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Abstract 
 

 

Title and subtitle: Which words may be spoken and which pictures may be shown? - A 

study of music teachers normative awareness conserning choises of lyrics and music 

videos.  

 

This study aims at examining how music teachers perceive gender norms in music 

videos and song lyrics as well as how or if the teacher successively incorporates this 

into the education happening in the classroom. In other words, this study investigates 

further methods that music teachers use in terms of selection, as to which teaching 

materials may be included in the lesson, and how the teachers actually use the material. 

In order to collect the reflections that music teachers make about gender norms a 

questionnaire has been used in order to gather data. Surveys are usually quantitative, but 

when the questions in the questionnaire gave a chance at reflection, it was possible to do 

a qualitative study without the survey being shallow. The questionnaire in itself was 

performed in conjunction with three different music videos and their coupled lyrics in 

order to portray distinct differences in differing situations. The results of this study are 

subjective in the sense that no people are alike in thoughts and opinion, but the general 

concensus among the music teachers is that there is a clear misogynistic undertone in all 

videos although they are varied in their respective degree of gender norms. Therefore, 

this essay also investigates what material music teachers choose and how they use it in 

the classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
genus, könsnormer, musikvideo, musikpedagogik, grundskola 

  



  
 

ii 

Innehållsförteckning  

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Begreppsdefinitioner __________________________________________________ 3 

2.1 Könsnormer _____________________________________________________ 3 

2.2 Kön och genus ___________________________________________________ 3 

2.3 Jämställdhet _____________________________________________________ 3 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 4 

3.1 Regeringens mål för jämställdhet _____________________________________ 4 

3.2 Skolans läroplan __________________________________________________ 4 

3.3 Skolverkets stödmaterial____________________________________________ 5 

4 Syfte och forskningsfrågor _____________________________________________ 7 

5 Teoretisk bakgrund ___________________________________________________ 8 

5.1 Genus och kön ___________________________________________________ 8 

5.2 Heteronormativitet ________________________________________________ 8 

5.3 Performativitet ___________________________________________________ 8 

5.4 The male gaze ____________________________________________________ 9 

6 Tidigare forskning ___________________________________________________ 10 

6.1 Genus i skolan __________________________________________________ 10 

6.2 Genus i musikundervisningen ______________________________________ 11 

6.3 Genus i musikvideos ______________________________________________ 13 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning ________________________________ 13 

7 Metod _____________________________________________________________ 15 

7.1 Val av metod ____________________________________________________ 15 

7.2 Enkätfrågor _____________________________________________________ 15 

7.3 Urval __________________________________________________________ 16 

7.4 Genomförande av enkät ___________________________________________ 17 

7.5 Etiska överväganden ______________________________________________ 18 

7.6 Analysmetod ____________________________________________________ 19 

7.7 Reflektion kring metod ____________________________________________ 20 

7.8 Beskrivning av musikvideor och låttexter _____________________________ 20 

8 Resultat ____________________________________________________________ 23 

8.1 Musikvideo och låttext I,  Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars _____ 23 

8.1.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon _______________________ 23 

8.1.2 Hur musikvideon används i undervisningen ________________________ 24 

8.1.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten __________________________ 25 

8.1.4 Hur låttexten används i undervisningen ___________________________ 25 

8.2 Musikvideo och låttext II, Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos _________ 26 

8.2.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon _______________________ 26 

8.2.2 Hur musikvideon används i undervisningen ________________________ 27 

8.2.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten __________________________ 27 

8.2.4 Hur låttexten används i undervisningen ___________________________ 28 



  
 

iii 

8.3 Musikvideo och låttext III,  Kelly Clarkson - Don't Be A Girl About It ______ 29 

8.3.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon _______________________ 29 

8.3.2 Hur musikvideon används i undervisningen ________________________ 30 

8.3.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten __________________________ 30 

8.3.4 Hur låttexten används i undervisningen ___________________________ 31 

8.4 Sammanfattning av resultat ________________________________________ 32 

9 Diskussion __________________________________________________________ 33 

9.1 Hur kvinnor respektive män presenteras ______________________________ 33 

9.2 Att arbeta med könsnormer i undervisningen___________________________ 35 

9.3 Sammanfattning av diskussion ______________________________________ 37 

9.4 Förslag till fortsatt forskning _______________________________________ 38 

Referenser ___________________________________________________________ 39 

Bilagor ______________________________________________________________ 42 

Bilaga A Enkätfrågor och följebrev _____________________________________ 42 

Bilaga B Låttexter ___________________________________________________ 44 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 

Under den tid som jag har hunnit vara ute i skolans miljö så har jag upprepade antal 

gånger satts i en position där könsstereotyper blivit en del av undervisningen. I min roll 

som lärare har jag som uppdrag att bryta traditionella könsmönster så att varje enskild 

individ ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön. 

 

Första gången som könsstereotypiska mönster i undervisningen blev tydligt för mig var 

när jag kom in som vikarie i musik på en låg- och mellanstadieskola. Eleverna skulle 

själva få välja låtar och musikvideor att spela upp för den övriga klassen med syftet att 

påvisa att alla har olika musiksmak. En video som mötte mig var en vältränad man med 

kvinnor runt om sig med huvudsyfte att få låten att sälja via sexualitet. Detta gick att 

avläsa genom att kvinnorna hade halvnakna kroppar och att mannens rörelser gjorde 

anspråk på att de var hans egendom. Konsekvensen blev att jag stängde ner videon, då 

jag inte tyckte att det var passande att stötta dessa könsnormer. Eleverna reagerade inte 

alls likt mig då jag tyckte att innehållet var opassande, vilket var något som förbryllade 

mig. Istället tyckte eleverna att jag hade gjort fel i att stänga av videon, vilket mynnade 

ut i en diskussion om könsnormer.  

 

Jag märker ofta av könsnormalisering i låttexter och musikvideos och anser det vara 

vanligt förekommande i dagens musikutbud. Det går inte heller att undvika 

könsnormalisering i skolans musikundervisning då det har en så stor plats i samhället. 

Vid undvikande av att lyssna och kolla på dessa låtar med elever kan läraren också 

förstärka könsstereotypa mönster genom att de aldrig diskuteras med eleverna. 

 

Under tiden denna studie skrivs cirkulerar även #Metoo-kampanjen vilket är en 

kampanj som uppmärksammar sexuella trakasserier mot kvinnor. Kampanjen har 

spridits på sociala medier genom att använda hashtagen MeToo och har fått stor global 

spridning, vilket visar på hur omfattande detta problem är. Denna kampanj har också 

ökat mitt intresse angående genusfrågor och denna uppsats kan ses som samhällsnyttig i 

och med att jämställdhetsfrågan sker i just detta nu.  

 

I denna uppsats väljer jag alltså att lyfta musiklärares upplevelser av könsnormer och 

vilka metoder lärarna använder för att bryta traditionella könsmönster i undervisningen. 
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En situation där könsnormer är en del av undervisningen kan vara förberedda av läraren 

genom att till exempel byta ut låttext inför en lektion och sedan diskutera detta med 

eleverna, i det fallet hinner läraren ta ställning innan lektionens gång. I undervisningen 

kommer läraren också att stöta på oförberedda situationer. En sådan situation kan vara 

att någon elev spelar upp en låt med kränkande text, en elev har skrivit en egen låt med 

kränkande text eller att en musikvideo som ska spelas upp innehåller könsstereotypa 

mönster. Uppsatsen ska utreda vilka metoder som musiklärare använder i båda 

situationerna.  
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2 Begreppsdefinitioner 

 

I detta kapitel kommer begreppen könsnormer, kön, genus och jämställdhet att 

defineras. 

 

2.1 Könsnormer 

 

Ordet norm kommer ifrån latin och betyder regel. Ordet åsyftar till att det finns regler 

angående hur ett ”normalt” beetende ska vara och att människors handlingar bör vara 

förenliga med dessa regler (Norm, u.å). Under studien kommer alltså könsnormer att 

referera till de regler som omfattar femininitet och maskulinitet.  

 

2.2 Kön och genus 

 

Enligt Lykke (2009, s. 9) finns det en skillnad mellan genus och kön. Dels pratas det om 

det biologiska könet, alltså man eller kvinna. Det pratas också om det socialt och 

kulturellt konstruerade könet, genus. Vilket är de föreställningar, idéer och handlingar 

som människor lever efter som kvinnor, män eller annan genustillhörighet. Dessa 

begrepp har utgåtts ifrån under denna studie och innebörden fördjupas senare under 

kapitlet Teoretisk bakgrund.  

 

 

2.3 Jämställdhet 

 

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, ansvar och rättigheter 

i livet. Ordet jämställdhet förväxlas ofta med jämlikhet, vilket är olika saker. Jämlikhet 

är alltså allas lika värde medan jämställdhet är förhållandet mellan könen. För att nå 

jämställdhet i samhället krävs en likvärdig fördelning av makt, möjligheter för att vara 

ekonomiskt oberoende, möjligheter till företagande och arbete, lika möjligheter till 

utbildning. Det krävs också att både kvinnor och män har lika möjlighet att utveckla 

sina intressen och ambitioner utan könsstereotypa mönster som finns i vägen 

(Jämställdhet, u.å.). 
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3 Bakgrund 

 

Det fält som studeras i denna uppsats är genus och jämställdhet. I bakgrunden kommer 

genusfältet kopplas till nationella politiska mål. Målen mynnar sedan ut i skolans 

styrdokument, detta för att förstå vad som ligger till grund för syftet och 

forskningsfrågorna. 

 

3.1 Regeringens mål för jämställdhet 

 

Regeringen (2014) har som sitt centrala mål inom jämställdhetspolitiken att kvinnor och 

män ska ha lika rätt till att skapa samhället och deras egna liv. Utefter detta mål har 

regeringen sex stycken delmål som de aktivt ska jobba utefter: 

 
1. Jämn fördelning av makt och inflytande - Kvinnor och män ska ha lika rätt till att vara 

aktiva medborgare och att framställa villkor för beslutsfattande. 

 

2. Ekonomisk jämställdhet - Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till betalt arbete 

för att ekonomiskt kunna leva självständigt. 

 

3. Jämställd utbildning - Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter vad gäller 

utbildning, studieval och personlig utveckling. 

 

4. Jämn fördelning av hem- och omsorgsarbetet - Kvinnor och män ska ha samma 

skyldighet till att ta ansvar för hemarbete, det ska även finnas lika möjligheter att ge och 

få omsorg. 

 

5. Jämställd hälsa - Kvinnor och män ska ges vård och omsorg på lika villkor. 

 

6. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra - Kvinnor och män ska ha lika rätt till kroppslig 

integritet (Regeringen, 2014). 

 

 

Regeringens mål om jämställdhet har givit insatser i att stärka värdegrundsarbetet på 

skolorna bland annat genom nationella skolutvecklingsprogam, förtydligande av 

läroplaner samt förebyggande av könssterotypa val. Insatsernas verkningar kan ses 

genom att läsa i läroplanen för grundskolan där det har förtydligats att skolan har som 

uppdrag att skapa jämställdhet och motverka traditionella könsmönster mellan kvinnor 

och män (Regeringen, 2016). 

