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Abstrakt
Normer, vanor och musikinstrument är en jämförande studie som syftar att undersöka
högstadieelevers instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv i och utanför skolan samt
musiklärares resonemang kring genusmedvetenhet och normer gällande val av musikinstrument. Studien tar avstamp i styrdokument och tidigare forskning kring musik i ett
genusperspektiv. Metoden i studien består av enkätundersökningar riktade till elever
och lärare i två högstadieskolor som svarat på frågor angående val av musikinstrument
samt musikinstrument i ett genusperspektiv. Resultatet visade att flera av de musikinstrument som studerats i tidigare forskning fortfarande har samma stereotyper kring
genus, men resultatet indikerade även att flera instrument har eller är på väg att få en
neutralare könskodning. Studien visade också att såväl elever som lärare har en medvetenhet kring genus och att en märkbar del av dem står fast vid att genus inte skall vara
ett hinder vid val av instrument. Slutsatsen av studien var att lärarens aktivitet angående
genus i musikundervisningen samt förebilder som spelar instrument med normbrytande
könskodning spelar en avgörande roll kring musikämnets framtida jämställdhet.
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1 Inledning, bakgrund och syfte
Jag har under min skolgång och min uppväxt spelat och skapat musik med både pojkar och flickor.
Under högstadietiden, gymnasietiden och på folkhögskolan var musikinstrument och genus inget
jag funderade över. Kanske var det för att ”manliga” instrument som trummor och bas spelades av
lika många flickor som pojkar i just mina klasser, kanske var det för att jag var yngre och inte hade
intresset för frågan eller uppmärksamhet nog för att identifiera problemet.
Det var först när jag för fem år sedan började studera musikproduktion på Linnéuniversitetet som
jag började reflektera över hur vissa roller inom musikbranschen var starkt könsbetonade. Min klass
bestod av 23 musikproducenter varav 21 var män och två var kvinnor. Under utbildningen togs
temat genus upp och problematiken med orättvis behandling av kvinnliga producenter samt det
bristande antalet kvinnliga sökande till musikproduktionsprogrammet blev heta ämnen till vilka det
inte fanns tydliga svar. Diskussionen kring musik och genus fortgick under hela studietiden med
andra studerande och frågan varför denna ojämställdhet råder var en konstant nöt som varken jag
eller mina medstuderande kunde knäcka fullt ut.
När jag ett år senare beslöt mig för att studera vidare till lärare observerade jag samma skillnader i
skolmiljön. Därför bestämde jag mig för att göra en undersökning kring denna problematik i den här
uppsatsen. Jag ville ta reda på om musikinstrument är lika stereotypt könskodade1 som de var förr
och om det finns fler kvinnliga trummisar och manliga sångare i musikklasserna än förr. Jag ville
reda ut vad lärare kan göra för att motverka de här stereotyperna och om de ens borde göra det.
Som blivande musiklärare vill jag åtminstone starkt ifrågasätta dessa stereotyper och i min mening
även motverka föråldrade könsroller. Detta för att kunna ge alla elever en möjlighet att välja, prova
på och utveckla kunskaper på vilket musikinstrument som helst, utan att de ska behöva känna sig
malplacerade. Således är det väsentligt att även få ett lärarperspektiv på studien så att lärares och
elevers attityder åskådliggörs i samma sken.
Det genomförs aktiva projekt kontinuerligt för att stötta flickors utveckling inom till exempel teknik
och musikproduktion, men jag misstänker att det finns stor utvecklingspotential även i klassrummet.
Där kan läraren analysera och utvärdera sina egna ageranden och attityder för att kunna utveckla en
mer jämställd musikundervisning trots rådande normer som fortfarande styr. Utöver ett personligt
1

Könskodning = när något relateras som specifikt manligt eller kvinnligt
1

intresse för frågan så gynnar studien således mitt framtida yrke som musiklärare på grund- och
gymnasieskolan. Jag kan då använda mig av resultatet och informationen jag får ut av den här
uppsatsen när jag arbetar med mina framtida elever.

I följande kapitel presenteras underlag som ligger till grund för studien uppdelat i ett kapitel för
styrdokument och ett kapitel för tidigare forskning. Kapitlet avslutas därefter med en
sammanfattning av den tidigare forskningen inom ämnet.

1.1 Styrdokument och genus
Enligt läroplanen vilar skolväsendet på demokratins grund (Skolverket 2011, s. 7) och Skollagen
understryker att skolan ”ska främja alla elevers utveckling och lärande” (SFS 2010:800). En av de
centrala punkterna i skolans värdegrund är jämställdheten mellan kvinnor och män och i läroplanen
betonas även att 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” (Skolverket 2011, s. 7). I läroplanen förstärks att skolan aktivt skall verka för jämställdhet och att det är skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster:
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 (Skolverket 2011, s. 8)

Vidare i läroplanen lyfts även att läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort
inflytande över och utrymme i undervisningen (Skolverket 2011, s. 15)
I musikämnets kursplan finns inga genusspecifika mål och riktlinjer, men kursplanen lyfter att
undervisningen ska ge eleverna ”förutsättningar för att tillägna sig musik som uttrycksform och
kommunikationsmedel” (Skolverket 2011, s. 149) samt att ”undervisningen ska ge eleverna både
möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla
sin musikaliska kreativitet” (Skolverket 2011, s. 149). Belyses dessa punkter i läroplanens värdegrund kan slutsatsen dras att även kursplanen poängterar en jämställdhet i att samtliga elever ska ha
rätt till att utveckla sitt eget musikaliska uttryck samt sin tilltro till sin musikaliska förmåga.
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1.2 Syfte och forskningsfrågor
Studien syftar att undersöka högstadieelevers instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv i och
utanför skolan. I studien lyfts även hur musikläraren resonerar kring genusmedvetenhet och normer
gällande instrumentval. Studien söker att besvara följande frågeställningar:
-

Hur ser elever i högstadieåldern på musikinstrument i förhållande till kön?

-

Hur ser musiklärare på könsroller gällande instrumentval i ensemblespel?

1.3 Avgränsningar
Studien avgränsas till att undersöka synen på instrument och kön hos elever och lärare aktiva på
högstadiet. Således inkluderas inga andra åldrar i undersökningen. Studien avgränsas till att endast
inkludera enkätundersökningar som genomförts på två högstadieskolor. Frågorna som inkluderats i
undersökningen har begränsats till att handla om instrument, kön, musik som fritidsaktivitet och
ensemblespel i musikundervisningen. Frågorna har endast ställts till elever på klass sju och nio för
att få synpunkter gällande frågorna från elever i början och slutet av högstadieperioden. Studien
fokuserar dock inte på skillnaden mellan dessa klasser, utan klasserna har valts för att få variation i
urvalet av respondenter. Studien fokuserar inte heller på intersektionella faktorer så som etnicitet,
sexualitet och samhällsgrupp, utan undersöker endast genusattityder hos högstadieungdomar i
dagens samhälle oberoende av övrig personlig bakgrund. Dessa intersektionella faktorer kan ha en
betydande inverkan på attityder och resonemang, men exkluderas ur studien för att hålla den på en
omfattning som överensstämmer med grundnivån.
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2 Tidigare forskning
Forskningen som studien bygger på delas in under tre rubriker där genus i musik och
musikundervisning lyfts ur olika perspektiv.

2.1 Genus i ensemblen
Björck (2011, s. 190) lyfter i sin avhandling upp platstagande och hur ”spatiala2 diskurser” används
i jämställdhetsprojekt i musik. Hon tar upp hur man i svenska ensembleprojekt jobbat med att ta
plats på fyra olika sätt uppdelat i fyra olika artiklar. Artiklarna tar upp audiellt platstagande,
kroppsligt platstagande, territoriellt platstagande samt rumsligt platstagande (Björck 2011, s. 5153). Björck (2011, s. 197) sammanfattar detta platstagande som en tudelad spatialitet. Den ena delen
består av ett utåtriktat platstagande som innebär möjligheten att höras och synas. Denna del kallas
”aktörskapets spatialitet”. Den andra delen består av ett inåtriktat platstagande som ger möjligheten
att kunna stänga dörrar. Detta kan till exempel innebära att undvika att hamna i stereotypiska roller.
Detta kallas ”avskildhetens spatialitet”. Hon diskuterar även lärarrollen och risken för att
könsstereotypa normer förstärks ifall läraren tar en alltför passiv roll när det gäller
musikundervisningen (Björck 2011, s. 199).
Borgström Källén (2014) tar upp genrepraktiker i ensemblespel ur ett genusperspektiv och
problematiserar hur kön konstrueras i musikskapande sammanhang. I hennes avhandling
framkommer det att en klar majoritet av flickorna har sång som huvudinstrument och att pojkarna
utgör majoriteten av kompinstrumentalisterna (Borgström Källén 2014, s. 101). Resultatet av
studien visade att konstruktioner av kön framträdde i nästan alla sammanhang, men att
konstruktionerna framträdde på olika sätt beroende på situation. Elevernas kvalitetsnormer gällande
genrepraktiker uppmärksammades i synnerhet vara strängt inramat enligt kön i informella3
lärandesammanhang.
Borgström Källén (2014, s. 42) delar in genusrelationer enligt Raewyn Connells teoretiska ramverk
i fyra olika dimensioner. Dessa består av produktionsrelationer, maktrelationer, känslomässiga och
symboliska relationer. Produktionsrelationer fokuserar på arbetsfördelning enligt genus. I ett
ensemblesammanhang gäller det exempelvis fördelning av musikinstrument eller roll i ensemblen.
Maktrelationer har fokus på makt uppdelat i två områden, nämligen organiserad makt och diskursiv
2
3

Rumsliga, utsträckning i rummet
Informella sammanhang avser här exempelvis gehörsbaserad undervisning
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makt som innebär maktordningar organiserade genom sociala relationer. Det här avser till exempel
hierarkin i en ensemble. Känslomässiga relationer innebär en slags positionering där
genusrelationerna tillåter eller förbjuder utrymme för att visa känslouttryck. Slutligen finns
symboliska genusrelationer och dessa gestaltas främst genom val av musikinstrument motiverat av
identitet och könsroller (Borgström Källén 2014, s. 42-49).

2.2 Genus och instrumentpreferenser
I flera av de beaktade källorna tas könskodade instrument upp och hur de tydligt uppdelas mellan
män och kvinnor. Selander (2012) tar i sin bok upp en förfrågan där hon tog reda på fördelningen
mellan kvinnliga och manliga lärare och vilka instrument de undervisade i. Hon beskriver resultaten
så här:
Svaren jag fick bekräftade mina fördomar: kvinnorna undervisade mestadels i sång, körsång, piano och
stråkinstrument medan männen undervisade i ensemble, improvisation, elgitarr, bas, slagverk/trummor
och bleckblås (Selander 2012, s. 203).

