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Sammanfattning  
Musikbranchen och högre musikutbildningar är ojämställda i förhållande till kön. Syftet 

med denna undersökning är att ta reda på hur musiklärare kan jobba för att ge pojkar 

och flickor samma möjligheter att utvecklas musikaliskt. Metoden som använts är 

kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna visade att om instrumentfördelningen ska bli 

jämställd ur ett könsperspektiv behöver en som lärare styra istället för att låta eleverna 

välja själva - alla ska spela allt! Som lärare behöver en rannsaka sig själv och inse att 

det kan vara svårt att avgöra om ens undervisning är jämställd endast genom att gå på 

känsla, det behövs statistik och metoder för att veta säkert. Det är även viktigt att alla 

elever får musikaliska förebilder som de kan identifiera sig med. 

Nyckelord: förebilder, genus, jämställdhet, musik, musiklärare 

Abstract 
Music education on equal terms 

- a study of teachers' gender equality work 

The music business and higher music educations are uneven in relation to gender. The 

purpose with this study is to find out how music teachers can work to create an 

education where all students have the same opportunities to learn and evolve. The 

method used is qualitative research interview. The interviews showed that if the 

instrument distribution in a class is to be equal by gender, the teacher needs to be in 

charge instead of allowing the students to choose themselves - everyone should play 

everything! As a teacher, one needs to investigate oneself and realize that it can be 

difficult to determine if one's teaching is equal without using statistics and methods to 

make sure. It is also important that all students get musical role models that they can 

identify with. 
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Förord 
Jag som skriver detta arbete heter Amanda Savbrant och är frilansande trummis och 

lärarstudent på Musikhögskolan i Malmö. Lika mycket som min musikaliska uppväxt 

har varit underbar då jag har en musikalisk familj att spela med och ett band där vi 

kunnat inspirera och peppa varandra så har jag upplevt att jag som kvinnlig trummis 

haft negativa förväntningar på mig. Jag har ofta upplevt att folk har haft förutfattade 

meningar om mig som trummis och antagit att jag inte ska kunna på grund av att jag är 

tjej. Efter spelningar har jag ofta hört saker som ”Jag trodde det skulle vara dåligt, men 

det var det inte!”, ”Du kan ju faktiskt spela!” eller ”Jag trodde du skulle spela svagt, 

men du spelar ju lika starkt som en kille!”. På musiklektionerna i grundskolan upplevde 

jag att killarna hade förtur till instrumenten och i gymnasiet blev alla indelade i 

ensembler efter kunskapsnivå utom vi få tjejer som spelade som blev ihopsatta i en egen 

grupp där nivåerna spretade åt alla möjliga håll vilket jag upplevde gav mig sämre 

chanser att utvecklas då jag tillhörde en av dem som hade spelat mycket även före 

gymnasiet. I detta arbete vill jag ta reda på hur man som musiklärare kan jobba 

jämställt.  

Jag vill tacka min handledare Lia Lonnert och de tre musiklärare som ställt upp på att 

bli intervjuade. 





1. Inledning 9 ........................................................................................................................
2. Syfte och frågeställning 10 ...............................................................................................
3. Bakgrund 11 ......................................................................................................................

3.1 Genus i förhållande till kön  11 ..................................................................................
3.1.2 Behov av genuspedagogik  11 .................................................................................
3.1.3 Könssocialisation 12 ................................................................................................
3.1.4 Kroppsspråk och att ta plats 13 ................................................................................
3.2 Musikundervisningens informella läroprocesser 15 ...................................................
3.2.1 Musik och förebilder 15 ..........................................................................................
3.3 Styrdokument 16 .........................................................................................................

4. Metod 18 ...........................................................................................................................
4.1 Metodologiska överväganden 18 ................................................................................
4.2 Intervju som metod 18 ................................................................................................
4.3 Urval av informanter 19 .............................................................................................
4.4 Genomförande av intervjuer 20 ..................................................................................
4.5 Analys 21 ....................................................................................................................
4.6 Etiska överväganden 22 ..............................................................................................

5. Resultat 23 ........................................................................................................................
5.1 Instrumentfördelning 23 .............................................................................................
5.2 Platstagande i klassrummet 25 ...................................................................................
5.3 Musikaliska förebilder 27 ...........................................................................................

6. Diskussion 29 ...................................................................................................................
6.1 Vem spelar vad? 29 .....................................................................................................
6.2 Vem tar/får mest plats i klassrummet 30 .....................................................................
6.3 Musikaliska förebilder 31 ...........................................................................................
6.4 Slutsats 32 ...................................................................................................................

7. Förslag på vidare forskning 34 .........................................................................................
Referenslista 35 ....................................................................................................................
Bilaga 1 37............................................................................................................................





1. Inledning 
Musiklivet är väldigt ojämställt i förhållande till kön. Enligt Statens Musikverk (2015) 

var 67% av alla akterna på svenska festivaler år 2015 mansdominerade, 4% var mixade 

och  29% var kvinnodominerade. På Musikhögskolan i Malmö fanns ingen statistik över 

hur jämställdheten såg ut på skolan just nu så jag har själv genom att räkna namnen på 

klasslistorna skapat egen statistik med hjälp av Musikhögskolan i Malmös matrikel 

(Musikhögskolan i Malmö 2016). Kvinnor underrepresenterade på alla linjer utom 

kyrkomusiker där de är fler och på klassiskt där de är nästan lika många. På 

Musikerutbildningen med inrikting jazz går det bara 18% kvinnor och hälften av dem är 

sångare så kvinnliga instrumentalister är en klar minoritet. På rocklinjen, där jag själv 

går, är 24% kvinnor. Det går 50 elever på linjen och 3 kvinnliga instrumentalister. Jag är 

den första och enda kvinnan som har gått där med trummor som huvudinstrument 

(personlig kommunikation, Magnusson 24/4-2017). På studieförbundens hemsida 

(denna hemsida tillhör tio studieförbunds gemensamma bransch och 

intresseorganisation) står det att kvinnor är stark underrepresenterade i den verksamhet 

studieförbunden bedriver inom pop, rock och hip hop. År 2012 var endast 16% kvinnor. 

Även på våra festivalscener ser det väldigt ojämställt ut. Även inom den klassiska 

musikens tonsättare är det ojämställt. Endast 3,8% av den musik som framfördes av 18 

orkestrar säsongen 2014/15 var komponerad av kvinnor (Statens Musikverk, 2015). 

Om lärarna inte jobbar medvetet för att motverka traditionella könsroller, vilket de är 

skyldiga att göra, (Skolverket, 2011) så kommer de att upprätthålla de traditionella 

könsrollerna och inom populärmusiken är olika instrument starkt sammankopplade med 

könsidentitet. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar för att inte upprätthålla 

traditionella könsroller i musikundervisningen i högstadiet. Jag har utgått ifrån tre 

forskningsfrågor:  

Hur arbetar lärarna för att få en jämställd instrumentfördelning i sin undervisning? 

Hur arbetar lärarna för att alla elever ska får utrymme i klassrummet? 

Hur arbetar lärarna för att ge alla elever musikaliska förebilder som de kan identifiera 

sig? 
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3. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppen genus och könssocialisation och 

hur dessa begrepp manifesterar sig hos olika individer och begränsar deras 

handlingsutrymme. Vidare följer forskning om musikundervisning i förhållande till 

jämställdhet under rubriken Musikundervisningens informella läroprocesser och sedan 

ett avsnitt om musikaliska förebilder och sist vad som står i styrdokumenten om 

jämställdhet.  