 

3.2 Skolans läroplan 

 

Samtliga lärare på grundskolan i Sverige har arbetsuppgifter, uppdrag och mål som 

sträcker sig längre än att lära ut kunskap till eleverna. Dessa mål står nedskrivna i 

läroplanen LGR11 som är ett styrdokument över skolans värdegrund och uppdrag samt 
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mål och riktlinjer. Läroplanen är skriven av skolverket och grundskolan ska följa dessa 

krav (Skolverket, 2011). 

 

Inom läroplanen finns det flera mål och riktlinjer som gäller för jämställdhet och 

könsmönster. Jämställdhet går det att läsa om i första kapitlet Skolans värdegrund och 

uppdrag där det står att skolan som uppdrag har att gestalta och förmedla allas lika 

värde samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Det står också att ingen i skolan ska få 

utsättas för diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet eller 

uttryck och att dessa tendenser aktivt ska motverkas (Skolverket, 2011). 

 

Om könsmönster står det att skolan ska gynna kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 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 

och ska därför ge utrymme till eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 7-8). 

 

I läroplanen för grundskolan står det att läraren ska kunna ha en öppen diskussion om 

olika åsikter, tänkesätt och problemställningar. Detta motiveras genom att skolan ”aktivt 

och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 

i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s.12-13).  

 

3.3 Skolverkets stödmaterial 

 

Skolverket (2013, s.105)  har framställt ett stödmaterial gällande sex- och 

samlevnadsundervisning där det under ämnet musik står att det vid elevers val av 

instrument i undervisningen ofta är normer kring vad som är manligt och kvinnligt som 

styr vad de ska spela för något. Det finns föreställningar om vilka olika instrument 

respektive kön ska tycka om och förväntas använda. Instrumenten betraktas olika enligt 

könsmönster, som exempel ses eleven som spelar trummor olikt gentemot den som 

spelar flöjt. I klassrummet går det alltså att se könsmönster utifrån instrumentval, men 

det går också att se genom inställning till musikgenrer och önskan till att experimentera 

i musik. Att sätta musikundervisningens könsmönster i debatt som lärare kan vara en 
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viktig del av undervisningen dels för att motverka traditionella könsmönster men också 

för att musiken är starkt ihopkopplad med identitetsskapande. 

 

Olika genrer får olika mycket uppmärksamhet och status, vilket påverkar vilka 

könsmönster elever har att förhålla sig till. Några musikstilar är förknippade med 

särpräglade drag som strider mot skolans värdegrund, detta är till exempel rasistisk 

musik, homofobisk musik samt musik med en kränkande kvinnosyn och mansyn 

(Skolverket, 2013, s.106-107). Werner anser i Skolverkets (2013, s. 108) stödmaterial 

att lärare måste våga samtala med elever kring deras val av musik i de fall som läraren 

inte står bakom det som förmedlas i klassrummet då hon menar på att även den mest 

oförargliga musiken kan innehålla en stor bredd av könsstereotyper. 
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4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera vilka reflektioner musiklärare i 

grundskolan får av könsnormer i musikvideor och låttexter i förhållande till material att 

använda i undervisning. Utöver musiklärares reflektioner av könsnormer vill studien 

också utröna vilka metoder musiklärare använder sig av när könsnormer yttrar sig i 

musikvideos och låttexter. 

 

Mina centrala frågor är följande: 

 

1. Vad reflekterar musiklärare över gällande könsnormer i några valda låttexter och 

musikvideor? 

2. Hur hanterar musiklärare val av låttexter och musikvideor med delvis 

könsstereotypa mönster i sin undervisning? 
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5 Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel kommer några av de teorier som ligger till bakgrund för problemområdet 

att förklaras så som genus, heteronormativitet, performativitet och visualisering av 

kvinnor.  

 

5.1 Genus och kön 

 

Hirdman (2003, s. 11) menar att begreppet genus var en språklig term och som till en 

början enbart användes för att beskriva ord som hon, han, den och det. Begreppet genus 

kom emellertid att under 70-talet börja användas inom kvinnoforskning. Forskarna inom 

detta område ville förtydliga att det finns skillnader mellan det biologiska könet och det 

socialt skapade könet (Mattsson, 2010, s. 2). Ett viktigt mål för forskningen inom genus 

idag är att visa hur stereotyper begränsar människor och vilka konsekvenser detta får 

och därmed vill forskare mana till en diskussion. Forskare pratar idag dels om det 

socialt skapade könet genus, och dels det biologiska könet (Lykke, 2009, s. 9). 

 

5.2 Heteronormativitet 

 

Filosofen och forskaren Butler (2005, s. 10) menar att det i samhället råder något som 

kallas heteronormativitet. Detta är uppfattningen om att det inte går att förstå 

människors kroppar utan en kulturell genusordning. I samhället består genusordningen 

av två identifierbara kön/genus, kvinnligt respektive manligt. Könen definieras som 

motsatser till varandra och bygger på en tvåkönsmodell. Heteronormativitet är alltså ett 

antagande om att det naturliga sättet att leva på är heterosexuellt. Termen avser alla de 

institutioner, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualitet som något 

universellt. Sett i historien finns en tydlig linje gällande vidmakthållandet av 

genusordningen, att den har varit svår att upprätthålla och har stora åtgärder att hålla 

fast vid. Heteronormativitet kan också då ses som ett sätt för samhället att lära kvinnor 

och män att agera i relation till en tvåkönsmodell som bygger på heteronormativitet 

(Butler, 2005, s. 10).  

 

5.3 Performativitet 

 

Performativitet kan förstås genom att se på hur människor använder sina kroppar. 

Genom att använda olika kroppsdelar i olika lägen så blir människor begripliga för 
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varandra. Kroppsliga rörelser klargör vilket genus och vilken makt en människa har och 

ger konsekvenser för vårt sätt att använda kroppen. Genom att människor upprepar olika 

handlingar och rörelser upplevs de som naturliga och påverkar hur personer betraktar 

och bedömer andra människor (Pastorek Gripsson, 2016, s.33-34). Butler (2005) menar 

att femininitet och maskulinitet dagligen syns, bland annat genom att kvinnor ofta sitter 

med hoppressade ben, medan mannen särar på benen när han sitter ner. Kopplas denna 

kroppsliga handling till performativitet går det istället att uttrycka på detta sätt: ”Med 

hoppressade ben iscensätts (´görs´) en kvinna, med särade ben en man” (Butler, 2005, 

s.16). När en människa sitter med särade ben så innebär det att synliggöra sig själv, 

medan hoppressade ben istället betyder osynlighet. Butler menar på att människor inte 

har några karaktäristiska drag, utan att den sociala omvärlden skapar dessa drag som gör 

människor till de vi är. Performativitet är ett ständigt aktivt förlopp och fokuserar inte 

enbart på redan skapade förhållningssätt, fokus ligger också på hur sociala praktiker 

skapar kön/genus, etniciteter och sexualiteter (Butler, 2005, s. 14-16). 

 

5.4 The male gaze 

 

Under 70-talet så myntades begreppet ”The male gaze” av Laura Mulvey (Zoonen, 1994 

s.88). Hon menar att filmer som gjordes i Hollywood främst visualiserar kvinnan för att 

ses utav män. Kvinnan blev därför förkroppsligad som objekt i många filmer. Denna 

teori har för många varit en utgångspunkt till att skriva feministiska texter (Zoonen, 

1994 s.88). The male gaze syftar på ett sätt för män att se på kvinnor på ett sådant vis så 

att det inger makt. Feminister har länge argumenterat att kvinnor ofta dömer sig själva 

av den patriarkala blicken och att det just är denna blick som får kvinnor att känna sig 

som objekt istället för människor. Detta får konsekvenser för hur kvinnor uppfattar 

utrymmet runt henne och hur hon beter sig, men ger också upphov till ångest och dålig 

självkänsla då frihet och det personliga valet försvinner (Björck, 2011, s.24 och 127). 
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6 Tidigare forskning 

 

Under detta kapitel samlas relevant tidigare forskning som kretsar kring genus. I 

tidigare kapitel har olika teorier som rör genus talats om och det kommer nu en 

avsmalning för att förstå hur genus påverkar skolan, musikundervisningen och 

musikvideor. 

 

6.1 Genus i skolan 

 

När barn lär sig språk i tidig ålder är det inte bara för att de ska kunna kommunicera 

med omvärlden, utan även för att kunna sätta sig själva i förhållande till den sociala 

världen. Genom språk lär sig barnet könskoder och att de själva står i en särskild 

relation till andra människor. Språket kan ses som ett gott ont, då det behövs för att vi 

ska kunna leva i en social värld men det hjälper också till att vidmakthålla sociala 

strukturer. Vuxna har redan i barnens tidiga liv lärt dem att acceptera de könskoder som 

finns i språket. En sak som barnet lär sig genom språket är att det finns kvinnor och män 

och att barnet måste urskilja sig som det ena eller det andra inför samhället (Davies, 

2003, s. 12-13).  Sedan 2012 har även ordet hen tillkommit i den svenska vokabulären 

vilket kan ha flera innebörder. De två betydelser där ordet hen används mest är när 

könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig, men används också för att undvika 

kategorisering av en människa i en tvådelad könsuppdelning. Svenskan har i och med 

ordet hen fått en könsneutral uttrycksmöjlighet, vilket förespråkare för ordet ser som ett 

steg i rätt riktning för jämställdheten (Lyngfelt & Ledin, 2013, s. 141, 145). 

 

Det finns olika markörer som hjälper barnen att urskilja vad manligt respektive 

kvinnligt är för något, markörer som följer med in på förskolan och grundskolan. I en 

studie av Hellman (2010, s. 174) kom det fram att eleverna såg på rörelser, röst och färg 

som olika markörer för kön. Genom att använda sig av dessa markörer orienterar sig 

barnen fram till vad det innebär att vara flicka eller pojke. När barnen provar dessa 

markörer gäller det också att vuxna och barn kan ge respons då den påverkar hur barnet 

upplever könstillhörigheten (Hellman, 2010, s. 223)  

 

Pedagoger har enligt Svaleryd (2003, s.44) en chans till att vara med under de ungas 

identitetsskapande och bidra till att eleverna kan se bortom könsstereotyper. Enligt 

Skolverket (2011) är även lärare skyldiga till att motverka traditionella könsmönster. 
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För att kunna arbeta med denna punkt i läroplanen beskriver Svaleryd (2003, s.44) att 

det behövs en ökad kännedom om jämställdhet och att lärarnas handlingsutrymme 

behöver bli större. Utan detta riskerar skolan och lärare att skydda och bevara 

genussystemet då de själva liksom eleverna förhåller sig till den. 