Selander (2012, s. 207) betonar vidare i kapitlet att instrument som är audiellt starka anses manliga
och att tystare instrument anses kvinnliga. Green (1997) lyfter också i sin studie att instrument som
innefattar någon typ av teknologi anses manliga per definition. Detta kan till exempel vara elgitarr,
trummor eller andra tekniska instrument (Green 1997, s. 184). Valet av instrument som piano,
orkesterinstrument, knäppinstrument och sång bekräftar en femininitet som till en övervägande del
diskursivt konstruerats och reproducerats av såväl elever som lärare. Denna symboliska bekräftelse
av femininiteten gäller inte endast val av instrument, utan även musikaliska uttryck och erfarenheter
(Green 1997, 166-167). I studien uppmärksammades även att lärare beskrev flickor som
kooperativa och uthålliga samt att de använde musiken som uttrycksmedel. Pojkar karakteriserades
i kontrast som kritiska till en stor del av de musikaliska aktiviteterna i undervisningen. Detta
motiverades av att pojkar generellt föredrog idrott framför musik, bildade ett grupptryck gentemot
musiken i skolan, ansåg att innehållet i musikundervisning var föråldrad samt undvek aktiviteter
som enligt dem kunde anses ”töntiga” och omanliga (Green 1997, s 168).
Rollen som sångerska problematiseras i och med att framförandet i den vokala insatsen kan följa
den kooperativa normen eller utmana den till exempel som rollen som ”madonna” i populärmusik.
Dessutom inkluderar även den populärmusikaliska diskursen det kroppsliga utseendet som en viktig
del i musikens uttryck (Green 1997, s. 183-184). I Greens studie lyfts även den problematiska
5

normen att pojkar upplevs aktiva och flickor passiva inom populärmusiken och att detta måste
ifrågasättas. Det är lätt att framhäva att de stereotyper som råder inte resonerar med hur det
verkligen är att vara man eller kvinna, men att normen de facto upprepas diskursivt i lärares och
elevers bild av pojkars och flickors tendenser. Problematiken kan således summeras i att båda
könen är låsta i respektive normer. Spelar pojkar ett symboliskt kvinnligt instrument som
exempelvis piano eller cello riskerar de att förlora sin maskulinitet och spelar flickor ett symboliskt
manligt instrument som trummor eller elgitarr riskerar de att förlora sin femininitet (Green 1997, s.
184-192).
Elevers instrumentpreferenser och instrumentval från åren 1978, 1993 och 2007 jämförs i Abeles
studie (Abeles 2009, s.127-138). Det som togs fram ur jämförelsen är att genusassociationer
gällande instrument har förändrats förvånansvärt lite under tre decennier och att resultaten från de
tre olika tidpunkterna var snarlika. Han konstaterade också att inte bara elevernas instrumentpreferenser kan spela roll i valet av instrument, utan även kroppsstorlek, instrumentens klangfärg,
etnicitet samt föräldrars, musiklärares och andra elevers inflytande är potentiella faktorer som kan
påverka (Abeles 2009, s. 136).
Abeles (2009, s. 127) första studie angående könskodade instrument tog plats redan 1978. Kort
därefter undersökte Griswold och Chroback år 1981 detta vidare genom att genomföra en
jämförande studie mellan studenter på högre och lägre nivå samt deras föreställningar angående
instrument och kön. De utvecklade Abeles studie vidare genom att inkludera fler instrument. De
instrument som ansågs vara manligt kodade var gitarr, saxofon, trummor, bas, trumpet och tuba,
medan de instrument som ansågs vara kvinnligt kodade var flöjt, klockspel, klarinett, oboe, valthorn
och piano. I denna studie visade det sig att stereotyper gällande de flesta instrument bestod i allra
högsta grad, men att andra faktorer så som till exempel utbildning och yrke kunde påverka dessa
stereotyper (Griswold & Chroback 1981, s. 58-61). Fortney, Boyle och DeCarbo (1992, s. 29-30)
lyfter i sin artikel att instrumentens ljud och klangfärg spelade en märkbar roll i elevernas val av
instrument i en undersökning kring instrumentpreferenser som genomfördes 1987. Detta innebär att
instrument med starkare ljudstyrka och låg klangfärg har associerats som maskulint och instrument
med svagare ljudstyrka och högre klangfärg associerats som feminint.
I Abeles senaste studie visar resultatet att även fast fler flickor har börjat spela tidigare maskulint
könskodade instrument som trumpet och trombon så har färre flickor valt trummor som sitt
instrument. Därför råder fortsättningsvis samma snedfördelning mellan kvinnligt och manligt
6

könskodade instrument även om fördelningen de olika instrumenten emellan ändrats något över tid.
Abeles konstaterar i sin artikel att musiklärarens aktiva och systematiska verkan för jämställdhet
inom val av musikinstrument är nödvändig för att en förändring skall kunna ske i framtiden (Abeles
2009, s. 135-138).

2.3 Genus och musikteknologi
I och med att musikproduktion framträder mer och mer i musikämnets innehåll och att genus
diskuterats aktivt inom ämnet inkluderas texter gällande musikteknologi och genus i studien.
Musikproduktion med datorer är inkluderat som ett instrument i studien då detta i dagsläget i vissa
skolor används som instrument och dess roll kan således jämföras med övriga musikinstrument.
Gavanas (2009, s. 84-85) analyserar femininitet och maskulinitet i EDM-genrens4 DJ-kultur där det
maskulina uppfattas som mer trovärdigt när det gäller kunskap, teknologi och ideal. Ett intresse för
musikteknologi upplevs stå i ett motsatsförhållande till graden ”kvinnlighet” och därför upplevs ett
kvinnligt intresse för musikteknologi som främmande, medan ett manligt intresse för musikteknologi upplevs naturligt och normalt. Teknologi i sig tolkas som ett maskulint uttryck enligt
Gavanas. ”Trots att män och kvinnor hanterar och relaterar till maskiner på liknande sätt räknas inte
kvinnors tekniska kunskaper som just tekniska” (Gavanas 2009, s. 84). Öström lyfter liknande
iakttagelser i sin artikel där hon beskriver den moderna technokulturen som en heterosexuell och vit
företeelse. Musik- och teknikintresset som allmänt upplevs dominera bland män har motsagts i
svensk musikforskning där kvinnor inom EDM-scenen uppmärksammats för-minska sitt intresse
och kunnande gällande teknik på grund av etablerade normer och könsroller. Inom genren upplevs
och beskrivs även kvinnors musik stereotypiskt som ”sensuell” och lekfull” medan mäns musik ofta
beskrivs som bland annat ”hård” och ”brutal” (Öström 2011).
Gullö (2009, s. 188-190) beskriver i sin avhandling den märkbara obalansen enligt genus i den
musiktekniska branschen och hur han omöjligt kunnat undgå detta i sin studie av musikproduktion i
ett pedagogiskt perspektiv. Han har dock inte funnit något svar på varför det är så utan drar
slutsatsen likt sina kollegor att det är traditioner som styr. Han betonar att obalansen råder både
inom branschen, i undervisningen och i litteraturen kring ämnet. Han avslutar sitt kapitel om
musikproduktion i ett genusperspektiv med följande konstaterande:
Ett viktigt uppdrag i framtida forskning kan vara att undersöka musikproduktion vidare i
4

EDM = Electronic Dance Music, ett samlingsnamn för elektronisk musik
7

musikpedagogiska sammanhang och att även utgå från andra studier som behandlar musikalisk
kunskapsutveckling och genusfrågor i samband med såväl formellt som informellt lärande” (Gullö
2009, s. 188-190).

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Den forskning som studien baseras på består av litteratur och artiklar från genusforskning i
samband med musikundervisning, musikinstrument och musikteknologi. Björcks teorier i form
av audiellt, kroppsligt, rumsligt och territoriellt platstagande inom olika ensembleprojekt (Björck
2011, s. 51-53) och Borgström Källéns teorier om olika typer av genusrelationer inom ensemblen
utgör en grundläggande del av det teoretiska ramverket för studien (Borgström Källén 2014, s.
42). Selander lyfter också det audiella platstagandet i könskodade instrument samt vikten av
kvinnliga förebilder inom maskulint kodade instrument (Selander 2012, s. 207). Femininitet och
maskulinitet hos olika instrument tas också upp av Green i ett historiskt perspektiv (Green 1997,
s. 184-192). Undersökningar gällande instrumentpreferenser i ett genusperspektiv från tidigare
decennier utgör en grund i jämförandet mellan tidigare resultat och den här studiens enkätresultat
(Abeles 2009, s.127-138). Problematiseringen av tekniska instruments maskulina könskodning
tas upp i DJ-kulturen (Gavanas 2009, s. 84-85) och i musikproduktion ur ett pedagogiskt
perspektiv (Gullö 2009, s. 188-190).
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3 Metod
Metodkapitlet är uppdelat i åtta delar för att ta upp enkät som metod, enkäternas utformning och
genomförande, urval, bortfall, etiska överväganden, analys samt reflektion av metoden.

3.1 Enkät som metod
Metoden i studien består av enkätundersökningar till elever och lärare. Detta val av metod
motiveras främst genom effektiviteten i att få in många svar snabbt, men också för att metoden
möjliggör en kvantitativ studie med kvantitativa och kvalitativa frågor (Trost 2016, s. 17-22).
Tillvägagångssättet kan motiveras dels för att det kan jämföra attityder och preferenser jämfört med
tidigare undersökningar, men också för att få kvalitativa motiveringar till varför elever resonerar
som de gör idag. Det här struktureras i enkäten genom kvalitativa frågor med större utrymme för
motiveringar och kvantitativa kortfrågor genom kryss- och flervalsfrågor.
Denna metod och detta tillvägagångssätt har valts för att på effektivast möjliga sätt få svar på
frågeställningar och erhålla resultat som tillfredsställer syftet med studien. Undersökningen
genomförs genom ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv. En enkät riktas således till lärare där
frågor inkluderas som motsvarar de frågor som ställs i elevernas enkätundersökning. Det finns dock
vissa skillnader i och med att läraren kan ge svar på frågor som eleverna inte kan svara på och vice
versa. Lärarna har även fått möjlighet att svara på sina enkäter utan lektionens tidsbegränsning då
även längre frågor ställts till dem för att få utförligare synpunkter på instrument i ett
genusperspektiv. Det här motiveras i studiens andra frågeställning, nämligen lärarens beskrivning
av instrument i förhållande till kön.

3.2 Enkätens utformning
Enkäten innehåller standardiserade frågor till såväl elever som lärare för att bibehålla relevans och
kongruens5 (Trost 2016, s. 62). Frågorna har hållits så lättbegripliga och konkreta som möjligt, för
att eleverna med lätthet skulle kunna svara på det som studien syftade undersöka. Enkäten är även
strukturerad med en ordnad layout för att ytterligare underlätta undersökningen. Dessa strävanden
ökar förutsättningarna för en enkätundersökning med hög reliabilitet och således även
förutsättningar för en högre validitet (Ejlertsson 2014, s. 107). Elevenkäten och lärarenkäten finns
bifogade i denna uppsats som bilaga A och B.

5

Likhet mellan frågor som avser att mäta samma sak
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Enkäten skapades och genomfördes digitalt genom appen Google Formulär. Detta tillvägagångssätt
motiveras för att snabbt och smidigt samla in svaren samt få insamlad statistik direkt i datorn. Detta
kan medföra en risk för tekniska problem, men i och med att säkerhetsåtgärder togs genom
backuper var risken så pass minimal att den inte äventyrade undersökningen.
I enkäten inkluderas både fasta och öppna frågor, det vill säga både frågor med bestämda, fasta
svarsalternativ och frågor som möjliggjorde en förklaring eller en motivering (Trost 2016, s. 74).
Trost (2016) uppmanar att undvika öppna frågor i en enkät, men några sådana inkluderades ändå då
det tjänade studiens syfte. Detta för att ge möjlighet till en djupare och bredare reflektion kring de
fasta frågorna, i synnerhet gällande lärarnas svar då de inte tjänade något direkt kvantitativt syfte.
De öppna frågorna är dock begränsade till antal och omfattning. Enkätens frågor indelas i fyra
kapitel. Det första kapitlet behandlar frågor om musik och musikinstrument på fritiden. Det andra
kapitlet behandlar frågor om musik och musikinstrument i skolan. Det tredje kapitlet handlar om
musikinstrument i ett genusperspektiv och enkäten avslutas till sist med ett kapitel där eleverna och
lärarna får ge feedback och tillägg på frågorna som ställts tidigare i enkäten.
Enkäten inleds med sakfrågor för att från början reda ut till vilken huvudgrupp den svarande tillhör.
De enda sakfrågor som anges är årskurs och kön. Alternativet ”icke-binär” inkluderas även i
enkäten för elever som eventuellt inte identifierar sig som flicka eller pojke. Sakfrågorna inkluderas
tidigt i enkäten för att underlätta analysen av svaren genom att ha dessa fakta tillgängliga tidigt i
enkäten, men också för att underlätta för den svarande då enkla, korta frågor som dessa sakfrågor
ger en mer tilltalande början på enkäten. Efter sakfrågorna varvas enkäten med åsiktsfrågor och
tabellariska frågor för att skapa variation samtidigt som temat håller sin röda tråd. Dessa varvade
frågor är ordnade under underrubriker enligt tema och innehåll och därför förefaller denna
frågeordning naturlig även fast typen av frågor var blandad (Trost 2016, s. 65-94).
Urvalet av alternativ att välja mellan i de instrumentfrågor som ställs i enkäten är motiveras dels av
att de är bland de vanligaste musikinstrumenten som elever i den aktuella åldern spelar, dels
motiveras de av att instrumenten tagits upp som särskilt maskulina, feminina eller neutrala i tidigare
forskning.
Enkäten avslutas med de längsta öppna frågorna för att nå optimalt flöde för ifyllandet av enkäten
och för att ge de svarande möjlighet att uttrycka åsikter, förslag och kommentarer som inte tidigare
kunnat besvaras i enkäten. Det sista inslaget i enkäten är ett tack riktat till den svarande som en
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positiv avslutning på enkäten. Till skillnad från elevernas enkät innehåller lärarnas enkät fler öppna
frågor i slutet av enkäten då karaktären av de svar som behövs från lärarna passar bättre för öppna
frågor. Endast två exemplar av den här enkättypen behandlas så således är inte storleken av de
öppna frågorna i lärarenkäten något problem.

