom, genusforskningen är ständigt i förändring, och är idag en stor 
del av samhällsdebatten. Mina informanter är av olika generationer, och synen på och 
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förförståelsen kring orden genus och jämställdhet kan skilja sig åt. Informanterna arbetar i 
olika stadier av musikutbildning, vilket jag medvetet valde för att få en översikt över hur 
lärare i olika delar av utbildningsväsendet tänker. Detta innebär att informanterna har helt 
olika förutsättningar och olika grader av specialisering i ämnet, vilket naturligtvis även det 
påverkar deras svar. Detta ser jag dock även som en fördel för min studie, för att få ett så brett 
spektra som möjligt på åsikter, tankar och funderingar kring detta. 

4.8 Bearbetning och analys 
När vi ska omvandla det talade språket till skriftspråk måste vi ta ställning till flera saker. 
Kvale (2009) skriver att analysprocessen börjar redan här. Jag menar emellertid att analysen 
delvis har börjat redan innan dess, i intervjusituationen, då jag som intervjuare analyserar i 
stunden genom att följa upp vissa trådar extra noga, byta ämne, och modifiera mina frågor och 
ordningen på dessa i intervjusituationen. Jag transkriberade alla intervjuer ord för ord, med 
undantag för vissa hummanden och när jag och informanten pratade samtidigt och jag inte 
kunde utläsa vad som sades. Sedan gick jag över till att analysera vad som sades, och hur det 
sades.  
!
Yin (2013) beskriver analysens 5 faser: Sammanställning, Demontering, Remontering, 
Tolkning och Slutsatser.Jag började med att sammanställa mina intervjuer, och de böcker jag 
läst. Sedan gick jag över till demonteringsfasen, där jag hittade teman i de olika intervjuerna 
samt färgkodade dessa. Jag plockade sedan ut det jag tyckte var mest relevant för min studie, 
och remonterade dessa under temarubriker, samma teman som jag hade färgkodat. Nu gick jag 
igenom citaten, och gjorde dem i vissa fall mer läsbara, hela tiden med avsikt att inte 
förvränga det som sagts, utan att förtydliga, med hjälp av tonfall och sammanhang. Jag tog till 
exempel bort vissa hummanden och pauser, som gjorde att citaten blev svårlästa och inte 
tillräckligt tydliga. Detta är en form av tolkning. I vilken ordning och under vilka rubriker jag 
placerade de citat och de resonemang jag presenterade är också en form av tolkning jag 
gjorde. 
!
När det gäller läromedelsstudien använde jag mig delvis av en analysmetod som 
presenterades i Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik i kapitlet 
”Jämställdhet och kön” skrivet av Berge (2011). För att studera böckerna ur ett 
jämställdhetsperspektiv ville jag använda en analysmetod som var beprövad i sådana 
sammanhang. Deras metod var att ställa följande frågor till de läromedel som analyserades: 
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!
- Blir kvinnor och män representerade i lika stor utsträckning? 
- Hur representeras kvinnor och män i texten? Gör de samma saker? Om ja; är de lika ofta 
representerade? Om nej; vilka grupper förknippas med vilken verksamhet? 
- Värderas kvinnors och mäns aktiviteter med samma respekt? Om nej, finns hierarkier mellan 
olika verksamheter? 
!
Jag ställde följande frågor till böckerna när jag läste dem, framför allt fråga ett, och samlade 
statistik under läsandet. För att inte göra läromedelsstudien för stor fokuserade jag på en av 
böckerna som jag analyserade extra noga, den jag ansåg ha mest relevans för min studie i och 
med att den täckte upp hela den historiska period jag var intresserad av, samt att den 
uttryckligen kallade sig själv för lärobok.  
!
!
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5. Resultat 
!
I detta kapitel presenterar jag resultaten av min studie. Jag inleder med att presentera 
resultaten av min intervjustudie under ett antal sammanfattande rubriker, och avslutar med att 
presentera resultaten från min korta läromedelsanalys. 

5.1 Ämnet musikhistoria och lärarens roll 
Ett bra samlingsbegrepp på hur mina informanter närmar sig sin roll som lärare i 
musikhistoria är ”guide”. De uttrycker att deras uppgift är att ge eleverna referensramar och 
att inspirera till eget sökande av kunskap. Ferber, som undervisar främst i kulturhistoria på 
gymnasienivå, använder just ordet guide. Han beskriver i intervjun att han vill ge eleverna en 
grundkunskap, och visa på struktur och utvecklingslinjer. Han berättar också att han inte tror 
på nya metoder som till exempel PBL, problembaserat lärande, där eleverna själva ska leta sig 
fram till kunskap, utan föredrar till en början föreläsningar, för att efterhand låta eleverna 
fördjupa sig efter egna intresseområden.  
!
Schalin, som arbetar i grundskolan, berättar att hon vill att musikhistoria skall vara något 
eleverna får uppleva, hon vill förmedla en bild av en levande historia, att de genom att spela 
och lyssna kan ta del av historien. Hon berättar att hon vill inspirera eleverna till att vilja veta 
mer, och att hon vill ge dem en väg in till ett eget sökande. Schalin betonar i intervjun att det 
hon tycker är viktigast är att visa på utvecklingslinjer, vad som har inspirerat till det som finns 
idag, för att eleverna ska känna ett samband mellan det de själva lyssnar på och historien. 
Lundström, som ju undervisar blivande lärare i musikhistoria på musikhögskolan, vill liksom 
Schalin ge en bild av en levande historia, och att studenterna ska känna att de är en del i 
musikhistorien. Hans primära mål är att studenterna skall kunna förhålla sig till ämnet, och 
sedan kunna välja det de vill ta upp när de själva är ute och undervisar. 
!
Knagg, som ju inte undervisar i musikhistoria på ett traditionellt sett, låter eleverna ta del av 
små avsnitt när de har olika projekt i både den enskilda undervisningen, och 
ensembleundervisningen, som båda är baserade på tidsepoker. Hon beskriver att hon i början 
på ett projekt brukar inleda att berätta om hur musikstilen kom till, och hur det såg ut i 
samhället just då. Hon säger i intervjun att hon tror att man ”får mycket gratis” genom att 
presentera historien bakom musiken. Schalin, precis som Knagg, säger att hon tycker att det är 
intressant att koppla musikhistorien till andra delar av samhället, för att förstå i vilket 
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sammanhang musiken uppstått. Knagg använder sig i sin undervisning av musikhistorien som 
inspiration till sound, och som ett sätt för att få eleverna att reflektera kring hur de spelar, och 
berättar att hon själv tycker att det är roligt att använda sig av det arbetssättet. 
!
Lundström, som har undervisat främst på musikhögskolan där ämnet heter just Musik och 
Samhälle inleder svaret på frågan om hur han ser på ämnet musikhistoria med att han gärna 
hade sett musikhistorieämnet mer integrerat med metodiken. ”Idag känns det som att: 
musikhistorien befinner sig där, och metodiken där, och sen får studenterna själva fixa 
eventuella kopplingar”. 

5.1.1 Tidsbrist 
Brist på tid för förberedelse och planering samt brist på undervisningstid i musikhistoria är 
något nästan alla informanterna blir påverkade av. Jag ställde i intervjuerna aldrig någon fråga 
som handlar om ämnets omfattning vad gäller lektionstimmar och planeringstid, ändå är det 
bara med Knagg som samtalet inte kommer in på det spåret.  
!
Ferber berättar om att ämnet musikhistoria under hans tid på Heleneholmsskolans gymnasium 
har fått mindre och mindre utrymme, och att det nu är inbakat i ämnet kulturhistoria. Detta 
trots att skolan han arbetar på har spetsutbildning, en utbildning med riksintag för lovande 
unga sångare och instrumentalister. Han ger tydligt uttryck för hur illa han tycker om detta, 
eftersom att de då inte hinner prata om viktiga delar i musikhistorien. Schalin återkommer 
flera gånger till att ämnet har väldigt lite tid i hennes undervisning i musikämnet i 
grundskolan, att hon hoppas att den lilla tid som är avsatt för ämnet hinner så ett frö i 
eleverna, så att de själva kan söka sig till kunskap. Hon säger i intervjun att om det funnits 
mer tid hade hon velat fundera på alternativa sätt att presentera historien, istället för att som 
nu gå igenom den kronologiskt. Lundström berättar också att det är som en dragkamp, att man 
inte har så mycket tid till sitt förfogande, och att det är lätt att falla tillbaka på gammalt 
material. I sådana lägen hinner han kanske bara ändra små delar, både för att uppdatera 
materialet, och för att det ska fortsätta vara roligt för honom att undervisa. 