 

För att inkorporera genus i undervisningen bör skolan urskilja mönster och använda den 

kunskapen som sedan tidigare finns om genus för att inliva en förändring. Forskning 

kring skola och genus har också lett fram till kunskapen om att det inte bara är lärarens 

roll att reformera undervisningen för att flickor och pojkar ska ha lika villkor för 

lärande. Skolans utvecklingsarbete, tankesätt angående förändring och planering bör 

också åstadkomma en förändring (Heikkilä, 2015, s.61). I skolan sker ett tydligt 

särhållande av pojkar och flickor; något som inte finns i barnens natur från början. Detta 

särhållande av könen sker inom skolan och detta beror mycket på lärarnas och 

skolledningarnas inflytande. Studier visar på att klassrummen och skolgårdarna ofta är 

gjorda på ett sätt som förstärker särhållandet, men det förstärks också genom verbala 

handlingar från lärare som inte har någon kunskap och medvetenhet kring genus 

(Heikkilä, 2015, s.66). Öhrn (2002, s. 10) menar dock på att utvecklingen av genus i 

skolan går framåt då det har skapats något som kallas ”den nya flickan”. Den nya 

flickan gör uppror mot makthållaren i klassrummet och konfronterar läraren genom att 

dra förmåner av stereotypa könsmönster. 

 

6.2 Genus i musikundervisningen 

 

Scheid (2011, s.46-47) skriver att elever delar en uppfattning om stereotyper som rör sig 

kring olika musikstilar och klädstilar. Den musik en människa lyssnar på kan också 

spegla vilken livsstil och vilka värderingar denne har. Elever använder dessa stereotyper 

som ett språk för att synliggöra sig själva. Bergman (2011, s.55-56) menar att forskare 

inom musikpedagogik länge har ansett att det är viktigt att ta hänsyn till elevers 

erfarenhet av musik utanför skolan och att föra in mer populärmusik. Anledningen till 

att föra in mer populärmusik i skolan är att det ska vara motivationshöjande och ge 

bättre förutsättningar för lärande. Denna goda bild av populärmusik i skolan kan 

utmanas genom att kolla på de genusrelaterade könsnormer som kommer med musiken 

(Borgström Källén, 2014, s. 23). Elevernas sätt att agera under musiklektionerna och 

framträdanden förhåller sig till dessa normer, både vad gäller värderingar och 

instrumentval. 
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Georgii-Hemming och Kvarnhall (2014, s. 123-124) menar att musiken som infinner sig 

på musiklektionerna är en del av en musikkulturell socialisation som ger konsekvenser 

där alla elever inte har samma möjlighet att aktivt delta. Repertoaren i undervisningen 

har en relevans i bevarandet av olika maktordningar som inom kön, klass och etnicitet. 

För en skola med en demokratisk grund är det betydelsefullt att få fram en jämställd 

musikundervisning, detta gäller så väl praktiska kunskaper som den repertoar som 

används i undervisningssituationen. Att vara en del av en kultur gör att en människa 

omedvetet tar till sig de normer och värderingar som råder. Värderingarna gör att 

eleverna i sin tur får föreställningar om vissa personer vilket leder till att andra personer 

blir tilldelade makt och inflytande. Musiklärare behöver enligt Georgii-Hemming och 

Kvarnhall ha en kritisk syn och kunskap inom musikkulturell socialisation på grund av 

detta. De påpekar att ett viktigt redskap till att arbeta med eleverna om just dessa frågor 

är genom musiklyssning. 

 

Inom musikpedagogisk forskning gällande genus finns det många studier som vill 

synliggöra instrumentval utefter genus. Behovet av detta kan komma ifrån det faktum 

att kvinnor ur en historiskt lång kontext inte har varit synliggjorda vad gäller 

musikutövande. Detta kan ses genom att kvinnor i stor uträckning har haft en avsaknad 

av ledande roller inom både operahus och inom utbildningsväsendet. Kvinnorna har 

också fått ha väldigt få representerande när det kommer till yrken som tonsättare och 

dirigent (Borgström Källén, 2014, s.18). Under musiklektioner tar ofta flickor en 

subsidiär1 och utfyllande roll gentemot pojkar, detta görs bland annat genom att 

flickorna har ett mer dämpat kroppsspråk. En skillnad mellan könen görs också på 

ljudnivån, då flickorna ej tar lika mycket plats som pojkarna vad gäller både tal och 

musicerande. Enligt normen ska flickor sjunga fint och spela svagt och försiktigt, 

medan pojkar i större utsträckning är de som får låta mer och låta råa i sitt sound 

(Borgström Källén, 2014, s. 147-148). 

 

 

 

 

                                                 
1 Subsidär – Menar på att flickor tar en understödjande roll, och kommer i andra hand. 
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6.3 Genus i musikvideos 

 

Reklamer skildrar samma verklighet som film, något som vi matas med under alla dagar 

om året. Oftast är det en kvinna som frontar reklamen och denna kvinna får också gärna 

anspela på sexualitet och visa förefallande mycket hud. Stereotyper är något som 

reklamen vill porträttera, antingen som en kvinna med bra utseende eller som en man 

med mycket pengar. I en reklam för hudvård är det nästan bara uteslutande kvinnor som 

är medverkande, detta för att visa hur tillfredsställd denna kvinna blir av produkten. 

Kvinnorna framställs ofta i reklam som mer lämpade att städa, handla, servera och vara 

samtliga till lags. Samtidigt är det nästan bara uteslutande män som är de som har 

berättarrösten i reklamen, då det tydligen är den manliga rösten som ska övertyga 

(Fiske, 1999, s. 182).  

 

Reklamfilmer och musikvideor visar på många likheter. Båda delar är skapade för att 

ses på flera gånger och för att sälja en viss produkt eller i musikvideons fall, en artist 

eller ett band. De som kollar på videon ges nöje och tillfredställande genom snabba 

klipp och kameravinklar. I musikvideor går det också att se en trend där män ofta 

porträtteras i högre positioner som stående eller agerande medan kvinnor får hålla sig 

lägre ner som sittande eller liggande. Detta kallas ”rituellt underordnande”.(Goffman, 

1979, s.32) 

 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

 

Barnet lär sig könskoder genom språket i redan tidig ålder. För att leva i den sociala 

världen behövs språket, dock vidmakthåller språket sociala strukturer. Bland annat lär 

sig barnet av de vuxnas språkanvändning att det finns kvinnor och män och att barnet 

bör urskilja sig som det ena eller det andra inför samhället (Davies, 2003, s. 12-13). 

Elever ser också markörer för kön vad gäller rörelser, röst och färger. Genom att barn 

använder dessa markörer så orienterar de sig fram till vad de bör urskilja sig som, 

kvinna eller man. Vuxna behöver enligt Hellman (2008, s. 89) ge respons vid de 

tillfällen som barnen provar dessa markörer, då det påverkar hur barnet upplever 

könstillhörigheten. Svaleryd (2003, s.44) menar på att en större kunskap krävs kring 

jämställdhet för de som arbetar på skolan. Utan kunskap riskerar skolan och lärare att 

upprätthålla det genussystem som eleverna förhåller sig till, men också de själva. 
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Medvetenheten kring genus i skolan har dock gett utveckling och ”den nya flickan” har 

skapats utifrån detta. Den nya flickan gör uppror mot makthållare och vågar konfrontera 

lärare genom att dra förmåner av stereotypa könsmönster. 

 

Populärmusiken har en betydande roll inom dagens musikundervisning i skolan, då 

forskare inom musikpedagogik länge har ansett att det är viktigt att ta hänsyn till elevers 

erfarenhet av musik (Bergman, 2011, s. 55-56). Bilden av populärmusik i 

undervisningen kan dock utmanas då den kommer med genusrelaterade könsnormer, 

vilket gör att elever förhåller sig till dessa normer som påverkar deras värderingar och 

instrumentval (Borgström Källén, 2014, s. 23). Repertoaren i klassrummet är också 

viktig för läraren att ta hänsyn till enligt Georgii-Hemming och Kvarnhall (2014, s. 123-

124) som menar på att olika maktordningar inom kön, klass och etnicitet upprätthålls 

genom. I musikundervisningen sker en musikkulturell socialisation som ger 

konsekvenser där alla elever inte har samma möjlighet att delta aktivt. Flickor i 

musikundervisningen får en mer tillbakadragen roll i musikundervisningen gentemot 

pojkarna. Detta kan bland annat ses genom att flickor använder ett dämpat kroppsspråk 

och låg ljudnivå vid tal och musicerande. Flickor ska enligt normen sjunga fint och 

spela försiktigt, medan pojkar istället ska låta högre och mer råa i sitt sound.(Borgström 

Källén 2014, s. 147-148) 

 

En musikvideo kan ses som en reklamfilm i det avseende att den är skapad för att sälja 

en viss produkt, eller en artist vad gäller musikvideon. Snabba klipp och kameravinklar 

gör att den som kollar på videon ges nöje och tillfredställande (Goffman, 1979, s.32). 

Fiske (1999, s. 182)  menar på att reklam vill porträttera stereotyper för att lättare kunna 

sälja en produkt, till exempel en kvinna med ett fint utseende eller en man med mycket 

pengar.  
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7 Metod 

 

I detta kapitel kommer metod och tillvägagångssätt för studien att framgå, samt en 

beskrivning av de musikvideor och låttexter som ligger till grund för arbetet. 

 

7.1 Val av metod  

 

Till denna studie skulle ett flertal metoder passa. Observation bortfaller i just denna 

studie då det inte går att få svar på den första forskningsfrågan som rör musiklärares 

reflektioner av könsnormer i låttexter och musikvideos, valet blev därefter mellan 

intervju och enkät. Intervjuer kan ge ett djupare svar än i en enkät vilket är brukbart i 

denna studie, även en chans till direkt återkoppling går att få vid en intervju. En nackdel 

med intervju är den så kallade forskareffekten, vilket är att informatören blir influerad 

av den som intervjuar (Ejlertsson 2014, s.7 o 12). Den metod som dock är vald för 

denna uppsats är enkät. En enkät innebär att alla de tillfrågade får samma frågor och att 

det genom detta går att få fram innehållsrik statistik över de svar som lämnas in (Kylén, 

2004, s.10). Anledningen till att jag har valt enkät som metod är den att jag får ett större 

urval av svar i relation till tid (Ejlertsson, 2014, s.11). Upplevelser av könsnormer i 

undervisningen kan skilja mycket från lärare till lärare, likaså metoder som lärare 

använder för att kunna tackla situationen. Med hjälp av enkäten kan jag nå ut till fler 

lärare och på så vis få en större bredd i svar.  

 

Enkäter har vissa begränsningar som bör kännas till. Uppföljningsfrågor går inte att 

ställa vid svarstillfället, utan behövs ett ytterligare förtydligande så fick detta ske via 

mejlkorrespondans vilket i sin tur kan påverka svaret (Ejlertsson, 2014, s. 12). En annan 

olägenhet är att informanten kan läsa samtliga frågor innan de besvaras vilket också kan 

komma att påverka svaren (Bryman, 2011, s. 230). 