3.1 Genus i förhållande till kön  
I skolverkets texter används ofta begreppet könsroll (Svaleryd, 2003). Svaleryd (2003) 

menar att detta begrepp är problematiskt i sammanhanget då det i för stor grad fokuserar 

på individen och på så vis lämnar maktstrukturerna mellan könen i skymundan. I 

modernare könsforskning används ofta begreppet genus för att beskriva de kulturella 

och sociala perspektiven på kön. Genus används för att beskriva ett system där 

mänskligheten delas in i två grupper med olika egenskaper som står i motsats till 

varandra: manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2003). Enligt Ambjörnsson (2004) finns 

begreppet till för att särskilja de biologiska förutsättningarna från de kulturella och på så 

vis förhålla sig till könsskillnader som något vi alla individer i samhället tillsammans 

skapar och upprätthåller genom vår kultur och vårt sociala samspel. När begreppet 

genus används är det underförstått att vi talar om kulturellt skapade skillnader och 

normer och då kan vi tala om manligt och kvinnligt utan att behöva hänvisa till 

biologiska skillnader. 

3.1.2 Behov av genuspedagogik  
Svaleryd (2003) menar att det finns flera olika faktorer som försvårar 

jämställdhetsarbetet i Sverige. En av dem är att många anser eller tror att Sverige redan 

är ett jämställt land. En annan att många ser på manligt och kvinnligt som två motpoler 

med egenskaper som är medfödda och därför inte kan påverkas utan måste accepteras 

och värnas. En annan sak som förhindrar arbetet med jämställdhet är att de flesta 

människor har en tendens att göra privata slutsatser som min son leker minsann med 
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dockor. Detta individualistiska tankesätt ser helt förbi forskning och fakta och raserar 

den gemensamma grund vi behöver stå på för att kunna inleda ett förändringsarbete. 

Svaleryd (2003) menar att det är avgörande att pedagogerna på en skola erhåller 

gemensam uppfattning och kunskap om maktstrukturer eftersom det aldrig får bli en 

fråga om privata uppfattningar på individnivå, det kan resultera i att genuspedagogiken 

känns överflödig och irrelevant. Svaleryd (2003) menar att många pedagoger idag har 

ett individualistiskt fokus i sin undervisning med portfolio och individuell planering och 

därför anser att det är tillräckligt eftersom de ser varje barn är en unik person och därför 

blir könet inte relevant. De lärarna då förbiser är att människor utvecklas i samspel med 

andra och därför alltid kommer att vara påverkade av sin omvärld även i de individuella 

sammanhangen. Wahlström (2003) menar att många förväxlar en lugn och trevlig miljö 

med att det är jämställt, så behöver det inte alls vara. Hon menar att pedagogerna skapar 

lugn på barnens bekostnad genom att stärka dem i sina könsroller. Exempel på detta kan 

vara att använda flickorna som hjälpfröknar eller placera dem mellan de stökiga killarna 

för att skapa lugn och ro. Hon menar att detta förstärker könsrollerna och gör att pojkar 

och flickor inte får samma möjlighet att utveckla olika egenskaper.  

3.1.3 Könssocialisation 
Med könssocialisation menas att man från barnsben blir fostrad in i en könsroll, både av 

samhället och sina föräldrar. Davies (2003) menar att begreppen socialisation och 

könsroller kan vara vilseledande då de bidrar till uppdelningen av en människa i ett 

biologiskt jag (kön) och ett socialt jag (genus). Davies (2003) menar att denna 

uppdelning behövdes när den kom och att den hade en feministisk tanke men att teorin 

om socialisation och könsroller utgår ifrån att det finns en biologisk skillnad mellan 

könen. Hon ifrågasätter att teorin om socialisation utgår från att det biologiska könet gör 

att det från födseln finns en skillnad mellan könen och att det sociala könet (genus) är 

de roller vi får lära oss att spela. Hon menar att de biologiska skillnaderna mellan könen 

inte alls är så motpolsartade som många tror utan att det finns många olika genetiska 

variationer. Hon menar också att människor inte är passiva mottagare av socialisation 

utan att de är en process som de flesta individer aktivt deltar i.  
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Wahlström (2003) menar att flickor redan från mycket ung ålder tränas in i en biroll där 

de lär sig att finnas till för att uppfylla andras behov medan pojkar ständigt övas att ta 

huvudrollen. Dessa roller återspeglas både i litteraturen barnen läser och i deras vardag. 

Wahlström (2003) har under observationer av förskolebarn sett att pojkarna springer 

runt och leker vilda lekar där alla försöker låta och synas mest medan flickorna två och 

två för lågmälda diskussioner och knappt tar någon plats i rummet alls, varken med ljud 

eller rörelser. Flickorna lär sig att vara lugna, snälla och hjälpsamma medan pojkarna 

ofta stör, retas, bråkar, slåss och tar. Enligt Davies (2003) så behöver man kunna 

anpassa sig till en av de två rådande könsrollerna för att framstå som en moralisk och 

lyckad person av sina medmänniskor. 

Wahlström (2003) menar att könssocialisationsprocessen börjar redan i 

amningsrummet på BB där hon observerat hur föräldrarna genom ord ger sina 

flickbebisar egenskaper som ledsen, söt, liten och ömtålig medan pojkbebisarna får höra 

att de är aktiva, starka och arga. Mycket färre ord används när en vuxen talar till en 

pojkbebis. Wahlström (2003) menar att ett och samma barn kan behandlas på helt olika 

sätt av vuxna beroende på vilket kön de vuxna fått veta att barnet har. Hon skriver att 

barn som inte beter sig som de förväntas utifrån sitt kön ställer ofta till problem för 

pedagogerna eftersom de då inte kan förutse vad som ska hända i barngruppen, de kan 

inte göra som ”vanligt”. Hon menar att pedagogerna måste göras medvetna om detta för 

att inte försöka skapa ordning genom att pressa in barnen i sina förväntade könsroller.  

3.1.4 Kroppsspråk och att ta plats 
Davies (2003) menar att könssocialiseringen påverkar vårt kroppsspråk och att det 

hindrar flickor från att göra vissa saker. Flickor får lära sig att inte ta för mycket plats 

med sin kropp genom att sitta med benen ihop eller i andra onaturliga och undergivna 

ställningar. Detta börjar redan från ung ålder då flickorna ska ha kjol på sig men inte får 

råka visa trosorna vilket hindrar dem från att leka vissa lekar eller göra vissa rörelser. 

Pojkarna däremot får ta mycket mer plats med sin kropp och sitta med knäna brett isär 

och se självsäkra ut (Davies, 2003). Young (2000) analyserar en tidigare studie som 

visar att pojkar och flickor gör olika när de ska kasta iväg en boll. Pojken använder hela 

sin kropp och arm för att ta sats medan flickan bara lyfter armen från armbågen och 
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kastar vilket leder till att bollen inte går alls lika långt. Hon menar att anledningen till att 

flickorna använder sin kropp på ett mindre effektiv sätt är att de lärt sig att se på sina 

kroppar som ting -ömtåliga ting som snarare utsätts för händelser än styr dem själva. De 

har även lärt sig att se sig själva som objekt som någon annan ska betrakta och bedöma. 

Flickorna vill leva upp till den inlärda känslan av skörhet som är sammankopplad med 

att vara kvinnlig medan pojkarna vill visa på styrka (Young 2000). Björck skriver att 

“Ljud har en förmåga att påkalla uppmärksamhet och förmedla stämningar, och musik 

fungerar därmed i högsta grad som en arena för identitetsskapande” (Björck, 2011, s. 