3.3 Enkätens genomförande
Enkätundersökningen genomfördes i form av ett utskick av webbenkäter till de elever som medverkade under de musiklektioner som besöktes på två högstadieskolor. För att få svar från både
elever som precis inlett sin högstadietid och elever som gick sitt sista år samlades svar in från två
sjundeklasser och två niondeklasser. Svar samlades även in från en särskild enkät riktad till musiklärarna som undervisade på de här två skolorna. Totalt användes 76 svar i studien av 80 inhämtade
svar. Av dessa 76 var 40 pojkar och 36 flickor.
Enkätundersökningarna hölls vid två olika tillfällen i två olika högstadieskolor. Eleverna hade med
sig iPads vid det första tillfället och bärbara datorer vid det andra tillfället och på dessa besvarade
de enkäten som fanns tillgänglig via en länk som presenterades på tavlan i klassrummet. Innan de
fick fylla i enkäten presenterades information kring undersökningen och syftet för undersökningen.
Därefter introducerades eleverna till hur de skulle fylla i formuläret och frågor som dök upp
besvarades. Efter att samtliga elever hade svarat på enkäten upprepades proceduren i ett nytt
klassrum tills samtliga klasser som hade bokats in för dagen hade besvarat enkäten.
Efter att enkätundersökningarna genomförts och svaren samlats in säkerhetskopierades all data som
en säkerhetsåtgärd för teknikens opålitliga natur. Fysiska formulär kunde skrivas ut vid
enkättillfällena vid behov ifall en teknisk incident eller dylika problem skulle råka inträffa.

3.4 Urval
Två högstadieskolor bidrog med svar till de två enkätundersökningar som genomfördes. Således
bedrevs enkätundersökningarna i samband med ett icke-slumpmässigt urval och endast på skolor i
en mindre landsort (Trost 2016, s. 29). Som tidigare nämnt gavs en enkät till eleverna och en till
lärarna. Enkätfrågorna ställdes till elever på klass 7 och 9 för att få variation på hur attityderna till
instrument och kön lyder i början och i slutet av högstadiet. Tillsammans med lärarnas enkätfrågor
åskådliggjordes hur ensemblens könsroller beaktas både ur ett elevperspektiv och ett
lärarperspektiv. Således utgör såväl elever som lärare på de här högstadieskolorna populationen för
min enkätundersökning (Ejlertsson 2014, s. 20). De högstadieskolor som valdes för
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enkätundersökningen motiverades av att de låg nära min hemkommun för att logistiken skulle
underlättas. En av skolorna kontaktades via en lärare som jag kände från förr. Den andra skolan
letade jag reda på genom nätet och kontaktades via telefon.

3.5 Bortfall
Målet med enkätundersökningen var att få cirka 80 svar från två högstadieskolor, 40 per skola med
20 sjuor och 20 nior i vardera skola. Minst 50 svar godkändes som minsta möjliga antal, men
lyckligtvis samlades 80 svar in som beräknat. Av dessa räknades endast fyra svar bort, det vill säga
5% av de insamlade svaren. Det är en relativt liten andel för en enkätundersökning idag och i och
med att bortfallet var så minimalt var studien inte i behov av en bortfallsanalys (Trost 2016, s. 147).
Av de fyra svar som räknades som bortfall var ett svar en dubblett av ett tidigare svar som kommit
med av misstag, ett svar som innehöll diverse provokationer som inte ansågs lämpliga för studien
samt två svar som märkts med ”icke-binär” och som innehöll ensidiga svar samt irrelevanta
kommentarer genom hela enkäten. Då läraren i den ena skolan dessutom misstänkte att könet ickebinär inte var aktuellt i någon av klasserna hen undervisade i styrkte detta valet av att räkna dessa
två röster som bortfall.

3.6 Etiska överväganden
Utformningen och genomförandet av enkätundersökningen har förhållits till de fyra
forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14). Informationskravet fullföljs genom
att de som deltar i undersökningen informerats om syftet för undersökningen, vad den kommer att
användas till samt hur den kommer att hanteras. Denna information har både introducerats
skriftligen på enkäten, men också muntligen när enkätundersökningen presenterats. Alla parter har
således informerats om hela genomförandet av enkätundersökningen.
Tidigare har lagen om etikprövning av forskning krävt målsmans tillåtelse för att en undersökning
av denna karaktär skall få genomföras men i och med en lagändring år 2008 så är inte detta längre
obligatoriskt. Codex regler och riktlinjer för forskning sammanfattar läget enligt följande och
hänvisar till lagen om etikprövning av forskning:
Genom en ändring i lagen 2008 ändrades etikprövningslagens definition av begreppet forskning för att
tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Forskning definieras nu som vetenskapligt
experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig
grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på
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avancerad nivå. Dessutom definieras begreppet behandling av personuppgifter. Forskning som innebär
behandling av vissa särskilt känsliga personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om
forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte (SFS 2003:460, egen kursivering).

Således går inte denna undersökning under begreppet forskning. I och med att inga personuppgifter
heller har angetts över huvud taget i enkäten har ingen etikprövning behövts.
Samtyckeskravet har fullföljts genom att lärare och rektorer frågats om tillåtelse innan
informationstillfället för att godkänna enkätundersökningen. Kravet har även fullföljts vid undersökningstillfället då eleverna muntligt och skriftligt informerats gällande detta samtycke. Elever och
lärare informerades även om möjligheten att avbryta undersökningen vid behov.
Enkätundersökningen har behandlats så konfidentiellt som möjligt. Inga namn nämns i undersökningen. Den enda information som inhämtats är kön och instrumentpreferenser, samt övriga svar
på de frågor som inhämtats för syftet att utreda attityder till instrument och kön. Vid exempelvis få
svaranden som spelar ett ovanligt instrument kan identifikationen vara lättare att genomföra eftersom skolorna är av det mindre slaget i mindre kommuner. Därför har inte heller skolorna eller
kommunerna nämnts vid namn utan den enda information som inkluderats är årskurs och i vilket
område de befinner sig i. I och med att inga frågor av känslig karaktär frågats kommer inte detta att
äventyra undersökningen. Således är konfidentialiteten tillräcklig i undersökningen.
Vid informationstillfällena har det gått ut att informationen som hämtats från enkätundersökningen
endast kommer att användas i denna undersökning och till det syfte som informerats vid enkättillfället. Således fullföljer studien nyttjandekravet.

3.7 Analys
I studien har två enkätundersökningar genomförts. En enkät riktad åt eleverna som innehåller fler
frågor av mer kvantitativ karaktär och en enkät riktad åt lärarna som har fler kvalitativa, öppna
frågor. I studien i sin helhet används tre ansatser. De tre metoder som används i analysen av
materialet kallas enligt Trost variant A, E och H (Trost 2016, s. 20-22). Variant A innebär en
kvalitativ tolkning och bearbetning av kvalitativ data. Denna metod används för de öppna frågorna
som inkluderats i enkäterna. Variant E innebär en kvalitativ tolkning och bearbetning av
kvantitativa data. Detta är således en kvalitativ tolkning av den statistik och de svar som inhämtats
på de kortare frågorna i enkäten. Slutligen innebär variant H en kvantitativ tolkning och bearbetning
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av kvantitativa data. Den metoden används på så sätt att en statistisk tolkning och analys gjorts av
kvantitativa data som inhämtats och sedan jämförts med liknande data som inhämtats i tidigare
forskning.
Analysen har genomförts genom att avläsa resultaten som inhämtats från enkäterna på Google
Formulär. Dessa har exporterats från appen i form av en Excel-fil där samtliga svar har staplats
under varje fråga. Därefter har svaren räknats manuellt för att sedan fyllas i en separat Excel-fil där
diagrammen har konstruerats för uppsatsen. En del av de diagram som konstruerades automatiskt
från Google Formulär har också använts i uppsatsen om dessa diagram innehållit all relevant data
för undersökningen. Analysen har därefter skett kvantitativt såväl som kvalitativt av diagrammen
från Google Formulär och de nykonstruerade diagrammen genom variant E och H (Trost 2016, s.
20-22). Svar på öppna frågor har analyserats direkt från svaren på Google Formulär genom variant
A (Trost 2016, s. 20-22). Användningen av enkäten och dessa tre ansatser möjliggör således en
multivariat analys av materialet som samlats in för att upptäcka eventuella korrelationer och
samband (Trost 2016, s. 161-169).

3.8 Metodreflektion
Det positiva med enkätundersökningar är att de kan ge undersökningen många svar, vilket dels kan
ge många kommentarer och synpunkter att analysera kvalitativt, men också ett tillförlitligt antal
svar för kvantitativa statistiska analyser. Det ger även den svarande möjligheten att privat och
isolerat ge svar som kanske inte skulle ges lika ärligt eller formuleras likadant vid till exempel en
intervju. Enkätundersökningen är också på ett sätt tidseffektiv i jämförelse med mängden
information som tas in då svar från en större grupp människor kan samlas under en kortare tidsfrist.
Riskerna med en enkätundersökning är många. Först och främst vilar en lyckad enkätundersökning
på en samling tydliga och strukturerade frågor som besvarar det som enkätförfattaren vill få reda på
(Trost 2016, s. 59). Därför måste frågorna dels ställas så att de uppfattas likadant av den som svarar
på enkäten som den frågande uppfattar dem. Samtidigt måste intresset hållas kvar hos den som
svarar och den svarande måste finna enkäten tillräckligt meningsfull, strukturerad och intressant för
att inte avbryta den eller svara halvdant. En annan risk i och med att enkäten är nätbaserad är
tekniska problem som kan innebära att svaren skulle försvinna eller att enkäterna inte skulle gå att
svara på. En tredje risk med enkäten kan eventuellt vara anonymiteten i att svara på enkäten, vilket
kan ge den svarande friheten att besvara frågorna oärligt eller på annat vis som kan missgynna
undersökningen.
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Från början var avsikten att intervjua lärarna istället för att ge dem en enkät, men den här metoden
föredrogs för att kunna göra standardiserade frågor som skulle gå att jämföra med elevernas svar.
Mer nyanserade svar hade kunnat samlas in ur en intervju som skulle ha kunnat utveckla
diskussionen vidare, men detta skulle även ha lett till ett för stort omfång på studien i fråga. De svar
som samlades in av lärarna skapade intressanta harmonier och disharmonier med de svar eleverna
gav och tidigare forskning, vilket bidrog till tillräckligt mycket material för en fruktbar diskussion.
Den största utmaningen gällande enkätundersökningen var att få tag i skolor som hade tid och ville
ställa upp på en enkätundersökning då det dels var svårt att få kontakt med musiklärare och dels var
svårt att få en tid i och med att tidpunkten då enkäterna skulle genomföras låg mitt i en prov- och
redovisningsperiod.
Anonymiteten och konfidentialiteten i enkätundersökningen är ett nödvändigt ont, men kan skada
undersökningen till viss del då en del elever som svarar inte tar enkäten på allvar och enkelt kan
svara hur de vill utan konsekvenser. Det här är visserligen oundvikligt och får räknas som bortfall.
Lyckligtvis var bortfallet en ytterst liten del av de svar som kom in, vilket gjorde att ett äventyrande
av studien undveks. När det gäller kommentarer och längre svar i öppna frågor har de svar som bäst
representerar helheten valts ut. Samtliga svar från öppna frågor finns därför inte med i uppsatsen.
Således har korta svar på öppna frågor som till exempel ”nej” och ”vet inte” lämnats bort då de inte
bidrar något till de öppna frågornas karaktär.
Ett alternativ för ”Vet ej” på de flesta av frågorna har valts bort för att motivera de svarande att ta
ställning till frågorna. Vid osäkerhet har den svarande kunnat motivera detta vid antingen öppna
följdfrågor eller i slutet av enkäten där utrymme reserverats för ytterligare kommentarer. Lärare 2
lyfte att hen gärna hade velat se ”vet ej” som ett alternativ. Problematiken med ett ”vet ej”-svar, i
synnerhet för yngre svarande som inte nödvändigtvis har samma tålamod som en vuxen, är att
frestelsen att förhasta sig till ett ”vet ej” är enkel om detta erbjuds som ett snabbt alternativ. Finns
inte detta alternativ så ökar det chansen till att den svarande tar ställning till frågan. Det finns dock
visserligen också en risk till att den svarande helt förbiser frågan och svarar något slumpmässigt
eller avstår från att svara.
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4 Resultat
Följande kapitel presenterar resultatet från studiens enkätundersökning. Kapitlet är uppdelat enligt
enkätundersökningens avsnitt och presenterar enkätundersökningens frågor och svar i enskilda delar
med konklusioner av respektive del. Resultatet av hela enkätundersökningen summeras till sist i en
avslutande sammanfattning av kapitlet.