 

7.2 Enkätfrågor 

 

En enkät behöver nödvändigtvis inte vara ytlig utan kan konstrueras med både bundna 

och öppna frågor som kan leda till en förståelse för personers tankesätt (Kylén, 2004, 

s.10). Denna enkät är utformad för att få reda på musiklärares reflektioner av 

könsnormer i några valda texter och videor vilket gör att det inte finns något som är rätt 

eller fel. En risk med att fråga om lärares undervisningsmetoder i en enkät kan vara att 

de svarar något annat än hur de agerar när de undervisar. Dock studerar jag vilken 
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ingång musiklärare väljer att ta vad gäller könsnormer i undervisning och inte vad de i 

verkligheten gör. 

 

Enkätfrågorna är utformade av både bunda och öppna frågor. Bundna frågor styr svaret 

(ex. Vid en bifogad video: Kan du tänkas använda denna musikvideon i 

undervisningen?). Svarsalternativen är sedan valda utefter de scenarion som ses som 

möjliga, och gör musikläraren på något annat sätt än de förvalda svar som valts finns 

det chans att fylla i en lucka med övrig text.  En öppen fråga ger en större frihet för den 

som svarar, men ställer samtidigt ett krav på att denna person ska kunna formulera sig i 

skrift (Kylén, 2004, s. 61). Det finns olika sorter av öppna frågor och det finns två 

varianter som har använts i denna studie. Dels mycket öppna frågor där informanten fritt 

har fått reflektera och diskutera kring den givna frågan och dels redogörelse som syftar 

på att ta reda på vad läraren i detta fallet skulle välja för metod i specifika fall. 

 

Hur många frågor enkäten består av har räknats ut genom att ta flera saker i beaktande. 

Ejlertsson (2012, s. 12) menar på att det finns en tumregel att en enkät inte ska ta längre 

tid att besvara än 15-30 minuter och att antalet frågor påverkas av frågornas layout. 

Öppna frågor kräver en längre betänketid och formuleringstid vilket då också är en 

faktor att ha i åtanke vid enkätkonstruktionen. Enkäten har alltså färre frågor till antalet 

men som är tydligt formulerade för att få svar på forskningsfrågorna. Konstruktionen av 

enkäten gjordes genom verktyget Google Formulär då smidigheten i att kunna skapa en 

enkät och samtidigt få svar inom samma plattform var viktig. Via Google Formulär går 

det också att länka musikvideor utan att den svarande behöver kopiera och klistra in en 

länk, något som förenklar. Enkätfrågorna ligger som bilaga A. 

 

7.3 Urval 

 

Till denna enkät har jag fått göra urval av informanter samt vilka musikvideor och 

låttexter som ska ingå i undersökningen. 

 

Vid urvalet av informanter fanns två tillvägagångssätt att välja mellan. Den ena var att 

skicka enkäten till musiklärare i regionen som jag har kännedom om. Att göra detta 

hade försäkrat svar från just dessa, men istället föll valet på att skicka ut den till en 

grupp musiklärare på nätet. Då detta forum känns tryggt och noga kontrollerat av 
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administratörer valde jag detta på grund av den stora mängd musiklärare enkäten kunde 

nå ut till och jag räknade med att kunna få svar med mångfald på detta sätt. 

 

Vid enkätutformningen gjordes även ett urval av musikvideos och låttexter. Valet föll 

på dessa tre låtar: 

 

1. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars 

2. Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos 

3. Kelly Clarkson - Don't Be A Girl About It 

 

Valet av första låten föll på att det är en populär låt idag och att den antagligen ofta 

spelas av elever. Uptown funk kan vid första anblick förefalla vara en vanlig video utan 

några könsnormer, det krävs att den som kollar på videon och lyssnar på texten 

verkligen uppmärksammar vad som händer, därav föll valet på denna låt. Den andra 

låten går istället att vid första anblick se könsnormer i. Där finns halvnakna kvinnor 

tillsammans med en man som slänger pengar runt sig i musikvideon, även låttexten 

innehåller kränkande ord mot kvinnor. Den tredje låten valde jag därför att texten har ett 

klart budskap i sig som direkt kan kopplas till könsnormer, däremot kan detta missas 

ifall musikvideon är den som får uppmärksamhet. I denna låt går det också att direkt i 

titeln urskilja könsnormer vad gäller män, vilket var något jag ville förmedla; den andra 

sidan av myntet. 

 

Länkar till musikvideo finns under referenslistan och låttexter som bilaga B. I kapitel 

7.8 kommer även en beskrivning av musikvideorna.  

 

7.4 Genomförande av enkät 

 

Enkäten skickades ut genom datorn på grund av att de som ska svara bör kunna sitta i 

lugn och ro. Enkäten konstruerades för att besvaras enskilt och inte i grupp, detta för att 

informanterna utan avbrott skulle kunna reflektera kring de musikvideos och låttexter 

som efterfrågades.  

 

Enkäten skickades ut via ett forum för musiklärare på Facebook. Detta forum är 

kontrollerat av administratörer och enbart verksamma musiklärare har tillgång till sidan, 

likaså har bara de med länken till enkäten tillgång till att svara på den vilket betryggar 
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vilka det är som har svarat på den. Det verktyg jag har använt för enkätundersökningen 

är Google formulär vilket i teorin skulle möjliggöra en bättre uppslutning kring enkäten 

då det endast är en länk som behöver följas, dock blev utfallet endast sex svarande. 

Enkäten hade kunnat vara öppen längre men valet föll ändå på att stänga den då kvalitén 

på de svar som hade kommit in motsvarade den mångfald som eftersträvades. 

 

7.5 Etiska överväganden 

 

Vid en studie finns etiska överväganden att ta i beaktning, dessa är bestämda av 

vetenskapsrådet (2002) och jag har utformat enkätundersökningen med dessa i åtanke.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga informanter om vilken 

roll de har i studien. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst under studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan. Genom det följebrev 

som kom med enkäten beskrevs studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de i 

efterhand kan avbryta sin medverkan. 

 

Samtyckeskravet menar att forskaren ska få informantens samtycke vad gäller att 

använda den information som framkommer. Informanten ska också kunna få bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de deltar i undersökningen. Detta ska inte få några 

negativa följder. Samtyckeskravet har också i följebrevet framkommit där det stod att de 

genom att svara på enkäten ger godkännande till mig att använda informationen. I 

följebrevet skrevs även att informanterna under studiens gång fick avbryta sitt 

deltagande när de ville och ta tillbaka sina svar, detta har de kunnat göra genom att 

skicka ett mejl till mig. 

 

Enligt Konfidentialitetskravet ska samtliga informanter i en studie ges konfidentialitet 

och personuppgifter ska förvaras så att ingen utomstående ska kunna ta del av dessa. 

Uppgifter om identifierbara människor ska rapporteras på ett sådant sätt att ingen kan 

identifiera en enskild person. Detta krav har säkerställts genom att i följebrevet utlova 

anonymitet och att jag ensam har tillgång till det konto där enkätsvaren lagras. I 

uppsatsen figurerar även fiktiva namn, detta för att informanterna inte ska kunna vara 

identifierbara. 

 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter som inkommer av studien inte får användas för 

kommersiellt bruk. Personuppgifter får inte heller användas för beslut som påverkar 
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informanten. Informanterna ska också få tillgång till forskningsresultatet vid begäran. 

Efter det att studien är klar kommer alltså att den färdiga uppsatsen skickas till de som 

är medverkande. 

 

7.6 Analysmetod 

 

Denna undersökning är en blandning mellan en kvalitativ och kvantitativ studie. 

Enkätstudier brukar vanligtvis vara kvantitativa, men då frågorna i enkäten även gav 

chans till reflektion för informanterna så kunde även en kvalitativ analys göras på den 

empiri som samlats in. En kvalitativ studie innebär ett intresse för att veta vad som styr 

människan och vilka motiv som ligger bakom en handling (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

8). Trost och Hultåker (2016, s. 20-22) beskriver i Enkätboken olika tillvägagångssätt 

som går att ta vid kvalitativ eller kvantitativ studie och denna studie har valt att fokusera 

på de varianter som de kallar för E och F. Båda dessa varianter utgår från en kvantitativ 

datainsamling med en kvalitativ analys och bearbetning. Dock finns en skillnad i 

tolkningen av empirin där variant E är kvalitativ och variant F är kvantitativ. I studien 

har alltså en tolkning av empirin bearbetats fram och mönster identifierats som har gått 

att dela upp i dels kvantitivitet och dels kvalitivitet.  

 

Som metod för att analysera svar från enkäten används en innehållsanalys. Syftet med 

denna är att identifiera mönster, anknytningar, gemensamma drag och differenser 

(Larsen, 2009, s. 101). Tillvägagångssättet har gått till på följande vis: 

 

- Empirin har samlats in och varje informants svar har jämförts med varandra. 

- Svaren har sedan kodats i olika färger beroende på om det talas om låttext, 

musikvideo eller metoder. 

- Därefter har en kategorisering av de kodade svaren gjorts in till 

forskningsfrågorna.  

- Efter kodning och kategorisering har jag sedan granskat empirin igen och 

identifierat det material som är väsentligt för studien.   

När empirin hade samlats ihop och resultat utformades så gjordes ett val där 

informanterna i resultattexten fick fiktiva namn: Anna, Benjamin, Cecilia, Denise, 

Fredrik och Gunilla. Detta för att lätt kunna läsa texten och för att få ett sammanhang 

över vem som säger som vad. Informanternas fiktiva namn är valda utefter vilket 
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kön/genus de i verkligheten har, detta på grund av att kön/genus kan komma att färga 

svaren. Etiska överväganden var också en del av beslutet, vilket går att läsa i 

ovanstående kapitel. 

 

 

7.7 Reflektion kring metod 

 

Enkäten som skickades ut gav tillbaka datamaterial genom sex svar. Anledningen till att 

enkät var vald som metod var för att kunna få ett större antal svar i relation till tid. 

Uppslutningen blev inte vad som hade önskats, men då de svar som framkommit genom 

enkäten ändå var varierad så gjordes valet att stanna vid sex svar. 

 

Det finns flera orsaker som skulle kunna påverka hur informanterna svarar och hur 

resultatet i slutänden kommer att se ut. Svaren kan bland annat bli färgade av att de som 

väljer att svara på enkäten är de som har ett intresse för genus, vilket i resultatet då kan 

bli missvisande då det inte ger en generell bild av hur musiklärare reflekterar kring 

könsnormer. Många personer är idag också stressade vilket kan ge svar utan någon 

djupare reflektion. Informanterna kan också välja att inte se hela videon och kan därmed 

färga svaren genom att missa reflektioner kring vissa av sekvenserna i musikvideon. 

Svaren kan också bli färgade beroende på vilket kön/genus den som svarar har, detta 

genom att eventuellt kunna se och reflektera kring sitt egna kön/genus och glömma att 

det finns en till sida av könsnormer. 

