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Abstract 
 

Title and subtitle: ”That’s just how society works” – A study of music videos and gender 

related norms in a pupil perspective. 

 

The purpose of this study is to provide an insight into secondary school pupils 'views on 

gender norms in music videos; and also to give an insight into how gender norms are said 

to influence the music videos that they watch and what they consider to be accepted in an 

educational context. In other words, students' awareness of norms in music videos are 

investigated and how they feel influenced by them. The gathering of information has 

taken place through qualitative group interviews with pupils in grade 9 at secondary 

school. During the interviews, the students were shown four music videos that all 

showcased different aspects from a gender perspective and discussed whether these 

would fit in a teaching context. The result of this study is subjective as no one is alike in 

terms of thoughts and opinions, and the result would have been different had I 

investigated other music videos or interviewed other students. However, the study shows 

that the interviewed pupils had an awareness of gender norms in music videos and were 

able to reason about the relevance of the videos in a learning environment.   
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1 Inledning 
 

Mitt intresse för hur musikvideor används i musikundervisningen kom när jag under en 

anställning som musiklärare på en mellanstadieskola blev ställd framför alla de dilemman 

som många av dagens musikvideor bjuder på. Vid ett specifikt tillfälle skulle en elev få 

välja en musikvideo att visa resten av klassen och den video som trädde fram framför hela 

klassen bestod av en vältränad man med flera halvnakna tjejer runt sig och där 

kroppsspråket från mannen visade att tjejernas kroppar var hans egendom. Jag stängde 

raskt av musikvideon och resten av lektionen mynnade ut i lång diskussion om 

könsnormer och vad som förväntas i samhället av respektive kön.  

 

Tidigare har jag skrivit en uppsats på grundläggande nivå där valde jag att undersöka 

musiklärares perspektiv på musikvideo i sin undervisning och hur de utifrån könsnormer 

i några valda musikvideor och låttexter valde att använda dessa som material i sin 

undervisning. Resultatet var aningen splittrad, vilket är förståeligt då vi alla är människor 

och har olika bakgrund och glasögon från vilka vi ser världen genom. Flera av 

musiklärarna kunde se och nämna några av de könsnormer de såg i videorna och menade 

på att de enbart skulle visa den typ av video i syfte att få till en diskussion i klassrummet 

medan andra kunde använda samma video utan att använda den som diskussionsunderlag 

med sina elever.  

 

Jag är fortfarande väldigt intresserad av detta fält och har nu istället valt att se musikvideor 

och dess användning i klassrummet ur ett elevperspektiv. Detta för att likt musiklärarna 

så är eleverna också människor och har därmed olika bakgrund och tankar. Det finns 

därigenom ett intresse att försöka få syn på de tankar och upplevelser elever har av dagens 

musikvideor gällande könsnormer och för att se om och hur de påverkas av dessa.  
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2  Begreppsdefinitioner 
 

I detta kapitel definieras termerna kön, genus och könsnormer för att underlätta den 

kommande läsningen.  

 

2.1  Kön/Genus 

 

Det finns flera definitioner av ord som kön och genus och även forskare har en tudelad 

syn på terminologin. Genus som en term skapades för att kunna särskilja det biologiska 

könet ifrån det socialt skapade genus (Thurén, 2003, s. 11 & 14). I dennas studien 

definieras orden också på detta sätt, genus som en social struktur och kön som den 

biologiska uppdelningen av män och kvinnor (Connell, 2009, s. 24). Mer om detta går att 

läsa under det kapitel som benämns som teori.  

 

2.2  Könsnormer 

 

Könsnormer kommer i denna studie att definieras som dolda regler människans beteende 

styrs av (Connell, 2009, s. 18). Ordet norm syftar till att det finns beteenden som av 

samhället ses som normalt och att det en människa gör bör överensstämma med denna 

norm. (Norm, u.å.). Könsnormer benämns då i denna studie som regler anknutna till vad 

som enligt normen är kvinnligt eller manligt.  
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3  Bakgrund 
 

Under detta kapitel kommer bakgrundsinformation till studien att beskrivas, i detta fall 

regeringens jämställdhetsmål, jämställdhetsmyndigheten samt läroplanen. 

 

3.1 Regeringens jämställdhetsmål och jämställdhetsmyndigheten 

 

Den 1 januari 2018 utformades Jämställdhetsmyndigheten (2018a) för att regeringens 

jämställdhetsmål på ett mer produktiv plan ska kunna verkställas. Jämställdhet är idag ett 

politiskt mål i Sverige och syftet med detta mål är att både kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter att forma sitt eget liv. De metoder som har använts i jämställdhetsarbetet på 

politisk nivå har varit varierade men idag sker arbetet utifrån något som kallas 

jämställdhetsintegrering vilket går ut på att samtliga politiska beslut som tas ska ha ett 

jämställdhetsperspektiv. Regeringen har också fastslagit sex olika delmål för att driva 

arbetet med jämställdhet framåt, vilka är:  

 

1. Jämbördig fördelning av makt. 

2. Ekonomisk jämställdhet.  

3. Jämställd utbildning.  

4. Lika ansvar för hemarbetet. 

5. Jämställd hälsa.  

6. Rätten till kroppslig integritet.  

(Jämställdhetsmyndigheten, 2018b) 

 

Jämställdhetsmyndigheten (2018c) har också fått i uppdrag att bistå andra myndigheter 

med stöd i deras verksamhet gällande regeringsuppdraget med jämställdhetsarbete, 

däribland även skolverket. Namnet på detta uppdrag är jämställdhetsintegrering och har 

resulterat i att Skolverket (2015) har gjort förändringar i styrdokument, utbildat 

medarbetare samt tagit fram en plan för uppföljning och utvärdering av den nya 

arbetsmetoden. Det har bland annat tillkommit skrivningar i läroplanen som 

understryker värden som jämställdhet och lika rättigheter mellan könen. 

 

3.2 Skrivningar i läroplanen 

 

Denna studie går också att motivera genom flera av de skrivningar i läroplanen som 

belyser jämställdhet och könsnormer. Det går att läsa att skolan ska förmedla värdet av 
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt verka för det genom att visa på lika rättigheter 

och skyldigheter mellan könen. Eleverna ska också under sin tid i grundskolan få en 

förståelse för hur uppfattningar kring kvinnligt och manligt har en inverkan på 

människors val och utsikter i livet. Därmed ska eleverna få med sig en förmåga under sin 

skoltid gällande att kritiskt kunna granska könsnormer och deras påverkan. Skolverket 

(2018) nämner också att skolan ska verka som förebild till eleverna då de förväntningar 

som ställs på dem medverkar till deras uppfattning kring vad som är maskulint och 

feminint. 

 

Därmed har de som arbetar i skolan fler uppdrag än att bara förmedla kunskap, det 

inbegriper också ett fostringsuppdrag som ska ge eleverna värderingar som håller sig 

inom den ram som politikerna har gett. Med klartext står det också skrivet vad lärare ska 

göra för att förmedla dessa värden och det är bland annat att föra diskussioner kring vad 

som är feminint och maskulint och hur dessa uppfattningar kan fungera som hinder. 

Lärare ska också i sin undervisning implementera att eleverna arbetar i grupper oberoende 

av könstillhörighet samt medverka till att elevernas kommande yrkesval inte styrs av 

vilken könstillhörighet eleven har (Skolverket, 2018). 
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4 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i högstadie-elevers syn på könsnormer i 

musikvideor men också att ge insyn i hur könsnormer påverkar vilka musikvideor de 

väljer att kolla på. Ur ett elevperspektiv ska också en inblick ges i vilka videor som de 

anser vara accepterade att använda i ett undervisningssammanhang. 

 

- Vilka normer kopplade till kön säger sig elever i högstadiet se i några utvalda 

musikvideor? 

- Vilken inverkan uttrycker elever i högstadiet att könsnormer har på deras val av 

musikvideor? 

- Vilket innehåll i en musikvideo är ur ett elevperspektiv accepterat att användas i 

lektionssammanhang? 
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5 Teori 
 

Till denna studie används ett flertal genusteorier vilka ska fungera som glasögon på den 

insamlade empirin. Teorierna är kön/genus, performativitet samt heteronormativitet.  

 

5.1 Det biologiska könet och det socialt skapade genus 

 

Ordet genus kommer ifrån latin och betyder släkte och har tidigare använts som ett 

samlingsord för han, hon, den och det. Detta ord togs senare upp av forskare och användes 

i samma mening som engelskans ”gender” (Hirdman, 2001, s. 11). Det råder idag många 

tankar om vad genusbegreppet egentligen inbegriper och Hirdman (2006 s. 13) menar på 

att genus som begrepp används för att påvisa föreställningar som finns om vad som är 

kvinnligt och manligt. Begreppet inbegriper också de konsekvenser som dessa 

föreställningar får, att de sätter avtryck i samhället med hjälp av könsnormer.  

 

Det går dock att problematisera denna uppdelning av kön och genus då genom att tilldela 

ordet kön den biologiska betydelsen riskerar att ses som något statiskt och varaktigt. Detta 

kan då leda till en dikotomisering mellan de olika begreppen och dessa borde enligt vissa 

forskare istället ses som en enhet vilken är socialt skapad (Connell, 2009, s. 29). I denna 

studie kommer dock teorin om genus gå på Hirdmans (2001, s. 16) spår om att genus inte 

bara behandlar kroppar utan också de tankar och föreställningar som följer med. 

Distinktionen behövs i detta fall därför att genus tydligare talar om att det är 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt som talas om snarare än kön som 

riskerar att fastslå den föråldrade synen på kön och därmed att det subordineras (Hirdman, 

2001, s. 15).  

 

5.2 Performativitet 

 

För denna studie kommer också performativitet som teori vara centralt. Butler (2005, s. 