4.1 Musik på fritiden
Enkäten inleds med frågor om den svarande för tillfället spelar eller har spelat ett eller flera
instrument. Har de spelat ett instrument tidigare fanns det ett fält för att motivera varför de inte
längre spelar det instrumentet. De instrument som inkluderades i enkäten som färdiga val var sång,
bas, cello, fiol, flöjt, gitarr, piano, saxofon, trummor samt musikproduktion i dator, iPad eller
motsvarande. Därefter ställs frågan om den svarande spelar eller har spelat i ett band genom
kulturskolan eller annars på fritiden. Denna fråga kan motiveras genom att det är intressant om
deras musikinstrumentval eller attityder till musikinstrument motiveras från erfarenheter i
ensembler eller om attityderna förstärkts i andra sammanhang. I lärarenkäten inkluderas också
frågor om vilka instrument lärarna spelar samt om de är aktiva i någon ensemble utanför skolan.
Enkätens därpå följande frågor lyder ”Tycker du om att sjunga?” och ”När brukar du sjunga?” för
att samla in resonemang och attityder kring sång i skolan och den egna vardagen. Den första frågan
gav svarsalternativ typiska enligt åsiktsfrågor: ja, ibland och nej. Den andra frågan hade
svarsalternativ som tog upp sång utanför skolan och replokalen för att få eleven att reflektera kring
sitt sjungande även om det inte är deras instrument. I lärarenkäten ställdes ingen av dessa frågor.
Frågorna som skulle besvaras därefter av såväl elever som lärare var frågor som gällde influenser
utifrån dels familj och vänner, dels från idoler och förebilder. Dessa frågor kan motiveras för att se
hur olika typer av kontakter och förebilder kan påverka resonemangen kring könskodade
instrument, men också musik som aktivitet i sin helhet. Idolers kön säger också en del om den
influens den svarande har fått genom musik utanför skolan.
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4.1.1 Elevernas svar
Spelar du något instrument eller sjunger du? Vilket/vilka instrument i så fall?

Diagram 1

När diagram 1 studeras kan det konstateras att bland de som spelar instrument finns elva pianister
varav tio är flickor och en pojke. Vokalisterna består av nio flickor och en pojke. Således domineras
dessa två traditionellt feminina instrument av flickor. Gitarristerna och basisterna består av något
fler pojkar än flickor. Tre spelar trummor och de består av två pojkar och en flicka. Största delen av
eleverna i enkätundersökningen spelar inget musikinstrument och sjunger inte aktivt. Den här
andelen består av drygt två tredjedelar av alla elever.
Har du tidigare spelat ett instrument eller sjungit men slutat? I så fall, vilket/vilka
instrument?

Diagram 2

Av dessa 49 elever har 37 elever aldrig spelat något, medan resten av eleverna har provat på olika
instrument såsom piano, gitarr, fiol, cello bas, kornett, trumpet, althorn, flöjt, sång, trummor och
musikproduktion. Fördelningen av dessa kan avläsas i diagram 2. Bland de elever som aldrig har
17

spelat något instrument eller haft sång som instrument är 23 pojkar och 14 flickor. Av de som har
slutat spela instrument anges flera förklaringar och motiveringar till varför de har slutat och av
dessa är brist av tid på grund av andra intressen den största orsaken. Sport i synnerhet var prioriterat
över musiken bland eleverna. Andra orsaker som nämns är att de upplevde att de tröttnade på
musiken, men också att läraren i fråga inte var bra.
Spelar du eller har du spelat i något band eller någon ensemble på fritiden eller på
kulturskolan?

Diagram 3

14 elever är aktiva utanför skolans musikundervisning i en ensemble, ett band eller en kör.
Fördelningen finns illustrerad i diagram 3. Av de 14 eleverna är tio flickor och fyra pojkar. Detta
indikerar att av de elever som fyllt i enkäten är fler flickor aktiva med musik utanför skolan.
Tycker du om att sjunga?

Diagram 4
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Diagram 4 berättar att 28 elever tycker om att sjunga och de består av 23 flickor och fem pojkar. 30
elever tycker att sjunga är okej och av dessa är 18 flickor och 12 pojkar. Av de 18 som inte tycker
om att sjunga är samtliga pojkar förutom en flicka. Således bekräftas intresset och ambitionerna
kring sången hos flickorna. Likheter finns även i den följande frågan där de svarande frågas när och
var de brukar sjunga. Detta illustreras i diagram 5.
När brukar du sjunga?

Diagram 5

Nio flickor och tre pojkar brukar sjunga på musiklektionerna. Tre flickor sjunger aktivt i kör.
Endast två pojkar och en flicka sjunger i band. De som sjunger hemma består av 37 flickor och 24
pojkar. Av de tolv som aldrig sjunger är samtliga pojkar.
Spelar någon/har någon spelat ett instrument eller sysslat på annat sätt med musik i din
närhet?

Diagram 6
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Diagram 6 visar att 44 elever har åtminstone en familjemedlem eller släkting som sysslar med
musik medan så många som 32 elever inte har någon i sin närhet som sysslar aktivt med musik.
Utöver det är svaren ganska spridda mellan svarsalternativen. Svaren på denna fråga har även en
jämn fördelning mellan könen.
Har du kompisar som spelar något instrument eller sjunger aktivt?

Diagram 7

Ur diagram 7 kan det avläsas att en klar majoritet av de som svarat har några kompisar som sysslar
med musik medan svaren på de övriga alternativen är spridda. Även på denna fråga är svaren jämnt
fördelade mellan könen.
Eleverna skulle som sista etapp av den första delen namnge musikaliska idoler och förebilder. Två
namn som står ut är Ed Sheeran och Zara Larsson, två starka namn och ikoner inom dagens
populärmusik. Ed Sheeran nämns av två flickor och en pojke medan Zara Larsson nämns som idol
av tre flickor. Utöver dessa nämner flera pojkar hiphop-idoler som till exempel Post Malone,
Eminem och Hov1.
4.1.2 Lärarnas svar
Lärare 1 är pianist och vokalist, men spelar även övriga instrument som inte fanns med som
alternativ i enkäten. Lärare 2 inkluderade piano, gitarr och sång som sina instrument. Båda lärarna
är aktiva i kör utanför skolan. Lärare 1 är även aktiv i band utanför undervisningen och kören.
Lärare 1 nämnde att familj och vänner också sysslade med musik, medan Lärare 2 endast hade
vänner som håller på med musik. Båda lärarna hade starka kvinnliga artister som idoler. Lärare 1
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nämnde Monica Zetterlund, Veronica Maggio och Laleh som tre av hens förebilder. Lärare 2
nämnde Whitney Houston som sin idol.
4.1.3 Konklusion av musik på fritiden
Elever och lärare ställdes frågor angående instrumentval, aktivitet inom band eller ensembler,
attityder och resonemang kring sång samt musikaliska influenser från familj, vänner och förebilder i
denna episod av enkätundersökningen. Antalet aktiva pianister och vokalister domineras av flickor
medan övriga instrument har en relativt jämn fördelning. Det kan dock konstateras att en klar
majoritet av de tillfrågade eleverna varken sjunger eller spelar något instrument aktivt eller har gjort
det tidigare. De största orsakerna till att eleverna slutat med att spela instrument på fritiden är brist
på tid eller att sport prioriteras över musiken. Drygt en femtedel av eleverna är aktiva i ett band eller
en ensemble utanför skolan och av dessa är flickorna klart fler än pojkarna. Av de elever som gillar
att sjunga är flertalet flickor medan de som verkligen inte tycker om att sjunga är flertalet pojkar.
Drygt 60 % av eleverna har familj, släkt eller andra nära relationer som sysslar med musik och 70
% av eleverna har kompisar som sysslar med musik. Dessa svar är relativt jämnt fördelade mellan
könen.
Lärarna som deltog i undersökningen har båda piano och sång som huvudinstrument medan de även
behärskar övriga instrument. De är båda aktiva inom körer utanför skolan och en av lärarna är även
aktiv i band på fritiden. En av lärarna har kompisar samt familjemedlemmar eller andra anhöriga
som sysslar med musik medan den andra läraren har kompisar som sysslar med musik. De har båda
främst kvinnliga artister som idoler.

4.2 Musik i skolan
Detta avsnitt inleddes i elevenkäten med en generell fråga om vad eleven anser om musik som
skolämne. Orsaken till detta är för att kunna jämföra attityder från elever som har ett musikintresse
jämfört med elever som inte har ett intresse för musiken. Lärarna fick istället en öppen fråga där de
fick dela med sig av hur de upplevde elevernas attityder till musik som ämne i skolan.
Därpå följs frågan upp av två frågor om vilka musikinstrument som den svarande någon gång
provat på och skulle vilja prova på. Dessa frågor kan leda till antydningar om instrument som
kanske inte känns lika tillgängliga för eleverna eller lärarna på grund av exempelvis könskodning.
Samma musikinstrument som i tidigare frågor presenteras som alternativ för att bibehålla
konsistens. Ordningen på instrumenten visades dock i omvänd ordning i enkäten för att undvika ett
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moment där den svarande endast kryssar punkter på samma placering utan eftertanke. Slutligen
avslutas detta avsnitt med tre frågor om möjligheten att prova på olika instrument och fördelningen
av uppmärksamhet under lektionerna. Dessa frågor ställdes för att ge eleverna möjlighet att konkret
säga hur de upplever klimatet och attityderna till musikinstrument och genus under lektionerna.
Istället för elevernas frågor om hur de upplever att lärarna fördelar möjligheten att prova på olika
instrument samt hur uppmärksamheten fördelas bland eleverna fick lärarna följande frågor: ”Tycker
du att du ger alla möjlighet att prova på alla instrument på musiklektionerna?” och ”Tycker du att
alla får lika mycket uppmärksamhet på musiklektionerna?”.
4.2.1 Elevernas svar

Vad anser du om musik som ämne i skolan?

Diagram 8

I diagram 8 framgår det att elevernas åsikter kring musikämnet är delad. Drygt en tiondel anser
musikämnet vara ett av deras favoritämnen. Majoriteten anser att musikämnet var helt okej. Av de
som anser musik vara jätteintressant är den övervägande delen flickor och av de som anser
musikämnet ointressant är den övervägande delen pojkar. De övriga svarsalternativen har en relativt
jämn fördelning mellan könen.
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Vilket av dessa instrument har du någon gång provat spela på?

Diagram 9

Från diagram 9 kan det avläsas att av de musikinstrument som eleverna främst spelat dominerar de
typiska rockbandinstrumenten gitarr, piano, trummor, bas och sång. Gitarr har någon gång provats
på av 63 av 76 elever och piano har provats på av 61 elever. De här två instrumenten är således klart
främst beprövade genom skolundervisningen då de är ett instrument som ofta framträder där. Värt
att notera dock är att trummor endast spelats av 53 elever. Av de 23 som inte spelat trummor är
tretton flickor. Bas har också spelats av avsevärt färre än vad som är vanligt för ett bruksinstrument
i skolmiljön. Här var dock de som inte spelat bas representerade av lika många pojkar som flickor. I
diagram 9 framträder det även att flöjt, fiol och cello hade någon gång provats på av ungefär lika
många flickor som pojkar.
Vilket av dessa instrument har du aldrig spelat, men skulle vilja spela någon gång?

Diagram 10
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De instrument som flest elever vill prova på var saxofon, fiol och cello. I diagram 10 framgår det att
av de 26 som vill prova på saxofon var 16 pojkar och tio flickor. De som vill prova på fiol bestod av
elva pojkar och fem flickor. De som vill prova på cello bestod av nio pojkar och fyra flickor och de
som vill prova på flöjt bestod av åtta pojkar och fyra flickor. Det här är intressant i och med att fiol,
cello och flöjt i tidigare studier ansetts feminint kodade, men här finns ett större intresse hos
pojkarna att prova på dessa instrument trots att lika många elever av båda könen provat på dessa
instrument tidigare. De som vill prova på musikproduktion genom dator och iPad består av sju
pojkar och en flicka. Intresset för att spela bas och piano är någorlunda jämnt fördelat mellan pojkar
och flickor.
Tycker du att alla får möjlighet att prova på alla instrument på musiklektionerna?

