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Abstract 
Titel: Normkritisk pedagogik med fokus på normer i musikundervisningen.  

Title in English: Non-normative pedagogy with focus on norms in music teaching. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några högstadiepedagoger som undervisar i ämnet 

musik ser på normer och om man tillämpar ett arbetssätt där man diskuterar och synliggör normer. I 

studien intervjuas tre högstadiepedagoger som ger sin syn på normer och dess inverkan på 

undervisningen. Den forskning som ligger till grund för teorikapitlet visar på att begreppet norm 

kan beskrivas som idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt. Det är ett synsätt som 

delas av lärarna i undersökningen. Studien visar att lärarna ser och diskuterar normernas 

konsekvenser såsom diskriminering och mansdominansen i musikbranschen men saknar en metodik 

för att belysa normerna i sin undervisning.   

Ämnesord: normkritisk pedagogik, normer, musikundervisning  

Keywords: non-normative pedagogy, norms, music teaching  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1. Inledning 

Räcker det med en temadag per läsår som fokuserar på att skapa förståelse för varandras olikheter 

och några fyrahörnsövningar på klassråden för att arbeta med frågor om jämställdhet och 

diskriminering som tas upp i kapitel 1 och 2 i grundskolans läroplan?  

I Lärarförbundets facktidning Uttryck finns en artikel skriven om en musiklärare som tagit 

värdegrundsarbetet på allvar och använder sig av en metod som ifrågasätter och belyser normer i 

undervisningen.  Arbetssättet kallas för normkritisk pedagogik och det är vad den här 1

undersökningen handlar om. Artikeln väckte ett intresse för att undersöka hur musikpedagoger 

arbetar för att implementera kapitel 1 och 2 i läroplanen i sin undervisning. Läroplanens två 

inledande kapitel handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. 

Där tar Skolverket upp elevernas rätt att slippa utsättas för diskriminering i skolan och alla elevers  

rätt till en likvärdig utbildning.  2

Musik kan både påverkas av och skapa normer som har en stor inverkan på undervisningen och 

klimatet i skolan. Är normernas samband med musiken något som man är medveten om som 

musiklärare idag och om så är fallet, anpassar man då sin undervisning för att synligöra normerna, 

deras konsekvenser och makt? Att medvetenhet är viktigt för undervisning i musikämnet, liksom i 

andra ämnen, framgår tydligt i läroplanen då det under rubriken Skolans uppdrag står:  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.   3

Även Skolverket lyfter i rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? fram detta. I den är en av 

slutsatserna att för att skolan ska kunna implementera barn- och elevskyddslagen (numera 

diskrimineringslagen) på allvar så måste både personal och elever genom ett normkritiskt perspektiv 

 Danielsson 2014:20-231

 Skolverket 2011:7-82

 Skolverket 2011:73
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vara medvetna om de normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier. Skolverket 

föreslår även i rapporten att normkritiska perspektiv lyfts in i examensmålen i lärarutbildningen.  4

Eftersom de övergripande målen i läroplanen ska speglas i alla ämnen så är texten även under 

likvärdig utbildning intressant ur musikämnets perspektiv:  

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.  5

När vi ändrar perspektiv något och inriktar oss på musikundervisningen så finns det en del gropar 

att falla i som lärare, t. ex. ensemblemusicerande som utgår från en rockbandsmodell. 

Rockbandsmodellen är en gruppsammansättning där personerna musicerar med exempelvis gitarr, 

bas, trummor, keyboard och sång. Denna modell tar musikvetaren Åsa Bergman upp i sin 

avhandling om ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden. Bergman skriver att 

rockbandsmodellen har en stark koppling till maskulinitet och att den kopplingen kan vara en 

anledning till att tjejer tonar ner sin egen förmåga under musiklektionerna i skolan.   6

Enligt Skolverket så har skolan en skyldighet att låta eleven pröva och utveckla sin förmåga 

oberoende av könstillhörighet.  I den här undersökningen framgår mina informanters resonemang 7

kring musikundervisning och deras tankar om hur detta mål ska nås. Det kan vara normer som 

antingen hindrar eller underlättar att musikämnets tre syften musicera, skapa och analysera musik 

uppnås.  

 Skolverket 2009:1014

 Skolverket 2011:85

 Bergman 2009:1416

 Skolverket 2011:1007
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Skolverket tar i skolans styrdokument upp normer som något som elever måste fått kunskaper om.  8

För att kunna tillgodogöra sig kunskaperna så behöver eleverna få en ökad medvetenhet kring hur 

normer påverkar oss. Att skapa medvetenhet kring normer bör således vara en del av lärarens och 

skolans uppdrag. Syftet med den här studien är att undersöka några högstadiepedagogers 

medvetenhet om normer och hur pedagogerna beskriver att de synliggör och diskuterar normer i sin 

musikundervisning. 

• Hur ser pedagogerna på normer?  

• Hur beskriver pedagogerna att de synliggör och diskuterar normer i sin musikundervisning? 

2. Tidigare forskning och undersökningar 
I det här kapitlet kommer jag att presentera några undersökningar som tidigare gjorts på ämnet 

normkritisk pedagogik, både specifikt för musikämnet och på en mer övergripande skolnivå. I slutet 

av kapitlet så presenteras även två studier som gjorts om normer, både inom musikämnet och 

musiken i allmänhet. 

Lucy Green, professor i musikpedagogik vid UCL institute of education har i sin studie genomfört 

enkäter besvarade av musiklärare på 78 olika statliga skolor i England och genomfört 12 

gruppintervjuer med elever i åldrarna 11-15 år. 6 av grupperna bestod av flickor och 6 av grupperna 

bestod av pojkar, totalt deltog 48 elever. Enkäterna visade att en majoritet av lärarna uttryckte en 

uppfattning av att flickorna var mer framgångsrika i både instrumentspel och sång.  Vidare kommer 9

Green fram till att flickorna i studien var starkt överrepresenterade när det gäller att spela klassiska 

instrument, t.ex. flöjt och fiol, både genom enkätsvaren från lärarna och intervjuerna av eleverna.  10

 

Området kring normkritisk pedagogik inom musikämnet är ännu relativt outforskat men jag har 

hittat en studentuppsats skriven av musikhögskolestudenten vid Örebro Universitet, Rebecca 

Billström som tar upp just det. Hennes informanter är lärare som redan uttalat arbetar med 

normkritisk pedagogik. Billström skriver i sin studentuppsats om normkritisk pedagogik i skola, 

 Skolverket 2011:158

 Green 1997:1529

 Green 1997:15310
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samhälle och musik att de lärare som hon intervjuat beskriver normkritisk pedagogik som positiv 

för människans välmående och utveckling. Billström ser ett normkritiskt förhållningssätt i 

lärsituationer som ett nytt och välbehövligt arbetsätt som motverkar begränsningar som exkluderar 

människor.   11

I sin avhandling har universitetslektor vid scen och musikhögskolan i Göteborg, Carina Borgström 