16) menar att performativitet handlar om hur kön ´görs´, alltså handlingar som är 

kopplade till maskulinitet och femininitet. Hon menar att kvinnor och män inte av sig 

själva är feminina eller maskulina utan att det är genom de handlingar som personer gör 

som kopplas till respektive kön. Handlingarna blir efter många upprepanden en norm som 

till exempel att kvinnor sitter med benen i kors och genom att göra detta ´görs´ en kvinna 

i handlingen. Könsidentiteten skapas alltså utefter de handlingar som görs av människor 

och att det följaktligen alltså inte finns någon sanningskär könsidentitet. Dessa normativa 



  
 

7 

handlingar går då också att utmana genom att utföra dessa ”inkorrekt” och att sedan 

repetera detta (Butler, 2005, s. 16). Upprepade handlingar är alltså kärnan vad gäller 

performativitet och dessa sker i sociala praktiker vilka kräver beteenden som är 

följdriktiga och enligt normen. 

 

5.3 Heteronormativitet 

 

Heteronormativiteten utgår ifrån att det i samhället finns två identifierbara kön och att 

dessa står i motsats till varandra. Det finns också ett antagande om att det mest naturliga 

sätt att leva på är om dessa motsatser lever tillsammans. Alltså att det finns förväntningar 

från samhället om att kvinnor ska begära mäns kroppar och att män ska begära kvinnors 

kroppar. Tvåkönsmodellen ses som ett sätt för samhället att lära kvinnor och män att inte 

gå utanför denna norm (Butler, 2005, s. 10). Att heteronormen upprätthålls hjälps till av 

lagar, relationer, handlingar, strukturer och institutioner och genom bland annat dessa ses 

heterosexualiteten som det eftertraktade att leva utefter. Att teorin just heter 

heteronormativitet är också just ett sätt att betona att det är normen som är det centrala 

(Ambjörnsson, 2016, s. 47). 
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6 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att beskrivas, vad gäller samhälle, 

skola, musikundervisning samt musikvideor. 

 

6.1 Genus och könsnormer i samhället 

 

Lorber (1991, s. 111) menar på att det i samhället är lika självklart med kön som att det 

finns fiskar i vattnet. Hon säger också att det är så självklart att det har skapats rutiner och 

föreställningar kopplat till kön och att påföljden av detta blir att människor tror att det 

finns en klar skillnad mellan könen gällande biologiska förutsättningar. Det människor 

inte vet om är att könet konstant skapas och återskapas utifrån människornas handlingar. 

Dock är normer kopplade till kön något som ständigt måste uppehållas av samhället för 

att kvarleva, precis som kultur (Lorber, 1991, s.112). 

 

För att göra en skillnad mellan män och kvinnor måste samhället definiera vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt. Med en tro på att det endast finns två olika biologiska 

kön går det att tillskriva olika kvalitéer och kapaciteter som då särskiljer könen från 

varandra. Detta skapar i sin tur två kategorier där det ena könet ses ha en viss typ av 

kvalité som det andra könet då inte har, alltså könsnormer. Normen berättar till exempel 

om hur män bör vara eller hur kvinnor bör reagera och handla i olika situationer. Detta 

påverkar män och kvinnor i deras vardagliga liv, vilka uppgifter de väljer att ta sig an och 

hur de tar sig an dem. Att kvinnor är ombytliga och män är starka är två normer i flera 

kulturer. Individers handlingar kan bli inpassade i just sådana normer (Strathern, 2016, s. 

33). Flera av de karaktärsdrag som tillskrivs det manliga könet ses också ha en 

dominerande effekt över kvinnor. Sådana normer kan vara att män är starka och 

dominanta medan kvinnor är bräckliga och underordnade (Strathern, 2016, s. xviii). Det 

som anses vara manligt är mer värt än det som anses vara kvinnligt vilket bland annat 

visar sig genom att män får högre lön och fler karriärsval (Josefson, 2005, s. 10). På det 

sätt som könen avbildas ger då också att se en direkt inverkan på den manliga och 

kvinnliga interaktionen i samhället (Strathern, 2016, s. 263).  

 

Normer sitter djupt inpräntat i samhället och hos individer vilket också gör att det känns 

helt naturligt att vi förhåller oss på ett visst sätt mot oss själva och varandra. Att dessa 

normer är lagar går dock att se genom att kolla på olika kulturer och på historien. I det 
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västländska samhället är det inte manligt att ha klänning, dock är det tvärtom vad gäller 

män med muslimsk tro. I Sydamerika är det manligt att rida, något som är tillskrivet 

kvinnligt i Sverige. Under 1700-talet skulle män också i vissa sammanhang kunna gråta 

mycket högt och tydligt medan det idag är väldigt ovanligt (Josefson, 2005, s. 8).  

 

6.2 Genus i skolan 

 

Samhällets syn på kvinnligt och manligt har förändrats över tiden och idag är fler än två 

kön accepterat. Trots detta finns det ändå ett ramverk där de flesta människor utgår från 

vad som är manligt och kvinnligt. Det finns också en tro om att skolan i Sverige har 

förändrats men flera aspekter av skolan formas fortfarande utefter historia och tidigare 

förebråelser om vad kön är. Kvinnor och mäns olika chans till utbildning, yrke och lön 

som funnit i historien påverkar än idag den syn som elever får (Skåreus & Wikberg, 2018, 

s. 10).  

 

I skolan gör ofta pojkarna och flickorna samma sak vilket ur ett jämställdhetsperspektiv 

är bra. För att omedvetet upprätthålla könspolariteten använder sig istället lärarna av språk 

om hur pojkar eller flickor är och beter sig, trots att de under en skoldag ofta gör exakt 

samma saker (Nordberg, 2005, s. 126). Trots att det i läroplanen står skrivet att lärare ska 

utmana de rådande könsnormerna stöts det ändå på problem just i att könskategorierna är 

svåra att hålla avstånd till då de ständigt genomsyrar samhället och ideal. Att i skolan dela 

in kön i två kategorier finns på flera plan i allt från lärares språkbruk till hur material väljs 

och placeras i lokalen (Nordberg, 2005, s. 38). Det kan dock finnas problematik med att 

som lärare enbart arbeta för att motverka stereotypa mönster då det tänkandet enbart utgår 

från att det finns två könsmarkörer. En pojke som redan är försiktig och emotionell får 

genom ett sådant tankesätt enbart öva sig på det han redan kan och markören om att han 

är en pojke förstärks istället (Nordberg, 2005, s. 138–140). Hellman (2010, s. 174) har i 

en studie kommit fram till att elever just ser sig själva gällande kön i relation till markörer 

som till exempel är olika färger, rörelser och röst. Nordberg (2005, s. 140) menar på att 

det istället kan vara välgörande att låta elever utforska den mängd av könsmarkörer som 

finns för att finna sig själva i de olika sätt som finns att vara pojke eller flicka på. Detta 

skulle kunna medföra att flickpojken och pojkflickan kan få högre status och inte vara 

avvikande utifrån samhällets normer.  
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6.3 Genus i musikundervisningen 

 

Föreställningar gällande kön har sedan länge funnit i den musikaliska praktiken och 

undervisningen. Inom skolan och musikundervisningen går det att dra tydliga paralleller 

till samhället och dess ideal. Skola och fritid får med det en alltmer otydligare gräns vilket 

medför att elevers identitetsskapande blir lidande. Vilken musik en elev lyssnar på är 

viktigt för identitetsskapandet och med den följer även bland annat mode och värderingar, 

därmed är frågan om genus i skola och musikundervisningen viktig att som pedagog 

arbeta med (Strandberg, 2018, s. 79–80). Även Edberg (2012, s. 19) menar på att eleverna 

har olika musikaliska identiteter och att det med dessa tillhör genuskoder. Stilarna 

eleverna tar genom musiken kommer ifrån den populärmusik som genomsyrar samhället. 

Lärare bör istället enligt Borgström Källén (2014, s. 23) medvetet reflektera över de 

könsnormer som kommer med populärmusik. Normer kopplade till de populärmusik styr 

elevernas sätt att handla under lektionerna och vid framträdanden men medför även 

värden som skolan inte ska förmedla. Forskare har dock länge sagt att det är viktigt att ta 

hänsyn till elevers intressen och musikerfarenheter utanför skolan, då det är 

motivationsskapande (Bergman, 2011, s. 55–56). 

 

Normer kopplade till genus ger också en effekt på vilket instrumentval killar eller tjejer 

gör. Maskulinitet är sammankopplat med att låta mycket och högt och därmed väljer fler 

killar att spela instrument som trummor och elgitarr. Femininitet kopplas istället ihop med 

att vara mer tystlåten och konsekvensen blir då att tjejer i större grad väljer sång eller 

piano som instrument (Bergman, 2011, s. 66).  

 

 

6.4  Genus i musikbranschen och musikvideor 

 

I samhället talas det ofta om att tjejer måste börja ta plats, speciellt på ställen som 

domineras av det maskulina. Detta gäller även i musikbranschen där platstagandet är 

något som markeras som typiskt manligt. Det finns en problematik om en kvinna väljer 

att använda manliga attribut i sitt artistskap då hon ändå blir sedd utifrån de feminina 

idealen. Det som omvärlden ser är den schablonmässiga bilden av kvinnan som vacker 

men också bilden av den sexiga tjejen som tar plats, dock blir detta genom en 

objektifierande blick (Björck, 2011, s. 137–138). Olika studier gjorda i Norden visar på 

att platstagandet även sker fysiskt då männen ska framställas genom att stora och långa 

medan tjejen ofta ska vara liten och nätt. Medier förmedlar en bild av kvinnan som har 
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mycket smink, är smal och gärna är sexig. Kvinnan är också mer benägen att ta mindre 

plats genom att hålla ihop kroppen, detta för att inte tolkas som en sexuell varelse. Det 

blir då en motstridighet om en kvinna ska sitta med benen isär vid ett trumset eller att 

bredbent spela ett gitarrsolo. Samtidigt förväntas det idag av kvinnan att vara sexig och 

ta plats, men samtidigt förväntas hon också ta ansvar för att inte visa sig som en sexuell 

varelse (Björck, 2011, s. 129–130). Rent språkligt när det talas om musik finns det också 

skillnader i hur man väljer att prata om maskulint och feminint, ett band med enbart tjejer 

väljs att kallas tjejband medan ett band med killar enbart kallas för band (Björck, 2011, 

s. 133).  