5.1.2 Läromedel 
Alla informanterna gör också eget material, utom Knagg som inte har det som ett naturligt 
inslag i sin undervisning i ensemble och individuell sång. Hon för istället in musikhistoria i 
sin undervisning genom berättande.  
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!
Ferber gör egna stenciler till sina gymnasieelever, och har materialet på Google Drive, som är 
skolans undervisningsplattform på internet. Han berättar att det är både för att spara pengar, 
genom att inte behöva köpa in böcker, men även en satsning på det digitala, att eleverna skall 
uppmuntras till att använda sig av internet som läromedel. Detta material använder han sig av 
för att ge eleverna referensramar, för att senare kunna fördjupa sig med hjälp av internet, som 
han beskriver som världens största bibliotek. Även Schalin pratar om ekonomin som en faktor 
till att hon använder sig av ett eget material, och internet som komplement, och hoppas att 
eleverna ska söka sig vidare med hjälp av det material de får. Schalin beskriver även 
svårigheten i att hålla nere materialets storlek, att hon ständigt jobbar med att försöka få 
materialet att bli så litet som möjligt. 
!
Lundström berättar att han tidigare i sina kurser med musikhögskolestudenter använt böcker 
som kursmaterial med sina studenter. De senaste åren har han haft kortare kurser, och har då 
tillverkat kompendier eller använt sig av powerpoints som studenterna sedan kan ladda ner. 
Han berättar att han ända sedan han börjat gjort eget material, och när jag frågar varför, så 
säger han att han upplever att det är svårt att undervisa på någon annans material. Lundström 
återger en situation där han inte kunde försvara det som stod i kursmaterialet. En kvinnlig 
student ifrågasatte en passage i en kursbok, där det stod att Mozarts hustru inte var honom 
värdig, ”men vilken kvinna skulle vara det?”. Lundström minns det som ett tillfälle då han 
började få upp ögonen för denna typen av problematik. ”Jag kommer fortfarande ihåg när hon 
citerade den här passagen, vilket ledde till att vi omedelbart bytte lärobok”.  
!
Lundström beskriver att han tror att undervisning blir bättre om den som undervisar ”känner 
inifrån” det som den som undervisar tar upp, än om den ansluter till ett färdigt material. Ett 
färdigt material måste ändå förtydligas och förklaras av läraren. Han säger att det är en 
anledning till varför han använder eget material, därför att hans undervisning aldrig är färdig, 
den är ständigt i förändring, både med tiden och på grund av studentreaktioner. 

5.1.3 Elevernas påverkan på undervisningen 
Hur mycket påverkan eleverna har på undervisningen i musikhistoria varierar mellan 
informanterna. Ferber beskriver att han tidigare låtit sina studenter ha inflytande på 
undervisningen, men att de nuförtiden inte har tillräckliga förkunskaper för att kunna påverka 
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undervisningens innehåll. Han säger: ”För mig är det fullständigt ologiskt, jag är anställd och 
betald för att guida dem.” 
!
Schalin berättar att hon själv väljer vad som kommer att tas upp i avsnittet om musikhistoria, 
och att hon därmed inte låter eleverna påverka innehållet i den delen. Knagg låter eleverna 
vara med och påverka i viss utsträckning. I några projekt i ensembleundervisningen får 
eleverna välja låtar själva, antingen utifrån vissa givna ramar eller helt fritt, och eftersom 
historieundervisningen i hennes undervisning grundar sig i låtarna de spelar får eleverna 
indirekt en påverkan på undervisningen i musikhistoria.  Lundström berättar att eleverna 
påverkar undervisningen genom frågor, både under och efter undervisningstillfällena, och via 
hemuppgifter. Studentreaktioner påverkar också hur han lägger upp undervisningen inför 
nästa kurs. 

5.1.4 Upplägg på undervisningen 
Upplägg på undervisningen i musikhistoria är något Schalin funderar kring i intervjun, att hon 
funderar över hur hon brukar undervisa. ”Ibland så funderar jag på att, att man tar 
musikhistoria kronologiskt, (…) då missar man vissa saker.”  Hon säger att ett annat alternativ 
kunde istället vara att utgå från olika rubriker, eller olika stilar, och prata om t.ex. budskap i 
musik, och hitta kopplingar. Även Lundström beskriver att han tycker det är problematiskt 
med en kronologiskt upplagd musikhistoria, men menar att det är ofta så västerländsk 
musikhistoria brukar se ut. Lundström introducerar mig för begreppet ”utvecklingshistoria” i 
vår intervju. Han beskriver problematiken med utvecklingshistoria, att det är många delar som 
inte kommer med i den typen av beskrivning. Utvecklingshistoria är en vetenskaplig tradition, 
som beskriver steg för steg, kronologiskt, hur något har utvecklats. Denna tradition är även 
djupt rotad även när det gäller musikhistoria, något vi kan se i min läromedelsstudien samt 
hos både Lundström, Ferber och Schalin. Lundström kopplar detta till en 
undervisningstradition vid konservatorierna, och säger:  

”Jag tycker väl att det finns en del, rätt mycket bra saker i detta, men det finns också mycket 
som är gammalt och som bygger på vad man kallar för en utvecklingshistoria, att allt 
utvecklas så att säga, och hm, jag kan tycka att det tar lite mycket tid från andra frågor som 
man kunde ha, omkring musikhistoria.” 

!
!
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5.2 Jämställdhet i musikhistorieundervisning 

5.2.1 Var är kvinnorna? 
Alla informanterna uttrycker att män är klart överrepresenterade i den populärmusikhistoria 
som framställs. Den första tanken som alla informanter får är ganska likartad. Knagg uttrycker 
att hon tror att det är främst män det är lätt att hitta information om, och som står som viktiga 
nyckelpersoner i starten av nya genrer, och säger: ”…snackar man blues så är det de här och 
de här snubbarna som man tänker på”. Lundström uttrycker att populärmusikhistorien, 
framför allt från 40-50-talet varit väldigt mansdominerat på idolfronten och bland stilbildarna, 
och att kvinnorna har en väldigt begränsad plats i historiebeskrivningar om den perioden. 
Schalin säger att hon inte funderat så mycket kring att kvinnliga artister är 
underrepresenterade, men att när hon tänker efter så är det ju väldigt få kvinnliga musiker som 
nämns.  
!
Ferber betonar att han tycker det är stor skillnad på populärmusik och konstmusik, och att det 
är ”konst” han vill undervisa om. I konstmusik inkluderar han även jazz, och vissa typer av 
rockmusik, och han säger i intervjun att kvinnor genom hela musikhistorien inte skapat 
konstmusik i så stor utsträckning. Ferber beskriver också, liksom alla de andra informanterna, 
att det finns gott om sångerskor, men säger att när det gäller de som skapat och skrivit musik 
är det betydligt färre kvinnor. Schalin uttrycker sig i liknande ordalag, att kvinnorna inte syns 
i musikhistoriebeskrivningar i så stor utsträckning, och framför allt inte de som varit musiker. 

5.2.2 På litteraturfronten 
Schalin uttrycker sig om hur det ser ut i facklitteratur och läroböcker om 
populärmusikhistoria: ”Man kan ju säga såhär att kvinnliga musiker, är ju inte sådär 
överrepresenterade eller, eller så i material”. När jag frågar varför tror hon att det är delvis på 
att materialet är framtaget av män. Lundström framhåller boken Kvinnors musik av Eva 
Öhrström och säger: ”Och, att hon bestämde sig för att skriva en bok om detta, måste ju 
finnas ett skäl till det, alltså det finns inte att läsa någon annanstans.” 
!
Knagg känner sig osäker på hur det ser ut i litteraturen, hon läser själv inte ofta böcker i ämnet 
utan går oftare på egna erfarenheter och letar på internet för att hitta information om olika 
stilar när hon har olika projekt. Hon säger dock att hon tror att den befintliga litteraturen till 
största delen handlar om män. Lundström pratar i intervjun om tidsandan, att genusfrågan är 
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en fråga som blivit aktuell de senaste åren. Han säger att musikhistorielitteratur ofta bygger på 
den gamla traditionen, och kanske uppdateras något, men att de behåller samma perspektiv, 
och att mycket av det skrivna materialet är ”gammal skåpmat”.  