Källén genom deltagande observationer och intervjuer med studerat 71 gymnasielever på 

estetprogram med musikinriktning under ett läsår. Borgström-Källén bekräftar likt Green att flickor 

och pojkar verkar välja olika typer av instrument beroende på kön.  I Borgström-Källéns 12

avhandling visar hon på vilka val av instrument som eleverna gör i de ensemblegrupper hon 

undersökt, där är flickorna i betydande majoritet när det gäller sång, piano och flöjt. Pojkarna väljer 

istället instrument som t.ex. trummor, elbas och elgitarr. I avhandlingen beskriver Borgström-Källén 

att bland hennes informanter är tjejerna oftast skolade i musik genom instrumentstudier på 

musikskola medan killarna oftare lärt sig på egen hand eller via andra kanaler.  Sammantaget så 13

pekar resultatet i Borgström-Källéns studie mot att de undersökta högskoleförberedande 

musikutbildningar upprätthåller och reproducerar könsnormer inom musikalisk handling.   14

Lotta Eek-Karlsson, universitetsadjunkt i pedagogik skriver i boken Normkritiska perspektiv - i 

skolans likabehandlingsarbete att lärare anser att grundläggande värden som anges i skolans 

styrdokument är målet och kan ge många exempel på hur de arbetar för att nå dit. Vidare skriver 

Eek-Karlsson att lärare ofta tar för givet att lärarkåren är enad om hur dessa värden ska tolkas och 

omsättas i skolarbetet.  I Skolverkets attitydundersökningar som genomförs vart tredje år så visar 15

det sig att åtta av tio elever på högstadiet upplever att alla eller de flesta lärarna behandlar både 

flickor och pojkar rättvist. Det är ett resultat som varit i princip oförändrat sedan Skolverket började 

ställa frågan i sina attitydundersökningar 2003. När lärarna får svara på samma fråga så anser nio av 

tio att de lyckas ge eleverna samma möjligheter oavsett kön, även här har resultatet i princip stått 

 Billström 2010:40 f11

 Borgström-Källén 2014:101, Green 1997:15312

 Borgström-Källén 2014:207 f13

 Borgström-Källén 2014:28414

 Eek-Karlsson 2012:14 f15
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stilla sedan Skolverket började ställa frågan.  Det finns en anledning att vara kritisk till den här 16

typen av undersökningar då de allra flesta handlingar som genomförs under en lång tid ofta 

normaliseras och då kanske de tillfrågade inte ser någon särbehandling.  17

Eek-Karlsson skriver att lärare oftast inte är medvetna om att de särbehandlar sina elever utan att 

det snarare handlar om strukturer som tas för givet istället för att kritiseras. Hon drar slutsatsen att 

skolan är en social miljö där olika normer härskar och att det finns en stor risk att de som befinner 

sig inom skolan omedvetet hjälper till att bära upp normsystemet. Resultatet av detta kan vara att 

skolan gång på gång skapar sociala nivåsteg som befäster uppfattade skillnader mellan olika 

människovärden. Skolan har en utmaning i att kritisera den ordning som råder för att lyckas i 

likabehandlingsarbetet.  18

Ett exempel på ett okritiserat normsystem är ensemblemusicerande enligt rockmodellen som 

Bergman tar upp i sin avhandling. Modellen kan genom sin starka koppling till maskulinitet 

påverka tjejer att tona ner sin egen förmåga att musicera i musikämnet.  Även inom mer teoretiska 19

delar inom musikämnet som t.ex. musikhistoria så finns det normsystem som styr. Lars Lilliestam 

professor i musikvetenskap skriver i sin bok Musikliv - Vad människor gör med musik - och musik 

gör med människor att kvinnliga kompositörer och musiker ignoreras inom historieskrivningen 

kring musik. Kvinnorna kan på sin höjd få nämnas i sammanhanget som fruar till manliga 

tonsättare, det har fått konsekvensen att kvinnor ses som parenteser i sina bidrag till musikens 

historia.   20

3. Teoretisk bakgrund 

 Skolverket 2010:67 f och Skolverket 2013:90 f16

 Eek-Karlsson 2012:1517

 Eek-Karlsson 2012:14 f f18

 Bergman 2009:14119

 Lilliestam 2009:24720
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I det här kapitlet så kommer vi reda ut vad begreppen normer, queerpedagogik och normkritisk 

pedagogik som används i undersökningen betyder och innebär. I sista delen av kapitlet kommer vi 

även att titta närmare på hur normer dominerar och styr musiken som ämne och hur det kan ta sig 

uttryck i undervisningen. 

3.1 Normer 
Norm beskrivs i Nationalencyklopedin som det normala eller godtagbara beteendet i t.ex. en social 

grupp. Ett normsystem visar på vilka mönster som individer bör följa i sina handlingar. Formella 

lagar är en del av samhällets normsystem. Andra normer kan ges betydelse genom tradition, seder 

och bruk.  Normer är situationsberoende och föränderliga över tid samt formas utifrån 21

maktförhållanden.   22

Socialantroprologen Renita Sörensdotter beskriver norm som ett relativt otydligt begrepp, men 

enkelt uttryckt så innefattar begreppet idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt. 

Normerna skapar i sin tur förutfattade meningar om hur människor ska bete sig, se ut och ha för 

livstil. Enligt Sörensdotter så ser man hur de som passar in i normen bekräftas medan de som 

frångår normen vanligtvis antingen stereotypiseras, bestraffas eller ignoreras av sin omgivning.  23

Sörensdotter lyfter hur normer kan vara baserade på kön. Dessa genus- och sexualitetsnormer styr 

hur vi uppfattas som kvinnor och män och även hur vi framställer oss själva. Vi förväntas leva upp 

till de normer som tillhör vårt kön, såsom manligt och kvinnligt. Att hålla sig inom normen för sitt 

kön är inte heller tillräckligt då det finns olika nivåer av maskulinitet och femininet som påverkar 

hur vi tolkas som individer och som beroende på hur situationen ser ut styr vårt beteende. Samtidigt 

så förväntas vi enligt heteronormen leva heterosexuellt och låta den styra våra val av partner, livstil, 

yrke och klädsel.  Heteronormen beskrivs i Nationalencyklopedin som normen som beskriver 24

 Norm. Nationalencyklopedin 201421

 Hemsida RFSL, 2014-04-1622

 Sörensdotter 2010:136 f23

 Sörensdotter 2010:13724
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heterosexualitet som det normala, givna och förväntade i ett samhälle. De som faller utanför den 

ramen såsom homosexuella, transpersoner och bisexuella betraktas då som onormala.  25

Sörensdotter skriver även att vi människor inte enbart blir indelade utifrån genus och sexualitet utan 

även beroende på ålder, etnicitet, klass och funktionsförmåga, då skapas det normer som ofta 

kombinerar olika diskrimineringsgrunder  För att visa på hur dessa normer kan uppstå så finns 

begreppet intersektionalitet som förklarar hur olika maktordningar som t.ex klass och 

funktionsförmåga samverkar när inkludering och exkludering skapas.  26

Genom ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att visa och förstå att en 45-

årig heterosexuell överklasskvinna i Teheran har andra förutsättningar än en 17-

årig bisexuell vit arbetarklasstjej i Kiruna, samtidigt som vissa livsvillkor kan vara 

gemensamma. Som kvinnor kan de uppleva liknande former av diskriminering, 

medan möjligheter till val av yrke och livstil kan skilja sig åt.  27

Vilka normer som dominerar bestäms utav sammanhanget, dock så finns det normer som är 

dominerande i samhället. För att beskriva det enkelt skriver Sörensdotter att om man kan leva enligt 

flera normer t.ex. som vit svensk heterosexuell medelklassman utan funktionshinder så märker man 

oftast inte av den diskriminering som normerna innebär, men den som bryter mot en eller flera 

normer märker det genom reaktioner från samhället.   28

3.2 Queerpedagogik 

Janne Bromseth, forskare i genusvetenskap och Frida Darj, fil. kand. i genusvetenskap skriver i det 

inledande kapitlet i boken Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring att 

idén om normkritisk pedagogik föddes ur queerpedagogiken som är ett begrepp introducerat av de 

kanadensiska forskarna Mary Bryson och Suzanne de Castell 1993.  Begreppet queerpedagogik 29

 Heteronorm. Nationalencyklopedin 2014. 25

 Sörensdotter 2010:137 f26

 Sörensdotter 2010:13827

 Sörensdotter 2012:13828

 Bromseth & Darj 2010:1229
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myntade Bryson och de Castell efter att de arrangerat en kurs på universitetet med syfte att 

diskutera lesbiska erfarenheter utan att utgå ifrån en fast grupptillhörighet och att kritisera 

maktstrukturer som osynligör vissa identiteter och erfarenheter medan andra ses som normativa.  