 

Att hitta könsnormer i musikvideor är enligt Wallis (2010, s. 169) inte något överraskande 

just för att det är en form av underhållning, men också för att det är en form av reklam 

för artisten. Reklamvideor och musikvideor har mycket gemensamt, de är gjorda för att 

sälja något och för att kunna ses ett flertal gånger av tittarna. Båda sorters videor är gjorda 

för att tillfredsställa den som kollar och detta sker ofta genom flera olika kameravinklar 

samt snabba klippningar (Goffman, 1979, s. 32).  Wallis (2010, s. 169) menar också på 

att det i flera musikvideor är vanligt att män i större drag medverkar med att aggressivt 

spela på sitt instrument medan kvinnor inte visar något sådant beteende alls. Att använda 

händer aggressivt i musikvideor är också något som tillfaller vara typiskt manligt. Detta 

går att tolka som att kvinnor är förväntade att spela sexuella medan männen i större drag 

ska spela mer aggressiva. Wallis (2010, s. 169) nämner också att detta är något som visat 

sig hela tiden vara konsekvent i de musikvideor som hon har undersökt. Kvinnors rätta 

roll i samhället enligt musikvideor är att kvinnor ska vara sexiga och underordnade medan 

männens rätta roll är att vara välgörande och mer aggressiva.  

 

 

6.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Kön är en självklar del av samhället och många människor idag tror att det finns en klar 

skillnad mellan de två könen på grund av biologiska skillnader. Dock är kön något om 

ständigt skapas genom de handlingar individer gör och upprätthålls därmed genom att 

handlingarna ständigt återkommer (Lorber, 1991, s. 111–112). Genom att samhället tror 

på två identifierbara kön tillskrivs även dessa vissa kvalitéer och kapaciteter för att kunna 

skilja dessa två från varandra. Därmed skapas olika normer kopplade till könen och 

påverkar livet för alla då det får konsekvenser på vilka val i livet vi människor gör 
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(Strathern, 2016, s. 33). Idag visar det sig bland annat genom att män får högre lön och 

har fler karriärsval (Josefson, 2005, s. 10).  Enligt Strathern (2016, s. xviii) tillskrivs det 

manliga könet också ofta karaktärsdrag som ses dominerande över det kvinnliga, så som 

att män är starka och dominanta medan kvinnan är bräcklig och underordnad.  

 

Över tiden har synen på vad som är manligt och kvinnligt ändrats och det går lätt att tro 

att denna förändring även har följt med in i skolan värld, men så är inte riktigt fallet. Flera 

aspekter av skolan styrs fortfarande utefter tidigare historia och förebråelser om vad som 

är manligt och kvinnligt. Än idag påverkar skolans syn på kön vilken chans kvinnor och 

män har till utbildning, yrke och lön (Skåreus & Wikberg, 2018, s. 10). I läroplanen finns 

flera skrivningar om att pedagoger inom skolan ska utmana rådande könsnormer men 

med detta finns det utmaningar då även lärare lever utefter den norm som råder i 

samhället. Detta kan visa sig bland annat genom lärares språkbruk eller val av material 

till lektionen (Nordberg, 2005, s. 38).  

 

Musikundervisningen styrs ofta av elevernas intresse och musikerfarenheter utanför 

skolan, detta för att det sägs vara motivationshöjande (Bergman, 2011, s. 55–56). Dock 

går det att problematisera användningen av populärmusik i undervisningen genom att de 

rådande könsnormerna blir väldigt tydliga. Normerna styr hur eleverna agerar under både 

lektionstid men också under framträdanden (Borgström Källén, 2014, s. 23). Vilken 

musik en elev lyssnar på är också viktigt för identitetsskapandet och med identiteten följer 

både värderingar och mode (Strandberg, 2018, s. 79–80). Musiklärare bör därmed 

reflektera kring de normer som är tillhörande vissa musikstilar (Borgström Källén, 2014, 

s. 23). Det går också tydlig att se normer kopplade till kön gällande elevers val av 

instrument att spela. Pojkar väljer i större utsträckning instrument som låter mer och 

högre, så som trummor och elgitarr. Flickor väljer däremot instrument som låter mindre, 

så som piano eller sång (Bergman, 2011, s. 66).   

 

Det talas idag mycket om att kvinnan behöver ta mer plats, något som är ett typiskt 

manligt attribut. Om en kvinna tar plats blir hon i omvärlden sedd som en sexig kvinna, 

men detta genom en mer objektifierande blick (Björck, 2011, s. 137–138). Det finns alltså 

en fragmenterad bild av kvinnor i musikvideor och medier, dels den schablonmässiga 

bilden av kvinnan som vacker och sen den objektifierade kvinnan som sexig och 

platstagande. Musikvideor är gjorda likt reklamvideor, för att sälja något och för att ses 



  
 

13 

många gånger av samma tittare. För att lyckas med detta behöver videon vara 

underhållande och säljande, och med detta följer då flera könsnormer (Wallis, 2010, s. 

169). Studier gjorda av Wallis (2010, s. 169) visar också att kvinnor i musikvideor ska 

vara sexiga och underordnade mannen. Männen däremot ska visa som välgörande och 

mer aggressiva.  
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7 Metod 
 

Under detta kapitel kommer den metod som ligger till grund för studien att beskrivas. 

Detta tillsammans med en metoddiskussion samt en beskrivning av de musikvideor som 

använts vid studien. 

 

7.1 Val av metod 

 

Då studien vänder sig till ett elevperspektiv skulle metoder som intervju eller enkät 

fungera. Att ha använt observation som metod under denna studie hade dock inte varit 

möjligt då det inte hade gått att få svar på forskningsfrågorna, detta för att jag vill veta 

vad eleverna tycker och tänker snarare än vad de gör. Intervjuer ger djupare svar än 

enkäter och det går också att återkoppla direkt till svaret, vilket inte går i en enkätstudie 

(Ejlertsson, 2014, s. 12). Vald metod för denna studie blev en semistrukturerad 

gruppintervju. En annan anledning till vald metod är att det går att få fram flera olika 

uppfattningar kring ämnet och att dessa uppfattningar även får utforskas av de andra i 

gruppen vilket kan skapa intressanta diskussioner (Bryman, 2018, s. 605).  

 

Elevers tankar om könsnormer i musikvideor och användningen av dessa under 

musiklektionerna kan skilja sig mycket åt. Med hjälp av gruppintervjuer kunde jag få svar 

från flera elever med mindre tidsåtgång, samt att de fick chansen att tillsammans diskutera 

sina tankar och därmed gick det att få bredare svar. 

 

7.2 Urval 

 

Till denna studie har det behövts att göra ett urval av informanter samt musikvideor, dessa 

urval kommer här att beskrivas.  

 

Valet av att ha deltagare från högstadiet grundar sig på två delar. Den första är att 

musikvideor ständigt är något återkommande i deras vardag genom sociala medier och 

videotjänster så som Youtube. Den andra delen är att elevernas tänkande och reflektioner 

fortfarande formas av aktörer inom skolan samt av vårdnadshavare vilket gör det 

intressant då de kan ha skilt spridda tankar och medvetenhet om könsnormer. 

Rekryteringen av deltagarna skedde genom en så kallad forskarstyrd rekrytering som 

utgick ifrån att forskaren var den som tog kontakt med personer eller aktörer som var av 

intresse för studien (Bryman, 2018, s. 613). I detta fall togs det kontakt med musiklärare 
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som var av kännedom för mig men där jag inte hade någon tydlig koppling till skolan 

eller eleverna. I klassrummet skedde det sedan ett urval av elever som frivilligt ställde 

upp i studien. Studien genomfördes med elever från årskurs 9, detta för att de har fyllt 15 

år och själva får bestämma om de vill delta i studien utan vårdnadshavares medgivande.  

 

Till intervjuerna hade också fyra stycken musikvideor valts ut. Dessa var: 

 

1) Gucci Mane – I Get The Bag feat. Migos (2017) 

2) Psy – Mother Father Gentleman (2013) 

3) Queen – I Want To Break Free (1984) 

4) Taylor Swift – Look What You Made Me Do (2017) 

 

Dessa fyra musikvideor valdes ut då samtliga bjuder på olika aspekter ur ett 

genusperspektiv. Gucci Mane valdes ut för att den på ett ganska tydligt sätt visar upp 

könsnormer och eventuellt ganska snabbt få eleverna att diskutera. Den andra 

musikvideon med Psy valdes ut därför att den vid en första anblick verkar rätt oskyldig 

men att det fanns en förhoppning om att eleverna ändå skulle kunna diskutera vad som 

händer. Mannen i denna musikvideo retas med ett flertal kvinnor på olika sätt, men den 

bjuder på mindre nakenhet än den tidigare videon. Taylor Swift valdes ut för att den 

platstagande kvinnan också skulle få plats under intervjuerna, detta i relation till de 

tidigare musikvideorna där de är något mer underordnade männen. Queen kom att väljas 

ut under den första intervjun då eleverna kom in på normer kopplade till sexuella 

läggningar. I videon klär sig männen ut till kvinnor och den blev relevant att visa på grund 

av detta. Musikvideon användes även senare till de andra intervjuerna också.  

 

7.3 Genomförande av intervju 

 

Studien genomfördes på två skolor och med tre gruppintervjuer. Vid den första skolan 

var endast tre elever intresserade av att delta och därmed blev det enbart en gruppintervju. 

På den andra skolan fanns flera som var intresserade och där genomfördes två intervjuer. 

I samtliga intervjuer deltog tre elever och sammanlagt deltog 5 killar och 4 tjejer i studien. 

De skolor som var intresserade av att medverka i studien ligger i olika kommuner.  

 

Som tidigare nämnt bestämdes tid och plats för intervjuerna i samråd med skolledning, 

musiklärare och mig. Väl på plats berättade för jag för hela klassen vad studien handlar 
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om och vad intervjun skulle gå ut på. Eleverna fick sedan en chans att tänka på om de 

ville medverka och de som ville vara med delades sedan in i mindre grupper. Till de 

frivilliga delades det sedan ut ett informationsbrev och samtyckesblankett, de fick en 

stund innan intervjun läsa igenom detta brev och skriva under att de samtyckte till sitt 

deltagande i intervjun. Information om vad informationsbladet behandlade går att läsa 

under kapitlet etiska övervägande, eller i sin helhet som bilaga B.  