127). 

Björck (2011) menar att vi socialiseras in i olika ljudlandskap som starkt påverkar 

vårt identitetsskapande. Hon menar att klass, kön och etnicitet är saker som påverkar 

vårt handlingsutrymme att skapa ljud och även hur vi förhåller oss till ljud. 

Ambjörnsson (2004) som menar att en normativ femininet är präglad av karaktärsdrag 

som måttfullhet och kontroll och att detta blir ett problem när flickorna ska ta plats i ett 

rocksammanhang eftersom förstärkt musik oftare representerar trots av vuxenvärlden 

och dess krav på måttfulla ljudvolymer. Om flickor ska ta plats där så måste de trotsa 

den socio-akustiska ordningen.  

Björck (2011) menar även att en maskulin kropp som sitter bredbent bakom ett 

trumset och tar mycket plats både fysiskt och med ljud utstrålar öppenhet och signalerar 

storhet. Detta är karaktärsdrag som går väl ihop med den normativa manligheten men 

blir problematiska för någon som vill göra sig normal och begriplig som kvinna eller 

tjej. Björk (2011) hänvisar till tidigare studier som gjorts på  engelska musiklärare som 

beskriver att tjejer verkar vilja undvika högljudda instrument som trummor och elgitarr, 

medan killarna flockas runt dessa instrument. Young (2000) menar att män gärna har ett 

öppet kroppsspråk medan kvinnor gärna stänger till sina kroppar genom att exempelvis 

hålla armar och ben tätt ihop och tätt intill kroppen, både för att inte ta för mycket plats 

men även för att inte uppfattas som sexuellt tillgängliga. Björck (2011) menar därför att 

det därför blir motstridigt när en tjej ställer sig bredbent med en elgitarr eller sätter sig 

bakom ett trumset. En modern tjej förväntas våga vara sexig och ha bra självförtroende 

men ändå ta ansvar för att inte ha en allt för sexuell framtoning, att vara ljuv och vacker 

är ett feminint ideal som är högst påtagligt för unga flickor (Björck, 2011).  
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3.2 Musikundervisningens informella läroprocesser 
Ända sedan 70-talet har forskare inom musikpedagogik uppmärksammat hur viktigt det 

är att ta hänsyn till elevernas erfarenheter av musik i musikundervisningen i skolan 

(Bergman, 2011). Stålhammar (2004) menar att man behöver överbrygga skillnaderna 

mellan skolans musikkultur och ungdomars musikvardag och att det är nödvändigt att 

föra in mer populärmusik och de informella läroprocesser som finns i rock och pop-

banden. Han menar att detta ökar motivationen hos eleverna och ger dem bättre 

förutsättningar att utvecklas musikaliskt. Bergman (2011) menar att det är problematiskt 

att musikundervisningen på högstadiet i så hög grad strävar efter att vara informell och 

elevanpassad. Hon menar att elevernas sätt att agera på musiklektionerna påverkas av 

normer kring genus och populärmusik som de har fått med sig från sina tidigare 

upplevelser av musik 

Bergman (2011) skriver att det blir ett stort kunskapsglapp mellan de som spelar på 

fritiden och de övriga. De som inte spelar har tråkigt på musiklektionen och lär sig 

inget. Hon anser att läraren borde dela upp tiden så att alla fick spela trummor och bas. 

Det borde vara obligatoriskt eftersom detta skulle öka tryggheten hos eleverna då de 

skulle fokusera mer på uppgiften än på ifall deras kompetens skulle räcka. Problemet 

ligger alltså i att eleverna själva får välja eftersom det lägger över ansvaret på eleverna 

att bedöma sin förmåga. Om flickorna frivilligt väljer att spela bas eller trummor så 

säger de att de nog inte kommer att klara det som för att kompensera att de var så 

framfusiga. Den femininitet som tjejerna visar på under musiklektionerna påminner 

mycket om den normativa femininitet som Ambjörnsson (2004) menar att flickorna på 

samhällsprogrammet strävar efter att uppfylla. De vill vara måttfulla, kontrollerade, ha 

inlevelseförmåga och visa på tolerans. Dessa saker är svåra att sammankoppla med att 

spela ljudstarka instrument som är sammankopplade med manlighet. 

3.2.1 Musik och förebilder 
På en paneldebatt i UR (Sveriges utbildningsradio, 2012) inleder moderatorn Karin 

Åmossa med att säga att på de estetiska programmen spelar de flesta killar instrument 

medan tjejerna sjunger och det ser även likadant ut bland lärarna. I samma paneldebatt 

säger Lotta Björkman att så länge det ser ut så bland lärarna så är det nästan omöjligt för 
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eleverna att göra ett val utanför det som förväntas av dem utifrån deras kön. Hon säger 

att det handla om förebilder och identifikation så oavsett om pedagogerna jobbar för att 

undervisa jämställt så kommer det inte hjälpa ifall skolorna inte börjar rekrytera 

jämställt. Selander (2012) menar att en stor del av anledningen till att musikbranschen 

är så ojämställd är att det finns för få kvinnliga förebilder och detta beror på att de har 

blivit osynliggjorda i musikhistorien. Hon menar att det finns väldigt många kvinnor 

som brutit ny mark och varit nyskapande musiker och kompositörer men att de har 

utelämnats när musikhistorien skrivits ner i alla subjektivt populärvetenskapliga böcker. 

Även Vamling (2015) menar att förebilder och mentorer är väldigt viktiga för kvinnliga 

låtskrivande artister. Det kan vara både välkända artister eller band men även 

musiklärare eller körledare eller andra personer i ens närhet. Eller så kan man inspireras 

av de som man spelar tillsammans med: 

Förebilder och mentorer kan även vara inom ett band där man tillsammans skapar en 
stark gruppidentitet och både lär sig av varandra och identifierar sig med varandra. 
Eftersom musikbranschen har varit och fortfarande är mansdominerad på många sätt är 
det extra viktigt för yngre tjejer att hitta förebilder som de kan identifiera sig med och 
våga ta plats i musikaliska sammanhang (Vamling, 2016) 

Hon menar att på grund av att musikbranschen är mansdominerad så är förebilder extra 

viktiga för unga tjejer för att de ska våga ta plats i musikaliska sammanhang. Hon 

menar att deras självförtroende höjs av att de kan identifiera sig med någon och få vara i 

musikaliska sammanhang där flera tjejer får ta plats musikaliskt. När tjejer får se och 

lära och inspireras av andra äldre tjejer försvinner också känslan av att andra tjejer utgör 

ett hot för att de är konkurrenter och då kan man istället börja stötta och stärka och 

inspirera varandra.  