Bryson och de Castell kom fram till att trots kursens syfte så uttryckte studenterna att de ansåg att 

icke-normativa identiteter förblev obetydliga och att lesbisk identitet var något konstant. Det blev 

tydligt att hur man än vände och vred på det så kommer alltid den gruppen som frångår normen att 

betraktas som den Andra.  Queerpedagogikens syfte blev att ifrågasätta makten och identifiera när 30

maktrelationer ändras och längre inte kunde kritiseras på samma sätt, problematiken kunde således 

enbart synligöras genom att fortsätta misslyckas.   31

Queerteorin ifrågasätter uppfattningen om fasta sexuella kategorier och identiteter, att människors 

sätt att se på sig själva och sin omgivning ständigt förändras. Teorin beskriver sexualitet och kön 

som sociala konstruktioner som har betydelse i vårt samhälle enbart för att vi tillåter det och 

ifrågasätter maktförhållanden mellan de som följer normen och de som bryter den.  Sättet som man 32

inom queerteorin ville skapa en förståelse för kön, sexualitet och identitet blev intressant ur en 

pedagogisk synvinkel, hur kunde man se att förväntningar på människor utifrån kön och sexualitet 

påverkade olika lärsituationer? Bryson och de Castells studie där de kritiskt granskade sig själva 

och sina studenter blev inledningen för flera efterföljande studier på området.   33

3.3 Normkritisk pedagogik 
Enligt Bromseth talar man inte ofta om queerteorier inom pedagogikforskning men queerteorier 

förekommer däremot ofta inom feministisk forskning och den har i sin tur påverkat forskningen 

inom det pedagogiska området.  Bromseth anser att utvecklingen går i rätt riktning men att det 34

fortfarande saknas ett normkritiskt pedagogiskt undervisningssätt och forskning om hur det här 

 Ett synsätt där man ser de som avviker från normen som de andra, ett exempel på det kan vara 30

att man i undervisning i biologi benämner heterosexuella som normala och homosexuella som just 
homosexuella. Larsson & Rosén 2006:13 f 

 Bromseth 2010:4731

 RFSL 2012:132

 Bromseth 2010:4833

 Bromseth 2010:4834
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påverkar undervisningen.  Med det i bagaget träffades ett tiotal forskare och praktiker i Stockholm 35

våren 2007 för att diskutera hur man kunde hitta bra sätt att undervisa kring kön- och 

sexualitetsfrågor. Ett möte räckte inte utan man startade ett queerpedagogiskt nätverk i 

studiecirkelform och myntade senare begreppet ”normkritisk pedagogik”.  36

Eftersom man inom studiecirkeln breddade perspektivet och tog in fler normer än köns- och 

sexualitetsnormer och även inkluderade hudfärg, etnicitet, funktionsförmåga och klass så valde man 

att använda begreppet normkritisk pedagogik. Begreppet har sedan fungerat som ett verktyg för att 

belysa hur olika normer samverkar och skapar obalans inom olika pedagogiska arbetsätt, samt 

utveckla strategier för att utmana dessa normer.  Det har även i gruppen diskuterats om begreppet 37

”normkritisk pedagogik” egentligen borde heta normmedveten för att visa att synliggörande av 

normer är en central uppgift. Bromseth och Darj skriver även att ordet pedagogik ifrågasatts inom 

studiecirkeln och att det istället kanske borde heta normkritisk perspektiv för att understryka att man 

även rör sig utanför undervisningssituationer. Begreppet normkritisk pedagogik bör därför än så 

länge ses som ett arbetsnamn.  38

Bromseth skriver att det är viktigt att som lärare se till sin egna attityder och arbetsätt reflexivt och 

att det sker kontinuerligt. Att använda sig av en normkritisk pedagogik är obekvämt eftersom det 

kräver att man som lärare kritiskt granskar sig själv, sina handlingar och relationer.  En normkritisk 39

pedagogik sätter fingret på de processer där normer skapar och håller fast vid hierarkier. Att som 

pedagog utmana dessa hierarkier med alternativa synsätt är att verka för en social förändring som 

handlar om mer än ”att acceptera den Andra”.  40

För att ge exempel på hur man kan göra för att implementera en normkritisk pedagogik skriver 

gymnasieläraren i drama och samhällskunskap Lotta Björkman i boken Normkritisk pedagogik. 

Makt, lärande och strategier för förändring om hur hon lyft in normkritiska strategier i  sin 

undervisning och börjat forma en normkritisk pedagogik. Björkman har prövat sig fram genom 

 Bromseth 2010:48 f35

 Bromseth & Darj 2010:1136

 Bromseth & Darj 2010:1337

 Bromseth & Darj 2010:1338

 Bromseth 2010:4839

 Bromseth 2010:4840
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praktiska processer både innanför och utanför klassrummet och hon har konkretiserat sitt arbete 

genom att kommunicera med kollegor, hålla i workshops och föreläsa.  Hon beskriver att den 41

normkritiska pedagogiken berör både elevernas vetande och varande, det vill säga undervisningen 

och det sociala arbetet med eleverna. För att arbeta med normkritiska strategier i sin undervisning så  

menar Björkman att man som lärare måste ha en kunskap om normer och hur de fungerar. Med den 

kunskapen så kan man sedan prestigelöst börja titta på sig själv och på så vis lära av sina egna 

misstag. Genom att normkritiskt granska sig själv och sin egen undervisning så kan man omvärdera 

sina uppfattningar av kunskap, elever och sig själv. Det kräver då också att man som lärare måste 

börja arbeta med istället för inför eleverna i undervisningen: 