5.2.3 Anledningar till underrepresentation av kvinnor 
Alla informanterna har också funderingar kring vilka faktorer som gjort att historien ser ut 
som den gör. Ferber, Lundström och Knagg pekar på samhällsstrukturer som stängt ute 
kvinnor från musicerandet, och även från historiebeskrivningarna. 
!
Lundström för ett liknande resonemang, och menar att strukturer i branschen och i samhället 
har stängt ute kvinnor från vissa roller. Han kopplar samman en del i förklaringen till 
frånvaron av kvinnor i musikhistorien med undervisningstraditionen. Han resonerar kring 
utvecklingshistorien, och att man i den västerländska musikhistorietraditionen pratar främst 
om kompositörer, och inte musiker, och att merparten av kompositörerna har varit män, 
framför allt de som varit nyskapande och på så sätt fått plats i historieböckerna. Lundström 
säger också att han inte tror att någon sitter och tänker att de ska utesluta kvinnor i 
historieskildringar, utan att det sker omedvetet. När vi återberättar historien kronologiskt i 
form av utvecklingshistoria med kompositörer och stilbildare missar vi många musiker, både 
män och kvinnor. Lundström säger  då att han inte alltid funderat över detta, utan att han fick 
upp ögonen för det med tidens gång:  

”Jag såg när det gäller detta med just låtskrivare, så såg jag att det, det fanns så starka 
strukturer i systemet, alltså i hela branschen, som gjorde att kvinnorna inte fick plats, att det 
var svårt för kvinnor att få plats överhuvudtaget, så det är egentligen de strukturerna som jag 
vill visa, mera än att lyfta fram kvinnorna” 

!
Ferber pekar i sitt resonemang på att vi levt i ett starkt patriarkat i årtusenden, att kvinnor 
genom alla år fått sämre utbildning, och knappt någon tillgång till konstnärlig utbildning i 
t.ex. musik, som är en förutsättning för att skapa konstmusik. Han resonerar kring olika 
förklaringar till att vi har haft så få kvinnor som skapat musik, och pratar om biologiska 
förutsättningar, att en förklaringsmodell är att kvinnor inte har samma abstrakta tänkande som 
män. Han landar i att han själv inte tror på den förklaringsmodellen, utan att det är samhällets 
påverkan som stängt ute kvinnor. Han säger att det funnits viktiga kvinnliga sångerskor och 
instrumentalister, men att de har varit undantag, men att trenden nu går åt att allt fler kvinnor 
spelar i och med att samhället blir mer jämställt. Att det är först nu som kvinnor behandlas på 
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lika villkor som män. Han avslutar resonemanget med att säga: ”Idag, om man är en stark och 
kreativ individ, så spelar inte genus någon roll.” 

5.2.4 Hur genus utspelar sig i vardagen 
Schalin, Knagg och Ferber berättar i förbifarten hur det ser ut i deras egen undervisning, bland 
eleverna på skolan. Schalin säger: ”Det är inte så att killarna tar för sig och tjejerna står 
bredvid, utan det är väldigt väldigt väldigt mycket på lika villkor.” Knagg ger uttryck för en 
annan upplevelse, och säger: ”Det är jättetydligt hur, hur genus utspelar sig på ett estetiskt 
rockgymnasium”. Ferber berättar också hur könsfördelningen på instrument ser ut bland 
eleverna på hans skola, att tjejer oftare tar rollen som sångerskor, men att i instrumentala 
ensembler är tjejer väldigt underrepresenterade. 

5.2.5 Att arbeta med jämställdhet i musikhistorieundervisning 
Alla informanter är alltså eniga i att kvinnor oftast är underrepresenterade i 
musikhistorieundervisning och i fack- och läroböcker. I facklitteratur på området och i de 
böcker jag studerade ser det liknande ut. De kvinnor som återfinns i historieskildringar är 
främst sångerskor. Hur kan lärare arbeta med detta underlag, och samtidigt låta eleverna 
utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt? Informanterna 
har ingen samstämmig bild av hur detta kan och bör göras, utan har olika tillvägagångssätt. 
!
Traditionen i musikhistoria är stark, och ett sätt som informanterna arbetar med ämnet 
jämställdhet och musikhistoria är att inte arbeta med det alls, medvetet eller omedvetet. 
Två av fyra informanter uppger i intervjuerna att de inte arbetar med ett 
jämställdhetsperspektiv när de undervisar i musikhistoria. Ett annat sätt att jämna ut 
obalansen i musikhistorien är att resonera att historien inte påverkar eleverna såpass mycket 
att den är viktig att ta upp på lektionerna. De menar att det istället går att visa på viktiga 
kvinnliga förebilder från dagens musikscen. Alla informanterna uttrycker tankar i de här 
banorna. Ett tredje sätt är att visa en utvecklingshistoria så som den traditionellt beskrivs, men 
att problematisera bristen på kvinnliga musiker. Bara Lundström arbetar aktivt med att 
problematisera könsfördelningen i musikhistorien med sina elever. Knagg berättar att hon 
gjort det vid något tillfälle, men att det blivit känsligt, och att hon föredrar att arbeta med 
jämställdhet på andra sätt. 
!
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De kvinnliga pedagogerna har möjlighet att själva förebilda, och agera kvinnliga förebilder. 
Knagg arbetar mycket med att förebilda själv, hon säger att hon vill visa att ”på något vis att 
vi äger den musiken också.” Ett till sätt är att aktivt jämna ut obalansen, genom att presentera 
fler historiska kvinnliga förebilder än vad som traditionellt görs. Knagg nämner att hon ibland 
tänker att det gärna får vara personer av båda könen när hon berättar om starten av en genre, 
och att hon väljer låtar delvis utifrån det. Lundström arbetar också delvis på det sättet, men 
ännu mer med att lägga till egna stycken om kvinnornas musik när de inte fått plats i den 
traditionella undervisningen i musikhistoria. 
!
Schalin funderar i intervjun över hur hon kan jobba med detta så att det inte verkar påklistrat: 
”inte det att nu ska jag liksom lägga en genusaspekt på det här, hör ni ni, utan att det kommer 
fram liksom, lite naturligt.” Schalin säger att hon får skylla sig själv, att hon säkert hade 
kunnat hitta fler kvinnliga exempel om det funnits mer tid, och att hon kanske har blivit för 
bekväm i sin kunskap, men samtidigt uttrycker hon en kluvenhet kring detta, och vet inte om 
hon tycker att det behövs. Hon har själv spelat i ett band med enbart kvinnliga medlemmar 
som spelade trad-jazz, och uttrycker sig kring det: ”Det var kul att man skulle då spela 
killarnas musik och göra ett tjejband och så,”  men att hon då inte upplevde det som om det 
var något konstigt att göra, och säger även ”jag har ju aldrig varit i den här situationen att man 
har fått kämpa eller nånting”. När jag frågar om man då inte behöver problematisera 
könsfördelningen i historien svarar hon:  

”Jag kanske är för naiv där va, men jag har inte känt som om att jag behövde göra det, eller så 
har det varit att den här korta tiden man har till sitt förfogande alltså att, jag har inte funderat 
på det, att göra det helt enkelt, faktiskt.” 

!
Lundström berättar att han på senare tid har problematiserat frågan med 
underrepresentationen av kvinnor på lektionerna i speciella delar av vissa kurser, där det har 
funnits tid har han tagit upp strukturer kring genusfrågorna när det gäller schlager och 
populärmusik. Ibland tas ämnet också upp av elever, och då kan det bli diskussion kring 
ämnet:  

”När jag har Mary Ford till exempel som ju var ganska duktig, så reagerar folk ibland lite 
positivt på det, eller de får höra att en kvinnlig textförfattare till schlager var tvungen att ta en 
manlig pseudonym för att kunna producera, sina låtar och sånt, då brukar folk reagera på det, 
och då får man tillfälle kanske, att snacka lite om det också.” 

!
!
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Knagg tänker på problematiken kring underrepresentationen av kvinnor, och försöker i sin 
undervisning naturligt få in även kvinnliga förebilder. Hon poängterar att det inte är något 
som känns svårt för henne, och att hon inte sitter nitiskt och räknar kvinnor och män, utan att 
detta sker naturligt, i och med att många av hennes egna förebilder är kvinnor. På frågan om 
hon problematiserar underrepresentationen med sina elever svarar hon att hon snarare lyfter 
fram kvinnor än problematiserar varför de inte finns där. ”Det kan ha hänt någon gång, men 
då tror jag att jag står där högröd i ansiktet och börjar höja rösten och flänger med mina armar 
för att det blir så eldigt på något vis”. 
!
I slutet på intervjun frågar jag om Knagg tycker att hon fått tillräckligt med utbildning kring 
detta på musikhögskolan, hur man som lärare kan hantera den här typen av problematik. 
Svaret blir att hon nog minns att de pratat om det någon gång, men för lite. Jag frågar även om 
hon är nöjd med undervisningen hon själv fått på musikhögskolan om kvinnor genom 
musikhistorien, och svaret blir kort och koncist: ”Nej. Det kan jag väl säga med en gång.” 
!
Ferber uttrycker en inställning som skiljer sig från de andra informanternas, och säger tidigt i 
diskussionen om att arbeta med genus i undervisning i musikhistoria: ”Pratar vi om 
musikhistorisk utveckling, eh, då vill jag inte ens höra ordet genustänkande. Varför? Därför, 
för mig så handlar det inte om kön, utan för mig så handlar det om skaparkraft.” Han är tydlig 
med att påpeka att han undervisar om det som han i sitt resonemang kallar konst, och inte 
populärmusik, där han säger att syftet är att underhålla. I sin undervisning säger han att det 
viktigaste är att ge rättvisa åt konstverken, och att det är väldigt få kvinnor som skapat 
konstmusik genom musikhistorien. ”Ska du ge rättvisa åt musikhistorien så måste du beröra 
alla dessa hemskt många män”.  
!
Ferber framhåller i intervjun att det är viktigt med jämställdhet, och problematiserar själv 
underrepresentationen av kvinnor när han undervisar i kulturhistoria, men uttrycker: 
”Däremot, kommer vi till musikhistoria, som jag sa tidigare, skulle jag prata om kvinnor bara 
därför att de är kvinnor, nej. Det är inte rättvist mot konsten.” Han nämner att han själv tillhör 
en underrepresenterad grupp i samhället, och att även han kämpar för jämlikhet, och att den 
kampen är viktig för honom. Han säger att han inte tror att kvinnor är sämre rustade för att 
skapa och skriva musik, och nu när patriarkatet börjar luckras upp tror han att detta kommer 
förändras på naturlig väg:  