 

 

7.8 Beskrivning av musikvideor och låttexter 

 

Nedan följer en beskrivning av musikvideorna. Detta görs för att få en djupare förståelse 

för hur informanterna har svarat och för att få en relation till svaren som presenteras i 

resultatet. 

 

 

1. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno mars 

 

Videon börjar med ett par kvinnliga lättklädda ben som går i högklackat. Längre bort 

står ett gäng med män som spanar in kvinnan under tiden hon går förbi. Under en längre 

sekvens sjunger och dansar männen som har kostymer och ”bling-bling” på sig. Efter ett 

tag börjar det att gå förbi kvinnor igen, det är dock bara kropparna syns och inga 
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ansikten på kvinnorna. När kvinnorna går förbi spanar killarna återigen på dem 

samtidigt som de bröstar upp sig. Återigen börjar en lång sekvens efter detta där 

männen dansar och sjunger, det kommer även in en fin bil i videon som några av 

männen åker på. Sekvensen efteråt följs av att den manliga artisten sitter och får skorna 

putsade och sedan sitter hos frisören och får håret permanentat. Scenerna med den fina 

bilen, skoputsningen och frisörstolen kommer sedan att bytas emellan under en längre 

tid. Allt detta utom frisören har hittills utspelats på en gata, men videon byter nu miljö 

och kommer in på en nattklubb där männen är de som sköter underhållningen. De har 

också fått sällskap av ett band som spelar musiken, där samtliga i bandet är män.  

 

2. Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos 

 

Videon börjar med att visa ett stort hus där en lättklädd kvinna går nerför en trappa. I 

huset går också att se kristallkronor som hänger i taket, samt halvnakna kvinnor som 

befinner sig överallt. Det zoomas ofta in på kvinnornas kroppar, speciellt rumporna. 

Artisten börjar rappa och kommer ner från trappan in till ett casino som inryms i huset, 

där finns återigen fler lättklädda kvinnor samt män som spelar om pengar. Scener klipps 

ihop ifrån casinot, men även ifrån en utomhuspool som tillhör huset. Återigen syns 

väldigt många halvnakna kvinnor som sitter i poolen, medan den manliga artister står 

vid poolkanten och rappar. Artisten figurerar ofta med mycket pengar i sina händer och 

gör även tydliga handrörelser utan pengar som anspelar på att han har mycket pengar. 

Efter dessa scener börjar det också klippas in sekvenser ifrån ett sovrum där lättklädda 

kvinnor strör runt massor av pengar som ligger i sängen. Mannen står vid sidan av 

sängen och rappar, medan det går att se att det finns fler kvinnor i sovrummet som 

ligger och sitter på en soffa. Även dessa kvinnor strör runt pengar som verkar tillhöra 

mannen.  

 

3. Kelly Clarkson - Don't Be A Girl About It 

 

Sångerskan och en manlig motspelare börjar videon med att de bråkar på skoj med 

varandra. Scenen klipps ihop med att sångerskan sitter på en gunga och sjunger. Dessa 

sekvenser klipps ihop med att sångerskan ska upp på scen och sjunga, hon har en 

väldigt fin klänning på sig och blir sminkad strax före att hon går upp. Sedan får tittaren 

se när sångerskan (vad det ser ut som) repar med sitt band i en replokal, samtliga av 

bandets medlemmar är män. I nästa sekvens ger sångerskan ett mycket tuffare intryck 
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då hon är hårt sminkad, mestadels med svart, samt har kläder som är inspirerade ifrån 

militären. Dessa scener alterneras med videor ifrån olika bröllop där brudparen ser 

väldigt lyckliga ut, förutom hennes eget där hon ser väldigt uppgiven ut. Videon slutar 

med att hon slår sönder någons lägenhet, hyllor slängs ner på golvet och dunet i kuddar 

och täcken slits ut.  
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8 Resultat 

 

Enkätundersökning gav svar från sex stycken musiklärare och under detta kapitel 

presenteras det resultat som har framkommit ur dessa. 

 

8.1 Musikvideo och låttext I,  Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars 

 

Kring denna musikvideo och låttext framgick mycket delade meningar huruvida låten 

innehåller könsnormer eller inte, men också vilka könsnormer som framträder.  

 

8.1.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon 

 

Av de sex musiklärarna som svarade reflekterar fyra stycken kring att musikvideon 

framhäver stereotypa könsbeteenden förknippade med femininitet. Reflektionerna från 

musiklärarna handlar till stor del om den sekvens i musikvideon som innehåller 

kvinnornas lättkläddhet när de går förbi gänget med killarna. Kvinnorna ska enligt 

musikläraren Denise bli inspanade av killgänget som verkar uppskatta att kvinnorna har 

korta klänningar och klackar. Denise framhäver även med denna sekvens i åtanke att 

musikvideon porträtterar hur kvinnor ska vara, men från männens perspektiv på hur de 

vill att kvinnor ska se ut och vara. Musiklärarna Anna och Gunilla reflekterar på ett 

liknande sätt då de nämner könsnormer så som att kvinnorna ska vara sexiga och 

lättklädda. Benjamin nämner att objektifiering av kvinnor syns i videon, dock utan 

något vidare resonemang. 

 

I denna video reflekterade musiklärarna ej enbart om könsnormer som gäller kvinnor, 

utan även om männen som i hög grad  är berörda genom denna video. Denise uttryckte 

att kvinnor skulle se ut och bete sig på ett visst sätt, samma könsnormer lyder även för 

männen. Enligt Gunilla och Denise förväntas även av killar att de ska se ut och bete sig 

på ett visst sätt, Gunilla uttrycker det som att killarna enligt denna videon ska vara 

”coola”. Musikläraren Fredrik drar detta resonemang vidare genom att reflektera kring 

att det finns en glorifiering av ”grabbighet” i denna musikvideo vilket kan tydas genom 

att killarna spanar på tjejerna och klär sig ”flashigt”. Fredrik reflekterar även över 

uttrycket ”boys will be boys” som tycks passa till denna videon, just på grund av den 

bekymmersamma glorifieringen av pojkigheten och att det inte finns någon ansats till 

att antyda ett felaktigt beteende. I denna musikvideon figurerar inte enbart könsnormer, 

utan även att en könsnorm bryts till en viss del. Anna reflekterar kring den del av 
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musikvideon där den maskulina artisten sitter och permanentar hår, vilket hon tycker 

bryter mot samhällets könsnormer. 

 

Musikläraren Cecilia tycker sig inte finna några könsnormer alls i denna musikvideo 

utan poängterar istället att musikvideon porträtterar klassamhället. Cecilia menar att det 

i videon finns priviligierade kvinnor och män som lever efter en livsstil med mycket 

pengar och en hög position i samhället. 

 

8.1.2 Hur musikvideon används i undervisningen 

 

 

 
Figur 1 

Musikvideon till låten Uptown funk ger upphov till splittring bland de musiklärare som 

har svarat på enkäten. Splittringen går att avläsa genom Figur 1 där fyra stycken av de 

sex svarande anser att det i undervisningssituationen går bra att visa musikvideon utan 

något behov av att diskutera könsnormer. Fredrik ser inget behov av att använda videon 

i sin undervisning men reflekterar samtidigt kring att det finns många musikvideos som 

är mycket värre och att läraren istället behöver välja sina strider i de fall som eleverna 

väljer musikvideos. Anna tycker istället att en mer relevant diskussion kring 

musikvideon och låten i helhet istället är musiken, eller mer specifikt genrespecifika 

drag. 

 

Utav de två musiklärare som väljer att diskutera musikvideon så belyses två 

sammanlänkande ord. Benjamin väljer att lägga vikten i diskussionen på kvinnosynen i 

samhället och Denise betonar ordet könsnormer som diskurterbart i relation till videon. 

De frågor som väljs att diskuteras med eleverna är bland annat hur eleverna uppfattar 
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könsnormer i videon, ifall kvinnor och män ska vara enligt könsnormerna och ifall män 

brukar behandla kvinnor på det sätt som ses i videon. 

 

 
8.1.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten 

 

Vad gäller reflektioner kring låttexten så är de rätt lika de reflektioner som framkom vid 

musikvideon. Fyra stycken av de svarande musiklärarna uppfattar könsnormer i 

låttexten som riktar sig mot kvinnor. Denise styrker att musikvideon och låttexten har 

många likheter som tyder på att kvinnor ska vara på ett visst sätt och klä sig på ett visst 

sätt. En sådan könsnorm som går att tyda i låttexten är enligt Anna att tjejer ska vara 

snälla och vara killarna till lags, killen i låttexten får istället rollen som het och med 

stark dragningskraft. Fredrik tyder också en kategorisering av kvinnor som inte speglar 

verkligheten, vilket han tycker är nedvärderande gentemot kvinnor. Fredrik reflekterar 

också kring att det finns en grabbighet i texten. 

 

Cecilia ser inte några könsnormer i låttexten, detta likt musikvideon. Läraren tycker 

istället att låttexten är innehållslös och att den inte har något berättande i sig. Sången 

och texten fyller ett större syfte som en rytmisk accentuation. 

 

 

8.1.4 Hur låttexten används i undervisningen 

 

 

 
Figur 2 
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Genom att kolla på Figur 2 avläses att två av musiklärarna anser att de kan använda 

låttexten i undervisningen, precis som den är, utan att diskutera den med eleverna. Att 

använda låttexten menas därmed att låta eleverna sjunga texten eller analysera texten. 

Cecilia som inte såg några könsnormer i låttexten väljer att använda låttexten precis som 

den är, och Anna tänker likadant trots att könsnormer uppfattades i texten. Enligt figur 2 

väljer tre av musiklärarna att ändra några av orden i låttexten i samråd med eleverna, 

detta för att belysa kvinnosynen i samhället enligt Benjamin. Han trycker på att texten 

också kan användas som den är förutsatt att det sker en diskussion med eleverna kring 

textens egentliga betydelse. Detta för att påvisa att kvinnor och män inte behöver vara 

på ett visst sätt och att kvinnor får vara som de är utan att tänka sig in i mannens 

perspektiv.  

 

 

8.2 Musikvideo och låttext II, Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos 

 

De musiklärare som har svarat på denna enkät var mer enade om denna musikvideon 

och låttexten, till skillnad från den tidigare låten Uptown funk. Det som dock skiljer 

musiklärarna från varandra är hur de väljer att använda musikvideon och låttexten i 

undervisningen. 

 

8.2.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon 

 

Samtliga av de sex musiklärarna reflekterar över att musikvideon är förnedrande 

gentemot kvinnor. Enligt tre av musiklärarna ses kvinnan som ett objekt som är till för 

att ge mannen njutning. De tre musiklärarna reflekterar även över de pengar som 

framkommer i videon där kvinnorna strör runt mannens pengar genom händerna vilket 

Fredrik uppfattar som att mannen är framgångsrik och kan köpa till sig kvinnor. Anna 

reflekterar kring samma sekvens och menar på att kvinnorna enligt normen verkar vara 

lättillgängliga och ha brist på integritet. 