3.3 Styrdokument 
I styrdokumenten för grundskolan står det att lärare och skolor måste jobba medvetet 

med jämställdhet och könsnormer på flera ställen. I skollagen står det så här:  

Utbildningen ska formas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människovärdets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. (Skollag 2010:800)  
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I styrdokumenten för grundskolan står det att lärare och skolor måste jobba medvetet 

med jämställdhet och könsnormer på flera ställen. Den del i läroplanen som heter 

skolans värdegrund och uppdrag är övergripande mål och riktlinjer för hela skolans 

verksamhet (Skolverket, 2011). I skolans värdegrund och uppdrag står det att skolan 

vilar på en demokratisk värdegrund och att skolan har i uppdrag att främja varje elevs 

lärande och utveckling och skapa lust till ett livslångt lärande. Under rubriken 

Grundläggande värden står även följande: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan ska gestalta och förmedla (Skolans värdegrund och uppdrag, 
läroplan för grundskola 2011) 

I läroplanen står även att utbildningen ska vara likvärdig samtidigt som den ska kunna 

anpassas till varje elevs specifika behov. Inom ramarna för den likvärdiga utbildningen 

faller även skyldigheten att aktivt jobba med män och kvinnors lika värde. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolans värdegrund och uppdrag, läroplan för 
grundskola 2011) 

Jämställdhetsarbete är enligt dessa skrifter något som ska vara centralt i skolans 
verksamhet och genomsyra alla ämnen och aktiviteter.   
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4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs intervju som metod och varför den metoden passar bra till 

denna studie. Här redogörs även för hur urvalet av informanter gått till och hur 

intervjuerna förberetts, genomförts och analyserats och vilka etiska överväganden som 

gjorts. 

4.1 Metodologiska överväganden 
För min studie har jag valt kvalitativ forskningsintervju som metod eftersom jag vill ta 

reda på om eller hur lärarna resonerar kring att motverka traditionella könsroller i sin 

musikundervisning. Syftet med intervjun är att ta reda på huruvida lärarna reflekterat 

kring genus och musik och höra vad de upplever för svårigheter och hur de överkommer 

dem. Eftersom det är just lärarnas egen uppfattning som eftersöks är intervju en 

passande metod enligt Kvale och Brinkman (2009) som menar att man genom intervju 

kan ta reda på hur den enskilda personen uppfattar sin värld. Kvalitativ 

forskningsintervju kan därför i detta fallet användas för att ta reda på vilka mönster och 

tankegångar som delvis ligger bakom den ojämställda musikbranschen. I inledningen 

presenteras de kvantitativa data som visar att det råder ojämställdhet mellan könen i 

musikbranchen och i intervjuerna eftersöks lärarnas tankar kring vad de kan göra för att 

förbättra jämställdheten i sitt klassrum.  

4.2 Intervju som metod 
Kvale och Brinkman (2009) menar att det första man måste göra när man planerar en 

intervjustudie är att klargöra studiens vad, varför och hur. Alltså att skaffa sig 

förkunskap om vad som ska undersökas och varför (alltså undersökningens syfte) och 

slutligen hur det ska gå till. Med detta menar de att skaffa sig kunskap om hur en 

intervju kan genomföras och analyseras på ett sätt som passar ens frågeställning. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) så är det viktigt att vara medveten om den 

interpersonella relationen som uppstår i intervjusituationen. Alltså att den sociala 

situationen påverkar hur man tolkar vad den andra säger. Därför är det bra att spela in 

intervju så att man i efterhand kan lyssna i lugn och ro utan att behöva använda de 
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sociala förmågor som vi så reflexartat slår på i sociala situationer. Kvale och Brinkman 

(2009) menar även att det är viktigt att vara objektiv och inte övertolka svaren eller 

ställa ledande frågor för att få fram precis det man letar efter i sin undersökning. När 

man analyserar bör man fråga sig om svaren går att generalisera över den grupp man 

undersöker eller om det är en enskild persons uppfattning och om man har lyckats 

undersöka just det man ville undersöka. Detta innebär att man bör kontrollera 

intervjuresultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet innebär om 

intervjun verkligen undersöker det den var menad att undersöka. Reliabilitet är 

undersökningens noggrannhet. Med generaliserbarhet menas om det går att dra 

slutsatser utifrån ens data, om urvalet är tillräckligt stort.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att flera aktuella intervjuundersökningar har lagts 

upp enligt kvantitativa kriterier dvs ju fler desto bättre. Men att undersökningen skulle 

ha tjänat på att ha färre intervjuer och mer tid över till förberedelse och analys. De vill 

understryka att intervjun i sig själv har kvalitet och därför inte behöver kvantitet 

eftersom det är den enskilda personens uppfattning vi söker. 

4.3 Urval av informanter 
Jag har valt att rikta in mig på högstadielärare eftersom eleverna står inför ett 

gymnasieval och enligt Skolverket (2016) är det 17,1 % färre flickor som väljer att gå 

estetiska programmet med inrikting musik. Enligt egen erfarenhet är det väldigt få av 

tjejerna på musiklinjerna som spelar instrument inom pop, rock och jazz, de flesta tjejer 

sjunger. En annan anledning till att jag valt att intervjua högstadielärare är att många av 

dem jobbar med ensemblespel i popgenren där det finns många könsstereotypa 

förväntningar på vilka instrument pojkar eller flickor ska välja att spela. För att komma i 

kontakt med högstadiemusiklärare mejlade jag flera grundskolor i Malmö och bad om 

att bli satt i kontakt med musikläraren. Det visade sig att detta var ett långsamt och 

ineffektivt sätt att arbeta. Jag dryftade detta till en god vän och då agerade hon genom 

att lägga ut ett inlägg på Facebook där hon efterlyste högstadiemusiklärare och taggade 

mig i inlägget. Jag hade inte bett henne att göra detta men det visade sig vara ett väldigt 

effektivt tillvägagångssätt. Många lärare svarade och jag kontaktade dem och bad om att 

�19



få intervjua de som var aktiva musiklärare i Malmö. De som inte bodde eller arbetade i 

Malmö valde jag bort. Efter ett par timmar hade jag fått ihop tre informanter som 

uppfyllde mina kriterier: Högstadiemusiklärare i Malmö. Två kvinnor och en man. 

Detta var bra eftersom jag ville intervjua både män och kvinnor. Trots att det gick bra att 

göra på detta sätt inser jag att det är problematiskt och jag hade inte valt att göra så om 

jag själv fått välja. Nu blev det såhär eftersom min vän gjorde det utan att fråga mig 

först. Det finns en risk att informanterna har mer homogena åsikter ifall de är valda ur 

ens egen vänskapskrets, vilket är fallet om en går via Facebook. Hade jag mejlat ut till 

slumpvis utvalda skolor som först var tanken hade jag kanske fått större spridning på 

ålder och åsikter. 

4.4 Genomförande av intervjuer 
När man genomför en intervju är det viktigt att tänka på att intervjupersonen under de 

första minuterna försöker skapa sig en uppfattning om intervjuaren (Kvale & Brinkman, 

2009). Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuaren kan skapa god kontakt med 

intervjupersonen genom att visa intresse, lyssna, vara förlåtande, visa respekt och vara 

tydlig med vad hon vill veta. Kvale och Brinkman (2009) menar att detta krävs för att 

intervjupersonen ska våga tala fritt och dela tankar och känslor med intervjuaren. Dessa 

saker hade jag givetvis i åtanke när jag träffade informanterna.  

När intervjuerna genomfördes inledde jag med att kortfattat beskriva bakgrund och 

syfte till undersökningen samt berätta att intervjun skulle komma att spelas in. Att 

inleda på detta sätt kallas orientering (Kvale & Brinkman, 2009). Varje intervjutillfälle 

varade i cirka 20 minuter och spelades in på min mobiltelefon. I resultatkapitlet har jag 

valt att kalla informanterna L1, L2 och L3. Det är den ordningen jag intervjuade dem i. 

L är förkortning för Lärare. L1 är man och jobbar på en högstadieskola utanför Malmö. 

Han är ganska nyutbildad och började jobba på skolan i början av detta läsåret. Det är 

en stor skola med två musiklärare och han undervisar bara i årskurs 7 och i elevens val. 