”Jag är övertygad om att, kommer den här frigörelsen och jämställdheten fortsätta länge nog 
så blir det nog lika många kvinnliga kompositörer som manliga. Vi är inte där än, så kampen 
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måste fortsätta. Men alltså, min primära, mitt primära bekymmer, det är ge historisk rättvisa åt 
konstverken, inte ens åt kompositören, konstverken. Om du tittar, så de bästa konstverk fram 
till år 2000 är skapta av män, och jag tycker inte det är rätt forum för könskamp.” 

!
I slutet på intervjun frågade jag Lundström om han hade något att tillägga vad gäller ämnet, 
och de avslutande orden på intervjun var:  

”Jag kan väl säga att det är en process, detta, och det, jag, det är olika i olika ämnen hur det, 
hur det utvecklas, hur man tar hänsyn till de här frågorna, och inte tar hänsyn till dem, och det 
är väldigt mycket personberoende, och jag tror att därför så måste man bli påmind då och då 
om att de här frågorna finns. Alla måste bli det.” 

5.2.6 Förhållande till styrdokument 
Knagg berättar att de på hennes arbetsplats ständigt jobbar med styrdokument, och hur de 
skall applicera det på hennes arbetsplats. De har framför allt diskuterat hur de som lärare visar 
upp sig, och agerar som förebilder. Schalin säger att hon i stort sett inte tänker kring 
skollagens och styrdokumenten kring genus när det gäller musikhistorieundervisning, för att 
hon inte har upplevt den befintliga historien som ett problem. Samtidigt berättar hon att hon är 
medveten om att detta finns i styrdokumenten, men att hon kanske inte problematiserat det 
tillräckligt mycket för sig själv. Hon säger: ”Jag har inte tänkt så mycket genusperspektivet 
som jag, som jag kanske borde, och som jag kanske måste göra idag”. 
!
Lundström svarar på frågan om hur han tänker kring styrdokumentens och kursplanernas 
formuleringar om jämställdhet, att han tänker en del kring detta när han planerar sin 
undervisning, och tar till viss del hänsyn till det. Exempel på hur han tänker kring det är när 
han väljer litteratur, så att den inte ”blir ensidig”, som han uttrycker det.  
!
Ferber berättar att han tycker jämställdhet är en viktig fråga, och att det måste problematiseras 
med eleverna i t.ex. samhällshistoria. Däremot, när styrdokumenten säger att han borde tänka 
kring genus i musikhistorieundervisning, uttrycker han irritation över detta. 

”Om du undervisar så tycker jag man måste ge musikhistoriens utveckling rättvisa. Är det 
98,9% män som är stora kompositörer, snacka om män. Att jag ska plötsligt föra in massa 
kvinnor som inte skrev så bra musik som dessa 98,9% män, nej då vill jag inte snacka om 
dessa kvinnor bara därför att nyheten är det att vi måste tänka genustänkande, det tycker jag är 
fruktansvärt. Det gör jag.” 

!
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5.2.7 Hur påverkar musikhistorieundervisning eleverna? 
Schalin vet inte hur mycket undervisningen i musikhistoria påverkar eleverna men säger att 
hon inte vill överskatta sin egen roll i det hela. Hon beskriver att hon ser det mer som att hon 
sår ett frö och att hon hoppas att det inspirerar eleverna till att söka information själva. Hon 
säger också att hon inte har ”tillräckligt bra genusperspektiv” när vi pratar om detta, och att 
hon inte tror att eleverna tänker så mycket på att män är överrepresenterade i 
historiebeskrivningen.  
!
Ferber resonerar här kring skapande och utbildning i musikhistoria. Han säger att han tror att 
om elever får en gedigen musikhistorisk utbildning, insyn i olika kompositionstekniker, så 
kommer den musik de sysslar med att bli rikare. 
!
Lundström inleder sitt svar på denna fråga med ett kort svar: ”Jag tror det påverkar rätt 
mycket”. Han berättar även att han tror att underrepresentationen av kvinnor påverkar 
eleverna, även om han inte vet på vilket sätt. Han berättar att han grundar denna uppfattning 
på bland annat ett experiment han gjorde när instrumentalister fick gå igenom musikhistorien 
med fokus på sitt eget instrument, och att det påverkade elevernas engagemang väldigt 
positivt. Han säger att han därför tror att: ”om man nu kategoriskt utelämnar musik som har 
att göra med kvinnor så kan det inte vara särskilt produktivt ifall man vill entusiasmera 
studenterna.” 

5.3 Urval av undervisningsmaterial 
Det finns flera faktorer som påverkar lärarnas urvalsprocess, när de väljer vad de presenterar 
för sina elever. Lundström berättar när jag frågar om hur han gör sitt urval att urvalsprocessen 
nu ser väldigt annorlunda ut än när han började arbeta. Han har under hela sitt 
yrkesverksamma liv byggt upp en kunskapsbank, via böcker, filmer och annat material, som 
han använder sig av i sin undervisning. I början var det svårt att hitta tillräckligt mycket 
material, nu säger han att problemet är det rakt motsatta, att begränsa sig. I början av 
Lundströms lärarkarriär var det grammofonskivor och rullbandskopior som gällde, medan det 
nu finns helt andra möjligheter. Innehållet i hans undervisning är hela tiden i förändring, säger 
Lundström, och urvalet av det nya innehåll han använder påverkas av saker som händer i 
samhället, och av studentreaktioner. 
!
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Schalin, som också har varit verksam lärare i många år berättar också att hon för länge sedan 
letade efter lektionsinnehåll i olika böcker. Sina egna upplevelser nämner hon också som 
källor, både lyssnarupplevelser och läsupplevelser. Hon reflekterar kring sitt material, och 
säger att hon kanske ta och gå igenom sitt häfte och ”fräscha upp” det som inte är 
”uppfräschat". Hon nämner även tidsandan som en faktor i urvalsprocessen, att det påverkar 
vilka hon lyfter fram.  
!
Lundström säger att det också är till viss del ett personligt urval han gör: ”Det måste ju vara 
att man har nånting i huvudet som man vill (skratt) som man vill ha på det sättet. Och inte vill 
bli styrd.”  Schalin säger på samma tema: ”Sen är det ju personligt urval också, man försöker 
ju inte förmedla något som man själv tycker är segt och tråkigt att lyssna på”. Även Knagg för 
detta resonemang, att hon själv gärna vill tycka om låtarna för att använda dem i 
undervisningen, både hon och Schalin tror att det kan påverka eleverna negativt om de märker 
att läraren inte tycker om musiken som presenteras. 
!
Schalin uttrycker sig först ganska kort och koncist: ”Urvalet är väl att jag försöker hitta 
tydliga exempel och så lite, tunga namn som de nån gång säkert kommer att stöta på.” När 
hon exemplifierar tunga namn i intervjun säger hon t.ex ”när du pratar tidig blues så är det lite 
svårt att inte nämna Robert Johnsson”. Senare i intervjun problematiserar hon även begreppet 
tunga namn, och resonerar kring exemplet Bob Dylan:  

” Dylan.. ja, han är ju rockpoet men han är ju egentligen inte jätte, kanske den stora 
samhällskritiker som vi gör honom till, han har ju egentligen inte riktigt, men där finns ju, där 
finns ju kvinnor som du kunde tagit fram, Joan Baez eller Buffy Saint Marie eller, eller andra 
som, som, det är bara det att det handlar om att knyta det till kända personer, nånting, det, det 
är det jag nog hänger upp mig på.” 