Diagram 11

Eleverna hade väldigt spridda svar kring hur möjligheten att prova på instrument fördelas. Diagram
11 visar hur majoriteten bestående av 26 elever påstår att alla får prova på allt medan endast fyra
elever anser att de aldrig får prova på olika instrument. Svaren på denna fråga är relativt jämnt
fördelade mellan pojkar och flickor.
Tycker du att alla får lika mycket uppmärksamhet på musiklektionerna?

Diagram 12
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Diagram 12 visar hur åsikterna kring fördelningen av uppmärksamhet representerades. 32 elever
anser att alla får lika mycket uppmärksamhet. 14 elever anser att uppmärksamheten fördelas jämnt
av läraren, men inte av kompisarna. Fem elever anser att läraren inte fördelar uppmärksamheten
jämnt, medan kompisarna gör det och 25 elever påstår att uppmärksamheten fördelas ojämnt
överlag. Av de som anser att uppmärksamheten fördelas jämnt av läraren är pojkarna i klar
majoritet med två tredjedelar, medan flickorna står för två tredjedelar av de som anser att
uppmärksamheten fördelas ojämnt av läraren. Det här visar tydligt på att flickorna generellt anser
att uppmärksamheten fördelas olika beroende på person.
Upplever du att…

Diagram 13

Den sista frågan om pojkar eller flickor får mer uppmärksamhet visar i diagram 13 att en klar
majoritet på 49 elever svarade att uppmärksamheten fördelas lika mellan könen. Innan lektionen där
den första enkätundersökningen genomfördes nämnde Lärare 1 att hen var övertygad om att denna
fråga skulle få många svar av pojkarna som skulle påstå att flickorna får mer uppmärksamhet, men
av de 20 elever som svarade att flickor fick mer uppmärksamhet än pojkarna var fler än hälften
flickor. Om svaren på denna fråga jämförs med den tidigare frågan kan det konstateras att den
ojämna fördelningen på uppmärksamhet från lärarens sida inte har att göra med kön, utan istället
har att göra med olika personer som tar eller ges mera uppmärksamhet än andra.
4.2.2 Lärarnas svar
Lärare 1 upplever det som att attityderna till musik som ämne i skolan är väldigt delad där de som
har musik som fritidsintresse uppskattar ämnet men ibland tycker att svårighetsgraden kunde höjas,
medan de som inte har det som fritidsintresse ibland kan ifrågasätta ämnets existens och nytta.
Lärare 2 svarar också att attityderna är blandade.
25

Lärare 1 har provat på de flesta instrument som nämndes i frågan om vilka instrument lärarna hade
provat på, men skulle vilja prova på att spela de instrument hen inte ännu hunnit prova på. Lärare 2
anger bas och trummor som instrument som hen provat på utöver sina huvudinstrument och svarar
att hen skulle vilja prova på fiol, saxofon och musikproduktion i datorn eller iPad.
Lärare 1 upplever att samtliga elever för det mesta får prova på olika instrument, men att vissa
instrument nästan alltid ockuperas av samma personer. Hen upplever också att uppmärksamheten
fördelas olika från elev till elev. Lärare 2 svarar att alla elever får prova på allt och att hen fördelar
uppmärksamheten jämnt mellan eleverna, men att denna uppmärksamhet inte är lika jämnt fördelad
från klasskamraterna.
4.2.3 Konklusion av musik i skolan
I denna del av undersökningen ligger fokus på attityder till musik som skolämne, fördelningen av
uppmärksamhet på musiklektionerna samt frågor kring vem som får spela vad på lektionerna.
Majoriteten av eleverna anser att musikämnet är helt okej, medan en klar feminin majoritet anger
musik som sitt favoritämne samtidigt som en klar maskulin majoritet anser musik vara ett ämne
som de inte gillar särskilt mycket. Gitarr och piano är de musikinstrument som de flesta elever
provat på medan sång utövas mer av flickor samtidigt som trummor utövas mer av pojkar.
Instrument som var obeprövade för eleverna, men som de gärna skulle pröva på var saxofon, fiol
och cello. Saxofonen är populärast med en jämn könsfördelning, men intresset hos
stråkinstrumenten är större hos pojkarna än flickorna trots att dessa instrument traditionellt anses
mer feminint normativa. Åsikterna kring vem som egentligen får prova på vilka instrument är
väldigt delade och en majoritet hos flickorna anser att uppmärksamheten fördelas olika från person
till person. En klar majoritet på drygt två tredjedelar av eleverna anser att läraren fördelar
uppmärksamheten lika mellan pojkar och flickor.
Lärarna upplever att attityderna till musikämnet är delade och att detta beror på om eleverna har
musik som fritidsintresse eller inte. Båda lärarna anser att de fördelar uppmärksamheten lika mellan
eleverna, medan en av lärarna ändå tycker att vissa instrument ofta ockuperas av samma elever.
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4.3 Musikinstrument i ett genusperspektiv
Det tredje avsnittet av enkätundersökningen går in på genusfrågor och hur dels eleverna uppfattar
musikinstruments könskodning, men också hur lärarna upplever att eleverna uppfattar musikinstrument i förhållande till kön. På den första frågan fick eleverna ta ställning till om de
musikinstrument som nämnts genom enkäten presteras lika väl av pojkar och flickor eller om något
instrument vanligtvis presteras bättre av något av könen. Frågan därpå var inte obligatorisk, men
gav möjlighet åt eleverna att välja tre instrument som de anser vara mer maskulina eller feminina.
De fick därefter frivilligt motivera varför just dessa instrument är eller kan upplevas vara maskulina
eller feminina. Uteblivna svar på denna fråga kan således dels innebära ett avstånd från att svara, ett
”vet ej-svar” eller ett neutralt svar i frågan.
4.3.1 Elevernas svar
Är tjejer och killar vanligtvis lika bra på dessa instrument? Eller är någon bättre på vissa
instrument?

Diagram 14

Inledningsvis kan det konstateras att drygt en tredjedel av eleverna har svarat att både flickor och
pojkar är lika bra på samtliga instrument. Enligt diagram 14 fick inget av instrumenten ett enhälligt
svar eller jämna staplar på någon fråga. Hälften av de svarande anser att pojkar generellt är bättre på
trummor. Denna hälft består av hälften pojkar och hälften flickor. Lite över hälften av eleverna
anser också att flickor är bättre på att sjunga och även här är svaren jämnt fördelade mellan könen.
Sång och fiol är de enda instrumenten där svaren indikerar att fler än hälften anser att flickor är mer
lämpade utövare. Över hälften anser att saxofon, gitarr, piano, bas och cello spelas lika väl av såväl
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pojkar som flickor. Således kan slutsatsen dras att de här instrumenten är de som anses mest
könsneutrala av eleverna. Musikproduktion anses presteras lika väl av båda könen av över hälften
av eleverna, men av de som svarade annorlunda svarade en klar majoritet att pojkar är bättre på
musikproduktion än flickor. Samma konstaterande kan appliceras på svaren angående bas som
instrument. Flöjt anses neutralt av drygt hälften av de svarande, medan majoriteten av de som svarat
annorlunda anser att det spelas bättre av flickor.
Finns det instrument som du tycker eller tror passar bättre för killar? Du kan välja max tre
alternativ.

Diagram 15

Diagram 15 visar svaren på frågan och det är tydligt att av de svar som kom in så anses trummor,
bas och musikproduktion på dator eller iPad vara mer maskulina. Sång, piano, flöjt och fiol anses
enligt eleverna mer feminina. Eleverna motiverar sång som feminint genom att flickor ofta är de
som tar sig an sången, har lättare för att hitta toner och för att de har lättare att kontrollera rösten.
Gitarren och saxofonen anses något mer neutral, men fortfarande med en något mer maskulin
majoritet. Två flickor svarar i enkäten att musikproduktion i datorn eller på iPad kan anses feminint.
En pojke hävdade att större instrument var mer maskulina då de var större till storleken, medan
mindre instrument således var feminina. En annan pojke resonerar likadant och motiverar svaren
med att ”killar är starka och orkar mer”. Tre flickor påstår i sin motivering att pojkar har mera
tålamod att lära sig instrument som bas, trummor och gitarr. En flicka anser att musikproduktion
och högljudda instrument var maskulina för att pojkar tycker mer om teknik och högt ljud. Hon
anser också att många flickor gillar att sjunga till skillnad från pojkarna. En elev motiverar i sitt svar
de könskodade val han gjort med att hänvisa till att ”normen säger så”. En annan elev förhåller sig
istället så här: ”Tycker att instrument inte beror på vilket kön du har. Det beror på hur intresserad
man är och hur mycket tid man lägger ner på det”. En annan elev tänker i liknande banor och anser
att valet främst beror på person och inte kön.
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4.3.2 Lärarnas svar
Lärarnas frågor i det tredje avsnittet ser något annorlunda ut. Avsnittet inleds med en öppen fråga
om hur läraren resonerar kring sin undervisning i ett genusperspektiv. Lärarna svarade därefter på
hur de upplever genusfrågan i dagens musikbransch. Frågornas intention var att berätta litet om
lärarnas medvetenhet kring genus och attityd till könskodade musikinstrument.
Lärare 1 anser att pojkarna i hens musikundervisning generellt tar mer plats än flickorna:
Överlag tar killarna mer plats än tjejerna och jag tror att det medför att fler killar vågar ta för sig och
till exempel spela trummor, bas och andra mer högljudda instrument. Då det inte finns möjlighet att
ensam sitta och öva trummor utan att någon hör det, vågar färre tjejer prova det. Jag tror inte att
intresset egentligen är mindre från tjejernas sida.

Lärare 2 tycker inte att fördelningen av instrumenten på hens lektioner är kopplade till genus och
att alla får pröva på allt.
Lärare 1 svarade på frågan om genus i musikbranschen på detta sätt: ”Jag tycker att det är extremt
viktigt att lyfta fram de kvinnor som producerar och skriver sin musik själv, då det fortfarande finns
mycket fördomar om kvinnor och tekniskt kunnande. Fler kvinnliga förebilder för unga tjejer, som
spelar klassiskt manliga instrument och så vidare”. Lärare 2 kommenterade istället samma fråga
med att båda könen finns representerade på de stora scenerna.
Lärarna skulle sedan bedöma enligt de instrument som figurerat tidigare i enkäten om intresset var
lika stort mellan könen eller om intresset var större hos flickor eller pojkar. De skulle också ange
om de upplever att något av könen presterar bättre på de instrument som angetts eller om
prestationerna är likvärdiga mellan könen. I enkäten fyllde Lärare 1 i att intresset för trummor och
bas är större för pojkarna och att flickorna intresserar sig och presterar bättre på sång. Lärare 1
tillade dock följande:
Egentligen handlar det väl inte så mycket om enkäten i sig, utan att frågorna är svåra att svara på då
jag inte tror att det handlar så mycket om intresset i sig från killar och tjejer. Det handlar nog snarare
om normer och att tjejer som tar plats och syns mycket inte är nogt [sic] positivt. Spelar du ett högljutt
instrument hörs det tydligare om du gör fel, och jag upplever att många tjejer överlag har mycket
större press på sig att prestera och göra bra och rätt. Både från sig själv och sin omgivning. Dessutom
finns mycket färre kvinnliga förebilder som spelar till exempel. trummor, bas och elgitarr.
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Lärare 2 svarade snarlikt och upplever att intresset är lika stort hos flickor och pojkar på alla
instrument förutom hos basen som är mer intressant för pojkarna samt sång, flöjt och fiol som är
mer intressant för flickorna. Lärare 2 anser att prestationerna gällande musikinstrumenten var lika
stora hos flickor och pojkar, men med undantaget att flickor presterar bättre på sång.
Till skillnad från eleverna som frivilligt fick nämna tre instrument som de ansåg eller trodde sig
kunna anses manliga eller kvinnliga skulle lärarna istället ange tre instrument som de tror att
eleverna anser vara mer kvinnliga eller manliga. De skulle likt eleverna också motivera dessa val i
en textruta under respektive fråga. Båda lärarna nämnde att trummor, gitarr och bas kan upplevas
manliga. Lärare 1 hävdade att de kan tolkas på det sättet på grund av att de tar plats och låter
mycket. Lärare 2 hänvisade till att associationerna beror på populärkulturen idag. Lärare 2 valde
sång, fiol och flöjt som potentiellt typiskt feminina instrument och motiverar att det beror på gamla
vanor. Lärare 1 valde endast sång som det alternativ som hen trodde kunde anses kvinnligt och
motiverar såhär kring valet:
I den ålderskategori jag undervisar tycker många killar det är pinsamt (och töntigt) att sjunga, ofta på
grund av att de är i målbrottet. Därför är det i princip bara tjejer som sjunger i skolan, för killarna
vågar inte. Jag tror dock inte de i det stora hela ser det så, eftersom det finns mängder av manliga
kända sångare som är coola.