 

Reflektionerna kring kvinnornas kroppar är också många bland de svarande. Enligt 

musiklärarna porträtteras specifika kroppsideal hos kvinnor så som tydliga kurvor, stora 

bröst och rumpor. Detta anses av samtliga musiklärare som en kvinnoobjektifiering och 

att det är kvinnoförnedrande. Reflektioner kring mansbilder i videon är få, men Gunilla 

reflekterar kring att killar enligt normen i videon ska vara coola och Cecilia fyller i med 

att killen i videon är sexuellt dominant gentemot kvinnorna. Den sexuella dominansen 
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får enligt Fredrik konsekvensen att kvinnor kan ses som prostituerade och lättköpta, och 

därmed motsatsen att killar är svårköpta och framgångsrika vad gäller pengar. 

 

8.2.2 Hur musikvideon används i undervisningen 

 

 
Figur 3 

 

Figur 3 påvisar att musiklärarna är eniga om att videon inte kan användas utan att ha en 

diskussion om den med eleverna, det som skiljer sig är att två av lärarna väljer att inte 

använda musikvideon alls i sin undervisning. I de fall som könsnormer används som 

diskussionsämne tillsammans med videon så väljer två av lärarna att belysa hur 

kvinnorna porträtteras i musikvideon. Anna väljer att diskutera kvinnornas lättklädda 

kroppar medan Denise lägger tonvikten på porträtteringen av kvinnor som objekt. 

Denise väljer att ställa en fråga till eleverna kring vad de märker för könsnormer i 

videon som en ingång till diskussionen. Förutom diskussion kring könsnormer så väljer 

musiklärarna även att diskutera könsnormer i samhället i relation till videon, detta för 

att enligt Cecilia belysa att det är en vidrig syn på kvinnor i videon och som inte bör 

porträtteras i samhället. 

 

8.2.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten 

 

Samtliga musiklärare håller med om att detta är en låttext med könsnormer i och att det 

ej är jämställda bilder av könen som förankras. Enligt Anna innehåller låttexten 

könsnormer som pekar mot både kvinnor och män, där bland annat kvinnan sägs ha 

svårt att hålla i sina pengar. Mannen är dock duktig när det kommer till pengar, och 
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Fredrik reflekterar kring att texten framställer mannen som den som kan få precis det 

han vill ha för sina pengar. 

 

Samtliga musiklärare verkar även ense vad gäller att låttexten insinuerar en bild av 

objektifiering av kvinnor. Enligt Anna så förefaller låttexten att handla om sex och att 

kroppsideal styrks genom denna vilket Gunilla också reflekterar över och tycker är 

kvinnoförnedrande. Cecilia har bekymmer med att förstå samtliga referenser i låttexten 

men tycker att texten likt musikvideon målar upp en ”tråkig kvinnosyn” där mannen har 

en sexuell dominans gentemot det kvinnliga könet. 

 

8.2.4 Hur låttexten används i undervisningen 

 

 
Figur 4 

 

Vad gäller användning av låttexten till denna låt i undervisningen splittras musiklärarna 

något. Genom att kolla på figur 4 går det att se att hälften anser att den inte bör 

användas alls och den andra hälften anser att den går att använda så länge det finns en 

diskussion med eleverna. Som motivation till att använda låttexten i 

undervisningssammanhang så nämner Fredrik att det går att belysa könsnormer och 

livsstil. Fredrik menar att män inte behöver vara överkompenserande och att kvinnor har 

integritet vilket är faktorer som belyses i låttexten. Även Anna och Benjamin väljer att 

diskutera könsnormer i relation till videon för att kunna använda den. Benjamin väljer 

dock att diskutera låttexten med eleverna för att på så sätt kunna byta ut några av orden.   
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Hälften av musiklärarna väljer att inte använda låttexten i sin undervisning, vilket 

motiveras på två olika sätt. Cecilia menar på att låttexten inte fyller något syfte att ha 

med i sin undervisning då det inte är intressant för något av det centrala innehållet i 

LGR11. Låttexten fyller inte heller något syfte att diskutera kring då den inte är tydligt 

utformad på det sätt som musikvideon är och Denise skulle då istället välja att bara visa 

musikvideon i det fall temat för lektionen är könsnormer. 

 

8.3 Musikvideo och låttext III,  Kelly Clarkson - Don't Be A Girl About It 

 

Samtliga musiklärare lägger märke till könsnormer I musikvideon och låttexten, fast 

detta I väldigt olika utsträckning. Det blir tydligt i denna musikvideo att den inte 

utspelar några normer som tydligt kan ses, utan att videon istället behöver kollas noga 

på. Låttexten är betydligt tydligare när det kommer till att se könsnormer, vilket också 

märks på svaren ifrån musiklärarna. Denna videon ger också upphov till splittring vad 

gäller om den ska visas eller inte. 

 

8.3.1 Reflektioner kring könsnormer i musikvideon 

 

I denna video speglas kvinnliga könsnormer, men också utbrytningar av könsnormer. 

Musikvideon speglar att kvinnor kan vara väldigt starka i vissa situationer, detta enligt 

Anna. Gunilla håller med om detta då Kelly speglar en cool tjej som vågar ta plats. 

Cecilia reflekterar kring den ”coola tjejen” som är en omvändning av den uråldriga 

synen på kvinnan som det svagare könet och innebär att kvinnan bryter sig ur sina 

gamla banor samt som mot sin natur är en stark, kaxig och sexuell kvinna med makt. 

Cecilia menar också på att videon istället speglar att den ”coola tjejens” egenskaper 

egentligen inte hör hemma hos det kvinnliga könet. Musikvideon tycks inte vara så 

tydlig när det gäller könsnormer, men Denise tycks ändå se normer kring hur en kvinna 

förväntas att vara. Hon lägger märke till en sådan norm som är samhällsaccepterad, att 

kvinnor ska ha smink. Detta ser Fredrik och Benjamin som instämmer med att videon 

påvisar att kvinnors sätt att vara och se ut på ska vara ”fint”. 
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8.3.2 Hur musikvideon används i undervisningen 

 

 
Figur 5 

 

Enligt figur 5 svarade tre av musiklärarna att de tycker att musikvideon går att använda i 

musikundervisningen med hjälp av en diskussion. Diskussionen skulle i två utav fallen 

behandla den kvinnosyn som samhället har. Den ”dåliga kvinnosynen” i videon skulle 

enligt Gunilla i detta fallet vara att kvinnor hela tiden måste se fina ut samt den 

uråldriga bilden av kvinnan som ett svagare kön. Fredrik väljer emellertid att diskutera 

vardagsnormer i förhållande till videon, normer som gäller kläder och smink. Han vill 

också diskutera det faktum att alla som spelar i bandet är killar medan det är en tjej som 

sjunger, något som också kan ses som en könsnorm i musikvärlden. Resterande 

musiklärare väljer att antingen använda videon precis som den är utan att belysa några 

könsnormer eller att inte visa den alls. 

 

 

8.3.3 Reflektioner kring könsnormer i låttexten 

 

Fredrik upplever att sångtexten ger intryck av en stark kvinna med mycket integritet, 

Gunilla instämmer och menar på att sångerskan är den som kan ses som ”grabbig” då 

hon trycker ner honom för att han inte kan tillfredsställa henne. Flera av musiklärarna 

nämner att könsnormer också yttrar sig genom att texten påvisar att kvinnor ska vara 

svaga och känslomässiga. Benjamin och Fredrik reflekterar båda över texten där 

mannen beter sig som en tjej då han vägrar lyssna på kvinnan fastän hon säger nej. 

Detta speglar hur kvinnor beter sig ur en negativ synvinkel enligt både Benjamin och 

Fredrik.  
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Anna fyller också i med att textens betydelse framstår som att killar inte ska vara 

”tjejiga” och istället ska sluta gnälla. Cecilia reflekterar kring att texten likställer ordet 

girl med negativa referenser, vilket hon för ett vidare resonemang genom att nämna att 

det går att likna vid ordet pussy som betyder mesig, men som från början är ett engelskt 

ord för kvinnans könsorgan. Likaså säger Cecilia att ordet sissy som kommer från ordet 

sister fått en negativ denotation då betydelsen idag också är att en person är vek. Fredrik 

tar även upp en könsnorm som är riktad mot män, vilket är att män enligt texten inte får 

ha kontakt med sitt känsloliv. 

 

 
8.3.4 Hur låttexten används i undervisningen 

 

 
Figur 6 

Musiklärarna är överens kring användandet av låttexten i undervisningen. I figur 6 går 

det att se att musiklärarna inte kan tänka sig att använda låttexten utan att föra en 

diskussion med eleverna. Anna och Benjamin kan båda tänka sig att använda låttexten 

men tänker först att några ord i texten bör ändras i diskussion och samråd med eleverna. 

Det som enligt dessa lärare behöver belysas i klassrummet är normer kring vad som är 

manligt och kvinnligt, könsnormer i samhället samt att eleverna får prova på att byta 

texten till ”Dont be a boy about it” för att se vad texten då får för ny innebörd. Denise 

väljer att inte byta några ord, utan att istället direkt diskutera med eleverna kring textens 

innehåll. Hon skulle i fallet kring denna låttext vilja diskutera låttexten utifrån ett 

perspektiv där eleverna inte vet ifall det är en kvinna eller en man som sjunger. Denise 

undrar vad som skulle hända när eleverna får veta att det är en kvinna som sjunger 

låttexten, och likt Anna se vilken innebörd ”Don’t be a girl about it” får. Fredrik väljer 
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däremot att lägga tonvikten i diskussionen på mannens känsloliv, eller närmare sagt att 

könsnormen säger att männen inte har något.  

 

Cecilia ser ingen nytta med att använda låttexten i sin undervisning, men i det fall den 

dyker upp skulle hon diskutera kring vad hon menar är en otrevlig kvinnosyn som 

låttexten speglar. Gunilla väljer att inte heller använda låttexten, detta då hon inte tycker 

att det är rätt för varken killar eller tjejer att bli nertryckta av det motsatta könet. 