 

Samtliga intervjuer tog ungefär 45 minuter att genomföra, vilket från början var tänkt. 

Detta för att eleverna under hela tiden skulle kunna hålla koncentrationen men också för 

att det under den tiden hinner diskuteras mycket. Intervjuerna hölls också vid sidan om 

klassernas ordinarie musikundervisning vilka passande nog var cirka 90 minuter långa, 

därmed hanns det precis med att göras två intervjuer vid den ena skolan.  

 
7.3.1 Intervjufrågor 

 

Intervjun var organiserad som en semistrukturerad gruppintervju. Ett frågeschema fanns 

tillgänglig under intervjun men ordningen på frågorna varierade beroende på vilka 

diskussioner som kom upp under intervjuns gång. Genom detta finns det likheter med en 

fokusgruppsdiskussion som är mer flytande i utförandet än en gruppintervju då 

diskussionen överläts till informanterna och att den i sin tur gick utanför de givna frågorna 

(Bryman, 2018, s. 260). På grund av detta gick det att få fram information som från början 

inte var tänkt att användas men som ändå har blivit väsentlig för studien. Intervjufrågorna 

blandades med att se på de olika musikvideorna och det fanns frågor kopplade till dessa, 

men även frågor rörande könsnormer kopplade till musikundervisningen. Intervjuguiden 

finns som bilaga A.  

 

7.3.2 Grupper 

 

Bryman (2018, s. 609) nämner att i de fall mångfalden inte innehar en större roll så är 

många grupper ett ödslande av tid och resurser. Denna studie har inte heller fokuserat på 

mångfald och antalet intervjuade grupper blev då tre stycken med tre till fyra deltagare i 

varje grupp, vilket kan ses som en mindre grupp. 

 

Motiveringen till detta grundar sig i att den som leder intervjun kan få svårt att reagera på 

deltagarnas samtal under intervjun vid för många samtidigt. I stora grupper är det också 

ofta svårt att få till en diskussion där samtliga är aktiva då många drar sig för att tala 
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(Bryman, 2018, s. 610). Under intervjuerna fanns det elever som pratade mer än andra, 

vilket är naturligt. Som intervjuledare försöktes ändå de elever som inte vågade prata så 

mycket att bjudas in genom att ställa direkta frågor till dem.  

 
7.3.3 Inspelning 

 

Analysen kan också bli påverkad med för många deltagare i intervjun då det under 

inspelningen kan vara svårt att urskilja vilken röst som tillhör vilken deltagare (Barbour, 

2007, s. 60). Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsutrustning. Detta för att 

det finns svårigheter i att anteckna det som sägs men också för att det annars hade varit 

svårt att veta vem som säger vad. En annan viktig anledning är att det fanns intresse att 

inte bara veta vad som sägs utan också hur det sägs. Detta hade annars riskerat att gå 

förlorat vid enbart anteckningar. Genom att hela tiden anteckna vad som sades hade 

gruppen kunnat tappa dynamik och flöde i diskussionen då de istället eventuellt hade varit 

tvungna att upprepa vad de precis har sagt. Med hjälp av inspelning går det istället att 

vara med i diskussionen och senare gå tillbaka till ljudfilen för att analysera (Bryman, 

2018, s. 606–607). 

 

7.4 Etiska överväganden 

 

Det finns flera etiska överväganden att göra vid en studie. Dessa har bestämts av 

vetenskapsrådet och intervjuerna har gjorts med dessa i åtanke.  

 

Ett krav som vetenskapsrådet (2002) har bestämt är Informationskravet. Med detta menas 

att informanterna måste delges vilken roll deras deltagande har i studien och att det är helt 

frivilligt. Genom informationsbrevet som eleverna fick läsa fick de veta studiens syfte 

och att det är helt frivilligt att delta. De fick också mina kontaktuppgifter så att de när 

som helst under studiens gång kan kontakta mig och avbryta sin medverkan. Det andra 

kravet från vetenskapsrådet behandlar Samtycke och innebär att forskaren måste få ett 

godkännande från informanterna gällande att använda den information som de delger. 

Informanterna fick då skriva under en samtyckesblankett samt att det på inspelning finns 

ett medgivande om att de samtycker. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet och 

syftar till att informanterna ska ges konfidentialitet och att personuppgifter ska lagras på 

ett sätt så att ingen utomstående ska kunna ta del av det. Detta är säkerställt genom att 

eleverna är anonyma för läsarna, både till namn, skola och ort. På detta sätt ska det inte 

gå att identifiera vilka informanterna är. Det inspelade materialet förvaras även på en 
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separat hårddisk för att ingen utomstående ska kunna komma åt det. Det fjärde och sista 

kravet är Nyttjandekravet vilket innebär att resultatet från studien inte får användas i 

kommersiellt bruk och att informanterna vid begäran ska få tillgång till 

forskningsresultatet. De elever som medverkar i denna studie kommer därmed att få 

uppsatsen skickad till sig.  

 

7.5 Analysmetod 

 

Detta är en kvalitativ studie vilket enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 9) innebär att det 

finns intresse av att veta vilka motiv som ligger bakom olika människors handlingar. 

Analysmetod vid kvalitativa studier skiljer sig ifrån de som är kvantitativa. Det finns 

sällan färdiga modeller för att analysera svaren, utan forskaren får i större omfattning 

framställa egna verktyg och tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15). Empirin 

i en kvalitativ undersökning är ofta beskrivande, men en kvalitativ forskning är mer än 

att beskriva. Analysen i kvalitativ forskning består av att nyansera beskrivningen och se 

vad som ligger dolt däri, så som likheter och skillnader (Lantz, 2013, s. 136).  

 

Den analysmetod som har använts på empirin är kodning. Detta sker genom att 

kategorisera och koda det insamlade materialet. Kodning är bra just för att materialet är 

omfattande och svårbegripligt i sin helhet. Genom att bryta ner materialet blir det också 

överskådligt (Lantz, 2013, s. 148). Analysen har gått till på detta vis: 

 

- Intervjuerna har gjorts och transkriberats. 

- De transkriberade svaren har sedan kodats i olika färger beroende på vilken 

kategori de tillhör och om de ansetts vara relevanta. De olika kategorierna 

behandlar de olika forskningsfrågorna som ligger till grund för studien. 

Upplevda könsnormer i musikvideorna/Musikvideors relevans i undervisningen 

samt Könsnormers påverkan på vad eleverna väljer att kolla på. 

- Efter kodningen och kategoriseringen har materialet granskats igen. Det material 

som fortfarande var relevant har då identifierats och använts för att se likheter 

och skillnader. 

 

Då informanterna ska vara anonyma presenteras de istället med fiktiva namn som härrör 

till deras kön. Detta för att läsaren ska få ett sammanhang över vem som säger vad och 

för att beroende på vilken könstillhörighet de upplever sig ha färgar vilket sätt de svarar 
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på. Då det sammanlagt är nio informanter har det också gjorts en avvägning gällande att 

skilja intervjutillfällena åt. 

 

Intervju 1: Albin, Bea och Chad 

Intervju 2: Denise, Emelie, Fanny 

Intervju 3: Gustav, Herman, Isak  

 

 

7.6 Metoddiskussion och avgränsningar 

 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 7) finns det en nackdel med att utföra intervjuer. Detta är 

forskareffekten som menar på att de som är intervjuade blir påverkad av den som 

intervjuar. Forskareffekten har möjligen även figurerat under intervjuerna kopplade till 

denna studie men detta tänktes på innan de genomfördes. Jag tydliggjorde för 

informanterna att det inte finns några rätt eller fel svar och om de inte hade något svar på 

någon utav frågorna behövde de heller inte svara. Detta för att jag ville ha sanningsenliga 

svar om vad de tyckte och tänkte utan att de kände att de skulle servera rätta svar under 

intervjun. Vid en intervju är inte heller informanterna anonyma på samma sätt som vid en 

enkät. Detta kan medföra att de känner sig trängda då många frågor som användes under 

intervjun var av känslig karaktär. Vid val av skolor så valdes därför sådana som fanns i 

kommuner där jag som intervjuare inte har någon koppling. Detta för att jag skulle kännas 

ny för dem och dem ny för mig. Dock upplevdes inte heller eleverna trängda vid 

intervjutillfället utan de kunde diskutera kring det rådande ämnet. 

 

Intervjuerna resulterade i en grupp som var tvåkönad och två grupper som var enkönade. 

Gruppsammansättningen kan ha påverkat elevernas svar då det blir olika typer av 

diskussioner i en grupp bestående av pojkar och i en grupp bestående av flickor. I de 

enkönade grupperna blev det mindre diskussioner om normer kopplade till det andra 

könet då deras föreställningar aldrig ifrågasattes av de andra eleverna i gruppen. Detta 

blev tydligt i den tvåkönade gruppen där föreställningarna om könen istället behövdes 

diskuteras för att komma till en samsyn. Hade samtliga grupper varit tvåkönade hade 

alltså resultatet kunnat visa något annat, dock verkade eleverna på den skolan med 

enkönade grupper känna sig mest trygga med denna gruppsammansättning. Om det i 

studien enbart hade använts tvåkönade grupper hade kanske det istället gjorts avkall på 

informanternas trygghet till att diskutera.  
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En avgränsning som är gjord och som går att diskutera är valet att inte se till mångfald i 

form av ålder, etnisk bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar i denna studie. 

Elevernas olika bakgrund har påverkan på hur de valt att svara under intervjun men på 

grund av att studien inte syftar till att studera kulturella skillnader i val av musikvideor så 

har det gjorts en avgränsning. Istället går det att lyfta fram att samtliga elever som blev 

intervjuade är del i den svenska skolkulturen och att de därigenom har en gemensam 

kontext som ska fostra elever oavsett bakgrund och ursprung.  