Ett exempel på detta är då jag pratade om normer i relation till könsroller och 

skällsord och några elever blev (som ofta sker) provocerade. De menade att de 

inte alls hade några normativa bilder av (i det här fallet) hur män och kvinnor 

förväntades vara utan att de såg individen. Jag sade då något i stil med att ”ni är ju 

alla fast i normens mallar, de styr ju hur ni tänker så därför har ni svårt att se 

detta.” En elev reagerade då (som tur var) och sade, ”men Lotta, nu gör du ju så 

själv, nu gör du ju oss till en grupp. Ett ”dom” och som du har åsikter om och 

förväntar dig vissa saker av”. Jag blev ställd, men eleven hade ju helt rätt och jag 

var den första att inför klassen hålla med. Mitt ”misstag” var ju uppenbart och på 

denna och följande lektioner så sade jag istället att ”vi är ju alla fast i normens 

mallar”, då blev eleverna inte lika upprörda.   42

I citatet ovan så visar Björkman på hur man som lärare kan undervisa med istället för inför sina 

elever och med hjälp av dem belysa och rätta till sina egna misstag. Det kan som lärare vara 

obekvämt att låta andra ifrågasätta ens undervisning och syn på kunskap, kanske förlorar man sin 

roll som auktoritär ledare? Björkman skiljer på begreppen auktoritär och auktoritet. Hon menar att 

en person som är auktoritär bedriver ett enkelriktat ledarskap som hen har tagit och måste kämpa för 

att behålla. En auktoritet däremot erkänns av gruppen och bedriver sitt ledarskap tillsammans med 

densamma. Att vara en auktoritet i sin lärarroll är då att som en tydlig ledare tillsammans med sina 

elever bredda kunskapsperspektivet på världen. Det här betyder inte att man avsäger sin ledarroll i 
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undervisningen utan istället vidgar den och det kan i slutändan leda till en ännu större auktoritet,  

för att uppnå en tydlig och positiv ledarroll i klassrummet så bör man eftersträva att vara en 

auktoritet istället för att vara auktoritär i sin lärarroll.     43

Man kan enligt Björkman tillföra kunskap om vad normer är och hur de fungerar både i själva 

undervisningen och i elevernas sociala miljö. Hon skriver om hur hon hjälper eleverna att själva 

beskriva olika normer som ett led i arbetet med likabehandling. Ett exempel som tas upp är när 

eleverna uppmanas säga skällsord som skrivs upp på ena halvan av tavlan och sedan beskriva hur 

man ska vara för att undvika att bli kallad något av skällsorden och dessa beskrivningar skrivs på 

tavlans andra halva. Beskrivningarna som eleverna ger blir mallar för hur man ska vara och 

skällsorden blir en signal som talar om när man kliver utanför en mall. Det här blir även ett sätt att 

visa hur stark normens inflytande är.   44

Björkman avslutar sitt kapitel med att sammanfatta den normkritiska pedagogiken som en 

upptäcksfärd med en okänd destination. På färden så kan både elever och lärare få möjligheter att 

bredda sina kunskaper och friheten att själv skapa sin identitet, utan att förhindra andra samma 

självbestämmande. Med den normkritiska pedagogiken så öppnas stora möjligheter för både 

pedagoger och elever att skapa frihet och innefattande i både vetande och varande.  45

3.4 Musiken, stereotypernas arena? 
Frihet för eleven att skapa sin egen identitet lyfter Skolverket upp på flera ställen i läroplanen. I den 

inledande texten av kursplanen i musik står det att en viktig del i människors sociala gemenskap och 

identitetskapande är just musik.  Vilken typ av identiteter vill då Skolverket att eleverna ska få 46

möjlighet att skapa? I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag skriver Skolverket:  
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Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  47

Musik beskrivs av Skolverket som en potentiellt viktig del i elevernas identitetsskapande, 

Skolverket skriver även att skolans uppdrag är låta varje individ finna sin egen identitet.  Om 48

musikundervisningen skulle vara utformad utifrån ett normkritiskt perspektiv och medvetandegöra 

vilka normer som formar och styr oss människor, skulle skolan kunna vägleda eleverna till att finna 

sin identitet med hjälp av musikundervisningen? 

För att som lärare undvika att begränsa elevernas frihet i vetandet så bör man enligt Björkman vara 

normmedveten och bredda kunskapsperspektiven.  Det kan t.ex. vara att tillsammans med eleverna 49

ifrågasätta musikhistoriens maskulina prägel, diskutera elevernas instrumentval och att lyfta in 

elevers egna musik i undervisningen oavsett etnisk bakgrund. 

För att exemplifiera hur man kan belysa och identifiera rådande normer inom musikämnet ska vi i 

det här avsnittet titta på vad två forskare på musikområdet lyfter som styrande normer i musik.  

Lilliestam skriver att rockmusiken är ett område som domineras av manliga könsnormer. Det gör 

sig tydligt när man kan konstatera att de flesta musikerna är män, texterna är skrivna ur ett manligt 

perspektiv och när kvinnor ingår i bandkonstellationer så är det oftast som vokalister och inte 

instrumentalister.  Den här bilden bekräftas av Bergman som skriver om spelmomentets maskulina 50

könskodning, hur man inom musikundervisningen projicerar och befäster könsroller när eleverna 

ges i uppgift att spela rockmusik i ensemble. Det är en fördel att ha spelat i rockband tidigare och 

det är en erfarenhet som killar oftare har med sig i bagaget jämfört med tjejer. Bergman skriver 

vidare att sambandet mellan rockmusik och maskulinitet sannolikt kan vara en anledning till att 

tjejer backar och förminskar sin egen förmåga på musiklektionerna i skolan.  Enligt Lilliestam så 51

finns även en föreställning att tjejer är sämre på att hantera teknisk utrustning såsom förstärkare och 

mixerbord och om ett band består av enbart tjejer får etiketten tjejband medan ett grupp med män 
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enbart betecknas som ett band.  Det här är tyvärr en talande bild för så gott som hela musiklivet, på 52

nästan alla områden. Kvinnor är i Sverige sällsynta i rollerna som musikproducenter, 

konsertarrangörer, studiotekniker och kompositörer.   53

Lilliestam menar att det finns även normer som talar om vilka instrument som anses vara kvinnliga 

och manliga och dessa har en inverkan på vilket instrument eleverna väljer på musikskolor runtom i 

landet. Instrument som piano, fiol och flöjt ses ofta som kvinnliga medan gitarr, trummor och 

saxofon är typiska killinstrument. Vidare beskriver Lilliestam att det dessutom är vanligare att tjejer 

sjunger, både som solister och i kör. Körsång är för övrigt ett av de få områden inom musiklivet där 

kvinnorna dominerar. Lilliestam lyfter fram att när vi i Sverige tittar på språkbruket som rör musik 

så är den enda feminint klingande tituleringen av en musiker ordet sångerska, pianissa eller 

gitarrissa är begrepp som är otänkbara att använda. För att förstärka vad som betraktas som normalt 

så säger man dirigent eller gitarrist om det är en man, men lägger till ordet kvinnlig framför om 

gitarristen eller dirigenten är en kvinna.  54

Klass och social bakgrund är faktorer som Lilliestam skriver om som avgörande för människors 

musicerande. Han skriver att det både i den kommunala musikskolan och på akademiska 

musikutbildningar är vanligast att eleverna har medelklassbakgrund och att arbetarklassens barn är 

underrepresenterade bland instrumentalister över lag.  55

Enligt Lilliestam så är musiken ett viktigt medel för att uttrycka och visa upp sin etniska tillhörighet 

och för att skapa en gemenskap inom densamma. Olika svenska invandrargruppers musik har inte 

en given plats inom den etablerade kulturen och ett begränsat utrymme i media. Svenska 

musikformer och invandrargruppers musik beskrivs leva sida vid sida men sällan mötas och 

blandas.  Jag tolkar det som att etniska minoritetsgruppers musik blir de andras musik medan 56

svenska musikformer utgör normen. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att genus är den dominerande normen som lyfts fram i tidigare 

forskning om normer och musik. 

4. Metod 

Ny kunskap är något som uppstår när människor möts och delar sina erfarenheter med varandra. 