!
Knagg berättar att det är hon ofta inte har all kunskap i början av ett projekt, utan läser sig till 
det när projektet är spikat. Urvalet är alltså direkt kopplat till projekten de arbetar med. Inom 
ramen för projekten finns dock utrymme för låtval, och där väljer hon mycket efter vad hon 
tror kommer gå hem hos eleverna, vad som passar för just den ensemble hon kommer att 
jobba med, och vad som kommer att låta bra. När hon väljer vilka låtar tänker hon på att det är 
bra att eleverna får lite variation vad gäller könsfördelning:  

”Jag försöker, inte som att jag sitter och försöker göra nåt fiftyfifty men att det inte bara ska 
bli i alla fall att tjejerna står och sjunger sådant som killarna har sjungit, jämt, för det tror jag, 
dels att det har varit innan jag liksom, började jobba med ensemblerna, (…) det är väldigt 
mycket manliga grupper, och sångare, som man gör låtar av.”   
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!
Ferber för ett resonemang som delvis liknar Lundströms, men uttrycker till skillnad från 
Lundström att ”utvecklingshistoria” inte är ett problem i hans undervisning. Ferber säger att 
han inte behöver göra ett urval som lärare, det har historien redan skött åt honom. ”Historien 
har sållat bort det som är skit, och historien har bestämt: det här var betydande för vidare 
utveckling, olika konstarter, i det här fallet musik, så jag behöver inte göra något urval.” 
!
Ferber tar Wienklassicismen som exempel, och säger: ”Det räcker att du snackar om Haydn 
Mozart och Beethoven, för det är de som betyder nånting för vidareutvecklingen, och det är så 
enormt, alltså konstnärligt, högre stående än Kuhlaus verk, en tysk som bodde i Köpenhamn.” 
Han påpekar att han tycker att Kuhlau skrev fantastisk musik, men att det inte har någon 
betydelse eftersom han, som Ferber tidigare resonerat kring, inte var viktig för 
vidareutveckling. När jag, eftersom mitt arbete fokuserar främst på 1900-talet och framåt 
frågar om samma resonemang går att applicera även på den delen av historien, där musik 
kunde dokumenteras på ett annat sätt, så säger han att det gäller hela musikhistorien. Från och 
med 2000 säger han att det historiska perspektivet är för kort, när han undervisar om den 
absolut modernaste delen av historien så presenterar han det han själv tycker är bra, men 
poängterar för eleverna att det är inte säkert att hans val är ”rätt”, som han uttrycker det i 
intervjun. 

5.4 Läromedelsstudie 
Jag genomförde även en liten studie av tre böcker., som delvis följde den analysmodell jag 
beskrivit i kapitel 3 (Berge, 2011). Resultaten av detta var att böckerna var klart 
mansdominerade. I alla böcker förekom det en liten andel kvinnor, men i alla tre fallen under 
tio procent. De kvinnor som fanns med var främst sångerskor, och de som var musiker 
framställdes ofta som undantag från regeln, utan att problematisera detta. ”Gruppen visade 
dessutom upp något så ovanligt som en kvinnlig trummis” (s.76, Israelsson & Sundling, 
1995). I slutet av en av böckerna verkar det, mest pliktskyldigt, lagts till en bildtext om 
kvinnors musik. Den berör kort att kvinnor är underrepresenterade i jazzhistorien. Bildtexten 
är tre meningar, av bokens 182 sidor.  
!
I en annan av böckerna problematiseras underrepresentationen inte förrän på sista sidan, där 
förslag på arbetsuppgifter och diskussionsunderlag ges. Där konstateras det: ”Stilbildarna 
inom rock och pop har oftast varit män. Därför innehåller den här boken få kvinnliga namn. 

Sida !  av !37 54



Men populärmusikens historia omfattar förstås också kvinnor. Gör kvinnornas 
populärmusikhistoria! Följ utvecklingen under 1900-talet men koncentrera dig på kvinnliga 
artister och grupper.”. Här vill alltså författarna belysa kvinnornas roll i musikhistorien genom 
att göra en separat, egen historia, som de själva inte guidar utan överlåter till eleverna. 
!
Generellt är det fler kvinnor på bild än hur kvinnliga artister procentuellt är representerade i 
texterna. Kvinnliga artister nämns oftast i förbifarten, medan vissa ”stilbildande” män 
hänvisas till ett flertal gånger i samma text. 
!
!
!
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6. Resultatdiskussion 
!
I detta kapitel kopplar jag samman mina resultat i kapitel 5 med den litteratur som finns 
presenterad i kapitel 3, Teoretisk bakgrund. Jag har under arbetets gång utökat mina 
kunskaper om både jämställdhet i skolväsendet, musikhistorieundervisning i skolans värld, 
och om mina informanters livsvärldar och tankar kring ämnena. Jag har i detta kapitel utgått 
från mina forskningsfrågor som rubriker, och presenterar till dessa ett antal underrubriker, för 
att senare diskutera mer fritt kring ämnet. 

6.1 Hur ser musiklärare på sin roll som förmedlare av 
kulturarv när de undervisar i populärmusikhistoria? 
Ordet guide, som Ferber tar upp, är ett ord som samlar informanternas tanke om sin egen roll 
ganska bra. Schalin, Knagg och Lundström pratar även om att de vill se musikhistoria som 
något levande, och gärna något de vill koppla till undervisningen i musik, eller som i 
Lundströms fall, metodiken i skolan. Detta för att de ska känna att de är en del av 
musikhistorien, eller att musikhistorien är en del av samhällsutvecklingen. Generellt verkar 
utbildningsväsendet tänka alltmer integrerat vad gäller musikhistoria, som i Ferbers fall har 
fått vara en del av ämnet kulturhistoria. Inte minst på musikhögskolan verkar trenden ha 
funnits ett tag, då musikhistorieämnet heter ”Musik och Samhälle”. Hermansson Adler (2009) 
ger stöd för detta, och menar att en god beskrivning visar att ingenting sker av en slump, utan 
företeelser och händelser är viktiga att sätta i ett historiskt sammanhang, och jag håller med. 
Jag tror, likt Knagg och Schalin, att det är bra att känna till historien bakom musiken även när 
man spelar, och att en viktig uppgift hos oss pedagoger är att guida eleverna i valda delar av 
historien. 
!
Ferber nämner internet som världens största bibliotek, Schalin använder sig av internet i 
undervisningen, och både Lundström och Knagg använder sig av internet för att leta fram ny 
information som de presenterar för sina elever. Om eleverna själva med några 
knapptryckningar kan leta fram information om allt, vad ska de då ha lärare till? Svaren som 
informanterna ger är, i stora drag, att de som lärare har en översikt som de kan ge till sina 
elever i form av ett ramverk. Ramverket innehåller utvecklingslinjer så att eleverna kan förstå 
och tolka den information som de tillskansar sig via internet. Jag anser att lärare kan och bör 
guida eleverna till musik de själva kanske aldrig hade hittat, och ge dem nya upplevelser och 
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inspiration, samt utvidga deras kännedom om musikämnet. Detta beskrivs även i kursplaner i 
ämnen som innehåller musikhistoria. (LGR11). 

6.1.1 Utvecklingslinjer och utvecklingshistoria 
Musikhistorietraditionen är som min läromedelsstudie samt mitt resultat visar, väldigt inriktad 
på att beskriva historien som en utvecklingshistoria. Detta är ett vetenskapligt sätt att beskriva 
historia på, och visst är det så att en viktig del av historia är att visa på hur händelser, 
uppfinningar och framsteg leder oss framåt, även i musiken. Ändå finns det de som 
ifrågasätter detta angreppssätt, framför allt att återberätta den kronologiskt. Både Schalin och 
Lundström uttrycker i intervjun att de själva funderat över alternativa sätt att framställa 
historien. Böckerna Retro (Klingfors, 2003) och Kvinnors musik (Öhrström, 1989) är två 
exempel på olika sätt att beskriva musikhistorien på. Retro tar upp historien ifrån 
mikroperspektiv, t.ex. hur utvecklades noter? Hur har dansen påverkat musiken? Detta är ett 
perspektiv som Lundström använder sig delvis av i sin undervisning, att utgå från ett fenomen 
och leta sig tillbaka i tiden, istället för att utgå från de stora epokerna, deras karaktärsdrag och 
banbrytande personer. 
!
Ferber verkar i sina resonemang däremot uppskatta en utvecklingshistorisk skildring av 
musikhistorien. Han berättar att han knappt behöver göra något urval, eftersom historien har 
skött det åt honom, och åt oss alla. Det som finns i kanon är viktigt att berätta om, det som 
försvunnit ur historieskildringarna har gjort det av en anledning. Även Lundström säger att 
han tycker det finns fördelar med denna typ av historieskildring. Detta är även det ett 
intressant sätt att se historien på, som att det urval som gjorts är universellt, och gäller alla. 
Vem är det då som gjort detta universella urval? Är det verkligen resultatet av en process som 
behåller kvalitet och kastar ut skräp, eller är det några personers val av vad som kommit med i  
viktiga böcker och således spritts likt en kanon? De teorier Lilliestam (2009) Green (1997) 
och Hermele (2009) presenterar, att kvinnliga musiker och komponister uteslutits på grund av 
att sitt kön snarare än sin kompetens är tänkvärda. Kanske måste inte det banbrytande vara det 
enda vi undervisar om? Green (1997) reflekterar kring att kvinnliga kompositörers musik 
säkerligen kan demonstrera stildragen i romantiken, punken, eller den tidiga jazzen lika bra 
som de manliga. Behöver verkligen Beethoven ett helt kapitel, om det i sin tur leder till att vi 
fortsätter den selektiva traditionen och fortsätter att till exempel befästa de traditionella 
könsrollerna i musiklivet, som Gannerud (2001) och Lilliestam (2006) beskriver? Samtidigt, 
som Wessmans (2012) citat i slutet på kapitel 3.2.2., så är det inte alla normer vi önskar att 
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bryta. Det är ju genom dessa starka normer och traditioner, att musiker härmar och återskapar 
musik, som gör att vi fortfarande kan spela 1700-talets musik ungefär som vi tror att den lät 
då. Det är en intressant diskussion som jag gärna hade studerat närmare. 