 

7.7 Beskrivning av musikvideor 

 

Det visuella i de musikvideor som varit underlag till intervjuerna kommer här nedan att 

beskrivas. Detta för att få en djupare förståelse för hur informanterna har svarat och 

därmed kunna delge sig informationen i resultatet på ett mer berikande sätt. Länkar till 

musikvideorna i sin helhet finns under referenser. Låtarna som är kopplade till respektive 

musikvideo innehåller förutom det visuella även musik och låttext, något som inte läggs 

lika stor vikt vid i denna studie. Detta för att studien fokuserar på vilka könsnormer 

eleverna ser istället för vilka könsnormer som framstår i en textanalys, något som hade 

varit mer tidskrävande. Dock återkopplade eleverna till några fraser eller ord i låttexterna 

som också här under kommer beskrivas. 

 

7.7.1 Gucci Mane – I Get The Bag feat Migos (2017) 

 

Videon utspelar sig i en stor och flådig villa. Det verkar som att det är männen som äger 

den stora villan och att de är väldigt rika. Rikedomen märks bland annat av de stora 

ljuskronorna i taket och den stora poolen belägen i trädgården. Männen använder sig även 

av gester för att påvisa hur mycket pengar de har. I huset går det även att se flera avklädda 

kvinnor vilka verkar finnas där för att behaga männen. Kvinnorna verkar även vara köpta 

då de får pengar av männen som de sedan kastar runt sig. Kameravinklar spelar också stor 

roll in i videon då männen ofta filmas nerifrån och upp vilket får dem att se större ut. 

Tvärtom är det för kvinnorna som filmas uppifrån och ner, vilket får de att se mindre ut. 

I låttexten finns referenser till droger, prostitution och pengar.  
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7.7.2 Psy – Mother Father Gentleman (2013) 

 

Även i denna musikvideo verkar mannen vara rik, detta syns genom klädstilen vilken 

består av kostym och guldsmycken. Under videons gång får man se mannen umgås med 

ett flertal kvinnor, vilka alla han busar eller ställer till det för. Han knyter upp 

bikinitoppen, mixtrar med farten på löpbandet så kvinnan trillar av och drar bland annat 

bort stolen när hon ska sätta sig ner. Under flera av scenerna när det dansas står männen 

med ansiktet mot kameran medan kvinnorna filmas bakifrån.    

 

7.7.3 Queen – I Want To Break Free (1984) 

 

Männen som medverkar i videon är samtliga utklädda till kvinnor. I återkommande scener 

får man se männen städa i ett hus. De dammsuger, lagar mat och dammar av. Mittendelen 

av videon är mer abstrakt och innehåller mer dans. Det är den första och sista delen i 

videon när männen är utklädda som har använts i studien. Titeln på låten återkommer som 

fras i refrängen vilken verkar syfta till att kvinnan vill befrias. 

  

7.7.4 Taylor Swift – Look What You Made Me Do (2017) 

 

I denna video är istället kvinnan rik vilket bland annat visas genom att hon tar ett bad 

bland diamanter. Hon har även en tron gjord av guld som hon sitter på upprepade gånger 

under videons gång. Hon visar tydligt på att det är någon som gjort henne illa och att hon 

vill vedergälla det som hänt. Detta gör hon bland annat genom att krascha sönder en bil 

och råna en bank. Hon lyfts fram som en platstagande och stark tjej och rollerna byts ut 

då hon istället har lättklädda killar som dansar i bakgrunden med henne.  
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8 Resultat 
 

Gruppintervjuerna resulterade i svar från 9 stycken elever och deras svar kommer under 

detta kapitel att presenteras.  

  

8.1 Elevernas medvetenhet och tankar generellt gällande könsnormer 

 

I början av intervjuerna frågades eleverna om vilka typiska könsnormer som existerar i 

samhället. Detta gjordes för att se hur medvetna eleverna var om rådande könsnormer och 

för att på så vis veta hur resten av intervjun borde skötas. Samtliga elever visade en hög 

medvetenhet kring könsnormer som råder i samhället, skolan och musikvideor. Flera 

alternativ till vad som är typiskt maskulint och feminint nämndes och resulterade i 

diskussioner mellan eleverna. Eleverna beskrev könsnormer som vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt och att de två könen skiljer sig åt från varandra. Under två av 

intervjuerna diskuterades det också över att könsnormer kopplade till kläder kan skilja 

sig åt beroende på var någonstans en person bor. Samtliga elever går på en skola som är 

belägen i en mindre kommun och refererar till att det är mer okej på en sådan skola att 

inte se ut som alla andra. I Stockholm däremot värderas märkeskläder och att se likadan 

ut som alla andra enligt eleverna. 

 

Ideal som tillskrivs det kvinnliga könet är enligt eleverna att ha tajta kläder, att man ska 

vara smal, ha stora bröst, inte ha samma intressen som killar, gilla smink och prata om 

killar. Kvinnorna upplevs enligt flera elever inte vara lika mycket värda i samhället och 

att de könsnormer som råder har en större inverkan på kvinnor än på män. Ideal kopplade 

till att vara en man är enligt eleverna att ha mycket muskler, vara macho, att vara 

handlingskraftiga och prestationsdugliga.  

 

Samtliga elever uppgav att de också tidigare har reflekterat kring dagens musikvideor och 

innehållet i flera av dem. Hur musikvideor i genren hiphop porträtterar kvinnor och män 

diskuterades speciellt flitigt och flera av deras reflektioner behandlade faktumet att 

kvinnorna visar mycket hud och att de finns där för att männen har bestämt det.  

 

Det beror på vad det är för låt och sådär […] men oftast är tjejer, ja de ser 

lite slampiga ut om man får säga så. De har inte så mycket kläder på, och 

så har de typ 10kg smink på sig (Bea, Intervju 1). 
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Killar beskrevs istället som  

Hm, vi såg en musikvideo typ en gång här. Och då var det såhär killen 

som skulle vara störst, vackrast och bäst och tjejerna typ bara var vid hans 

sida (Denise, Intervju 2). 

 

Vid intervjuerna blev det också tydligt att det inte är vanligt på någon utav de två skolorna 

att diskutera frågor rörande könsnormer, något som flera av eleverna hade upplevt som 

meningsfullt då deras liv idag består av mycket sociala medier.   

 

- I: men hur tycker ni att lärare idag borde tackla musikvideor i undervisningen? 

- E: De borde ta upp det mer. Vi vet ju inte hur andra skolor har det men ingen här 

har ju någonsin tagit upp det. 

- D: De tar aldrig upp saker och skillnader eller normer. 

- E: Eller idel heller. Tjejer och killar är lika mycket värda, men inget mer har de 

tagit upp. 

- D: Inte på någon lektion. 

- E: Det borde vara mer 

- D: Det är en sak som de borde ta upp 

- E: Speciellt, jag förstår att det inte var så förr. Men nu med sociala medier, nu är 

det mycket ångest från sociala medier, så det borde vara nått. 

- I: så ni tycker att man borde prata om dessa frågor för att öppna upp det?  

- E: Ja, det tycker jag. Musikvideor är ett väldigt bra sätt för att man kan se bild. 

Det är svårt för killar att se och förstå (Emelie & Denise, Intervju 2) 

 

8.2 Musikvideo I, Gucci Mane – I Get The Bag feat Migos 

 

Vad gäller denna musikvideo var eleverna i samtliga intervjuer väldigt enade både vad 

gäller könsnormer och hur den ska hanteras i undervisningssammanhang.  

 

8.2.1 Reflektioner kring könsnormer 

 

Samtliga elever som deltog i studien hade en delad syn om flera könsnormer som 

figurerade i denna musikvideo. De reagerade främst på kvinnornas kläder som beskrevs 

som halvnaket. Enligt flera elever är kvinnornas klädstil i denna video ett sätt att visa på 

att kvinnorna är slavar till männen. Anledningen till detta menar också Albin på är att de 

vill visa männens makt och att minska kvinnornas värdighet. Bea diskuterade det faktum 
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att det faktiskt också är ett sätt för personer inom musikbranschen att tjäna pengar, genom 

att låta kvinnorna vara mer avklädda. Chad fyllde i att det också märks genom att när 

kvinnorna är en del av bilden så läggs de i slowmotion, detta för att de ska kunna ses av 

tittarna extra länge. Männen i videon beskrevs av eleverna som rika, lite tuffare och mer 

bestämmande. Fler normer kopplade till män uppmärksammades dock inte i denna video, 

det var istället normer kopplade till kvinnor som tog mest fokus. Dock nämnde Isak att 

han tyckte att denna video är så nära normen i samhället det går att komma.  

 

Emelie diskuterade det faktum att videor som denna ger en skev bild för killar för att de 

sedan tror att tjejer ska se ut på just detta sätt. Hon har tidigare varit i diskussion med 

killarna i klassen och försökt påvisa verkligheten men menar på att de har haft svårt att 

förstå. Denise fyllde i att också tjejer får en skev bild av verkligheten genom denna typ 

av video, att de tror att kvinnor bör ser ut på ett visst sätt.  

 

8.2.2 Musikvideons relevans i undervisningen 

 

Samtliga elever kom också enhälligt fram till att denna typ av video inte bör visas under 

lektionstid i skolan. Videon beskrevs av Isak som rent olämplig och av Fanny som att den 

ger skeva ideal till ungdomar. Albin lyfte också skolans roll gällande att inte förmedla 

könsnormer och att skolan då bör ta avstånd från denna typ av video då den stödjer 

skillnaderna mellan könen. En insikt som Bea dock fick i diskussionen var att det faktiskt 

är såhär samhället ser ut idag och om den inte visas i skolan så går det att få en annan 

uppfattning om hur samhället är. Hon menade på att det finns för och nackdelar med en 

sådan video och instämde också senare om att denna skulle fungera som 

diskussionsunderlag i klassrummet om normer.  