Kunskap är för mig föränderlig och den saknar en början och ett slut för vad vi tar till oss och 

förstår genom dessa möten. För att få fram ett bra material ville jag möta pedagoger som är 

verksamma inom musikämnet och låta dem dela med sig av sin syn på normer, därför valde jag att 

genomföra en kvalitativ undersökning.  

Brinkmann och Kvale beskriver att forskningsintervjun som metod är ett utbyte mellan intervjuare 

och intervjuperson. Relationen som uppstår leder sedan till att ny betydelsefull kunskap produceras 

istället för att samla in information som man ägnar sig åt vid enkätundersökningar.  Därför har jag i 57

mina intervjuer låtit mina informanter utveckla sina tankar och erfarenheter om normer och 

eventuella arbetssätt för att belysa samt diskutera normer i sin musikundervisning. 

I mitt urval av informanter så begränsade jag mig till att välja ut tre högstadiepedagoger som arbetar 

med musikundervisning i två mindre svenska kommuner för att få in ett småstadsperspektiv och 

öppna upp för vid ett senare tillfälle göra en liknande studie ur ett storstadsperspektiv som sedan 

skulle kunna jämföras. Informanterna kontaktades i ett inledande skede via mail och efter att de 

godkänt min förfrågan så bestämdes en tid för intervju. Med de få intervjuer jag genomfört till trots 

så har jag fått fram ett material som exemplifierar hur musiklärare kan tänka. Jag har inga 

intentioner att låta mina informanter stå som talespersoner för hela professionen, deras svar är 

exempel på hur pedagoger inom musikämnet kan se på normer. För att följa upp vissa aspekter av 

de första två intervjuerna så har jag genomfört en tredje intervju med Douglas som är gjord en tid 

efter de två första. I den intervjun har jag förberett förslag på följdfrågor till de frågor som rör 

normer i frågemallen för att fördjupa och bredda det material som jag fick in i de första 

intervjuerna.  58
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Nedan följer en kort presentation av informanterna: 

Patrik: En man i 50-årsåldern som sedan 20 år undervisar årskurs två till nio i musik och har även 

behörighet för att undervisa i engelska. Patrik har utbildat sig på Musikhögskolan i Göteborg och 

håller vid tidpunkten för intervjun på att komplettera sin utbildning med att läsa ytterligare kurser i 

pedagogik. 

Dimitri: En man i 35-årsåldern som har behörighet att undervisa i musik och svenska i hela 

grundskolan men arbetar för tillfället med ämnena musik och data i årskurs tre till nio. Han har 

undervisat i musik i sju år. 

Douglas: En man i 40-årsåldern som arbetat som obehörig lärare i musik inom mellan- och 

högstadiet sedan 5 år tillbaka. Han har tidigare arbetat som musiker och som fritidsledare på en 

fritidsgård med musikinriktning. 

Inför intervjuerna så skrev jag en frågemall  där jag försökte hitta en bra kombination mellan 59

tematiska och dynamiska frågor. De tematiska frågorna behandlar normer i allmänhet, i 

musikundervisningen samt kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter i musikundervisningen. 

Balansen är viktig för att underlätta analysen av svaren i ett senare skede av undersökningen utan att 

förhindra informanten att svara ingående.  Efter Brinkmann och Kvales rekommendationer var 60

ambitionen att med vardagsspråk skriva frågor som var korta och  enkla att förstå.  Frågorna som 61

informanterna fick svara på behandlade pedagogernas syn på normer i allmänhet, om det finns 

normer som är särskilda för musikämnet samt hur pedagogerna arbetar för att belysa normer i sin 

undervisning. Enligt Sörensdotter så är norm ett relativt otydligt begrepp, därför fann jag det 

intressant att undersöka hur informanterna valde att definiera begreppet.  Enligt tidigare forskning 62

finns det styrande normer inom musikämnet, såväl inom praktiska och teoretiska moment. Bergman 

lyfter rockbandsmodellen som problematisk då den genom sin koppling till maskulinitet påverkar 

tjejer att tona ned sin förmåga i det gemensamma musicerandet.  I historiebeskrivningen kring 63
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musik har man enligt Lilliestam utelämnat kvinnliga kompositörer och musiker.  De två avslutande 64

frågorna i mallen är kopplade till kapitel 1 i läroplanen där det står att skolan aktivt ska arbeta med 

att främja kvinnors och mäns lika rättigheter.  Jag valde att lägga de frågorna sist för att undvika att 65

styra in informanterna på genusnormer eftersom undersökningen syftar till att undersöka 

pedagogernas syn på normer generellt, inte enbart normer kopplade till genus. I den kompletterande 

intervjun så skrev jag en ny frågemall där jag förberedde följdfrågor som bad informanten utveckla 

sin svar ytterligare för att få ett bredare underlag att diskutera.  Jag bad informanten vidareutveckla 66

sina resonemang kring normer i allmänhet och ge exempel på positiva och negativa effekter av 

normer. Jag gav exempel på andra typer av de normer han själv nämnde i sitt svar om vilka normer 

som förekommer i musikundervisningen och att vidareutveckla sina svar uppmanades informanten 

att motivera sina svar. För att få en en tydligare bild av hur informanten beskrev sitt sätt att 

synliggöra och diskutera normer så fick informanten berätta kring upplevda positiva och negativa 

effekter av sitt sätt att arbeta med normer i sin undervisning. 

Intervjupersonerna informerades muntligt i inledningen av intervjun om forskningsetiska principer, 

de fick information om att deltagandet är frivilligt och de har sin fulla rätt att avbryta sin medverkan 

utan att det innebär några negativa följder för informanten.  Vidare så garanterades 67

intervjupersonerna att deras svar enbart kommer användas för forskningsändamål. Samt att de 

skulle anonymiseras genom att tilldelas fingerade namn i rapporten och att deras personuppgifter 

skulle förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Slutligen så så fick informanterna delge 

samtycke för sitt deltagande i undersökningen.   68

Intervjuerna med Patrik och Dimitri tog ungefär 10 min var att genomföra och den kompletterande 

intervjun varade i 20 min. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och de ligger till grund för min 

sammanställning av informationen. I omarbetningen till ett referat så utgår jag från intervjufrågorna 

och väljer på så vis att skriva kronologiskt och sammanställa informationen från intervjutillfället för 

att ge läsaren ett bra helhetsintryck. Mitt resultat grundar sig på pedagogernas egna uppfattningar 
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om normer och deras beskrivningar om hur de anpassar sitt arbetssätt för att synligöra och diskutera 

normer. 

Den kompletterande intervjun tog ungefär 20 minuter att genomföra transkriberades och 

sammanställdes på samma sätt som de två första intervjuerna. 

5. Resultat 

I intervjuerna har det kommit fram tre ganska likartade synsätt på normer. Patrik beskriver 

begreppet norm som en riktlinje som man ska styras in på för att komma på rätt väg. Dimitri väljer 

att beskriva normer som oskrivna regler som finns på grund av traditioner och attityder i samhället 

och har blivit så på grund av olika ställningstaganden. Douglas talar om normer som osynliga regler 

som styr människor i relationer, både till andra människor och till samhället. Douglas får sedan en 

följdfråga om han kan beskriva några positiva effekter av normer och han väljer då att beskriva hur 

normer behövs för att hjälpa oss i mötet med nya människor:  

Ja, jag kan tänka att positiva normer skulle kunna vara sånt som handlar om hur 

man reagerar när man möter andra människor. Att man tar i hand när man hälsar 

på en ny person till exempel, om normen inte funnits så hade man ju kanske inte 

vetat hur man skulle göra när man möter en ny person.  69

På frågan om negativa effekter av normer tar Douglas upp könsnormer som exempel och hur olika 

ideal kan få killar och tjejer att må dåligt, men också styra framtida yrkesval. 