 

 

8.4 Sammanfattning av resultat 

 

Av musiklärarna som har svarat på denna enkät framgår att det finns delade 

uppfattningar kring vad som är könsnormer. Reflektionerna av musikvideon Uptown 

funk ger resultatet att några av musiklärarna ser normer kring hur tjejer ska se ut och 

bete sig, så som att kvinnor ska vara lättklädda. Cecilia dock ser inga som helst 

könsnormer i denna video, utan tolkar istället videon genom att se ett klassamhälle av 

rika och fattiga människor. I låttexten förefaller normer så som att kvinnor ska vara 

snälla och klä sig på ett visst sätt medan Cecilia återigen tycker att det inte finns några 

könsnormer att trycka på. I videon till Gucci Mane är musiklärarna dock eniga om vilka 

könsnormer som presenteras och dessa är att kvinnan ska vara ett objekt för mannens 

njutning. Kvinnor ska enligt videon vara lättklädda och lättköpta av männen som 

framstår som framgångsrika. I musikvideon uppfattar musiklärarna könsnormer väldigt 

olika varandra. Några av musiklärarna reagerar på att kvinnorna är lättklädda och lägger 

tonvikten på detta medans de andra istället ser kvinnan i videon som ett objekt utan 

någon integritet. Texten speglar likt videon en manlig dominans där kvinnor har brist på 

integritet och har vissa kroppsideal att leva upp till. Könsnormer kring Kelly Clarksons 

musikvideo visar enligt musiklärarna mer samhällsaccepterade normer så som att 

kvinnor ska ha smink, men videon tycks enligt de flesta inte vara så tydlig gällande 

könsnormer vid första anblick. Låttexten signalerar dock alltmer könsnormer, så som att 

kvinnor är känsliga och svaga och att männen inte får ha kontakt med sitt känsloliv.  

 

Vad gäller att använda dessa musikvideos och låttexter i sin undervisning är 

musiklärarna till stor del överens. För att kunna använda dessa i undervisningen bör en 

diskussion med eleverna ske kring könsnormer, detta för att inte ge eleverna en felaktig 

bild över vad det behöver betyda att vara en kvinna eller man.   
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9 Diskussion 

 

Här nedan följer en diskussion av de resultat som har framkommit i kapitel 8. 

Resultaten kommer att ställas mot de teorier som jag tidigare har nämnt samt den 

tidigare forskningen, därefter följer förslag på fortsatt forskning inom området. De 

teman som behandlas under diskussionen är hur kvinnor och män porträtteras och 

arbetet med könsnormer i undervisningen. Dessa är av intresse då åsikter om vad som är 

könsnormer och inte skiljer sig mellan personer, och i detta fallet lärare. En enhetlig 

undervisning vad gäller könsnormer är då svår att uppnå och en diskussion kring arbetet 

med könsnormer kan då också vara av intresse. 

 

9.1 Hur kvinnor respektive män presenteras 

 

Musiklärarnas svar på enkätundersökningen har gett en bild över hur de reflekterar 

kring vad de uppfattar som könsnormer. Generellt ger musikvideorna en bild av att 

kvinnor är ett svagare kön som är underordnad mannen enligt musiklärarna. De 

musikvideor som är med i denna undersökning kan ses som ett sätt att vidmakthålla 

heteronormativiteten i samhället där könen definieras som varandras motsatser och det 

finns två identifierbara genus. Detta följer de mönster som Butler (2005 s. 10) 

identifierat för ett upprätthållande av heteronormativitet. De motsatser som presenteras i 

musikvideorna är bland annat enligt musiklärarna att kvinnor ska vara sexiga, 

lättklädda, känsliga och svaga. Männen i musikvideorna porträtteras dock med att vara 

framgångsrika vad gäller pengar och att de i mindre grad får ha kontakt med sitt 

känsloliv, alltså att de är starka. Butler (2005, s. 10) säger att heteronormativitet kan ses 

som ett sätt för samhället att få kvinnor och män att agera enligt en heterosexuell norm, 

vilket porträtteras i musikvideorna. Reflektioner kring detta sker genom att flera 

musiklärare nämner att kvinnan är underordnad mannen i musikvideorna, vilket får det 

att framstå som att musiklärarna lyder det heteronormativa systemet. I och med att de 

aldrig reflekterar över förhållandet mellan kvinnor och mellan män, gör att det också går 

att utläsa könsnormer. Vidmakthållandet av två identifierbara kön går att avläsa i flera 

av de svar som har kommit in, ett exempel på detta är till låttexten i Uptown funk där en 

informant tycker att texten framställer tjejer som att vara snälla och alla till lags medan 

killarna symboliseras som heta och mer utåtagerande. Vid detta utlåtande görs 

kopplingar till att det finns två identifierbara kön och att informanten ser könen som 

varandras motsatser. Reflektioner kring Gucci Mane går också att koppla till 
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heteronormativitet där flera av informanterna menar på att kvinnorna enligt videon finns 

till för att ge mannen njutning, vilket då är ett antagande om att en heterosexuell relation 

är det naturliga sättet att leva på.  

 

Musiklärarna reflekterar också ofta kring att de i musikvideorna upplever männen och 

kvinnorna på olika sätt genom rörelser och kroppsspråk. I musikvideon till Gucci Mane 

upplever några av musiklärarna männen som sexuellt dominanta genom sitt 

kroppsspråk, detta utan att de ger några vidare reflektioner kring vad de gör. Utan att 

kunna sätt ord på det så hade de kroppsligen avläst personerna i musikvideon och länkar 

sina tolkningar till normer om maskulinitet och femininitet, vilket med ord kallas 

performativitet (Pastorek Gripsson, 2016, s.33-34). I videon går det att se män som står 

upp och tar mycket plats i form av att stå med särade ben och att lyfta på armarna i 

sidled, detta medan kvinnorna nätta sitter med hoppressade ben i bland annat poolen. 

Männen kan också ses luta sig över kvinnorna och på detta sätt spegla en dominans 

gentemot kvinnorna som är männen till lags. Det som också sker i musikvideon är ett 

rituellt underordnande (Goffman, 1979) där männen står upp under hela låten medans 

kvinnorna tycks sitta ner. Detta är en vanlig företeelse i musikvideor och är något som 

tycks vara svårt att lägga märke till då ingen reflektion från musiklärarna berörde detta. 

Det rituella underordnandet skulle kunna ses som en hierarki för genussystemet. 

Männen står högst upp och är agerande, medan kvinnorna är förpassade till sittande och 

liggande positioner, helst icke agerande. Kameravinklar tycks också ha en stor betydelse 

då männen ofta filmas underifrån när de står upp, vilket medför en tydligare bild av att 

mannen fysiskt ser ner på kvinnan som sitter ner. Detta tyder på en makt och en 

patriarkal blick gentemot kvinnor.  Kvinnorna i videon blir förkroppsligade som objekt 

genom den patriarkala blicken som inger makt, alltså ”The male gaze” (Zoonen, 1994). 

Den patriarkala blicken får konsekvenser för hur kvinnan uppfattar miljön runt sig och 

hur de beter sig (Björck, 2011). Det kan också tänkas att betraktaren av en musikvideo i 

detta fallet kan ges konsekvenser av den patriarkala blicken, det rituella underordnandet 

och kameravinklar. Dessa tre utgångspunkter utstrålar en patriarkal makt som med 

okunskap kan vara svår att identifiera och låts istället passera utan vidare eftertanke.   

 

Kelly Clarkson som är den kvinnliga sångerskan i Don’t be a girl about it upplevs enligt 

musiklärarna som en stark och cool tjej som tar mycket plats. Detta går att göra 

kopplingar till det som Öhrn (2002) kallar ”den nya flickan”. Denna flicka gör uppror 

mot makthållare och vågar konfrontera den som håller i makten. En av informanterna 
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nämner också att videon till en början speglar den uråldriga bilden på kvinnan som 

svag, men att det sedan sker en omvändning som informanten kallar den ”coola tjejen”. 

Kvinnan i musikvideon är stark, kaxig, visar på makt och är sexuell vilket kan vara en 

konsekvens av det jämställdhetsarbete som pågår runt om i världen men också att 

kunskaper kring könsnormer ökar allt mer. Kelly Clarkson sägs av några av 

informanterna alltså vara sexuell fast lättklädd, medan kvinnor som är lättklädda i de 

andra musikvideorna sägs vara objekt. Det går alltså att utläsa vad som tycks vara en 

gräns mellan att vara en lättklädd kvinna sedd som ett objekt och en annan lättklädd 

kvinna sedd som sexuell. Skillnaden kan ligga i att Kelly Clarkson ses som en 

handlande person som aktivt väljer sin sexualitet medans de andra kvinnorna blir sedda 

som objekt genom att de passivt blir sexualiserade. Vid sidan om ”den nya flickan” 

skulle det teoretiskt också kunna finnas  ”den nya pojken”. Då ”den nya flickan” tar allt 

större plats i dagens klassrum skulle pojken kunna få problem med att göra sig hörd, bli 

åsidosatt och få en en mer passiv roll. En annan maskulinitet skulle utifrån detta skapas 

där det inte bara är bekymmer, utan även vinster genom högre betyg skulle fås. Då det i 

genusdebatten är ett stort fokus på hur kvinnor ska få jämställdhet skulle potentiellt 

”den nya pojken” redan i osynligheten ha börjat skapas. 

 

 

9.2 Att arbeta med könsnormer i undervisningen 

 

I enkätsvaren gick det att utläsa vilka som har kunskap kring genus och vilka som har 

mindre kunskap. Detta kunde avläsas genom att några av informanterna lätt kunde se 

vilka könsnormer som råder och då lättare kunde utläsa dessa i musikvideorna och 

låttexterna, medan några av informanterna i vissa fall hade svårt att utläsa några alls. 

För att som lärare kunna motverka traditionella könsmönster krävs det enligt Svaleryd 

(2003) en ökad kunskap om jämställdhet. Utan en ökad kunskap så kan skolan tendera 

att upprätthålla genussystemet då läraren själv förhåller sig till den. Vissa av de svar 

som kom in från enkäten var inte så tydliga, utan beskrev mer ytligt vad för könsnormer 

som sågs i musikvideon. Flera musiklärare nämnde objektifiering av kvinnor, utan att 

vidare reflektera kring vad som var objektifierande. Dessa svar och liknande kan betyda 

minst två saker, antingen bristfällig kunskap om genus och könsnormer eller också att 

personen var slarvig och stressad vid svaret. Det första alternativet kan göra att 

genussystemet vidmakthålles och att de könsnormer som kommer med 

musikundervisningen spelar in på elevernas sätt att agera och förhålla sig till 
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värderingar (Heikkilä, 2015, s.61). Populärmusiken som ofta existerar i skolmiljön 

tillför enligt Georgii-Hemming och Kvarnhall (2014) också normer vad gäller 

värderingar och instrumentval. Könsnormer kan alltså komma att påverka elevers val av 

instrument, där tjejer spelar piano och sjunger medan killar till större grad inom 

populärmusik spelar trummor, gitarr och bas. Detta kan tänkas hänga ihop med vad 

Borgström Källén (2014) menar, att killar är de som tar mer plats medan tjejer är mer 

lågmälda av sig. Tendensen blir då att killar spelar de instrument som generellt är mer 

högljudda jämfört med tjejer som förväntas vara motsatsen. Det kan dock finnas risker 

med att tillämpa ett genustänk i klassrummet då det finns möjlighet att övertolka 

situationer och skapa konflikter där konflikter kanske inte finns från början. En 

reflektion som gjordes av en musiklärare var just i låten Dont be a girl about it där 

sångerskan är ensam tjej i ett band där samtliga instrumentalister är killar. Att 

uppmärksamma detta inför eleverna kan vara en god start till en alltmer jämställd 

musikundervisning. Här kan dock en konflikt uppstå som tidigare nämnts, om tjejen 

uppriktigt vill spela piano eller killen uppriktigt vill spela trummor. Ska då genustänket 

gå före eller elevernas vilja? Jämställdhet i musikundervisningen är dock inget som 

förändras under en lektion, utan det torde mer vara en progression som ständigt pågår. 