6.2  Hur ser lärares urvalsprocess ut när de väljer material 
till sin undervisning i populärmusikhistoria? 
Som Hermansson Adler (2009) påpekade är historien är full av händelser och personer. Jag 
menar att lärare själva måste ha en gedigen utbildning i ämnet för att kunna göra ett urval, att 
kunna se ramverket, och att välja ut vad som bör presenteras för eleverna. Urvalsprocessen i 
musikhistoria är intressant eftersom den består båda av klingande material och skriftliga 
källor. Lundström pekar på hur urvalet ändrats med åren, när utbudet av klingande material 
blir större blir också urvalsprocessen svårare. Hur väljer man då ur ett sådant massivt utbud? 

6.2.1 Ett personligt urval 
Schalin, Lundström, och Knagg pratar om ett personligt urval som något de gör. Alla tre 
pratar om att de själva gärna vill tycka om musiken, eller tycka att den är intressant att 
presentera för eleverna, för att vilja använda den i undervisningssyfte. Ferber utmärker sig 
tydligt i denna diskussion genom att säga att han inte gör ett urval, historien har skött detta åt 
honom. Jag anser att Ferber för ett intressant resonemang, som jag till viss del instämmer i. 
Problemet är att det är människor som skriver musikhistorien, och därmed är det människor 
som gjort ett urval om vad som genom historien har dokumenterats på olika sätt, och vad som 
hamnat i böcker och läromedel. När en gång ett urval gjorts tenderar det, som Lilliestam 
(2006) skriver, att leva sitt eget liv. Jag menar att alla lärare gör ett personligt urval, följer du 
den gängse traditionen och undervisar enligt traditionell litteratur är det också ett val. 
Speciellt i den senare delen av populärmusikhistorien, där det som Lundström säger är svårt 
att begränsa sig i det enorma informationsflödet, menar jag att ett personligt urval måste 
göras. Intressant är att jag inte kan minnas att jag någonsin diskuterat detta under min 
utbildning. 
!
Det finns en problematik med ett personligt urval. Skolverket bidrar med kunskapsmål, men 
definierar inte särskilt tydligt vad läraren bör ha med i sin undervisning i musikhistoria. Det 
lägsta betyget, E, i kunskapskraven för åk 9 innebär att eleven vid slutet av årskurs 9 måste ha 
viss musikhistorisk kunskap om olika epoker och genrer, samt om musikens funktioner. Vilka 
genrer, epoker eller funktioner är dock upp till läraren. Än så länge finns det inget nationellt 
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prov som mäter kunskaper i musik, därmed menar jag att det i princip är fritt upp till läraren 
att själv besluta om vad som kommer med.  
!
I ämnet historia i skolan har jag själv till största delen haft stöd av en lärobok. Däremot inte i 
musikhistoria. Alla mina informanter uttrycker att de gör eget material till lektionerna. Detta 
innebär att elevernas kunskap kan vara helt beroende av vad läraren tycker är relevant, 
eftersom något läromaterial inte används. Både stoffurval, litteratur och övrigt läromaterial är 
helt upp till den enskilde läraren. Jag menar att om lärare inte har en relevant utbildning i 
ämnet kan konsekvensen bli att eleverna inte får med sig en relevant utbildning i ämnet. 
Detta, anser jag, är problematiskt. Läroplanen går att tolka så att läraren i princip nästan kan 
utesluta t.ex. västerländsk konstmusik, eller andra genrer och inriktningar som hen inte tycker 
om, och istället välja efter smak och tycke, något som Lilliestam (2009) skriver har 
förekommit. Å andra sidan, vad skulle alternativet vara? En musikalisk kanon som alla måste 
följa? Om utvecklingen mot fler nationella prov fortsätter kan det mycket väl hända att en 
sådan kanon uppstår, vem är det så som bestämmer vad som får plats i den? Vad är tillräckligt 
kvalitativt och viktigt för att platsa i den?  
!
Så hur väljer lärare? Vilka faktorer spelar in på valen lärarna gör? Och hur väljer 
läromedelsförfattare och facklitteratur, som ju kan ha en viss påverkan på lärarnas val, hur de 
skall skildra musikhistorien? Varje lärare har sin syn på detta, sin bakgrund, sina historier, sin 
smak. Hur en lärare väljer verkar i mina resultat vara beroende av vad personen anser vara 
”allmängiltigt”, som den känner är viktigt att förmedla vidare i form av ett kulturarv, och 
resten verkar vara smak och tycke. Även elever berörs av urval, när de själva skall göra 
fördjupningsarbeten på området, och får stor nytta av att se hur lärare gjort sitt urval, som 
Hermansson Adler (2009) skriver. Detta anser även jag vara viktigt, så att eleverna får en bild 
av att det finns ett större utbud, och flera sanningar än den läraren presenterar.  
!
Något annat som är intressant är lärarnas egen kunskapsinhämtning. Lärarna har med sig en 
grundkunskap i ämnet musikhistoria, och följer sedan med utvecklingen på egen hand. Knagg 
beskriver att hon sällan läser böcker i ämnet, och Schalin och Lundström berättar att de ofta 
inte hinner ändra i material, och leta där, utan står sig på gamla kunskaper, även om 
Lundström också beskriver att han hela tiden läser. Informanterna verkar emellertid ha god 
kunskap om den absolut senaste biten av musikhistoria, där de presenterar personligt utvalda 
personer de anser vara av vikt. I mitt teorikapitel visar jag att mycket kvinnohistorisk 
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forskning har ägt rum de senaste 50 åren, och att den nu även når musikhistorien (Green, 
1997; Selander, 2012; Öhrström, 1989). Är detta något som når lärarna? Det kommer inte 
tydligt fram i intervjuerna, men jag läser mellan raderna och konstaterar att så nog ofta inte är 
fallet. Bilden av historieundervisning och på vilka grunder urval ska ske, och hur den 
presenterar har ifrågasatts de senaste åren, men kan lärarna med kunskap som har några år på 
nacken skildra historien på ett sätt som motsvarar de nya läroplanerna? Vill de det? Flera av 
informanterna berättar att de knappt har tid att ändra något i sin undervisning till 
nästkommande år, att då tänka sig att de skall sätta sig in i ny forskning kring musikhistorien 
och utveckla sitt material? Då tillkommer ännu en urvalsprocess, då den ”nya” 
historieskildringen ställs mot den ”gamla”. Vad ska bort? Detta är en tidskrävande process, 
som lärare idag att döma av mina intervjuer inte har tid med.  

6.2.2 Personfixering 
 Ett begrepp som jag hittar i litteraturen är personfixering. Flera av mina informanter knyter 
an till detta, i diskussioner som fångar innebörden, men utan att använda sig av själva 
begreppet. Det finns en viss problematik i att låta en person representera en genre. Dels ger 
den en ganska ensidig bild av genren, dels får den personen kanske till viss del en 
överskattning i historieskildringarna efteråt, hur mycket den personen egentligen bidrog till 
t.ex. genrens framväxt. Både Green (1997) och Lilliestam (2009) ifrågasätter detta. Ehn och 
Löfgren (2001) skriver att det ibland i en beskrivning kan vara svårt att fixera den enskilda 
aktören. Hur stort inflytande har egentligen enskilda personer på historien? Förr har det ofta 
varit starka män, kungar och krigsmän som ”förändrade tillvaron” för människor. När 1900-
talets källkritik började göra sig tillkänna började dessa starka aktörer få en mindre plats i 
historieböckerna. Nu var det istället samhällsprocesser som stod i centrum för de som skrev 
historien. Jag tänker att detta äldre sätt har hängt kvar mycket i musikhistoriebeskrivningarna. 
Ofta har det varit en rörelse, och så har en person fått stå som frontfigur i populärkulturen, 
som gränsar till det Lundström beskriver som idolfixering. 
!
Schalin för ett resonemang, om Bob Dylan, att det egentligen är vi andra som ni efteråt har 
skapat en mytbild kring Dylan som en stor samhällskritiker. Men är han verkligen inte 
utbytbar? I min läromedelsstudie refererades Bob Dylan till som representant för en genre ett 
antal gånger, medan andra fick stå i skymundan. Jag menar att bilden av genrens hade blivit 
betydligt mer nyanserade om fler personer hade fått stå som representanter, och att detta hade 
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gynnat elevernas möjligheter att sätta musiken i ett sammanhang, och inte minst - att kunna 
identifiera sig med den. 