När informanterna får en fråga om vilka normer de upplever finns i musikundervisningen på 

högstadiet så säger Dimitri att han upplever att det inte finns så mycket normer utan att det handlar 

väldigt mycket om vilka normer pedagogen i ämnet förmedlar. Patrik beskriver en annan syn på 

normer i musikämnet och menar att det finns massor av normer att förhålla sig till men som inte 

enbart förekommer i musikämnet utan finns inom alla ämnen: 

 Intervju med Douglas, 18 december 2017.69

�20



Jag tror att dom här, alltså alla dom normerna, eller många av dom normerna som 

finns är ju lite självklara i alla ämnen. Sådär, till exempel det här med 

könsdiskriminering är ju viktigt att jobba med naturligtvis, rastillhörighet 

naturligtvis.   70

I citatet ovan så nämner Patrik rastillhörighet som en norm som är viktig att jobba med i 

musikundervisningen och jag väljer att tolka det som att det är etnisk tillhörighet han menar. 

Douglas berättar om att han ser hur killar och tjejer tycks välja olika instrument utifrån kön, att 

tjejer är överrepresenterade vid körsång på t.ex. Lucia och skolavslutningar medan killar hellre vill 

spela trummor och gitarr. Han säger också att det finns många undantag och att det inte är enbart 

tjejer som sjunger och killar som spelar trummor. I Douglas arbetslag har man uppmärksammat att 

killar verkar ta mer plats i klassrummet men att tjejerna presterar bättre på nationella prov och har 

högre betyg i många ämnen. På frågan om varför han tror att det är så säger han att de inte kommit 

fram till något svar. 

För att få höra Douglas tankar om fler normer än de genusnormer som hittills nämnt så ställde jag 

en följdfråga om han har några andra exempel på normer i musikundervisningen. Han lyfte då upp 

nyanlända elever och hur musikundervisningen ofta utgår från västerländsk musik och instrument.  

Patrik svarar på frågan om det finns normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier 

som är speciella för musikämnet och lyfter då att det är ett problem att killar tar mer plats i 

klassrummet än tjejer. Douglas säger att könsnormer verkar styra vilka instrument eleverna 

intresserar sig för och att det är större risk att utsättas för diskriminering om man är i minoritet i en 

klass t.ex. som nyanländ i en klass. När jag ber Douglas motivera varför de normer han lyfter upp är 

speciella för musikämnet så förklarar han att de finns säkert inom alla skolans ämnen, t.ex. idrott. 

Dimitri lyfter att det finns en risk med ensemblespel då de elever som spelar fel utmärks som sämre 

än de andra eleverna, han tar även upp att för stora gruppstorlekar gör att man som pedagog har 

svårt se situationer där elever blir utsatta.  

 Intervju med Patrik, 31 mars 2014.70
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På frågan om hur informanterna arbetar i sin undervisning för att belysa normer så svarar Patrik att 

han diskuterar mycket med sina elever om manligt, kvinnligt och homosexualitet t.ex. inom pop- 

och rockhistoria som tidigare varit väldigt mansdominerat. Dimitri beskriver att han arbetar mycket 

med elevernas analysförmåga och diskuterar med dem om hur viktigt det är att acceptera att 

människor tycker olika t.ex. när man analyserar musik och vad som gör att man tycker att en låt är 

bra eller dålig. Douglas berättar att han försöker lyfta in elevernas egna musik mer i undervisningen 

genom att träna på att lyssna och analysera musik från t.ex. Afghanistan. Vidare så beskriver han 

hur han frågar eleverna vad som styr deras instrumentval och ber dem motivera varför. Han tar 

också upp att han enligt kursplanen är skyldig att låta eleverna spela alla instrument i klassrummet, 

ett exempel på det är att han jobbar aktivt för att motivera killarna till att sjunga i undervisningen. 

När Douglas får frågan om vilka positiva effekter han kan se av sitt sätt att arbeta med normer så 

svarar han att nyanlända elever blir lite mer som experter om man pratar om musik och instrument 

från deras hemländer, att andra elever frågar dem om deras erfarenheter. Vidare säger han att han 

upplever att tjejerna intresserar, sig utöver sång och piano, mer för traditionella ”killinstrument” 

som han beskriver att elgitarr och trummor kan vara. Han förklarar också att han ser en skillnad på 

killarnas engagemang när det kommer till sång och han avslutar med att berätta att det är fler killar 

med på Lucia och avslutningar nu än för några år sedan.  

Det står i läroplanen att skolan aktivt ska arbeta med att främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter.  Informanterna fick därför en fråga om vilka möjligheter och/eller hinder för ett sådant 71

arbete de stöter på i musikundervisningen. Dimitri ser inga stora hinder för ett sådant arbete då han 

ser killar och tjejer som lika och gör ingen skillnad på dem. Han beskriver att han inte delar in 

eleverna i tjejband och killband utan sätter samman grupper utifrån vilka kvalitéer eleverna har.  

Dimitri blandar istället ofta elever som är svaga i ämnet med starka elever för att få en jämn kvalité 

i grupperna. Han säger att han gjort en iakttagelse där han ser att tjejer är mer positiva till att sjunga 

än killar, men att han inte jobbar aktivt med att få killarna att sjunga mer förutom i gemensam sång 

då han ibland kan dela upp killar och tjejer för att sjunga olika delar och göra det till ett 

tävlingsmoment mellan grupperna. Patrik säger att det finns en uppfattning om att killar är mer 

”rockbetonade” och tjejer är mer ”tvärflöjtsbetonade” men att han inte håller med om det. Dock så 

ser han att killarna är mer benägna att ta plats vid trummorna och sedan stanna där och att tjejerna 

inte får chans att komma dit samtidigt som han upplever att tjejerna inte heller tar för sig på samma 
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sätt. Han har försökt motarbeta problematiken genom att dela in eleverna i killensembler  och 

tjejensembler och upplever att det har fungerat förhållandevis bra. Douglas säger att det finns alla 

möjligheter att arbeta med att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter eftersom det är 

läraren som styr undervisningen men att han skulle vilja ha mer kompetensutveckling på området. 

Som ett hinder för det arbetet lyfter han musikaliska förebilder på tv och Youtube där man ofta kan 

se tjejer som sjunger medan killarna spelar instrument eller är dj´s och hur det påverkar elevernas 

självbild i viss utsträckning.  