Att tillämpa genustänk i undervisningen kan också ge upphov till etiska konflikter vad 

gäller att undervisningen istället kan bli till flickors fördel, detta genom att de ges mer 

uppmärksamhet än pojkarna. Detta kan bli problematiskt eftersom pojkarnas beteende 

inte är deras egna konstruktion, utan det är en produkt av uppfostran och samhälle. 

Därför är det viktigt att bedriva en jämställd undervisning som gynnar både flickor och 

pojkar. En jämställd musikundervisning gäller inte bara praktiska kunskaper, utan även 

vilken repertoar som används är till stor vikt (Georgii-Hemming och Kvarnhall). 

Genom den musik som en person lyssnas på blir denne socialiserad in till värderingar 

och normer som råder inom denna.  

 

Språket som lärare använder och texter i låtar har också en stor betydelse vad gäller att 

arbetet med könsnormer. Davies (2003) nämner att barnen i tidig ålder lär sig könskoder 

genom just de vuxnas verbala utsagor. Vuxna har alltså en central roll vad gäller 

vidmakthållande av sociala strukturer och därigenom könsnormer, och bör också till 

större del vara medvetna om detta. Barnen lär sig också könsnormer genom vad 

Hellman (2008, s. 89) kallar för markörer. Förslag på markörer är rörelser, röst och färg 

vilka signalerar markörer för kön. En respons till eleverna bör ges av lärarna när en 
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sådan markör gör sig sedd, detta för att ge olika alternativa möjligheter för hur det går 

att uttrycka sig och vara.  

 

Den här studien visar explicit inte hur en lärare faktiskt beter sig i klassrummet. 

Däremot så trycker den på hur läraren uppfattar könsnormer i musik generellt och 

därigenom så speglas hur läraren torde bete sig i klassrummet samt hur hen behandlar 

språket. Åsikter är subjektiva och i slutändan går det endast att medvetandegöra och 

försöka påverka till en förändring mot en mer jämställd undervisning.  

 

9.3 Sammanfattning av diskussion 

 

I musikvideorna kan en heteronormativitet ses genom att kvinnor och män blir indelade 

i tvåkönsmodellen enligt heterosexuell norm. Musikvideorna påvisar att kvinnor är 

underordnade männen enligt musiklärarna, det går då också att framtyda det 

heteronormativa systemet. Musiklärarna reflekterar kring könsnormer vad gäller 

förhållande man och kvinna, men inte könsnormer gentemot lika kön. Musiklärarna 

reflekterar också kring att kvinnorna i musikvideon verkar finnas till för att ge mannen 

njutning vilket då också är ett antagande om att en heterosexuell relation är det naturliga 

sättet att leva på enligt normer i musikvideon. Musiklärarna kunde också avläsa det som 

kallas performativitet i musikvideorna genom att göra tolkningar av kroppar och 

rörelser, dessa länkade de sedan samman till maskulinitet och femininitet.  

 

Något som musiklärarna inte reflekterade över är det som kallas ett rituellt 

underordnande. Jag tänker att detta är en symbol för hierarki över könen, som 

specificeras i musikvideor. Männen i musikvideorna står upp och är agerande medan 

kvinnor är sittandes och helst icke agerande, vilket gör att männen fysiskt kollar ner på 

kvinnan. Det kan också tänkas att betraktaren av en musikvideo i detta fallet kan få 

konsekvenser av den patriarkala blicken, det rituella underordnandet och kameravinklar. 

Dessa tre utgångspunkter utstrålar en patriarkal makt som med okunskap kan vara svår 

att identifiera och låts istället passera utan vidare eftertanke.   

 

De reflektioner som musiklärarna gjort har också gett en tydlig gräns mellan vad som är 

lättklädd kvinna sedd som ett objekt och en lättklädd kvinna sedd som sexuell. 

Skillnaden enligt musiklärarna kan vara att den sexuella lättklädda kvinnan är en aktivt 
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handlande person jämfört med den objektifierande kvinnan som passivt blir 

sexualiserad. 

 

Genustänk i undervisningen kan leda till en alltmer jämställd skola, men det kan även 

uppstå konflikter. En sådan konflikt kan ske vid flickor och pojkars instrumentval, vilka 

det finns könsnormer i. Frågan blir då om genustänket eller elevens vilja ska gå först, i 

och med att en tjej uppriktigt vill spela piano och en kille uppriktigt vill spela trummor. 

Etiska konflikter skapas också genom att flickor plötsligt kan få fördelar genom ett 

utarbetat genustänk i undervisningen. Det är då viktigt att det är jämställd undervisning 

som gynnar både flickor och pojkar. En jämställd musikundervisning sker dock inte 

bara genom de praktiska kunskaper, utan även vilken repertoar som används är viktig att 

tänka genom. 

 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie har tagit avstamp i musiklärares reflektioner och tankar kring könsnormer 

i musikvideor och låttexter. Reflektioner har också gjorts av musiklärarna som har pekat 

på vad de i undervisningen skulle diskutera tillsammans med eleverna. Som fortsatt 

forskning skulle istället en observationsstudie kunna genomföras där forskaren kommer 

ut i klassrummet för att faktiskt veta vad som diskuteras i förhållande till könsnormer. I 

klassrummet sker en faktisk sanning, något som inte går att få genom en enkät- eller 

intervjustudie. Därigenom är detta viktiga ämne öppet och kommer fortsättningsvis vara 

relevant i detta moderna samhälle.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Enkätfrågor och följebrev 

 

Följebrev: 

Mitt namn är Thea Lundgren och är student på Linnéuniversitetet där jag studerar till 

ämneslärare i musik. Enkäten ska mynna ut i en uppsats på grundläggande nivå. Det är 

frivilligt att svara på denna enkät och genom att svara på denna ges medgivande till att 

använda informationen i uppsatsen. Samtlig information kommer att behandlas anonymt 

och ni har rätt att avbryta er medverkan när ni vill och återkalla enkätsvaren. 

Syftet med denna enkätundersökning är att söka förståelse för musiklärares upplevelser 

kring könsnormer i låttexter och musikvideos. Könsnormalisering i låttexter och 

musikvideos är en del av dagens musikutbud och den påverkar även den pedagogiska 

praktiken genom elevernas närkontakt med olika forum i samhället. Jag är alltså 

intresserad av att veta hur du som musiklärare förhåller dig till ungas närkontakt med 

låttexter och musikvideos, samt vilka metoder som används för att hantera de situationer 

och val du ställs inför i din vardag som musiklärare. 

Enkätfrågor: 

1. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno mars 

Beskriv vilka könsnormer du upplever i denna musikvideon: 

Kan du tänkas använda denna musikvideon i undervisningen? 

- Ja, och diskutera kring den med eleverna 

- Ja, utan behov av att diskutera den 

- Nej 

- Övrigt: 

 

Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till videon? 

 

Vilka könsnormer upplever du i denna låttext? 

 

Kan du tänkas använda denna låttexten i undervisningen? 

- Ja, och att diskutera kring den 

- Ja, utan behov att diskutera den 

- Ja, och att ändra några ord i diskussion med eleverna 

- Ja, och att ändra några ord utan att diskutera med eleverna 

- Nej 

- Övrigt: 
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Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till låttexten? 

 

2. Gucci Mane – I Get The Bag 

Beskriv vilka könsnormer du upplever i denna musikvideon: 

Kan du tänkas använda denna musikvideon i undervisningen? 

- Ja, och diskutera kring den med eleverna 

- Ja, utan behov av att diskutera den 

- Nej 

- Övrigt: 

 

Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till videon? 

 

Vilka könsnormer upplever du i denna låttext? 

 

Kan du tänkas använda denna låttexten i undervisningen? 

- Ja, och att diskutera kring den 

- Ja, utan behov att diskutera den 

- Ja, och att ändra några ord i diskussion med eleverna 

- Ja, och att ändra några ord utan att diskutera med eleverna 

- Nej 

- Övrigt: 

Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till låttexten? 

 

 

3. Kelly Clarkson – Dont be a girl about it 

Beskriv vilka könsnormer du upplever i denna musikvideon: 

Kan du tänkas använda denna musikvideon i undervisningen? 

- Ja, och diskutera kring den med eleverna 

- Ja, utan behov av att diskutera den 

- Nej 

- Övrigt: 

 

Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till videon? 

 

Vilka könsnormer upplever du i denna låttext? 

 

Kan du tänkas använda denna låttexten i undervisningen? 

- Ja, och att diskutera kring den 

- Ja, utan behov att diskutera den 

- Ja, och att ändra några ord i diskussion med eleverna 

- Ja, och att ändra några ord utan att diskutera med eleverna 

- Nej 

- Övrigt: 

Vid val av diskussion: Vad diskuterar du med eleverna i förhållande till låttexten? 
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Bilaga B Låttexter 

 

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars:  

This hit, that ice cold 

Michelle Pfeiffer, that white gold 

This one for them hood girls 

Them good girls 

Straight masterpieces 

Stylin', wilin 

Livin' in up in the city 

Got chucks on with Saint Laurent 

Gotta kiss myself I'm so pretty 

I'm too hot (hot damn) 

Call the po-lice and the fireman 

I'm too hot (hot damn) 

Make a dragon wanna retire, man 

I'm too hot (hot damn) 

Say my name you know who I am 

I'm too hot (hot damn) 

And my band 'bout that money 

Break it down... 

 

 

Gucci Mane - I Get The Bag feat. Migos: 

You get the bag and fumble it 

I get the bag and flip it and tumble it (yeah) 

Straight out the lot, 300 cash (cash) 

And the car came with a blunt in it (yeah) 

Lil mama a thot, and she got ass (thot) 

And she gon' fuck up her back (yeah) 

Pull up to the spot, livin' too fast (yeah) 

Droppin' the dope in the stash (yah) 

In Italy, got two foreign hoes, they DM me (ooh, brr, ayy) 

Drop the top when it's cold (drop top) 

But you feel the heat (skrrt, yah, ayy) 

Be real with me 

Keep it 100, just be real with me (ayy) 

Eat it up like it's a feast (whoa, eat it up) 

They say the dope on fleek (yep) 

 

Kelly Clarkson - Don't Be A Girl About It 

Don't be a girl about it 

'Cause I didn't say yes 

Don't be a girl about it 

'Cause I wouldn't pretend 

Don't be a girl about it 

Now you're whining again 

Don't be a girl about it 

You're such a girl about it 
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Now you're up in arms because I say we're not working out 

You wonder if I loved you from the start, well I tell you what 

I knew a guy who changed my world 

And then he grew into a little girl 

 

 

 

 