L2 är kvinna och jobbar på en  skola i Malmö där hon började efter jul. Hon undervisar 

nu på högstadiet men har tidigare undervisat mest på mellanstadiet.  L3 undervisar på 

högstadiet på en stor skola i Malmö med flera musiklärare. Alla informanterna är 

utbildade musiklärare. Följande frågor använde jag som stöd under intervjuerna: 
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Jobbar du aktivt för att motverka traditionella könsroller i din undervisning? 

Om ja, hur? 

Om nej, varför? 

Hur ser könsfördelningen ut över de olika instrumenten i din undervisning? 

Spelar alla allt? 

Vem bestämmer vem som ska spela vad? 

Om ja vad resulterar det i? 

Finns det några instrument som vissa elever inte vill spela? 

Vem tar mest plats i klassrummet? 

Har du kompositörer och artister av båda könen i musikhistorien och i repertoar? 

Med dessa frågor som grund försökte jag ställa bra följdfrågor och i intervjun med L1 

ställde jag inte alla frågorna då han besvarade flera av frågorna i sitt svar på den första 

frågan.  

4.5 Analys 
När jag analyserade mina intervjuer började jag med att transkribera dem. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att en intervjusituation är ett levande socialt sammanhang 

mellan två personer och att transkriberingen därför blir en översättning där vissa saker 

kommer att gå förlorade som exempelvis tonfall och kroppsspråk. De menar att en 

person som muntligt uttrycker sig väl kan framstå som osammanhängande och repetitiv 

i skrift. Kvale och Brinkman (2009) menar att det inte finns någon formel regel för 

exakt hur man ska gå till väga när man transkriberar en intervju, antingen kan man 

återge exakt vad som sagts och inkludera pauser och det så ofta förekommande mmmet 

som ofta föregår en mening, eller så kan man ta bort dessa saker och översätta talspråket 

till ett mer formellt skriftspråk. När jag gjorde detta valde jag att ta bort vissa ord som 

jag anser vara onödiga för sammanhanget och endast användes på grund av att det är så 

talspråk låter. Exempelvis är orden typ och liksom är oftast borttagna. Efter att jag 

transkriberat mina intervjuer så läste jag igenom dem och identifierade tre 

huvudområden att arbeta kring: Instrumentfördelning, vem tar/får plats i klassrummet 

och musikaliska förebilder. Efter att ha hittat dessa tre rubriker så har jag färgkodat 

texten i mina tre olika intervjuer och sedan flyttat in de olika färgerna under mina tre 
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rubriker. Detta tillvägagångssätt kallas enligt Kvale och Brinkman (2009) för 

kategorisering och gör intervjumatrealet mer överskådligt och underlättar jämförelser. 

De menar att kategorierna kan vara bestämda på förhand eller växa fram medan 

materialet analyseras. I detta fallet växte de fram i bearbetningsprocessen.  

4.6 Etiska överväganden 
Mina tre informanter har fått skriva på en samtyckesenkät (se bilaga 1) där jag 

övergripande berättar om bakgrund och syfte till min studie. Alla informanter är 

anonyma så deras namn eller namnet på skolan de jobbar på kommer inte att nämnas i 

arbetet. Medverkan i studien är frivillig och det går när som helst att avbryta sin 

medverkan. I studien efterföljs de fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) har fastställt 

för att skydda individen.  

1. Informationskravet: de som är berörda av forskningen ska upplysas av dess syfte.  

2. Samtyckeskravet: de som deltar i forskningen äger rättigheten att själva bestämma 

över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: de som deltar ska ges möjlighet till anonymitet och personlig 

information om dem ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

den. 

4. Nyttjandekravet: information som insamlast om individer får enbart nyttjas till 

forskningsändamål.  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5. Resultat 
I resultatkapitlet har jag blandat och slagit samman svaren jag fått från de tre lärare jag 

intervjuat under tre olika rubriker: Instrumentfördelning, vem tar/får plats i 

klassrummet, musikaliska förebilder. Instrumenten vi talar om är trummor, bas, gitarr, 

sång och piano. Detta framgår om man läser intervjuerna i sin helhet. 

5.1 Instrumentfördelning 
Alla lärarna upplever att deras musikundervisning är ganska jämställd och när jag 

frågade lärarna vad de gjorde för att motverka traditionella könsroller i sin 

musikundervisning så så svarade både L1 och L3 att det handlar om att låta alla elever 

prova allt och att de inte själva ska få välja vilket instrument de vill spela.  

Jag är väldigt noga med att alla elever ska prova allting. Att tjejer ska få plats och tid 
vid trummorna och vid basen och att det är viktigt att killarna också är med och sjunger.
(L3) 

När L3 jobbar i sina klasser berättar hon att eleverna inte väljer instrument själva 

utan att det går igenom alla instrument för sig och sen när de ska spela ensemble så 

varvar och skiftar de tills alla har spelat allt. De instrument som en elev inte hinner spela 

på en låt får hen spela på nästa låt. Hon tycker även att det är viktigt att alla ska få öva 

på att spela trummor så att alla får samma chans att lära sig, att det inte blir den som är 

”bäst” på trummor som får spela hela tiden. Hon berättar att i nian får eleverna ibland 

välja själva vad de ska spela och då blir det en bra blandning könsmässigt på de olika 

instrumenten och detta tror hon beror på att alla har fått testa på att vara i de olika 

rollerna i en ensemble och därför vågar mer. Hon berättar om hur hon själv som elev i 

högstadiet gärna ville spela trummor på musiklektionerna men inte vågade eftersom det 

fanns en kille som var duktig på trummor i klassen. Därför tycker hon att det är viktigt 

att musikläraren har bestämt alla måste testa. Om man måste be om att få göra det själv, 

och det finns nån som är bättre, så kan man bli rädd för att misslyckas. Dessutom är det 

ju viktigt att alla får tid och chans att visa att de kan eftersom det behövs som underlag 

för bedömning menar hon. Hon tycker att man kan spara det elitistiska tänket om att det 

måste låta bra till skolans musikverksamhet som pågår utanför musiklektionerna. L1 
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anser också att det är viktigt att alla får lära sig grunderna på alla instrument som 

används i musikundervisningen. Han går igenom dem ett i taget med hela klassen för att 

ingen ska missa något instrument. Men till skillnad från L3, som anser att det inte är 

viktigast att det låter bra, så understryker L1 att det viktigaste är att ha en bra trummis 

som spelar jämt och tight. Han berättar att han testar av i början av terminen och att det 

ofta är många som klarar det bra. Han är helt ny på sin skola och har inte kommit igång 

med ensemblespelet ännu men om framtiden säger han såhär: 

Det är ju tänkt att de sen i åttan och nian ska vara mer självgående och sätta ihop egen 
ensembler för då har de testat alla instrument så kan dom.. då kan dom kanske välja mer 
själva fast då är dom indelade i en grupp, så det är kanske ni fem ni ska spela den här 
låten, ni får välja vilka instrument ni ska spela och vem som ska sjunga. Men det måste 
vara sång med.(L1) 

Han upplever att killar gärna vill spela trummor och de instrumenten som låter mycket 

medan tjejerna gärna spelar piano eller gitarr men det blir inget problem eftersom de har 

så stora uppsättningar av alla instrument så att alla kan göra allt samtidigt och de kan ha 

flera på t.ex trummor. När jag frågar om det är något som hindrar tjejerna eller killarna 

från att spela något instrument så svarar han att långa naglar ibland kan vara ett hinder 

för tjejerna när de ska spela gitarr, medan målbrottet kan vara känsligt för killarna och 

göra att de inte vågar sjunga. Han upplever att generellt så vill tjejerna sjunga mer än 

vad killarna vill.  