Således anser lärare 1 att det inte är rollen som vokalist som anses feminint i sig, utan att sången
förknippas som feminint i och med att det dels oftast är flickor som tar sig an sången och dels för
att målbrottet kan utgöra ett hinder för pojkarnas sånginsatser.
4.3.3 Konklusion av musikinstrument i ett genusperspektiv
Undersökningens tredje del fokuserar på hur eleverna resonerar kring instruments normer kring
kön, om vissa instrument presteras bättre av något av könen samt om vissa instrument kan anses
mer manliga eller kvinnliga.
När det kommer till hur eleverna resonerar kring instrument och hur de presteras av pojkar
respektive flickor så anser hälften av eleverna att trummor presteras bättre av det manliga könet.
Hälften av eleverna anser också att flickor generellt är bättre på att sjunga. Båda påståendena har
stöd av en jämn fördelning av pojkar och flickor. Musikproduktion anses av majoriteten utföras lika
väl av båda könen, men av de som inte påstår det anser en klar majoritet att musikproduktion utförs
bättre av pojkar. Saxofon, piano, gitarr och cello var de instrument som eleverna anser presteras lika
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väl av båda könen. När eleverna kunde välja vilka instrument som de ansåg vara mer manliga eller
kvinnliga så ansågs trummorna mest maskulina och sång mest feminint. Det här motiveras bland
annat med att trummor är mer fysiskt krävande och att flickor generellt tycker mer om att sjunga.
Några elever kommenterar dock att de inte tycker att det skalla vara någon skillnad gällande vilket
kön som spelar vilket instrument.
Lärarna fick först uttala sig om genus och musikbranschen. Där anser den ena läraren att det är
viktigt att lyfta fram kvinnor som producerar och skriver musik själva då det ofta finns fördomar
kring kvinnor och teknik i musikbranschen. Den andra läraren anser istället att båda könen
representeras på musikscenerna. Båda lärarna anser att instrument generellt presteras lika väl av
pojkar såväl som flickor, men att flickor generellt presterar bättre på sång. Den ena läraren anser att
pojkarna generellt tar mer plats på musiklektionerna genom platstagande instrument som trummor,
bas och elgitarr. Hen påstår dock att det inte har så mycket att göra med att de har ett större intresse
för de instrumenten, utan att det ligger i normer och vanor kring instrument och att pojkar därför
generellt tar till exempelvis trummor medan flickor tar sig an sången. Hen lyfte även fram
målbrottet som en faktor som bidrar till varför pojkar inte väljer sång. Båda lärarna upplever att
trummor, gitarr och bas kan anses maskulint. Den ena läraren anser även att sång, fiol och flöjt kan
anses feminint.

4.4 Enkätens avslutande del
De sista två frågorna i enkäten är öppna frågor som gav möjlighet till eleverna och lärarna att ge
synpunkter på enkäten samt reflektioner och tillägg kring tidigare ställda frågor eller enkäten i sin
helhet. Generellt uppskattades enkäten av eleverna och de beskrev den som tydlig och ärlig. Många
skrev helt att de tyckte att enkäten var bra. Ett svar samlades dock in som antydde att enkäten hade
för många frågor. Ingen tyckte att något saknades i enkäten.

4.5 Sammanfattning av resultatet
Majoriteten av de som svarade på enkäten är inte musikaliskt aktiva, men av de som spelar
instrument aktivt är gitarr, piano och sång de mest förekommande instrumenten. Sång och piano
representeras till övervägande del av flickor både när det gällde som preferens men också bland de
aktiva instrumentalisterna och vokalisterna. Gitarr spelas av båda könen, men representeras något
mer av pojkarna. Över tre fjärdedelar av eleverna tycker om att sjunga i någon mån medan ytterst få
av pojkarna sjunger annat än hemma. Detta beror enligt en lärare på att många pojkar tycker att det
är ”töntigt” att sjunga och att det därför oftast är flickorna som tar sig an sången.
31

Trummor, bas och digital musikproduktion upplevs fortfarande maskulint av en stor del av eleverna
och detta motiverar de med att trummor är mer fysiskt krävande, att pojkar generellt har ett större
intresse för teknik och att dessa instrument ofta väljs av pojkar på grund av att målbrottet är ett
hinder för dem när det gäller vokala insatser. Tekniska instrument motiveras även representeras av
pojkar för att de har ”mer tålamod att lära sig” samtidigt som sång anses presteras bättre av flickor
för att de har bättre röstkontroll.
Nästan hälften av eleverna har ingen i sin närhet som sysslar med musik. Bland musikaliska
förebilder är Ed Sheeran och Zara Larsson två exempel som flera tog upp. Några pojkar nämnde
hiphop-artister som Eminem och Post Malone. Saxofon, cello och fiol är populära instrument som
elever av båda könen gärna skulle prova på även fast stråkinstrumenten generellt ansågs mer
feminina senare i enkäten.
Några elever betonar också att de tycker att vem som helst kan spela vilka instrument de vill och
understryker att genus inte borde spela roll angående val av instrument. Drygt en tredjedel av
eleverna anser att båda könen presterar lika väl på samtliga instrument och en stor del av eleverna
valde att inte nämna specifika manliga eller kvinnliga instrument.
Lärarna är båda aktiva vokalister och pianister samt verksamma inom musik även utanför
undervisningen. De har båda vänner som sysslar med musik och utöver det sysslar även Lärare 1:s
familj med musik. De har båda etablerade kvinnliga pop- och rockartister som idoler. Båda lärarna
upplever även att motivationen och intresset för musik i deras elevgrupper är blandad. De påstår sig
båda försöka fördela uppmärksamheten jämnt, men att det inte går att nå en totalt jämn fördelning
bland annat på grund av att eleverna själva fördelar uppmärksamheten olika. Lärare 1 upplever att
pojkar generellt tar mer plats på hens lektioner och att det behövs kvinnliga inflytelserika förebilder
för flickor så att de vågar ta sig an instrument som är maskulint associerade. Lärare 2 anser det inte
råda några skillnader enligt genus på sina lektioner. Båda lärarna lyfter trummor, bas och gitarr som
maskulint könskodade instrument och sång som feminint. De motiverar detta genom att det dels
beror på gamla vanor och normer samt dels att det beror på platstagande gällande instrumenten och
sången.
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5 Diskussion
Följande diskussion är uppdelad i två delar. En del diskuterar resultat som följer tidigare forskning
och en del reflekterar kring resultat i undersökningen som bryter sig loss från resultat i tidigare
forskning. Diskussionen avslutas därefter av en slutsats och förslag om framtida forskning.

5.1 Fortsatt stereotypa instrumentnormer
I studien kan det snabbt konstateras att de instrument som figurerat som mest maskulint könskodade i den tidigare forskning som använts fortfarande upplevs maskulina både när det gällde
associationer kring instrumenten, men också intresset för att spela instrumenten. Detta gäller i
synnerhet trummor, bas och musikproduktion. Trummor och bas kunde redan avläsas i Griswold
och Chrobacks studie (1981, s. 58-60) där båda instrumenten figurerade som två av de maskulint
associerade instrumenten. Green (1997) nämner att instrument som innefattar någon typ av
teknologi definieras automatiskt som manliga. Musikteknologi beskrivs även av Gavanas (2009, s.
84) som något som enligt normen i sig är ett maskulint uttryck. Det bör dock påpekas att det i min
studies enkätundersökning framkom att fler tyckte att båda könen hade förutsättningar att vara lika
bra på musikproduktion och bas även fast många relaterade dessa instrument som maskulina
instrument. Om de kvantitativa resultaten jämförs med de kommentarer som samlades in från
enkätundersökningen kan det snabbt konstateras att trummor fortfarande upplevs som ett instrument
som inte bara låter mycket, utan även kräver kroppslig styrka. Därför är trummorna ett exempel på
ett instrument som genom audiellt och kroppsligt platstagande kan relateras till maskulinitet (Björck
2011, s. 103-138).
En elev motiverar sina val av trummor, gitarr och bas som manliga instrument för att pojkar inte har
samma fysiska förutsättningar för att sjunga på grund av målbrottet. Det här är ett faktum som är
högst aktuellt i de åldrarna som valdes till enkätundersökningen och detta höjer även tröskeln för
pojkar att välja sång i just den åldern. Konsekvenserna av att sjunga i målbrottet kan bidra till en
upplevd risk att bryta genusnormen genom att sjunga i högre register än det som upplevs maskulint.
Det här kan således beskrivas som rädslan för att förlora sin maskulinitet (Green 1997, s. 184-192).
Det kan även bidra till en rädsla för att sjunga falskt, vilket också är något som kan vara känsligt
genom oron för att misslyckas eller göra bort sig. Lärare 1 bekräftar detta i sitt resonemang kring
varför sång anses feminint där hon hävdar att pojkarna inte vågar sjunga på grund av målbrottet.
Hon tror dock inte att eleverna upplever sång som feminint i det stora hela då det finns mängder av
manliga sångare som är ”coola”. Det här bekräftas dels av resultatet i enkätundersökningen då
hälften av pojkarna uttrycker ett visst intresse för att sjunga trots att nästan ingen sjunger aktivt, dels
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på grund av det stora intresset för hiphop-vokalister, som är en typ av sång i sig. Således är det inte
bara en brist av intresse som orsakar varför det finns så få pojkar som sjunger.
42 av 76 elever anser dock att flickor generellt presterar bättre när de sjunger och 35 elever nämnde
sång som ett typiskt feminint instrument. Det här tyder starkt på att sjunga fortfarande anses
feminint till en viss mån. Flera motiverade detta med att flickor har bättre röstkontroll, men också
för att flickor oftare upplevs ta sig an rollen som vokalist samt för att flickor generellt sjunger
bättre. Målbrottet som nämndes tidigare spelar definitivt en roll i det hela, men det måste finnas
andra orsaker till att pojkar medvetet lämnar bort sången och till att sången tas upp av en så klar
majoritet av flickor. Den reproduktiva normen att sång är något feminint blir en självuppfyllande
profetia på samma sätt som motsvarande normer kring att till exempel trummor är något maskulint.
I Borgström Källéns (2014, s. 134-135) studie nämner två pojkar att sång endast upplevs okej för en
pojke så länge det inte inkluderar ”wailande” eller sjungs vackert, fint eller sött. Annars finns det
risk för att upplevas som omanlig eller homosexuell, vilket tolkas som något negativt i
sammanhanget. Borgström Källén nämner dock att det här är en norm som håller på att brytas mer
och mer. Det leder dock åter till det audiella platstagandet där det är maskulint att ta plats med en
sång som är ”rå” och stark, medan det upplevs feminint att ta mindre plats med mjukare och
”vackrare” sång. När pojkar väl tar sig an sången uppstår en könskodad produktions-relation där
pojkarna ofta hamnar i en mer ackompanjerande roll, medan flickor ofta innehar solistrollen
(Borgström Källén 2014, s. 128-129). Det här kan också bidra till tröskeln att ta sig an sången i en
solistroll för pojkarna då produktionsrollen är starkt feminint könskodad sen tidigare.
Vid sidan om fiolen och flöjten är pianot enligt studien fortsatt starkt relaterat som ett ”flickigt”
instrument. Klaviaturets femininitet går tillbaka till 1800-talet och framåt då det dels fungerat som
ett ackompanjerande stöd för kvinnans sång, men också som ett läromedel och instrument i hemmet
där kvinnan haft tillgång till det (Green 1997, s. 59-60). Även fast eleverna till stor del var ense om
att piano spelades lika väl av pojkar som flickor så ansåg 20 av eleverna att piano passade bättre för
flickor. Det här är en betydligt större snedfördelning mellan könen jämfört med gitarren som också
är ett bruksinstrument. Pianot har därför inte enligt studien blivit lika neutralt som gitarren. Trots att
såväl kvinnliga som manliga artister i dagsläget spelar piano och trots att det fortfarande finns en
hel del manliga pianolärare och är pianot fortsatt upplevt som ett kvinnligt instrument. Således kan
det konstateras att pianot har ungefär samma könskodning som under 1980-talet då det också
uppfattades som något mer feminint laddat (Griswold & Chroback 1981, s 58-60).
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Åsikten att pojkar generellt tycker mer om teknik och tekniska instrument har lyfts i både tidigare
forskning och i svaren från enkätundersökningen. Detta bör därför också diskuteras. Detta
kommenterades endast bokstavligen i ett öppet svar i enkätundersökningen, men i och med att över
en tredjedel anser att pojkar generellt är bättre på musikproduktion så är frågan relevant. Två av
eleverna som svarade på enkäten använde musikproduktion i datorn eller på iPad som instrument.
Båda var pojkar. Av de som någon gång provat på musikproduktion i datorn, på iPad eller
motsvarande är fördelningen jämn mellan könen. Däremot är de som inte gjort det, men någon gång
skulle vilja prova på musikproduktion representerade av sju pojkar och en flicka. Det här indikerar
ett större intresse av musikproduktion hos pojkarna. Attityderna från elevernas enkätsvar till att
musikproduktion skulle passa bättre till pojkar visar också att det finns en stereotyp kring detta då
tio elever anser att det är ett typiskt manligt instrument, medan två elever anser att det är ett typiskt
kvinnligt instrument. Vad orsakar denna stereotyp och varför verkar det som att intresset faktiskt är
större för musikproduktion hos pojkarna? Gavanas (2009, s. 84-85) berättar om hur maskulint
dominerad den musiktekniska scenen är i DJ-kulturen och hur det upplevs onormalt för en flicka att
visa intresse för musikteknologi. Öström framhäver att normen att teknik är något maskulint
förstärker könsrollerna inom genrer som till exempel ”Electronic Dance Music”, vilket förstärker
statusen hos manliga aktörer, medan kvinnliga aktörer inom genren och branschen ofta förbises
(Öström 2011). Således uppstår det även en reproduktiv norm gällande musiktekniken då ett
intresse för tekniken från flickornas håll skulle äventyra det som enligt normen är en ”symboliskt”
feminin genusrelation (Borgström Källén 2014, s. 42-49).
Lärare 1 poängterar att hon inte tror att det handlar om brist av intresse för till exempel trummor
eller teknik, utan att ”det audiella platstagandet” (Björck 2011, s. 51-53) hos instrumenten krockar
med normen som flickor vanligen anpassar sig efter. Prestationsångest och strävan att göra bra ifrån
sig anser hon vara orsaker till att flickor undviker audiellt platstagande instrument som trummor,
elgitarr och elbas. Det här kan beskrivas som en bekräftelse av ”den kooperativa normen” där
rädslan att bryta från femininiteten gör att symboliskt maskulina instrument undviks (Green 1997, s.
160). Det här resulterar i ett läge där flickor som eventuellt intresserar sig för maskulint kodade
eller tekniska instrument enligt normen tvingas till ett val mellan bekräftandet av femininiteten eller
att avvika från normen för att välja instrumentet i fråga (Green 1997, s.191).
Lärare 1 slår fast vid att det är oerhört viktigt att lyfta fram kvinnor som bryter normen och spelar
de maskulint kodade instrumenten och ägnar sig åt teknik för att komma bort från gamla normer.
Samma slutsats drar Selander (2012, s. 216-221) som hänvisar till att det finns en stor vilja till att
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förändra strukturerna i de könstraditionella mönstren i musikundervisningen, men att det samtidigt
finns så få kvinnliga instrumentalister som söker och kommer in på utbildningar för just de
maskulint kodade instrumenten. Hon poängterar att fler kvinnliga förebilder, instrumentallärare,
ensemblelärare och ledare behövs för att det skall ske en förändring. Selander föreslår även att en
eventuell lösning kan vara att ge flickor ”ett eget rum” för att ta till sig instrument som trummor,
bas och elgitarr, även om det inte bör vara slutmålet att hållas innanför ”det egna rummet”. Det här
skulle således vara ett sätt att komma förbi pressen att ta till sig instrumenten, även om målet är att
både flickor och pojkar skall kunna ta sig an vilka instrument som helst utan att behöva ifrågasättas.
Samma ”egna rum” skulle kunna ges till pojkar för att de enskilt skulle kunna ta sig an sång eller
exempelvis instrument som flöjt eller fiol där de skulle kunna undvika samma press. Det här skulle
även kunna vara en väg att gå gällande musikproduktionen och musikteknologin för att normalisera
tekniken i en feminin kontext.