På frågan om hur informanterna anpassar sin undervisning för att främja kvinnors och mäns lika rätt 

att utvecklas svarar Patrik att han dels delar in sina grupper utefter kön och att han försöker styra så 

att varannan kille och varannan tjej får komma till tals när man diskuterar då killarna annars har en 

tendens att dominera i samtalet. Han ser även att det finns områden där tjejer dominerar t.ex. sång 

och att delta i olika sångframträdanden på skolan. Då har han jobbat med att uppmuntra killar att 

delta genom att ha individuella uppsjungningar för honom där han försöker lyfta eleverna och 

fokusera på styrkor på ett positivt sätt och då få fler killar att våga delta i sångframträdanden. Om 

det har gett resultat kan Patrik inte svara på, men han har förhoppningar om att kunna ge positiva 

resultat på sikt. Dimitri lyfter igen att han aktivt valt att inte dela in grupperna efter kön utan att han 

ser killar och tjejer som lika, han har inget ”tjej- och killtänk” överhuvudtaget. Han ser eleverna 

som individer oberoende vilket kön elever har. Douglas lyfter det han har sagt tidigare i intervjun, 

såsom att han ber eleverna motivera sina instrumentval och att försöker locka killarna till att sjunga 

mer, han uttrycker dock att han skulle vilja bli bättre på att anpassa sin undervisning för att främja 

män och kvinnors lika rätt och möjligheter att utvecklas. 

6. Diskussion 

Det framkommer i min undersökning att mina informanter har en liknande uppfattning om hur 

begreppet norm bör beskrivas men att det finns en skillnad i hur de resonerar om normernas 

betydelse och dess inverkan på elever och undervisning. Samtliga informanter pratar om normer 

som en typ av vägvisare, antingen som oskrivna regler eller riktlinjer. En av informanterna ger 

också exempel på både positiva och negativa effekter av normer. En annan av informanterna 

beskriver även hur normer skapas och kopplar dem till olika attityder och traditioner, detta på grund 

av olika medvetna ställningstaganden. Ur ett normkritiskt perspektiv skulle det vara intressant att 

försöka förklara normer ur ett annat perspektiv. Skulle man exempelvis få en större förståelse för 
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normens kraft om man började att se dem som sprungna ur mer passiva ställningstaganden? Mina 

informanter bekräftar de tidigare studier som Eek-Karlsson gjort som visar på att lärare ofta kan 

omedvetet ta strukturer för givet istället för att kritisera dem.  Dock så framkommer det i en 72

intervju att det också finns lärare som kritiserar normer och dess påverkan, både på människors 

mående och yrkesval. Läraren visar tecken på den normmedvetna och kunskapsbreddande 

undervisning som rekommenderas av Björkman genom att diskutera elevernas instrumentval och 

lyfta in elevernas egna musik.   Det hade varit intressant att intervjua fler lärare, även inom andra 73

ämnen för att se om det i ett bredare ämnesperspektiv finns samma skillnader i uppfattande av 

normer.  

Åsikterna går isär när informanterna ska svara på en fråga om vilka normer de upplever finns i 

musikundervisningen på högstadiet. I mina intervjuer säger en av informanterna att det är läraren 

som förmedlar normer och att det är upp till pedagogen vilka normer hen för vidare i sin 

undervisning. Självklart är pedagogens förhållningssätt viktigt, men räcker det verkligen? När jag 

tittat på forskning i ämnet så visar det sig att musiken är fylld med styrande normer inom flera 

kategorier t.ex. musikhistoria, instrumentval, ensemblespel och ämnesspecifika ord.  I en av 74

intervjuerna framgår det att läraren har uppmärksammat styrande normer inom kategorin 

instrumentval. Även om läraren fokuserar på att enbart förmedla de normer som anges i läroplanens 

inledande kapitel så innehar den klingande musiken i sig själv ett stort kapital av normer som bör 

lyftas upp i ljuset och diskuteras. Skolverket är otydlig i kapitel 2.1 i läroplanen om hur man som 

lärare ska lyfta och diskutera normer utan lägger större vikt vid vilka normer som anses positiva och 

eleven förväntas efterleva i skolan och efter avslutad skolgång.  Den här normblindheten kan enligt 75

mig få konsekvenser för elevernas både vetande och varande där undervisningen blir exkluderande 

och istället hjälper till att bära upp normsystemet, precis som Eek-Karlsson beskriver.  Elevens 76

varande kan påverkas genom att normstrukturer förhindrar hen i sitt identitetsskapande t.ex. om hen 

förhindras att göra ett fritt instrumentval på grund av omgivningens förväntningar. Ett sådant 

skeende kan i förlängningen försvåra att följa läroplanen, i synnerhet i kapitlet som tar upp skolans 
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värdegrund och uppdrag där det står att varje elev ska ges möjlighet att finna sin egen identitet.  77

Vetandet kan påverkas negativt med smalt kunskapsspektra hos eleven som följd om man i 

undervisningen inte förhåller sig kritisk till och diskuterar normer inom t.ex. musikhistoria.  Här 78

lyfter en av informanterna flera exempel där han förhåller sig kritisk, t.ex. när han lyfter in 

elevernas egna musik i undervisningen och när han ber eleverna motivera sina instrumentval.  

En av informanterna berättar att ensemblespel kan utmärka de elever som spelar fel och att dessa 

elever utmärks som sämre än de andra eleverna. Min spontana tanke var att ifrågasätta om det här 

verkligen är normrelaterat, men efter lite noggrannare eftertanke så bekräftas informantens 

problemformulering av Bergman. Hon skriver att det är en fördel att ha spelat i rockband tidigare 

och de elever som inte har den erfarenheten riskerar att tona ner sin egen förmåga att musicera på 

musiklektionerna.  Det kan enligt mig vara en konsekvens av ensemblespel i musikundervisningen, 79

att tidigare erfarenhet av ensemblemusicerande blir till norm på musiklektionerna och att det 

försätter dem som saknar den erfarenheten i en utsatt situation. Ser man till Bergmans forskning så 

lyfter hon den här problematiken i samband med könsnormer och att erfarenheten att tidigare ha 

spelat i rockband är något som killar oftast har.  Samtidigt som Lilliestam skriver att elever med 80

arbetarklassbakgrund är underrepresenterade bland instrumentalister.  Ur ett intersektionellt 81

perspektiv så visar det sig att normer som rör klass och kön här samverkar och då borde det således 

vara tjejer med arbetarklassbakgrund som oftast kan hamna i utsatta situationer på grund av 

ensemblespel i musikundervisningen.      

Jag tycker att det är intressant att informanterna lägger stor vikt vid just könsnormer när de svarar 

på frågorna, trots att jag ställt frågor om normer i allmänhet. Homosexualitet nämns vid ett tillfälle,  

rastillhörighet (som jag väljer att tolka som etnisk tillhörighet) och nyanlända som kan räknas till 

samma kategori. Men ingen tar upp normer som rör klass eller social bakgrund. Det här är dock inte 

ett nytt fenomen utan följer snarare mönstret i den tidigare forskningen. Där finns det mycket att 

läsa om könsnormer och genusfrågor inom musik och musikundervisning men samtidigt ganska lite 
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som fokuserar på normer som ligger till grund för diskriminering inom andra områden som t.ex. 

etnicitet och sexuell läggning. För att ändra på detta så tror jag att man inom lärarkåren behöver 

börja prata mer om och ur ett bredare perspektiv belysa normerna som ligger till grund för 

diskriminering för att på så sätt inkludera alla elever i undervisningen. Det lyfter också en av 

informanterna då han säger att han vill ha kompetensutveckling på området. 