L2 har gjort så att eleverna själva får önska vilket instrument de vill spela och även 

göra ett andra och tredjehandsval. Hon menar att om både en kille och och tjej valt 

trummor så kan det dyka upp tankar i hennes huvud som ”det kan ju han spela då, för 

hon kan nog inte det.”  

…och då var det en liten tjej då som faktiskt gick i tvåan som då det var ju en annan 
kille som var lite äldre som också hade valt trummorna och då hade det ju varit enklare 
att välja honom, kanske han är bättre på att hålla takten eller pulsen, men hon fixade det 
jättebra så att jag tror att det är viktigt att man vågar ta ett tvärt om beslut och det tycker 
jag till och med gör yrket lite mer spännande, vad händer då? Om jag gör tvärt om?(L2) 

Hon menar att det är automatiska tankar som dyker upp i de flestas huvud även om vi 

försöker vara genusmedvetna. När jag frågar om hon tycker det blir jämställt när de får 

välja instrument själva så svarar hon att det blir ganska jämställt förutom att det är 

�24



många fler tjejer som väljer att sjunga. Ungefär var fjärde som vill sjunga är kille tror 

hon. 

5.2 Platstagande i klassrummet 
Lärarna berättar att de ofta har problem med bråkiga elever som stör lektionerna. De 

berättar även att de försöker få tjejerna att ta för sig mer. 

När jag frågade vem som tog mest plats i klassrummet ansåg både L1 och L3 tycker att 

det är de tuffa gängen som tar mest plats och att det kan vara både killar och tjejer men 

L1 avslutade sitt resonemang med att säga att det oftare är killarna som tar över mer. 

L2 berättar att de har flera klasser med ganska stor problematik och att det nästan 

alltid är de bråkiga killarna som tar över i nästan alla klasser, medan tjejerna sitter tyst 

och snällt och väntar. Hon känner att de får för lite uppmärksamhet ibland och försöker 

då motverka detta genom att berömma dem och använda deras namn mycket. Hon 

försöker även tänka på att ge ordet till en tjej varannan gång och en kille varannan gång. 

Hon berättar att hon gör detta på grund av att det finns forskning som säger att när vi 

upplever att det är 50/50 så är det egentligen snarare 40/60. Så det vi uppfattar som 

jämställt är alltså inte det. Hon säger att många människor kan bli irriterade på sådana 

regler och att det beror på att de inte vill se och därför vägrar tro på forskningen. Hon 

tycker att det är irriterande att många verkar tycka att den forskningen är mindre 

trovärdig än annan forskning.  

Hon berättar att hon har en metod som hon använder för att lugna elever som bråkar 

och tar över för mycket i klassrummet. Hon kallar det positiv manipulation. 

Positiv manipulation… jag har märkt en sak att ifall den bråkiga killen sitter här, eller 
bråkiga eleven, om jag berömmer den här och den här pekar på de som sitter bredvid 
personen jättemycket, inte så att det blir uppenbart men precis som att det bara kom i 
förbifarten. Oj, va bra du gjorde! Fantastiskt! Och bara ignorerar han(bråkig elev). Och 
wow! Hela klassen titta på den här nu, vilken utveckling den här personen har gjort, jag 
ger inte den (pekar på bråkig elev) personen någonting tillbaka, det är positiv 
manipulation.(L2) 
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Detta är en metod som hon tycker funkar bra. Ibland använder hon sig istället av 

grupptryck för att de ska lugna sig. Då kan hon säga såhär till en elev som stör 

undervisningen:  

…vet du att alla här inne är trötta på dig? Alla här inne vill få en chansen till ett bra 
betyg, dom vill fokusera och du stör hela tiden. Vet du att dom vill att du slutar? (L2) 

Hon har blandade känslor inför om det verkligen är rätt att göra så men det brukar 

fungera säger hon. Det brukar leda till att personen i fråga lugnar sig och börjar fokusera 

mer. 

L3 berättar att hon jobbar för att tjejerna ska ta mer plats. Hon gör det genom att ge dem 

möjligheter genom tillgång till övningsrum där de kan spela. Hon säger att det oftare är 

tjejer som är i övningsrummen och spelar. 

Och det här könsperspektivet har blivit mer aktuellt, tycker jag, alltså man… det pratas 
om det hela tiden och man blir mer medveten om att man pushar och vägleder flickor att 
våga ta plats. (L3) 

L2 beskriver ungefär samma sak. Hon säger att hon rent allmänt försöker tänka på att 

uppmuntra tjejerna mer. Hon försöker få dem att spela mer genom att berätta för dem att 

det finns övningsrum där man kan spela utanför lektionstid. 

jamen du, jag såg att du hade… att du verkar tycka att det här är intressant. Du vet att 
det finns ett övningsrum, va? (L2) 

L1 upplever att tjejerna tar mer ansvar på musiklektionerna när de ska spela i grupp. 

Han beskriver det som att de vill vara duktiga och få saker klart medan killarna mer tar 

det som blir över och hänger på. På den skolan han arbetar så upplever han att 

musikintresset är större bland tjejerna och att de spelar mer på fritiden medan killarna 

sysslar mer med idrott. På elevens val menar han att de ensembler med tjejer brukar få 

bättre resultat är de med killar. Han upplever att det är en sportkultur på skolan. 
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5.3 Musikaliska förebilder 
Under intervjuerna framkommer att lärarna tror att förebilder är väldigt viktigt men de 

har kommit olika långt med att implementera kvinnliga förebilder i sin undervisning. 

L1 berättar att han medvetet tänker på att välja ut låtmaterial skrivet av både män och 

kvinnor och material där både kvinnor och män står i centrum. Även när han sätter ihop 

häften till musikhistoria tänker han på att det ska vara hälften män och hälften kvinnor. 

L3 däremot kommer på sig själv med att helt glömt bort det perspektivet och att det nog 

i stort sett bara är män i deras musikhistoriematerial och att de borde bli bättre på att 

tänka på det. Även när de väljer låtmaterial har de inget medvetet tänk kring 

jämställdhet. 

Aktivt så gör jag nog inte det. För att jag plockar ofta upp de förslag som eleverna 
kommer med. Och jag tänker nog mer utifrån ”är det spelbart eller inte?”. Så jag har 
inte gjort en analys på det. (L3) 

Även fast L3 inte tänkt på att ha kvinnliga förebilder i musikhistoriematerialet så är hon 

medveten om det när hon undervisar och försöker visa upp kvinnliga förebilder för 

eleverna utan att göra en grej av det. Hon tror att förebilder är jätteviktigt för att de gör 

så att man ser att det är möjligt att bli musiker eller instrumentalist. Hon tror att 

anledningen till att färre tjejer väljer att bli instrumentalister är att det är svårare när man 

inte har någon att identifiera sig med. 