5.2 Normbrytande resultat
Trots att en betydlig del av responsen i undersökningen följt gamla stereotyper och normer finns det
resonemang och resultat som pekar på att flera av de normer kring val av instrument som funnits
tidigare nu uppfattas som mindre könskodade och stereotypa. När det gäller val av instrument har
saxofonen uppfattats betydligt mer manligt kodad under tidigare decennier. I början av 1980-talet
var det redan ett av de mer manligt kodade instrumenten (Griswold & Chroback 1981, s 60). I
början av 1990-talet ökade populariteten kring saxofon som preferens, men andelen som faktiskt
spelade saxofon var till större delen män (Fortney, Boyle & DeCarbo 1993, s. 38). Studier från
mitten av 2000-talet visade på att populariteten kring saxofonen avtog något, men att fördelningen
bestod (Abeles 2009, s. 134).
I min undersökning är saxofonen det instrument som störst antal elever anser behärskas lika väl av
båda könen. Det är också det instrument som störst andel elever helst skulle vilja prova på. Av
dessa är något fler pojkar, men om resultatet jämförs med övriga instrument så är fördelningen
tämligen jämn. På så sätt kan det konstateras att populariteten kring saxofonen fortsatt är hög och
att det börjar anses vara ett instrument som inte har någon större norm kring vem som spelar det.
Det bör dock nämnas att 13 anser saxofonen vara ett maskulint instrument jämfört med två som
anser det vara feminint. Således kan det konstateras att saxofonen fortfarande har en någorlunda
lutning åt att anses maskulint men att instrumentet är på väg mot ett neutralare plan där den är fri
från genusnormer.
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Liknande tendenser kunde finnas hos gitarren som tidigare varit starkt relaterat som ett av de mer
maskulint kodade instrumenten. I såväl studierna från 1981 (Griswold & Chroback 1981, s 60) som
1993 (Fortney, Boyle & DeCarbo 1993) kan det konstateras att snedfördelningen mellan flickor och
pojkar som spelar gitarr till och med är större än saxofonen. Elgitarren i synnerhet är maskulint
förankrad i den populärmusikaliska kontexten. Både som en symbol för maskuliniteten i sig, men
också genom dess förankring i tekniken (Borgström Källén 2014, s. 115). I enkätundersökningen
har inte gitarren delats in i en delad roll som akustisk gitarr och elgitarr, vilket kan problematiseras
då respektive instrument kan ha något olika relation till genus. Det här var dock ett medvetet val för
att kunna jämföra med tidigare undersökningar som endast angav gitarren som instrument utan
indikation om den var elektrisk eller akustisk, men också för att begränsa antalet instrument i
undersökningen.
I enkätundersökningen anser 53 av 76 elever att gitarren behärskas lika väl av båda könen. Av nio
gitarrister är sex pojkar och tre flickor. Då eleverna fick uttrycka särskilt könskodade instrument
valde 18 gitarren som ett maskulint instrument, medan åtta valde gitarren som ett feminint
instrument. Det kan uppfattas som att gitarren fortfarande har en maskulin könskodning, men
jämförs resultatet med till exempel trummorna där 36 elever ansåg instrumentet maskulint och
ingen ansåg det feminint så kan det tydligt konstateras att gitarren i jämförelse med trummorna är
på väg mot en betydligt neutralare och mer jämställd könskodning. Jämförs resultatet med tidigare
studier där gitarren både ansetts mer maskulint (Borgström Källén 2014, s. 115) och spelats av fler
pojkar betonas denna utveckling ytterligare (Fortney, Boyle & DeCarbo 1992, s. 34).
Vad är det då som orsakar denna utveckling för saxofonen och gitarren? Svaret skulle kunna finnas
i diskussionen kring saxofonens popularitet som tas upp i en av studierna (Fortney, Boyle &
DeCarbo 1992, s. 38). Här presenteras en teori om att saxofonens nyfunna popularitet har uppkommit dels av dess förekomst i populärmusiken, men också dess förekomst i jazz- och
rockensembler. Måhända kan samma teori appliceras på gitarren som även det är ett populärt och
tämligen ”neutralt” val i denna studie. Således skulle en slutsats av detta kunna vara att en stor
förekomst i populärmusiken och i ensembler eller på musiklektioner skulle neutralisera
instrumentets könskodning. Nu är saxofonen inget instrument som ofta används på musiklektionerna i Sverige, men om detta är vardagen i USA och gitarren spelar en liknande roll i Sverige
skulle en jämförelse av dessa två instrument vara befogad. Det som säger emot en sådan teori är
dock pianot som fortfarande har en ganska stark feminin könskodning trots att det är ett
förekommande instrument i svensk musikundervisning. Skillnaden med pianot är dock att det inte
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nödvändigtvis används i samma grad som bruksinstrument på musiklektionerna som exempelvis
gitarren gör.
Det bör dock poängteras att jämställda preferenser inte är allt. Ett exempel är rollen som gitarrist
som skiljer sig märkbart mellan pojkar och flickor i Borgström Källéns studie. Här uppmärksammas
två kvinnliga gitarrister som tar sig an den ackompanjerande rollen medan pojkarna i ensemblen tar
sig an solon och riff. Detta är en ”produktionsrelation” där pojkarna står för den framträdande
solistrollen, medan flickorna tar sig an den stöttande och mindre synliga rollen som kompgitarrister.
I och med att dessa roller har olika status uppstår det även en maktrelation mellan könen, inte bara
på grund av den fördelning som sker, utan även de facto att den inte ifrågasätts (Borgström Källén
2014, s. 113-128). Således är det av yttersta vikt att inte bara se på jämställdhet som en procentuell
siffra, utan även vad den innebär under lektionstid och hur genus och jämställdhet jobbas med i
undervisningen.
Något som slutligen skall lyftas är även den stora procent av eleverna som anser att flera av instrumenten presteras lika väl av de båda könen samt den andel som medvetet lämnat neutrala svar då de
anser att kön inte hade någon betydelse gällande instrument för dem. Det här tyder på att det finns
elever som redan i högstadieåldern reflekterar kring denna typ av frågor om genus och kön och som
anser att det inte borde spela någon större roll när det handlar om vem som spelar vad.

5.3 Slutsats
Sammanfattningsvis kan det av resultaten att döma konstateras att instrument som är audiellt
platstagande och innefattar teknik fortsätter att vara starkt könskodade med en viss ”maskulinitet”.
Exempel på sådana instrument är trummor och bas som fortsättningsvis föredras och spelas av
pojkar. Det här kan dels motiveras av att pojkar generellt undviker sång på grund av osäkerhet kring
sin sångkapacitet och på grund av att flickor därför generellt tar sig an sången samt dels för att
instrument som trummor och bas är audiellt platstagande och därför resonerar enligt den maskulina
normen som fortfarande råder. I motsats till detta dominerar flickor när det gäller sång då de i dagsläget står för en klar majoritet både när det gäller att ta sig an sången som vokalist, men också när
det gäller intresset kring att sjunga. Det bör dock lyftas att hälften av pojkarna som svarat på
enkätundersökningen tycker om att sjunga eller tycker att det är helt okej att sjunga. Utöver sången
anses piano, fiol och flöjt i olika mån fortfarande som feminina instrument.
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Instrument som gitarr och saxofon har i denna studie konstaterats ha en jämnare fördelning gällande
preferenser, attityder och aktivt musicerande. Orsaken diskuterades kunna vara dels att
instrumenten inkluderats i större grad i undervisningen, vilket lett till neutralare attityder, men att
även populärmusiken jämnat ut attityden så att den maskulina koden kring gitarren och saxofonen
förmildrats över tid. Trots att många elever har motiveringar och resonemang kring varför vissa
instrument fortfarande upplevs feminina och maskulina så finns det även jämställda attityder och
åsikter bland eleverna som uttryckligen anser att det inte borde vara någon skillnad på vilka
instrument man spelar om man är flicka eller pojke. Lärarna poängterar i sina svar att de försöker
inkludera en jämställd medvetenhet i deras undervisning, men att det fortfarande råder en majoritet
manliga trummisar och kvinnliga vokalister. Det kan slutligen konstateras att fler kvinnliga
förebilder behövs kring fortsatt maskulint könskodade instrument och manliga förebilder kring
feminint könskodade instrument för att normer som hämmar vissa elevers intresse för vissa
instrument skall kunna motverkas. Detta tillsammans med ett aktivt och medvetet arbete från
lärarens sida är en väg att gå för att nå en mer jämställd musikundervisning och en mer jämställd
musikscen.