En av informanterna säger vid ett tillfälle att han diskuterar mans- och kvinnoroller då rock- och 

popscenen tidigare har varit väldigt mansdominerad. Det kan uppfattas som att han tycker att 

området inte längre är mansdominerat, men ser man till vad forskningen säger i teorikapitlet så ser 

man att det förvisso har blivit lite mer jämställt men att musikbranschen är i stora delar 

mansdominerad än idag. Jag hade velat lyfta den frågan i undervisningen tillsammans med eleverna 

och diskutera om de ser musikbranschen som ett mansdominerat område. Jag tror att det finns en 

risk att man tar jämställdheten för given och ger upp innan man är i mål om man talar om en 

mansdominerad musikbransch i fel tempus. Konsekvensen av en sådan diskurs kan vara att 

utvecklingen för en jämställd musikbransch står still eller t.o.m. går bakåt. 

När informanterna svarar på frågan om arbetet att främja kvinnors och mäns lika möjligheter så 

svarar en av informanterna med att han inte ser någon skillnad på killar och tjejer. Men som jag 

skriver i mitt kapitel om tidigare forskning om lärares förgivettaganden och att många pedagoger i 

skolan tror att man behandlar sina elever lika men i själva verket upprätthåller strukturer som 

befäster olikheter. Om man som pedagog verkligen vill skapa ett arbetssätt där man behandlar sina 

elever så likvärdigt som möjligt så behöver man arbeta med att ifrågasätta normsystemet, både 

enskilt, tillsammans med kollegor och med sina elever. Björkman beskriver exempelvis hur viktigt 

det är att ha kunskap om normer och hur de fungerar och sedan kritiskt granska sig själv och sitt 

förhållningssätt för att sedan kunna vägleda eleverna till den kunskapen.  Inom det här området 82

hade det varit intressant att göra observationsstudier och jämföra resultatet med intervjuerna. 

6.1 Slutdiskussion - Vikten av normkritik i musikundervisningen 
När jag tittar på det material som jag fått ut av mina intervjuer drar jag slutsatsen är att 

informanterna har en vilja att skapa en musikundervisning som belyser normer men saknar en 

metodik för att implementera normkritiska strategier. Informanterna ser och diskuterar normernas 
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konsekvenser (diskriminering, mansdominansen inom musikbranschen) men verkar enligt dem 

själva inte belysa normerna i sin undervisning. Det finns dock undantag som framkommit i den 

kompletterande intervjun där vissa normkritiska strategier används av läraren i undervisningen. Att 

informanterna inte pratar om normkritik är inte så förvånande då jag (baserat på mina egna 

erfarenheter) har uppfattningen att normkritik än så länge är ett relativt okänt begrepp inom den 

svenska lärarkåren. Jag hade en vilja att undersöka om pedagogerna tillämpar arbetssätt som 

synliggör och diskuterar normer. Det är en fråga jag bara fått svar på till viss del och det är ur 

pedagogernas perspektiv. För att få ett mer objektivt svar på frågan så hade jag behövt komplettera 

min metod med observationsstudier i undervisningen och på så vis lagt till ett perspektiv i 

undersökningen. Det hade varit intressant att intervjua några av informanternas elever för att 

undersöka om de upplever att pedagogerna synliggör och diskuterar normer i musikundervisningen.  

Jag ser stora fördelar med att använda sig av en normkritisk pedagogik i undervisningen för att ge 

eleverna frihet i sitt identitetsskapande och bredda kunskapsperspektiven. Förhoppningsvis så lyfter 

Skolverket in normkritiska strategier i sina styrdokument och regeringen följer Skolverkets 

rekommendationer om att inkludera normkritiska perspektiv i lärarutbildningens examensmål.  83

Min undersökning visar på att det finns ett behov av att höja kompetensen på området normkritik. 

Att höja kompetensen på området är av stor vikt då normkritiska perspektiv hos både elever och 

lärare enligt Skolverket är viktiga för att kunna implementera diskrimineringslagen i skolan på 

allvar. Då kan man också på allvar börja göra studier på hur den normkritiska pedagogiken bör 

utformas och dess effekter på undervisningen, studier som idag saknas.  84

6.2 Vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning så skulle man kunna undersöka musiklärares syn på normer ur ett 

större och bredare perspektiv genom att intervjua ett större antal lärare. Genom att sedan 

komplettera undersökningen med observationsstudier så kan man även gå in på att studera hur 

musiklärarna förhåller sig till normer i praktiken. Då alla mina informanter arbetar i mindre städer 

så vore det intressant att göra studier baserade på musiklärare som arbetar i större städer och se om 

det finns en skillnad i uppfattande av normer och arbetssätt kring att belysa och diskutera normer i 
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undervisningen. Könsaspekten kan också vara intressant att lyfta in här, av ren tillfällighet är alla 

pedagogerna i min undersökning män men kanske hade materialet sett annorlunda ut om fler av 

informanterna varit kvinnor. Eftersom det saknas studier på effekterna av en normkritisk pedagogik 

så tycker jag man bör göra studier på lärare som arbetar med normkritisk pedagogik och undersöka 

hur det påverkar både elevernas vetande och varande. 
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Bilaga 1 

Syftet med studien är att utifrån ett musiklärarperspektiv undersöka hur tre högstadiepedagoger ser 
på och arbetar med normer i sin musikundervisning. 
 
Frågeställningar: 

- Hur ser pedagogerna på normer? 

- Tillämpar pedagogerna arbetssätt i musikundervisningen där man synliggör och diskuterar 
normer? 
 
Intervjufrågor: 

- Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

- Vilken utbildning har du? 

- Undervisar du i något/några andra ämnen. 

- I vilka årskurser undervisar du? 

- Hur skulle du beskriva begreppet norm? 

- Vilka normer upplever du finns i musikundervisningen på högstadiet? 

- Finns det normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier som är speciella för 
musikämnet? 

- Hur arbetar du i din undervisning med att belysa normer? 

- Det står i läroplanen att skolan aktivt ska arbeta med att främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter, vilka möjligheter och/eller hinder för ett sådant arbete stöter du på i 
musikundervisningen? 

- Hur anpassar du din musikundervisning för att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 
att utvecklas? 
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Bilaga 2 

Syftet med studien är att utifrån ett musiklärarperspektiv undersöka hur tre högstadiepedagoger ser 
på och arbetar med normer i sin musikundervisning. 
 
Frågeställningar: 

- Hur ser pedagogerna på normer? 

- Tillämpar pedagogerna arbetssätt i musikundervisningen där man synliggör och diskuterar 
normer? 

Intervjufrågor: 

- Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

- Vilken utbildning har du? 

- Undervisar du i något/några andra ämnen? 

- I vilka årskurser undervisar du? 

- Hur skulle du beskriva begreppet norm?  
- I mina tidigare intervjuer så har deltagarna beskrivit norm som riktlinjer eller oskrivna regler, 
kan du känna igen dig i den beskrivningen?  
- Kan du beskriva några positiva effekter av normer? Några negativa? 

- Vilka normer upplever du finns i musikundervisningen på högstadiet?  
- Du nämner här normer som är kopplade till (t.ex.) kön, har du några exempel på andra normer 
som rör t.ex. etnisk bakgrund? 

- Finns det normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier som är speciella för 
musikämnet?  
- Varför är dessa normer speciella för musikämnet (alt. varför inte)? 

- Hur arbetar du i din undervisning med att belysa normer?  
- Vilka positiva/negativa följder kan du se av ditt sätt att arbeta med normer? 

- Det står i läroplanen att skolan aktivt ska arbeta med att främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter, vilka möjligheter och/ eller hinner för ett sådant arbete stöter du på i 
musikundervisningen? 

- Hur anpassar du din musikundervisning för att främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter att utvecklas?
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