Om jag tar ett exempel ur min undervisning nu, när vi pratar om trumfill, så har jag 
aktivt valt lyssningsexempel och youtubeexempel där det är kvinnliga musiker som 
visar exemplen. Jag använder mig utav… som inspiration visa Annika Nilles till 
exempel, som är väldigt tekniskt kunnig. Men jag säger ingenting om att det är en 
kvinnlig trummis, utan jag bara ”här är en trummis, som är väldigt tekniskt kunnig.(L3) 

  

L2 berättar att hon just börjat som lärare på högstadiet och att inte har kommit igång 

med musikhistoria riktigt utan att de mest satsar på det praktiska. Hon känner att hon 

drar sig för det på grund av att hon inte kan stå för den historia som brukar läras ut. Hon 

upplever att kvinnorna har utelämnats och att det skulle krävas ett stort jobb från hennes 

sida för att plocka fram en mer jämställd musikhistoria att lära ut.  
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Så att jag känner att jag kan inte bara… här har ni historien, jag måste ha en mothistoria 
och då har jag inte... finns det en färdig bok som man kan använda, eller måste jag 
skriva den själv? Men här måste jag ju ta tag i det, för det är högstadiet.(L2)  

Inne i hennes musiksal är väggarna täckta med åtta inramade bilder av olika män som 

sjunger och spelar instrument. Det är den förra musikläraren som satt upp dem: ”åtta 

bilder och varenda en är man. Det är fan inte klokt!”. Hon håller på och letar efter bilder 

att sätta upp för att göra det mer jämställt men tycker det är svårt att hitta motsvarigheter 

till männen på bilderna. Hon är säker på att bilderna påverkar de tjejer som kommer in i 

salen eftersom hon anser att det är en stor kraft i förebilder. 

…det är sån kraft i förebilder. Man använder alltid exempel, men se på island nu har 
dom lagstiftat om att det ska vara lika lön för män och kvinnor, det är ju det man 
använder när man argumenterar för förändring. Se på dom! Allting är ju förebilder, vi 
fungerar så.(L2) 

L2 menar att man behöver uppmuntra tjejerna mer och ge dem förtur till instrumenten 

ibland på grund av att de inte har lika många förebilder.  

Det kan ju tyckas orättvist mot den här killen men det är ju den där omätbara grejen så 
därför är det så svårt att argumentera men dom har ju så otroligt många fler förebilder 
som gör dom starka så jag tror dom klarar sig ändå. Jag tror att tjejer behöver lite mer 
uppmuntran på det hållet men det är inte mätbart riktigt så därför är det svårt att 
argumentera. (L2) 

Under alla tre intervjuerna framkommer det att lärarna tycker att musikaliska förebilder 

och kvinnlig representation är väldigt viktigt. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel förs intervjuresultaten som beskrivs i kapitel 5 samman med 

litteraturgenomgången i kapitel 3. När intervjuresultaten förs samman med litteraturen 

blir det möjligt att dra relevanta slutsatser. Till en början är kapitlet distribuerat på 

samma sätt som kapitel fem. Under 6.1 beskriver jag varför det är viktigt att alla elever 

får tid att spela alla instrument. Under 6.2 skriver jag om platstagandet i klassrummet 

och varför det är problematiskt att som lärare anta att ens undervisning är jämställd. 

Under 6.3 skriver jag om varför det är viktigt med förebilder. Under 6.4 berättar jag 

slutligen hur detta kommer att påverka mig som lärare. 

6.1 Vem spelar vad? 
Två av de tre lärare jag intervjuat låter inte eleverna själva välja vad de ska spela utan 

lägger vikt vid att alla ska göra allt. Detta är en bra sak enligt Bergman (2011) som 

menar att det ökar tryggheten hos eleverna och gör att de fokuserar på uppgiften istället 

för att oroa sig för om deras kompetens ska räcka till eller inte. L3 berättade att hon inte 

vågade spela trummor i högstadiet eftersom hon upplevde att det var viktigt för läraren 

att det lät bra. Dessutom hade hon förmodligen höga krav på sig själv att göra en bra 

insats och lät på grund av dessa anledningar helt bli att ens försöka. Därför är det är 

väldigt viktigt att eleverna inte får välja själva om man vill ha en jämställd 

musikundervisning i förhållande till kön eftersom könsnormer gör att det blir mer 

självklart att välja ett instrument som passar ihop med ens könsroll. Att läraren 

bestämmer vem som ska spela vad minskar pressen på eleverna eftersom de då inte 

själva behöver påstå att de kommer att göra det bra direkt och det blir då tillåtet att 

prova sig fram och det blir ingen stor sak om man råkar spela fel. Om de istället själva 

ska avgöra om de är tillräckligt bra för att spela ett visst instrument så måste de känna 

sig mer säkra på att de ska göra det bra, särskilt ifall instrumentet inte passar ihop med 

deras könsroll. Enligt Davies (2003) så behöver man anpassa sig till en av de två 

rådande könsrollerna för att göra sig begriplig för andra och för att uppfattas som en 

moralisk och lyckad person. Ambjörnsson (2004) menar att det blir svårare för tjejer att 

ta plats i rocksammanhang på grund av att en normativ femininitet är måttfull och 
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kontrollerad och att tjejer måste trotsa de socio-akustiska ordningen ifall de ska spela 

högljudda instrument. Björk (2011) berättar om en studie gjord med engelska 

musiklärare som beskriver att tjejer verkar vilja undvika högljudda instrument som 

trummor och elgitarr, medan killarna flockas runt dessa instrument. Detta bekräftar L1 

som i intervjun säger att killarna ofta vill spela trummor medan tjejerna hellre väljer 

piano eller gitarr. Både L1 och L2 berättar att det är fler tjejer än killar som vill sjunga, 

vilket är ett lätt och självklart val för dem att göra då det står i samklang med en 

normativ femininet. De behöver då inte göra något som kan upplevas som framfusigt 

eller normöverskridande, eftersom normen är att kvinnor är delaktiga i 

musiksammanhang som just sångare. Ett exempel på detta är att bland de kvinnor som 

går på musikhögskolan just nu med inriktning rock eller jazz eller blandad genre så är 

de flesta sångare. Bland männen är det väldigt få som sjunger vilket avspeglar sig i 

högstadieundervisningen där det blir svårare för en kille att välja sång eftersom han då 

måste göra något normöverskridande. 

Om man som musiklärare vill jobba för jämställdhet är det viktigt att fokus inte 

ligger vid att det alltid ska låta bra och vara roligt utan vid att det är ett skolämne som 

ska bedömas precis alla andra skolämnen. Inte att pojkar är sämre på att sjunga eller att 

flickor är sämre på att spela trummor, men däremot att de upplever att de måste vara 

helt säkra på att de kommer att kunna göra det helt perfekt för att våga testa eftersom de 

får allas ögon på sig när de gör något normöverskridande. Om eleverna vet att läraren 

vill att alla ska spela det instrumentet de är bäst på så är det lätt att fastna i en 

könsstereotyp instrumentfördelning eftersom olika elever förväntas vara bra på olika 

saker och därför kanske aldrig får chansen att utvecklas på de områden där de inte 

förväntas att vara lika bra.  

6.2 Vem tar/får mest plats i klassrummet 
Wahlström (2003) menar att flickor redan från mycket ung ålder tränas in i en biroll där 

de lär sig att finnas till för att uppfylla andras behov, medan pojkar ständigt övas att ta 

huvudrollen.  