5.4 Förslag om framtida forskning
Något som skulle gynna forskningen kring musikinstrument och genus vore undersökningar som
genomförs genom intervjuer och observationer där elevernas, men framför allt lärarnas beteende
och resonemang sätts under lupp under lektionstid. Uppsatser har tidigare behandlat ämnet på
liknande sätt, men skulle forskningen kunna utvecklas ur den här studiens perspektiv skulle jag
främst hänvisa till att studera problematiken med en annorlunda metod. Det vore i synnerhet
intressant att läsa en studie med ett större antal lärarintervjuer eller observationer och de
diskussioner som uppstår genom dem.
Vad som kan konstateras av tidigare forskning att döma, men också genom den här studien är att det
vore viktigt med vidare forskning kring musikproduktion och musikteknologi i en genuskontext.
Den här studien har bara nuddat vid ämnet då syftet med studien inte inkluderat ett fokus på
musikproduktion i sig. Det här känns synnerligen aktuellt då musikproduktion och musikteknik
fortsättningsvis är ganska maskulint associerat, men fortfarande under en snabb och bred utveckling
som ämne.
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Enkät om instrumentval och instrumentpreferenser

Enkät om instrumentval och instrumentpreferenser
Hej!
Tack så mycket för att du fyller i min enkätundersökning! Jag heter Christian Holmlund och studerar
till musiklärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver just nu ett examensarbete om vad elever
tycker om musikinstrument och hur de ser på musikinstrument och kön. Den här
enkätundersökningen kommer att inkluderas i det examensarbetet. Enkäten är anonym och
undersökningen hanteras konfidentiellt. Det är frivilligt att avbryta enkätundersökningen när du vill,
men jag är väldigt tacksam om du fyller i hela enkäten!
Du fyller i enkäten genom att ge svar på alla frågor på sidan och därefter trycka på "Nästa". Du kan
alltid gå tillbaka och ändra ett svar om du vill. När du svarar på frågor genom att pricka i cirklar kan du
bara ge ett svar. När du svarar genom att kryssa i rutor kan du ge flera svar. När du har svarat på
alla frågor och alla avsnitt så trycker du på "Skicka" på sista sidan. Efter att du har gjort det så är
enkäten inlämnad och då går det inte att ändra svaren längre.
Tack igen för att du är med i den här enkätundersökningen!
Med vänlig hälsning
Christian Holmlund, lärarstudent
*Obligatorisk

1. Är du? *
Markera endast en oval.
Kille
Tjej
Icke-binär
2. Vilken klass går du i? *
Markera endast en oval.
Sjuan
Nian

Musik och musikinstrument på fritiden

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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3. Spelar du något instrument eller sjunger du? I så fall, vilket/vilka instrument? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Jag spelar inget instrument och sjunger inte
Övrigt:
4. Har du tidigare spelat ett instrument eller sjungit men slutat? I så fall, vilket/vilka
instrument?
Markera alla som gäller.
Nej, jag spelar fortfarande.
Nej, jag har aldrig spelat något instrument eller sjungit.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Övrigt:
5. Om du svarade något annat än "nej..." på den
föregående frågan. Varför slutade du
spela/sjunga?

6. Spelar du eller har du spelat i något band eller någon ensemble på fritiden eller på
kulturskolan? *
Markera endast en oval.
Ja
Nej

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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7. Tycker du om att sjunga? *
Markera endast en oval.
Ja, det gör jag!
Nej, det är inte så kul.
Det är okej... jag sjunger ibland.
8. När brukar du sjunga? *
Markera alla som gäller.
På musiklektionerna
I kör
I band
Hemma
Aldrig
9. Spelar någon/har någon spelat ett instrument eller sysslat på annat sätt med musik i din
närhet? *
Markera alla som gäller.
Ja. Mitt/mina syskon.
Ja. Min förälder/mina föräldrar.
Ja. En annan släkting eller nära person där hemma eller i min närhet.
Nej, ingen.
10. Har du kompisar som spelar något instrument eller sjunger aktivt? *
Markera endast en oval.
Ja, många av mina kompisar spelar något instrument eller sjunger.
Ja, några kompisar spelar något instrument eller sjunger.
Nej
Vet ej
11. Har du musikaliska idoler eller förebilder? Finns det någon artist, musiker eller något band
som du gillar? Vem/vilka?

Musik och musikinstrument i skolan
12. Vad anser du om musik som ämne i skolan? *
Markera endast en oval.
Jätteintressant! Ett av mina favoritämnen.
Ganska intressant. Det är kul då och då!
Helt okej. Ungefär lika intressant som andra lektioner.
Inte så intressant för min del. Jag föredrar andra ämnen!
https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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13. Vilket av dessa instrument har du någon gång provat spela på? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Inget instrument
Övrigt:
14. Vilket av dessa instrument har du aldrig spelat men skulle vilja spela någon gång? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Inget instrument
Övrigt:
15. Tycker du att alla får möjlighet att prova på alla instrument på musiklektionerna? *
Markera endast en oval.
Ja. Alla får prova på allt!
Ja, för det mesta får alla prova på olika instrument, men vissa instrument är det nästan
alltid samma person som spelar.
Nej, det är sällan som vi får prova på olika instrument. Det är oftast samma personer som
spelar samma instrument.
Nej, vi får aldrig prova andra instrument.

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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16. Tycker du att alla får lika mycket uppmärksamhet på musiklektionerna? *
Markera endast en oval.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av läraren och andra klasskompisar.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av läraren, men inte av klasskompisarna.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av klasskompisarna, men inte av läraren.
Nej. Uppmärksamheten är väldigt olika från person till person.
17. Upplever du att... *
Markera endast en oval.
...killar får mer uppmärksamhet på musiklektionen än tjejer?
...tjejer får mer uppmärksamhet på musiklektionen än killar?
...både killar och tjejer får lika mycket uppmärksamhet?

Tjejer, killar och musikinstrument
18. Är tjejer och killar vanligtvis lika bra på dessa instrument? Eller är någon bättre på vissa
instrument? *
Markera endast en oval per rad.
Båda är lika bra Tjejer Killar
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad
eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
19. Finns det instrument som du tycker eller tror passar bättre för killar? Du kan välja max tre
alternativ.
Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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20. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
21. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
22. Varför tror du eller tycker du att just de instrumenten passar killar?

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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23. Finns det instrument som du tycker eller tror passar bättre för tjejer? Du kan välja max tre
alternativ.
Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
24. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
25. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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26. Varför tror du eller tycker du att just de instrumenten passar tjejer?

Avslutning
27. Vad tyckte du om enkäten? Var det något som var otydligt? Saknades något?

28. Har du något du vill tillägga till någon fråga?

Stort tack för att du fyllde i enkäten! Om du har fyllt i alla frågor
och alla avsnitt kan du nu trycka på "Skicka"!

Tillhandahålls av

https://docs.google.com/forms/d/1RV5lEXeb6chx6N5bTXno9sRNvqvpvugFP1tdl27a7jY/edit
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Enkät om instrumentval och instrumentpreferenser
(för lärare)
Hej!
Tack så mycket för att du fyller i min enkätundersökning! Jag heter Christian Holmlund och studerar
till musiklärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver just nu ett examensarbete om vad elever
tycker om musikinstrument och hur de ser på musikinstrument och kön. Den här
enkätundersökningen kommer att inkluderas i det examensarbetet. Enkäten är anonym och
undersökningen hanteras konfidentiellt. Det är frivilligt att avbryta enkätundersökningen när du vill,
men jag är väldigt tacksam om du fyller i hela enkäten!
Du fyller i enkäten genom att ge svar på alla frågor på sidan och därefter trycka på "Nästa". Du kan
alltid gå tillbaka och ändra ett svar om du vill. När du svarar på frågor genom att pricka i cirklar kan du
bara ge ett svar. När du svarar genom att kryssa i rutor kan du ge flera svar. När du har svarat på
alla frågor och alla avsnitt så trycker du på "Skicka" på sista sidan. Efter att du har gjort det så är
enkäten inlämnad och då går det inte att ändra svaren längre.
Tack igen för att du är med i den här enkätundersökningen!
Med vänlig hälsning
Christian Holmlund, lärarstudent
*Obligatorisk

Musik och musikinstrument på fritiden
1. Spelar du något instrument eller sjunger du? I så fall, vilket/vilka instrument? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Annat instrument
Jag spelar inget instrument och sjunger inte
2. Spelar du i något band eller någon ensemble utanför skoltid? *
Markera alla som gäller.
Ja
Nej, men jag leder/medverkar i kör utanför skoltid
Nej, men jag är aktiv professionellt som soloartist utanför skoltid
Nej, men jag producerar/skapar musik utanför skoltid
Nej
https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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3. Spelar någon/har någon annan än dig spelat ett instrument eller på annat sätt sysslat med
musik i din närhet? *
Markera alla som gäller.
Ja. Min partner.
Ja. Min förälder/mina föräldrar.
Ja. Mitt/mina syskon.
Ja. Vänner.
Ja. Någon annan i min närhet.
Nej. Ingen i min närhet.
4. Vilka musikaliska idoler eller förebilder har
du? Någon artist, musiker eller något band
som du gillar extra mycket? Vem/vilka?

Musik och musikinstrument i skolan
5. Hur upplever du att elevernas attityd är till ämnet musik i dina klasser? *

6. Vilket av dessa instrument har du någon gång provat spela på? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Annat instrument
Inget instrument

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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7. Vilket av dessa instrument har du aldrig spelat men skulle vilja spela någon gång? *
Markera alla som gäller.
Bas
Cello
Fiol
Flöjt
Gitarr
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Piano
Saxofon
Sång
Trummor
Annat instrument
Inget instrument
8. Tycker du att du ger alla möjlighet att prova på alla instrument på musiklektionerna? *
Markera endast en oval.
Ja. Alla får prova på allt!
Ja, för det mesta får alla prova på olika instrument, men vissa instrument är det nästan
alltid samma person som spelar ändå.
Nej, det är sällan som de får prova på olika instrument. Det är oftast samma personer som
spelar samma instrument.
Nej, de får aldrig prova andra instrument.
9. Tycker du att alla får lika mycket uppmärksamhet på musiklektionerna? *
Markera endast en oval.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av mig och av klasskamraterna.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av mig, men inte av klasskamraterna.
Ja. Alla får lika mycket uppmärksamhet av klasskompisarna, men inte av mig.
Nej. Uppmärksamheten fördelas väldigt olika från person till person.

Tjejer, killar och musikinstrument
10. Hur ser du på musikinstrument och kön i din undervisning? Upplever du att
instrumentfördelningen är jämställd i dina klasser? *

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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11. Vad anser du om musikbranschen idag i ett genusperspektiv? *

12. Upplever du att tjejer och killar vanligtvis har ett lika stort intresse för dessa instrument?
Eller är intresset olika beroende på kön? *
Markera endast en oval per rad.
Lika stort
intresse

Tjejer är mer
intresserade

Killar är mer
intresserade

Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn,
iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
13. Upplever du att tjejer och killar vanligtvis presterar lika bra på dessa instrument? Eller
presterar något av könen bättre på vissa instrument? *
Markera endast en oval per rad.
Presterar lika
väl

Tjejer presterar
bättre

Killar presterar
bättre

Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad
eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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14. Välj upp till tre instrument du tror att dina elever anser vara mest "manliga"?
Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
15. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
16. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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17. Varför tror du eller tycker du att just de instrumenten kan upplevas manliga?

18. Välj upp till tre instrument du tror att dina elever anser vara mest "kvinnliga"?
Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
19. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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20. Markera endast en oval.
Trummor
Sång
Saxofon
Piano
Musikproduktion i datorn, iPad eller motsvarande
Gitarr
Flöjt
Fiol
Cello
Bas
21. Varför tror du eller tycker du att just de instrumenten kan upplevas kvinnliga?

Avslutning
22. Vad tyckte du om enkäten? Var det något som var otydligt? Saknades något?

23. Har du något du vill tillägga till någon fråga?

Stort tack för att du fyllde i enkäten! Om du har fyllt i alla frågor
och alla avsnitt kan du nu trycka på "Skicka"!

Tillhandahålls av

https://docs.google.com/forms/d/1AcFdwpri43Dt_H14bkB_T0OOBxmAthQ1QsHxS3XziC0/edit
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