6.3 Hur arbetar lärare med ett jämställdhetsperspektiv i 
musikhistorieundervisning? 
I mitt resultat framkommer en tydlig problematik, som alla fyra informanterna berör under 
intervjuerna. Styrdokument och lagar pekar tydligt på att undervisningen skall ”präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv” och att ”eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”. Detta verkar inte vara självklart i 
informanternas undervisning när det gäller musikhistoria, eller facklitteratur, utan som Berge 
(2011) skriver så utelämnas kvinnors historier ofta även i de fall där de borde haft stor 
betydelse. 

6.3.1 Metoder  
I facklitteratur på området är det, som jag beskrev i mitt resultat, långt fler män som beskrivs, 
och de kvinnor som återfinns i historieskildringar är främst sångerskor. Hur kan lärare arbeta 
med detta underlag, och samtidigt låta eleverna utveckla sina intressen utan fördomar om vad 
som är kvinnligt och manligt? Informanterna har ingen samstämmig bild av hur detta kan och 
bör göras, utan har, som jag presenterat i mitt resultat, olika tillvägagångssätt. Två sätt som 
inte är rekommenderade är: att ha det enbart som ett eget kapitel, då visar det extra tydligt på 
hur det avviker från normen (Jalmert, 2006; Green, 1997; Berge, 2011), samt att inte jobba 
med det alls, eftersom det går emot alla styrdokument och beskrivningar om historieämnet. Är 
det en tydlig brist på kvinnor menar jag att det finns framför allt två alternativ om man som 
lärare vill följa styrdokumenten. Antingen problematiserar man det tydligt och direkt kopplat 
till musikhistorien, med jämna mellanrum, med eleverna, eller så jämnar man aktivt ut 
obalansen genom att presentera kvinnliga musiker och musikskapare och kompletterar det 
med att problematisera. 

6.4 Kvinnliga förebilder 
Vad som i praktiken händer när lärare undervisar i en historietradition som bygger nästan 
enbart på mäns berättelser är svårt att definiera. Lundström beskriver hur han inte tror att det 
är särskilt fruktbart för de kvinnliga eleverna, medan Ferber beskriver i intervjun att han tror 
att genus inte spelar någon roll, bara individen är tillräckligt stark. Vad säger litteraturen?  
!
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En rad av forskare (Green, 1997, Selander, 2012, Berge 2011), samt jag själv, för liknande 
resonemang, och pekar på hur viktigt det är med förebilder. Jag tror att det är viktigt med både 
historiska och nutida förebilder. Som jag pekade på i teorikapitlet uttrycker skolverket att 
historia används för att skapa identiteter, och att eleverna skall ges möjlighet att utveckla en 
förståelse för vad kulturarvet betyder för deras identitetsuppfattning och personliga 
utveckling. Knagg nämner sina egna kvinnliga förebilder i intervjun, och jag har mina egna, 
som har påverkat oss att bli de musiker vi är idag. En större mångfald av kvinnliga förebilder 
tror jag är en viktig del i att få en större mångfald av kvinnliga musiker ute på scenerna idag. 

6.4.1 Att arbeta enligt styrdokumenten med jämställdhet 
Läroplanerna talar sitt tydliga språk. Är det skolans ansvar att motverka traditionella 
könsmönster, och att eleven ska uppmuntras att utveckla sina instressen utan förtonar om 
kvinnligt och manligt, då är det i förlängningen lärarens ansvar. Med den teoretiska 
bakgrunden jag läst samt den jag hänvisar till i teorikapitlet och här ovan menar jag att lärare 
för att följa styrdokumenten måste arbeta aktivt med jämställdhet i 
musikhistorieundervisningen, eftersom både dagens musikscen och traditionen i 
musikhistorieundervisning samt litteraturen på området inte är jämställd. Undervisar lärarna 
enligt den befintliga traditionen, som bygger på samhällets mansnorm, riskerar vi att helt gå 
emot skolverket, och befästa könsmönster istället för att motverka dem. Jag hittar liknande 
resonemang i den forskning jag läst på området (Jalmert, 2006; Lilliestam, 2009; Green, 
1997). 
!
Det finns starka traditioner kring traditionell musikhistoria, vissa normer vill vi inte ens bryta. 
Ett vanligt begrepp i dessa sammanhang är kvalitet, och detta pratar Ferber mycket om under 
intervjun. Historien har redan sållat ut det som är kvalitet, på det sättet blir det orättvist mot 
konsten att ”kvotera in” kvinnor. Men vad är kvalitet? Enligt Vanja Hermele är det ett begrepp 
som inte är möjligt att definiera, men som ofta används som argument för att inte jobba med 
jämställdhet i konsten. Är det berättigat? Kanske, det är inte jag rätt person att avgöra. Kanske 
har jämställdheten och genustänkandet i Sverige ”gått för långt”? Är det verkligen rätt att låta 
nya idéer om genus och jämställdhet inkräkta på en tusenårig musikhistorietradition som 
formats med åren? Kan man verkligen integrera jämställdheten i konsten retroaktivt? Ska inte 
lärare få besluta själva om vad de tycker är viktigt att undervisa om, som en del i deras 
professionella kunnande, istället för att låta politiker styra det? Eller är det så att vi är så vana 
vid mansnormen att vi inte längre ser den (Hirdman 1988; Skolverket, 2006), och inte 
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ifrågasätter den historieskildringen och därmed reproducerar samma genusnormer och 
genussystem om och om igen?  
!
Ett sätt att tolka skolverkets styrdokument är att utjämna skillnader, att presentera många olika 
förebilder från dåtid till nu, och se till att balansen är någorlunda jämn köns- och 
instrumentfördelningsmässigt. Jag menar inte att vi måste upptäcka en ny kvinnlig Beethoven, 
men att vi bör fundera över personfixeringen och vad vi egentligen förmedlar med den. Green 
(1997) drar liknande slutsatser. Problematisering, att låta eleverna problematisera hur 
historien har sett ut under guidning av läraren, för att förstå varför historien ofta skildras som 
den gör, och vilken roll genus har spelat i den (jämför med kapitel 3.2.3) är även något jag 
menar bör göras.  

6.4.2 Utbildning och fortbildning av musiklärare i ämnet 
Genus är ett ämne som är väldigt uppmärksammat just nu, som jag tidigare nämnt. Vi matas 
med information från media och rapporter från skolverket om hur ojämställt det är, samtidigt 
som vi fortsätter att reproducera normerna i skolan (Gannerud, 2001). Jämställdhet är en 
kvalitetsfråga (Sandberg, 2006), som lärare bör ta hänsyn till för att vi i slutändan skall få en 
bra undervisning där alla elever kan utvecklas optimalt. Lärare bör alltså i utbildning och 
fortbildning få de redskap som krävs för att arbeta med detta på olika sätt. Naturligtvis kan 
lärare arbeta jämställt och medvetet utan att ha läst genusteorier, men forskning pekar på 
behovet av att sätta sig in i genusforskning för att kunna arbeta i enlighet med skolans 
formuleringar kring jämställdhet. Jalmert (2006) Hedlin (2006) Sandberg (2002) samt 
Gannerud (2001) kommer fram till liknande slutsatser. Idag anser varken jag, flera av mina 
klasskamrater, eller Knagg som nyss gått ut Musikhögskolan i Malmö att vi får tillräcklig 
utbildning i detta. Jag tror att det beror på att våra lärare helt enkelt inte är tillräckligt insatta i 
ämnet för att kunna ge oss detta, samt på den tidsbrist som de flesta lärare verkar lida av. Jag 
tror även att en utbildning i olika sätt att tänka kring urval hade varit nyttig för alla lärare, för 
att medvetandegöra urvalsprocessen och på så sätt närma oss vad vi lärare egentligen vill 
åstadkomma med vår undervisning i musikhistoria. 