 

Om det inte finns ett tydligt syfte med att visa den, så som att diskutera kvinnosyn eller 

könsnormer så ska denna video alltså enligt eleverna inte få visas i skolan. Gustav tyckte 

dock att lärare bör vara försiktiga vid en sådan diskussion och se till vilka elever som 

finns i klassrummet, alla elever är olika känsliga och bör få lämna klassrummet om det 

blir för jobbigt.   
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8.3 Musikvideo II, Psy – Mother Father Gentleman 

 

I denna video är det svårare att se normer kopplade till kön än i den förra låten med Gucci 

Mane. Resultatet av elevernas diskussion blev också i och med detta mer tudelad. 

 

8.3.1 Reflektioner kring könsnormer 

 

Könsnormer kopplade till kvinnor i denna musikvideo var enligt eleverna att de har korta 

kjolar och klänningar men också att kvinnorna använde sina höfter för att vifta på rumpan 

vilket enligt Albin är ett sätt att gestalta kvinnan på. Dock gjorde även mannen i videon 

detta men Bea lade då fram att han skakade sina höfter framifrån och kvinnorna syntes 

bakifrån. Hon menar också på att kvinnor gärna vill att män ska se bra ut framifrån medan 

män kanske lägger större fokus just på att kvinnor också ska vara snygga bakifrån och 

visa upp sina rumpor.  

 

Mannen i videon bar också kläder som diskuterades av samtliga elever i intervjuerna. De 

lade märke till att han hade kavaj vilket enligt flera är ett sätt att visa på rikedom, kaxighet 

och hög status. De reagerade också på att han behandlade kvinnorna på ett mindre bra vis.  

 

Han lekte pajas, i början såg han ut som att han kunde behandla tjejer som 

han själv ville och att det är männen som styr kvinnorna för att han gjorde 

saker mot tjejerna…(Bea). 

 

 

Gustav och Isak skiljde sig något åt från mängden och menade på att denna video var 

likadan som den tidigare med Gucci Mane. Han menade på att kvinnorna behandlas 

väldigt dåligt och Isak fyllde i med att mannen var allt annat än en gentleman.  

 

8.3.2 Musikvideons relevans i undervisningen 

 

Hur denna musikvideo ska behandlas under lektionstid gav upphov till mer splittring 

bland eleverna än den tidigare videon. Några elever menade på att den inte bör visas, 

enbart i de fall den används som diskussionsunderlag. Andra elever menade på att det går 

att visa den i klassrummet utan vidare syfte än att lyssna och kolla. Detta för att den har 

bättre ordförråd och inte lika starka bilder som Gucci Mane. Isak menade att denna går 

bättre att använda för att det är mer komiska inslag i denna vilket då inte gör det lika 

farligt.  
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Bea menade likt den andra videon också att denna går att visa då den speglar det samhälle 

vi lever i. Hon menar på att det är så tjejer och killar ser ut, speciellt i den åldern 

informanterna befinner sig i.   

 

8.4 Musikvideo III, Queen – I Want To Break Free 

 

Denna video var inte från början menad att vara med i studien. Under den första intervjun 

hamnade dock eleverna i en diskussion om normer kopplade till sexuell läggning och 

valet föll då på att även visa denna musikvideo. 

 

8.4.1 Reflektioner kring könsnormer 

 

I denna video figurerar män som är utklädda till kvinnor vilka håller på att städa och laga 

mat. Detta är könsnormer som eleverna tätt kopplade samman som en feminin handling. 

Att normerna bryts i denna video blir också tydligt då flera av eleverna tyckte att det 

kändes konstigt att kolla på och att de inte är vana vid att se könsöverskridande 

handlingar. Dock visade också eleverna en stor tolerans mot det och tyckte att det är bra 

att liknande videor finns.   

 

– Vad tycker ni om att män klär ut sig till kvinnor? 

– Det kan vara bra tror jag, visa att det är okej liksom. Och att man inte 

ska göra en så stor grej av det (Denise). 

 

Under intervjuerna diskuterades också normer kopplade till sexuell läggning. En 

homosexuell man har enligt några av eleverna tajta kläder, har ett feminint sätt att prata 

på och en annan sorts frisyr. Att en kvinna är homosexuell märks enligt Bea inte av på 

samma sätt. Eleverna var dock eniga om att världen behöver bli bättre på att acceptera 

olika sexuella läggningar då det är den enskilda människans val.  

 

8.4.2 Musikvideons relevans i undervisningen 

Samtliga elever var enade om att denna musikvideo går att använda i 

musikundervisningen på skolan. Flera tror dock att andra klasskamrater kan reagera på 

den just därför att männen bär kvinnokläder och att det kan bli problematiskt för att alla 

har olika syn på homosexualitet. Att använda videon som underlag till en lektion är dock 
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enligt Denise, Emelie och Fanny något bra då det kan vara ett sätt att normalisera 

homosexualiteten på och att det är en fråga som behöver lyftas mer i skolan.  

 

8.5 Musikvideo IV, Taylor Swift – Look What You Made Me Do 

 

Denna video användes för att visa upp en mer platstagande kvinna. Under samtliga 

intervjuer dök då även Nikki Minaj upp i diskussionen och hon kommer även att figurera 

under detta kapitel.   

 

8.5.1 Reflektioner kring könsnormer 

 

Vid diskussionerna kring denna musikvideo framkom det en tudelad bild på kvinnan. De 

kvinnliga informanterna lyfte fram Taylor Swift som en kvinna med makt över männen 

och som är kaxig medan de manliga informanterna tyckte att det var liknande könsnormer 

kopplade till kvinnan i denna video som i de tidigare. Killarna nämnde tvärtom att de inte 

ser en stark kvinna, den enda skillnaden är att hon står i centrum.  

 
8.5.2 Musikvideons relevans i undervisningen 

 

Samtliga elever tyckte att denna video är okej att använda i undervisningssammanhang. 

Detta för att det inte finns några olämpliga ord eller förtryck mot något av könen. Dock 

finns det en skillnad när det kommer till Nikki Minaj som faktiskt tar makten över männen 

och därmed skapas en dubbelmoral enligt Emelie.  

 

Asså, det är lite såhär. Det blir lite dubbelmoral. Det är samtidigt såhär, för 

vi som är tjejer så blir det ju annorlunda när det är en tjej som har makt. 

Det är skillnad för killarna när det är kille som har makt. Vi kanske 

reagerar på en video med Nikki, men vi tar ju inte lika illa vid oss. Så har 

killarna samma reaktioner som vi tjejer, det är svårt. Lika för alla. Om 

man inte kan visa en kille som gör så, så ska inte tjej kunna göra det heller 

(Emelie). 

 

En uppgift som Denise kom fram till som vore bra gällande fältet med den mer 

platstagande tjejen är att eleverna skulle kunna jämföra två olika musikvideor, en där 

tjejen har makten och en där killen har makten. Det hade enligt henne och Emelie varit 

en givande uppgift. 
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8.6 Könsnormers inverkan på val av musikvideo 

 

Under intervjuerna framkom det att samtliga elever inte låter könsnormer påverka deras 

val av musikvideor. Det viktiga för eleverna verkar vara vad de tycker om själva musiken 

och att musikvideon i sig är en bonus.  

 

Jag bryr mig inte vad det är för musikvideo eller vad den handlar om så 

mycket. Jag lyssnar mest efter musiken, men sen finns det saker man 

reagerar på, det finns det alltid (Gustav). 

 

Eleverna visade ändå en medvetenhet kring att könsnormer existerar i musikvideor men 

de väljer istället att inte påverkas av det. Isak förde ett resonemang om att han inte bryr 

sig så mycket om vad musikvideon handlar om, bara att lärare inte ska använda vissa 

musikvideor i utbildningssyfte då de kan påverka ungdomarna. Herman menade vidare 

att vad elever kollar på hemma är deras eget ansvar men att det i skolsammanhang inte 

ska visas, vilket Gustav och Isak stämde in i. Emelie brukar också kolla på mycket 

musikvideor hemma men låter sig inte påverkas av dem utan fortsätter ändå kolla men 

inser hur ”sjukt” det är. Den enda som låter könsnormer påverka vilka musikvideor hon 

väljer att kolla på är Bea men menar istället på att könsnormer bör vara en del av en 

musikvideo då hon annars förlorar intresset för den.   

 

Asså, om man typ lyssnar på en raplåt och tjejer har kläder som killar då 

hade jag aldrig satt mig och kollat på den, för det är inte samma sak. Jag 

skulle kunna lyssna på den utan att se videon. Det hade bara sett konstigt 

ut (Bea).  

 

Vilken klädstil en artist har verkar också spela stor roll för Bea då hon menar på att den 

stärker musiken. Det går också enligt henne att läsa av en människa beroende på vilken 

klädstil denne har och då menar hon att det inte går att kolla på.  

 

8.7 Sammanfattning av resultat 

 

Överlag visade eleverna en hög medvetenhet kring rådande könsnormer i samhället och i 

musikvideor. De kunde redan utan att ha sett någon video på plats peka ut vad som enligt 

samhället ses som manligt kontra kvinnligt. Attribut som tillföll det kvinnliga könet enligt 

eleverna var att ha tajta kläder, att man ska vara smal, ha stora bröst, inte ha samma 
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intressen som killar, gilla smink och prata om killar. Män ska istället ha mycket muskler 

samt vara macho, handlingskraftiga och prestationsdugliga. De diskuterade även över det 

faktum att kvinnor inte ses som lika värda av samhället, något som även porträtteras i 

flera musikvideor. På båda skolorna upplevde också eleverna att det i för liten mån 

diskuteras kring könsnormer och ideal, något som de tror hade varit givande för den 

ålderskategorin. 