Flickorna lär sig att vara lugna, snälla och hjälpsamma medan pojkarna ofta stör, 

retas, bråkar, slåss och tar plats (Wahlström, 2003). Två av de tre lärare jag intervjuat 
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upplever att det oftare är killarna som tar över och tar mer plats i klassrummet medan 

tjejerna sitter tyst och snällt och väntar. L2 berättar att det är lätt hänt att de stökiga 

eleverna, som oftast är killar, får mer uppmärksamhet och att hon därför försöker att 

tänka på att ge även de lugna eleverna uppmärksamhet. Detta innebär att även om de 

lärare jag intervjuat upplever att de har en jämställd instrumentfördelning så är inte 

platstagandet i klassrummet jämställt. Som lärare är det väsentligt att ha metoder för att 

försäkra sig om att det verkligen är jämställt eftersom även lärarna är fostrade in i en 

könsroll som gör att de upplever saker på vissa sätt. En kvinna och en man kan uppleva 

saker på olika sätt på grund av sin könsroll och samma handling kan uppfattas olika 

beroende på om det är en man eller en kvinna som utför den. Eftersom tjejerna inte 

förväntas att ta lika mycket plats som killarna så kan en klass där tjejerna tar mer plats 

än vad som är förväntas upplevas som en klass där tjejerna tar all plats. I själva verket 

kanske de bara tar hälften av platsen eller i varje fall mer plats än vad som var förväntat 

av dem att ta.  

L2 berättar att hon försöker tänka att det är varannan kille, varannan tjejs som får 

ordet i klassrummet på grund av att hon läst att när något upplevs som 50/50 mellan 

könen så är det ofta snarare 40/60 till killarnas favör. L2 anser att en som lärare behöver 

vara medveten om att även fast en anser sig vara jämställd så finns det inlärda 

tankemönster som gör av vi kan dra förhastade slutsatser om någon utifrån deras kön. 

Hon berättar att när både en kille och en tjej valt att få spela trummor så dyker det per 

automatik upp tankar i hennes huvud som säger att det nog är bättre att välja killen.  

På grund av hur vi är programmerade kan vi alltså uppleva vår undervisning som mer 

jämställd än den verkligen är på eftersom det som är normativt upplevs som rätt för den 

som är socialiserad in i ett kön.  

6.3 Musikaliska förebilder 
Alla tre informatorer anser att förebilder är viktiga för tjejers musikskapande. L2 sa att 

om en person som en kan identifiera sig med är exempelvis musiker så inser en att det 

är möjligt för en själv med. Killar får mycket gratis och blir självsäkra i sin identitet 

som musiker på grund av att de har så många förebilder att identifiera sig med. Därför 

försöker informanterna uppmuntra tjejerna mer och tillhandahålla musikaliska 
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förebilder även för dem. Men de båda kvinnliga musiklärare jag intervjuat hade inte fått 

med sig det tänket hela vägen fram till undervisningen i musikhistoria. Den ena delger 

att det huvudsakligen är män som visas upp i hennes material och den andra upplever att 

den historia som vanligen lärs ut känns så fel och att hon inte kan stå för den. Därför har 

hon knappt lärt ut den alls. Hon upplever att kvinnorna saknas i historien, men vet inte 

hur hon ska gå tillväga för att skapa ett mer jämställt undervisningsmaterial. Selander 

(2012) menar att det alltid har funnits många kvinnor som varit tongivande inom 

musiken, men att de blivit osynliggjorda i dokumentationen av historien. Om förändring 

ska vara möjlig behöver lärarna ha med kvinnliga förebilder i sitt 

undervisningsmaterial. Även om den första musiker en kommer att tänka på är en man 

när en exempelvis ska tala om blues så behöver en inte välja att enbart berätta om den 

personen - det finns många tongivande kvinnor att berika sitt material med.  

Det är dock inte bara kända artister som behövs som förebilder. Vamling (2016) 

skriver att det kan vara mentorer, spelkamrater eller äldre tjejer i ens omgivning som 

sysslar med musik. Ett exempel på ett sammanhang där alla dessa olika förebilder finns 

på plats är Popkollo, en organisation som anordnar musikläger för tjejer/kvinnor/

tranpersoner. Där kan tjejer och transpersoner ta plats och inspirera varandra samtidigt 

som äldre musiker finns på plats att vägleda och kända musiker kommer dit för att 

inspirera. Lärare kan arbeta med att skapa gynnsamma förhållanden för tjejerna att 

inspireras i genom att låta de äldre tjejer på skolan inspirera de yngre. De kan även 

synliggöra de kvinnliga musikaliska förebilder som finns utanför skolans värld, både 

lokala och världsartister, genom att spela deras musik, sätta upp bilder på dem och 

berätta om dem. 

6.4 Slutsats 
De lärare jag intervjuat ansåg att deras undervisning var jämställd i förhållande till kön, 

men eftersom de också är socialiserade in i en könsroll som gör att de kanske upplever 

jämställda klassrum utan att det överensstämmer med verkligheten. Därför tänker jag, i 

min lärarprofession, utveckla metoder för att skapa och upprätthålla jämställdhet så att 

det inte är min egen känsla av jämställdhet som får avgöra ifall det är så eller inte. 

Sådana metoder kan vara att varannan gång ge ordet till en tjej och varannan gång till en 
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kille. Det kan även vara att se till så att alla elever får tid vid varje instrument och 

minska pressen på dem genom att visa på självklarheten i att alla behöver lära sig allt 

och att det är genom övning en lär sig. Jag kommer göra mitt yttersta för att ge ALLA 

mina elever musikaliska förebilder som de kan identifiera sig med. Detta kan göras 

genom att ha mångfald och jämställdhet i åtanke då en talar om tongivande personer ur 

musikhistorien, väljer ut låtmaterial, sätter upp bilder eller visar film.  

Dessa tre saker hoppas jag kommer kunna göra mig till en mer jämställd musiklärare 

som ger alla elever samma förutsättningar att utvecklas musikaliskt och kunna se sig 

själva som musiker i framtiden. 
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7. Förslag på vidare forskning 
Det skulle vara nyttigt att göra ett forskningsarbete som resulterar i en bok som 

musiklärare kan använda när de undervisar i musikhistoria. Om det är sant som många 

påstår att historien vi lär oss är aningen förfalskad så är det på tiden att någon kunnig 

person ställer den i nytt ljus genom att visa upp hur den kunde sett ut om kvinnors 

bedrifter skattats på samma sätt som männens. Detta skulle vara ett läromedel för 

högstadie som inte endast visade upp kvinnor utan alla möjliga personer som varit med 

och skapat vår musikhistoria, både de musiker vi är vana att höra om samt de som 

historieböckerna hoppat över på grund av personliga karaktärsdrag som fel kön, fel 

härkomst eller funktionsvariation.   
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Bilaga 1 
Bäste Musiklärare 

Jag studerar min sista termin på Musikhögskolan i Malmö på lärarlinjen. Just nu skriver 

jag mitt examensarbete som kommer att handla om musik och jämställdhet. Eftersom 

musikbranschen (pop/rock) i dagsläget är ojämställd så vill jag ta reda på hur eller om 

musiklärare jobbar för att få en mer jämställd musikundervisning. Jag vill veta hur man 

kan jobba praktiskt för att ge pojkar och flickor samma möjligheter att bli musiker. 

Därför kommer jag att genomföra några kortare intervjuer för att ta del av erfarenheter 

från aktiva musiklärare. Intervjuerna kommer att spelas in och det är bara jag och min 

handledare som kommer att lyssna på dem och när arbetet är examinerat så kommer 

dessa inspelningar att raderas. Den intervjuade kommer att vara anonym. Varken namn 

eller vilken skola man jobbar på kommer att nämnas i studien utan denna information 

kommer att behandlas enligt regler om sekretess. Att medverka i studien är frivilligt och 

du kan välja att avbryta när som helst. För att genomföra intervjun behöver jag ditt 

tillstånd. På denna blankett kan du ge ditt samtycke. 

Jag ger mitt samtycke till intervju. 

_____________________________________________________________ 

Namn och namnteckning     

  

_____________________________________________________________ 
Ort 

_____________________________________________________________ 

Datum      

�37