6.5 Slutsatser 
Musikhistoria är idag en liten del av musikämnet i skolan, skolans musikundervisning har 
blivit allt mer praktiskt inriktad. Jag menar inte att en undervisning i musikhistoria som är 
fullständigt jämställd, vad det nu är, är den storslagna lösningen på all ojämställdhet i 
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musikbranschen. Jag menar inte heller att det är det enda som är viktigt. Lärare idag arbetar 
under stor press. Allt fler arbetsuppgifter åläggs dem, utan att andra tas bort. Genus är, som 
jag tidigare nämnt vid ett flertal tillfällen, på tapeten nu, och att kräva att lärare sätter sig in i 
genus- och jämställdhetsforskning är mycket att begära. Ändå är det det forskningen pekar 
mot, att vi måste göra för att kunna förstå och därmed arbeta med styrdokumenten. Därför är 
det extra viktigt att arbetet börjar på musikhögskolorna, där blivande lärare bör få verktyg att 
arbeta med jämställdhet även inom musikhistorieundervisning. Det är något de flesta lärare i 
musik kommer möta på ett eller annat sätt, antingen som Knagg i ensemble- och 
sångundervisning, som Schalin i klassundervisning, som Ferber, som arbetar med det 
integrerat med de andra konstarterna, eller kanske som Lundström som undervisar 
musikhistoria kopplat till hur samhället såg ut. Väl ute på arbetsmarknaden menar jag att det 
borde finnas fortbildning både i ämnet musikhistoria och metodik kring detta, så att lärarna 
håller sig uppdaterade kring vad som formar styrdokumenten, så att de som guider själva kan 
bli guidade i detta, och hitta sätt att kunna applicera detta på sin egen undervisning. Framför 
allt en metodik kring att problematisera könsfördelningen i musikhistorien, eftersom detta är 
något de i princip uttryckligen uppmanas att göra enligt läroplanerna.  
!
Detta är något jag anser vara kanske det viktigaste. I mina intervjuer kan jag utläsa, direkt 
eller mellan raderna, att det kommer nya lagar och riktlinjer från skolverket om jämställdhet 
som inte är förankrade i lärarkåren. Jag får intrycket av flera av mina informanter, samt av 
litteraturen jag läst, att pedagoger idag inser att de är obligerade att arbeta aktivt med 
jämställdhet, men att de inte kan eller vill möta de krav som ställs ”uppifrån”. Förutom att 
erbjuda fortbildning måste här även en dialog föras med lärarkåren, så att pedagoger ges 
möjlighet att arbeta med detta utan att det skall kännas krystat eller påtvingat, samt att de 
riktlinjer som tas fram är rimliga för pedagogerna att arbeta med. 
!
Den kvalitativa jämställdhetsaspekten är den rådande i skolans värld, det är alltså inte att 
räkna huvuden som är det viktiga. Innebär det att vi inte behöver fundera över 
musikhistorieundervisningen, och att undervisa om fler kvinnor? Det vore ju kvantitativ 
jämställdhet, och att sätta in fler kvinnor där vore ett brott mot konsten, och kvalitén? 
!
Min slutsats kring dessa frågor är knutet till mina informanters tankar. Lundström beskriver 
att han önskar att eleverna skall känna sig som en del av musikhistorien själva. Det vore ju då 
enligt hans eget resonemang samt övrig forskning kontraproduktivt att osynliggöra kvinnors 
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historier i undervisning i ämnet, något han själv är medveten om. Det som inte får glömmas 
bort i sammanhanget är att genus handlar om uppfattningar om manligt och kvinnligt. Ser 
flickor bara flickor som sjunger, och får höra att de i historien varit betydelsefulla som 
sångerskor men inte på så många andra områden, då är sannolikheten enligt forskningen 
betydligt större att de väljer sång. På så sätt reproducerar vi traditionella könsmönster genom 
att undervisa i en historietradition som bygger på den manliga normen. Jag menar att vi har ett 
ansvar att arbeta med jämställdhet i musikhistorieämnet med våra elever, för att undvika att 
reproducera traditionella könsroller i musik, vilka är begränsande för både pojkar och flickor. 
Pojkar som grupp tror jag kan vinna mycket på att lära sig att hantera och kunna inspireras 
även av kvinnliga förebilder. Att det kvinnliga perspektivet är lika viktigt som det manliga. 
Därför drar jag slutsatsen att lärare i sin undervisning bör, i de fall där det är möjligt, använda 
sig av fler kvinnliga förebilder. Gärna nutida, men nu när flera forskare visat att de funnits 
genom historien, de har bara mystiskt försvunnit ur historieskildringarna, varför inte använda 
sig av dessa starka viktiga förebilder för sina elever? Trots att forskning visar att det är 
nödvändigt för att vi skall kunna motverka de traditionella könsmönster som finns idag, görs 
detta enligt min studie i ganska liten utsträckning idag, men två av mina informanter beskriver 
att de delvis arbetar på det sättet, något som hade varit intressant att studera närmare för att se 
eventuella konsekvenser av detta.  
 
Generellt hade det varit intressant med en större studie i ämnet, som inte är lika översiktlig 
som denna. Det hade varit intressant att undersöka mer kring förebilder, intervjua även elever 
i ämnet, och något riktigt intressant hade varit att ta fram ett material med metoder för hur 
lärare kan arbeta med jämställdhet i musikhistorieundervisning, något som blivande lärare 
hade kunnat utbildas i. 
!
En slutsats man kan dra är att det inte är rättvist mot konsten att kvotera in kvinnor. En annan 
slutsats är att det inte är rättvist mot konsten att utelämna kvinnor. Varför försvåra för 
utvecklingen mot ett jämställt musiksamhälle genom att utelämna kvinnors roll i 
musikhistorien? Kanske är inte dessa önskade slutsatser av lärare i ämnet, eftersom detta 
kräver inte bara att de sätter sig in i ny forskning kring kvinnor i musikhistoria, utan även i 
genusforskning (Lärarförbundet, 2002; Jalmert, 2006; Skolverket, 2006; Hedlin, 2010), för att 
problematisera området med sina elever, något som både uppmuntras och krävs i forskning 
och styrdokument (Ehn & Löfgren, 2001; LGR11; Wessman, 2012). Den västerländska 
konstmusiktraditionen har betytt mycket för musikhistorisk utveckling, och jag menar inte att 
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vi skall utesluta denna ur vår undervisning, där finns idag istället faran att den väljs bort i ett 
personligt urval. Jag menar dock att vi bör bli medvetna om den västerländska 
musiktraditionens personfixering, och problematiken kring att i princip uteslutande undervisa 
om män, med tanke på all forskning om vikten av förebilder att identifiera sig med. 
!
Jag vill avsluta med ett citat, från inledningen i boken Retro: 
”Det är hög tid att överge 1800-talsföreställningen att musikhistorien ytterst har formats av en 
handfull vita, kristna, heterosexuella män som noterat musik. Musikhistorien är mycket rikare 
och mer mångfacetterad än så” (Klingfors, 2003). Jag menar att det är viktigt att komma ihåg 
att det är människors val om vad som skall dokumenteras i beskrivningar av musikhistorien, 
och att de valen sedan lever sitt eget liv, en selektiv tradition som vi som pedagoger hela tiden 
har möjlighet att påverka. När nu denna selektiva tradition tenderar att utesluta halva 
befolkningens röster, borde vi pedagoger lyfta fram något som jag anser allt för ofta glöms 
bort, att: ”History is her story too”.  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8. Bilagor 
!
Intervjufrågor: 
- Berätta lite om din musikaliska och pedagogiska bakgrund? 
- Berätta lite om hur du tänker kring ämnet musikhistoria i skolan! / i din undervisning. 
!

- Hur ser du på din roll som lärare i det här ämnet? Vad är din uppgift? 
- Har du några exempel på.. 
!
- Hur gör du urvalet på vad du förmedlar till dina elever i ämnet? Hur ser din urvalsprocess ut 

när du väljer vad du ska ta upp? 
-  Vad har du använt för källor? 
!
- I vilket utsträckning och på vilket sätt påverkar eleverna urvalet av innehållet? 
!
- Använder eleverna något kursmaterial i undervisningen?  
- Vilken? Eget material? 
!
- Nu: fokus populärmusikhistorien 1900- Hur upplever du könsfördelningen och hur män/

kvinnor framställs, och vilken roll de spelat i historiens utveckling?  
- Är det en jämn balans?  
- Tycker du att din uppfattning stämmer överens med hur historien beskrivs i 

musikhistorieböcker? 
- Har du reflekterat källkritiskt kring detta? 
!
- Hur ser det ut i din egen undervisning, könsfördelning män/kvinnor?  
!
- Vilka kvinnor brukar du lyfta fram när du undervisar om denna del i historien? Vilken roll 

har de? (tycker du att du har fått tillräckligt med undervisning om detta på mhm?) 
!
- I vilken utsträckning tror du att undervisning i musikhistoria påverkar elevernas syn på 

vilken roll män respektive kvinnor har spelat i musikens utveckling?  
- På vilket sätt kan det påverka dem som musiker? 
!
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- Behöver man problematisera könsfördelning och hur ! män/kvinnor framställs? 54
- Gör du det i din undervisning? På vilket sätt? 
!
- Skollagen säger såhär: ”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 uttrycker tydligt att varje lärare ska ”se till att undervisningen till 
innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv”. 
!
Hur tänker du kring detta när du planerar din undervisning?  
- Påverkar den hur du framställer historien? 
!
!
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