 

Eleverna fick under intervjun kolla på flera musikvideor och sammanlagt går det att säga 

att de hade en väldigt liknande syn på vad som är manligt och kvinnligt och hur det 

porträtteras i videorna. Hiphop verkar vara den genre som porträtterar kvinnor på det mest 

dåliga sätt genom att de ofta figurerar som halvnakna och i form av egendom till männen 

som istället ofta porträtteras som rika och kaxiga. Denna typ av video borde inte heller 

enligt eleverna användas i klassrummet då det är rent olämpligt. Dock skulle den enligt 

några elever fungera som diskussionsunderlag gällande normer, men ska då enligt Gustav 

hanteras med försiktighet från lärarens sida. Klädkoder kopplade till det kvinnliga och 

manliga könet lyftes även upp och menade på att kvinnor gärna ska ha korta kjolar och 

klänningar medan män helst ska ha vara mer uppklädda, gärna kavaj. Kavajen 

symboliserar enligt flera elever att en man är rik och har hög status. Ett sätt att gestalta 

kvinnan på är också enligt Albin att svänga på sina höfter då detta är något som efterfrågas 

av mannen. Klädkoder och rörelsemönster spelar dock mindre roll när det kommer till att 

visa en musikvideo i klassrummet då en låt likt Psy har bättre ordförråd och mindre 

skärrande bilder, att den har komiska inslag gör det också accepterat att använda i 

undervisningen. Normer kopplade till sexuell läggning bör också visas mer i klassrummet 

enligt flera av eleverna då detta är något som bör läggas fram för att det ska bli mer 

accepterat i samhället. En tudelad bild visade sig när en platstagande kvinna figurerade i 

musikvideon. De kvinnliga informanterna tycktes sig se en stark och självständig kvinna 

medan de manliga informanterna fortfarande såg kvinnan som ett offer och att den ändå 

skillnaden var att hon stod i centrum.  

 

Könsnormer verkar inte heller påverka eleverna vid val av musikvideo att kolla på. De 

tycks ändå vara medvetna om att de existerar men menar på att det musikaliska innehållet 

är viktigare än vad som porträtteras i musikvideon. Det läggs istället vikt vid att läraren 

under lektionssammanhang inte ska visa allt för utmanande videor.   
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9 Diskussion 
 

Här följer en diskussion av resultatet från studien. Resultatet kommer att diskuteras i 

relation till tidigare forskning samt de valda teorierna som är kön/genus, performativitet 

samt heteronormativitet. Dessa kommer användas som glasögon från vilka jag ser 

resultatet ifrån. Sedan kommer även förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

9.1 Könsnormer, synliga för eleverna 

 

I samhället bidrar media till dikomatiseringen utav könen. De bilder och beskrivningar 

som finns av kvinnor visar ofta att de har mycket smink, är smala och gärna ska vara 

sexiga (Björck, 2011, s. 129–130). Just dessa normer kopplade till att vara kvinna är också 

de som eleverna har tagit fram. Detta påvisar att de elever som har deltagit i studien har 

en medvetenhet kring könsnormer och att de kan utpeka vilka dessa är. Detta skulle kunna 

vara för att det idag pågår en förändring i samhället där tidigare förebråelser om vad kön 

är håller på att luckras upp (Skåreus & Wikberg, 2018, s. 10). Normer som har med 

utseende att göra tycks också vara lättare att se för eleverna än de som har med 

personlighet och handlingar att göra. Eleverna kunde flitigt diskutera klädnormer men 

hade svårare att komma till tals när normer kopplade till hur personer rör sig och beter 

sig frågades om. I de musikvideor som medverkar i studien går det till exempel att se att 

männen tar mer plats genom att hålla isär armar och ben. Kvinnorna är motpolen till detta 

och håller gärna ihop kroppen för att ta mindre plats. Detta är något som också tydligt 

visas i media (Björck, 2011, s. 129–130) men som för eleverna är mer svårbegripligt och 

kanske inte lika omdiskuterat. Trots att eleverna inte reflekterar över specifika rörelser 

eller handlingar går det ändå att se att de tolkar männen och kvinnorna utifrån deras 

handlingar. Detta genom att de bland annat beskriver männen som dominanta, vilket inte 

går att avläsa på något annat sätt än genom kroppsliga handlingar. De har då omedvetet 

avläst männen och sedan kopplat ihop detta med maskulina normer, vilket är 

performativitet (Butler, 2005, s. 16). 

 

Enligt eleverna ger musikvideorna med Gucci Mane och Psy en bild av kvinnan som 

underordnad mannen hierarkiskt. Dessa videor upprätthåller i och med det 

heteronormativiteten då eleverna ser män och kvinnor som varandras motsatser (Butler 

2005, s. 10). Enligt Wallis (2010, s. 169) går det att få en skev bild av verkligheten genom 

att kolla på musikvideor. Kvinnans rätta rolla i samhället kan uppfattas att vara 
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underordnad mannen. Detta tycks samtliga elever lägga märke till då det i samtliga 

intervjuer diskuterades om kvinnans roll i relation till mannen. Flera kvinnor som 

figurerade i musikvideorna sågs enligt eleverna som egendomar till männen. Detta är inte 

något som bara visas upp i musikvideor utan det går också att se att flera av de 

karaktärsdrag som tillskrivs mannen har en dominerande effekt över kvinnor, så som att 

män är dominanta och att kvinnor är underordnade (Strathern, 2016, s. xviii). När den 

platstagande tjejen (Björck, 2011, s. 137–138) i musikvideon dock tillskriver sig manliga 

könsnormer, så som att vara dominant och handlingskraftig gick det att se en tydlig 

skillnad på hur informanterna uppfattade henne. De kvinnliga informanterna kunde se 

den platstagande kvinnan som självbestämmande sexig medan de manliga informanterna 

hade en allt mer objektifierande blick som hade svårt att ta in de överskridande 

könsmarkeringarna. Genom att se Taylor Swift ur de kvinnliga elevernas perspektiv går 

det också att definiera en gräns för när kvinnor ses som sexuell kontra ett objekt. Genom 

att Taylor är i centrum är hon också självbestämmande med hur hon visar upp sin 

sexualitet medan kvinnorna som figurerar i bakgrunden i de andra videorna inte aktivt 

blir sexualiserade. Den tudelade bilden av kvinnan som sexig och platstagande men 

samtidigt vacker och avsexualiserande (Björck, 2011, s. 129–130) går också att se i en 

elevkontext.  

 

En sammansvetsad åsikt mellan eleverna var också att videor som innehåller 

könsöverskridande identitet bör visas mer. Eleverna sade sig reagera på musikvideon med 

Queen och tyckte att det kändes konstigt att se på men att liknande videor behövs för att 

normalisera andra sexuella läggningar än den heterosexuella. Detta visar också på att det 

hos eleverna finns en medvetenhet om normer kopplade till sexualitet. Dock tillskrevs 

den homosexuella mannen normer som går att likna de som kopplades till de som enligt 

eleverna är typiskt kvinnliga. Detta skulle kunna påvisa att eleverna omedvetet ändå utgår 

ifrån att det i samhället finns två identifierbara kön och att de står i motvikt till varandra. 

Det kan också påvisa att de ser könen som något biologiskt betingat och inte som 

markörer för genus. Reflektioner gjorda av eleverna gällande Gucci Mane går också att 

koppla till heteronormativitet då de beskriver kvinnorna som männens egendom vilket då 

tyder på att de ser heterosexualitet som det naturliga sättet att leva på. De flesta upplevde 

det som ”konstigt” att se på videon vilket också går att tolka enligt den heteronormativa 

normen om att det mest naturliga sätt att leva på är om dessa motsatser lever tillsammans 

(Butler, 2005, s. 10). För att en norm ska ha fortsatt levnad behöver också samhället hela 

tiden leva upp till den (Lorber, 1991, s. 112) och att eleverna tycker att det behövs mer 
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liknande videor vittnar om att de är beredda på att normen utmanas. Normativa handlingar 

går att utmanas genom att repetera ”inkorrekta” beteenden (Butler, 2005, s. 10) vilket är 

något eleverna inte ser något problem med.  

 

9.2 Könsnormer, i lektionssammanhang 

 

Det blir en alltmer otydlig gräns mellan skola och fritid och därmed går det också att dra 

tydliga paralleller till samhällets olika ideal. Vilken musik en elev lyssnar på är viktigt 

för identitetsskapandet och med den följer även bland annat mode och värderingar, 

därmed är frågan om genus i skola och musikundervisningen viktig att som pedagog 

arbeta med (Strandberg, 2018, s. 79–80). Då de besökta skolorna inte verkar ta upp frågor 

kopplade till normer och kön i någon större utsträckning kan alltså eleverna få med sig 

värderingar som inte är förenliga med den svenska läroplanen. Elevernas 

identitetsskapande kan då också bli lidande genom att normerna tillåts fortsätta florera. 

Könsdikotomin tillåts också överleva av lärare då de liksom alla andra är en del i den 

samhälleliga kontexten som alla andra och därmed lever utefter de normer och ideal som 

finns. Detta kan bland annat visa sig genom det material en lärare väljer att använda i sin 

undervisning (Nordberg, 2005, s. 38). Det val av musikvideor som musiklärare gör bör 

då vara av stor vikt och ha reflekterats över innan det används. Detta understryks av 

Borgström Källén (2014, s. 23) som menar på att musiklärare bör reflektera kring rådande 

könsnormer i populärmusik.  

 

Uteslutande tycks ändå eleverna tycka att musikvideor med starka könsnormer inte bör 

användas i undervisningen då det kan bidra till att könsrollerna upprätthålls. Skulle det 

dock finnas ett syfte med att visa en speciell musikvideo i form av en efterföljande 

diskussion skulle det kunna vara välgörande. Av resultatet går det också att avläsa en 

distinktion av vilka musikvideor som är accepterat att använda i undervisningen. 

Musikvideon med Gucci Mane har enligt eleverna för starka bilder och grovt språk vilket 

gör den oanvändbar i undervisningssammanhang. De kunde också nämna flera 

könsnormer kopplade till musikvideon med Psy, men den ansågs ändå generellt 

accepterad av eleverna att använda som lektionsmaterial. Distinktionen bör då ligga i att 

starka bilder innebär avkläddhet men inte att mannen har en dominerande roll, vilket det 

finns i båda videorna. Resultatet kan upplevas som motsägelsefullt med tanke på att 

eleverna inte tycker att vissa videor bör visas i klassrummet men att de själva på 

hemmaplan inte väljer bort eller blir påverkade av musikvideor med tvetydliga 
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könsnormer. Enligt Gustav, Isak och Herman så har eleverna själva ansvaret för vad de 

kollar på för musikvideor hemma och skolan ska inte behöva ta ansvar för detta. 

Problematiken och det motsägelsefulla ligger då i vem det är som ska utbilda eleverna 

och lära dem att kritiskt kunna granska könsnormer, något som enligt skolan enligt 

läroplanen har i uppgift att göra. Dock tordes den musikaliska identiteten hos eleverna 

även skapas hemma och inte bara i skolan vilket också borde medföra att värderingar kan 

skapas utanför skolans ramverk. Musik har en stor del i identitetsskapandet hos unga och 

dessa hämtas inte sällan ifrån populärmusik vilket innehåller genuskoder (Edberg, 2012, 

s. 19). Om inte debatten gällande könsnormer diskuteras i skolan riskeras istället att 

dikotomin mellan könen att omedvetet upprätthållas. Polariteten mellan könen kan också 

upprätthållas genom att låta eleverna just diskutera skillnader mellan könen, då den också 

kan förstärkas. Den medvetenhet som eleverna har visat gällande normer kopplade till 

kön kan ju också ha en förstärkande effekt genom att de ser kvalitéer hos könen som 

biologiskt betingat och inte som genus. Istället för fokus på kön borde kanske 

diskussionen istället att handla om markörer och att det finns värde för eleverna att hitta 

sin egenart i ett gäng olika markörer för kön (Nordberg, 2005, s. 140 & Hellman, 2010, 

s. 174). Eleverna hade en tydlig bild över hur en man och kvinna ska vara, men 

medvetenheten borde kanske ligga i de könsöverskridande markörerna, då det finns flera 

sätt att vara pojke eller flicka på (Nordberg, 2005, s. 140).   

 

9.3 Avslutande reflektioner 
 

Eleverna har visat sig ha en likartad bild av kvinnan och mannen som den media 

framställer genom bilder och beskrivningar. Genom att de kunde nämna flera normer 

visar de på en medvetenhet vilket kan härröra till den förändring som idag håller på att 

ske i samhället. Eleverna tycktes dock ha lättare för att peka ut könsnormer kopplade till 

kläder, vilket mer handgripligen går att ta på. De kunde dock beskriva män som 

dominanta, vilket tyder på att de omedvetet tolkar människors handlingar till maskulina 

och feminina normer, vilket är performativitet. Eleverna gav också beskrivningar om 

kvinnan som underlägsen mannen i flera av musikvideorna vilket också tyder på att de 

tolkar män och kvinnor som varandras motsatser. Videorna upprätthåller i och med det 

en heteronorm. De normer kopplade till kön som eleverna kom fram till visar sig likt 

Stratherns forskning också ha en dominerande effekt över kvinnan, vilket också visar på 

att könen ses som varandras motsatser. Den tudelade bilden av kvinnan går också att se i 

elevernas diskussion då de kvinnliga eleverna uppfattade Taylor Swift som 
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självbestämmande och de manliga eleverna uppfattade henne underordnad. Genom att se 

Taylor Swift ur de kvinnliga elevernas perspektiv går det också att definiera en gräns för 

när kvinnan ses som sexuell kontra ett objekt. Skillnaden tordes ligga i kvinnans 

självbestämmande av sexualiteten framför att passivt bli sexualiserad. Videor som visar 

på könsöverskridande identitet bör också enligt eleverna vara föremål för fler lektioner, 

detta för att normalisera andra sexuella läggningar än den heterosexuella. De normer som 

eleverna tillgav den homosexuella mannen går dock att likna vid normer kopplade till 

femininitet vilket kan påvisa att eleverna ser könen som varandras motvikt och biologiskt 

betingat och inte markörer för olika genus. Den heteronormativa normen om att kvinnor 

och män som varandras motsatser naturligt bör leva tillsammans går också att se genom 

att de uppmärksammar kvinnorna som egendom till männen och att de upplevde det 

”konstigt” med män som bar kvinnokläder. Normen utmanas ändå av eleverna genom att 

de vill att skolan ska visa liknande material i skolan för att normalisera det ”inkorrekta”.  

 

På de skolor där studien har genomförts verkar inte frågor rörande könsnormer har tagit 

någon större plats, vilket är viktigt då det hela tiden blir en mer otydlig gräns mellan skola 

och fritid. Vilken musik en elev lyssnar på har inverkan på identitetsskapandet och 

därmed följer bland annat mode och värderingar. Identitetsskapandet kan då bli lidande 

genom att normerna tillåts passera onämnda, likaså dikotomin mellan könen. Musiklärare 

bör därmed kunna reflektera över vilka musikvideor som tillåts vara en del av 

undervisningen och vad syftet med den egentligen är. Eleverna tycker att musikvideor 

med för starka könsnormer inte bör visas i klassrummet, förutom just när det finns ett 

syfte med den genom diskussion eller liknande. Genom elevernas svar går det också att 

avläsa en distinktion över vilka musikvideor som är accepterat att använda i 

undervisningen. Distinktionen går vid avkläddhet snarare än könsnormer kopplade till 

mannens dominerande roll. Några av eleverna som deltog i studien menade på att de 

själva bär ansvar för vilka musikvideor de kollar på när de är hemma. Dock riskeras då 

värderingar utanför skolans ramverk att yttra sig då den musikaliska identiteten tordes 

skapas såväl i hemmet som i skolan. Skolan behöver alltså ta ansvar för att diskussioner 

kring normer både vad gäller kön men också sexualitet, detta för att dikotomin mellan 

könen inte omedvetet ska upprätthållas. Det finns en problematik och motsägelsefullhet i 

att eleverna inte tycker att vissa videor bör visas i skolan men att de på hemmaplan har 

eget ansvar för vad de kollar på och då väljer att inte påverkas av musikvideor. 

Anledningarna till detta skulle kunna vara många, kanske är det genant att i en 
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klassrumssituation se avklätt i en video eller så har de lärt sig att en viss typ av video och 

värderingar inte passar in i en skolkontext eller skolans värdegrund. Skolorna skulle aktivt 

behöva arbeta vidare med att få eleverna att kritiskt granska könsnormer, detta för att 

eleverna vet att videorna ger en felaktig bild men inte tar motstånd till den. De tycks 

enbart behöva ta motstånd till videor i en kontext där de inte tycks vara passande medan 

eleverna hemma istället blir passiva åskådare, omedvetna och utan en kritiskt granskande 

blick. Det kan dock vara problematiskt att enbart diskutera normer kopplade till kön då 

de istället riskerar att bli förstärkta genom att polarisera dem och se kvalitéer som 

biologiskt betingat istället för genus. Eleverna hade en tydlig bild över hur en man och 

kvinna ska vara, men medvetenheten borde kanske ligga i de könsöverskridande 

markörerna, då det finns flera sätt att vara pojke eller flicka på.   

 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Eleverna har i denna studie blivit intervjuade angående deras tankar angående 

könsnormer i några valda musikvideor. Som förslag till fortsatt forskning skulle istället 

en observationsstudie kunna göras. Studien skulle kunna utreda hur i facto eleverna 

reagerar på olika musikvideor i musikundervisningen och vilka tankar och diskussioner 

som kommer upp. På detta sätt går det att få reda på hur eleverna reagerar i realtid istället 

för att som under en intervju servera svar på frågor av intervjuledaren.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

 

Intervjuguide 
 

1. Vad är könsroller? Könsnormer? 

2. Vad skulle ni säga är typiska könsnormer? 

3. Hur porträtteras kvinnor och män i musikvideor? 

4. Låta eleverna få kolla på tre musikvideor. 

- Upplever du några könsroller i musikvideon? Vilka? Vad gör personerna som 

är utmärkande? Bryter någon normen? 

- Män och kvinnor? 

- Kan denna video användas i musikundervisningen? Varför/Varför inte? 

5. Går det att definiera någon gräns om vilka slags musikvideor som är accepterade 

att använda i undervisningen? Använd de videor vi kollade på 

6. Tänk er tillbaka att ni har kollat på musikvideor hemma. Har könsroller någon 

inverkan på vilka videor ni väljer att kolla på? Finns det någon särskild ni tänker 

på? 

7. Tänk er tillbaka på musikundervisningen ni har haft under grundskolan. Hur 

mycket musikvideor har ni kollat på? Kommer ni ihåg något specifikt tillfälle? 

8. Hur tycker ni lärare bör tackla dagens musikvideor i musikundervisning? Ska de 

visas oavsett, förbjudas? Eller användas med hjälp av diskussion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 

 

Informationsbrev och samtycke 
 

Jag heter Thea Lundgren och läser på ämneslärarprogrammet med inriktning musik. Jag 

går sista terminen och skriver nu mitt examensarbete.  

Syfte med studien 

Enligt läroplanen i grundskolan har lärare i uppdrag att motverka begränsande 

könsmönster och skolan har också i uppdrag att få eleverna att kritiskt granska 

könsmönster. För att kunna motverka könsmönster behöver eleverna också ha fått insyn 

i vad det innebär och skolan bör således också veta hur elever resonerar. Därav behöver 

jag din hjälp och dina åsikter i denna studie då den syftar till att undersöka högstadie-

elevers syn på könsroller i musikvideor och vad som anses vara accepterat att använda 

av läraren i undervisningen. Studien syftar även till att utröna om könsroller i 

musikvideor har någon effekt på vilka musikvideor elever väljer att kolla på.  

Frivillighet och anonymitet 

Det är frivilligt att delta i studien och din medverkan kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. Om så är fallet går det då att kontakta mig och de svar jag fått från dig 

kommer inte längre att användas i studien. Du kommer också att få vara anonym, ingen 

utomstående kommer att få veta vilka det är som deltagit i studien. Ditt namn, din skola 

och bostadsort kommer inte nämnas. Intervjun kommer också att spelas in, denna data 

kommer att bevaras på en separat hårddisk. 

Det går att nå mig via mejl: tl222jf@student.lnu.se 

Tack så mycket för att du vill delta i studien! 

/Thea Lundgren 

 

Härmed samtycker jag till att delta i intervjun och har vetskap om att den 

spelas in och att svaren som ges kommer att kunna användas i studien. 

Underskrift och namnförtydligande:  Ort och datum: 

_______________________________         _____________________________ 

 


