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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att genom tre kvalitativa intervjuer få en inblick i 

högstadiemusiklärares syn på traditionella könsmönster och eventuella arbetsmetoder 

för att motverka dem. Vidare skulle studien ge en bild av vad dessa lärare tycker om att 

arbeta med värdegrundsfrågor i musikämnet. Resultatet visar att det finns en spridning 

vad gäller både syn på traditionella könsmönster och arbetsmetoder för att motverka 

dem mellan de olika musiklärarna. De intervjuade lärarna ser alla väldigt få traditionella 

könsmönster i den egna undervisningen och säger dessutom att musiken är en bra 

grogrund för värdegrundsarbete. Jag har genom analys av intervjuerna sett att två av 

lärarna visar förväntningar på att kravet om att motverka traditionella könsmönster har 

en implicit innebörd att ”tjejer ska lyftas”. 

 

Nyckelord 

Traditionella könsmönster, Genus, Kön, Könsidentitet, Värdegrund, 

Värdegrundsimplementering 

 

Stort tack till: 

Intervjupersonerna som gjorde studien möjlig och till Petra Höglund-Maddafakkas för 

all hjälp och allt stöd. 
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1 Inledning 
"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." – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 fortsättningsvis ”LGR11” (Skolverket, 2011, s. 3). 

 

Alla lärare som arbetar i grundskolan är skyldiga att följa läroplanen (SFS, 2010:800). 

Vidare förtydligas detta i läroplanen där det står att det är: ”Lärarens uppgift att verka 

för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen”. (Skolverket, 2011, s. 15). 

 

Skolverket (2014a) skriver att värdegrundsarbete, det vill säga implementeringen av 

LGR11 är viktigt av den anledningen att alla elever ska känna sig trygga och få vara 

som just de vill vara. Vad gäller målet om jämställdhet vilar detta på tanken om skolans 

demokratiuppdrag och möjligheten att vara delaktig och ha inflytande på den egna 

skolsituationen (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). 

 

1.1 Problemformulering 
Att könsroller är ett problem i Sverige kan vi se historiskt genom att kvinnor fick 

rösträtt först 1921, statliga läroverk öppnades för kvinnor först 1927, att 

kvinnomisshandel på enskild plats föll in under allmänt åtal först 1981 (Tjejjouren, 

2014). Vi kan se det i nutid eftersom kvinnor år 2008 bara tjänade 84,6 % så mycket 

som män och enbart var 75 % så ekonomiskt förmögna som män, räknat i 

nettoförmögenhet (Statistiska centralbyrån [SCB], 2011). 

 

Inom musikämnet finns det kopplingar mellan instrument och kön, genrer och kön samt 

en obalans i hur mycket utrymme de olika könen tar (Bergman, 2009; Björck, 2011; 

Borgström Källén, 2014; Gordon, 2006). Föreställningar om att vissa instrument 

kopplas till manligt eller kvinnligt finns med barn redan innan de börjar grundskolan 

(Marshall, Shibazaki, 2013). Enligt Skolverket (2011) ska lärare i alla ämnen motverka 

detta men i en brittisk artikel gjord av Mark A. Pike (2007 s. 224–226) framkommer det 
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att stora problem finns när det gäller att implementera värdegrunden, inte minst inom 

musikämnet. Huvudorsaken till detta är att lärarna inte har tid till att planera 

värdegrundsarbete. Vidare menar Pike att de estetiska ämnena har väldigt goda 

förutsättningar för värdegrundsarbete då kultur är ”socialt engagerande” och dessutom 

alltid aktuellt. Eftersom den engelska motsvarigheten till värdegrunden inte uppfylls 

fullt ut anser jag att det är intressant att titta på värdegrundsarbetet i svenska skolan.  

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att utifrån delen om traditionella könsmönster från LGR11:s 

värdegrund och genusteori studera hur högstadielärare i musik ser på traditionella 

könsmönster. Jag har även frågat hur musiklärarna arbetar för att i sin undervisning 

implementera kravet om att motverka traditionella könsmönster. Utöver traditionella 

könsmönster har lärarnas syn på övergripande värdegrundsarbete i musikämnet 

undersökts. Utgångspunkten för syftet var följande frågeställningar: 

 Ser musiklärarna traditionella könsmönster i musikundervisningssammanhang? I 

så fall vilka? 

 Vilka metoder använder musiklärarna för att motverka dessa? 

 Hur ser lärarna på värdegrundsarbete i musikämnet? 

 

1.3 Begreppsdiskussion 

I denna studie är begreppet genus frekvent återkommande. Judith Butler (1999 s. 3–11; 

2005 s. 7–13) beskriver att genus kan ses som ett samlingsbegrepp för de förväntningar 

som läggs på oss baserat på vilket kön vi har. Förenklat kan genus översättas till ”socialt 

kön”. Butler menar att genus är en social och kulturell konstruktion som styrs av 

biologiskt kön. Vårt biologiska kön skulle inte behöva ha något att göra med vårt genus 

då Butler menar att vem som helst skulle kunna iklä sig vilket slags genus som helst 

oberoende av biologiskt kön. Dock finns det starka samband mellan vilket genus vi iklär 

oss och vårt biologiska kön. Detta resulterar i att traditionella könsmönster produceras 

och reproduceras. Könsmönstren byggs upp av normer och normativt beteende vilket 

innebär att människor försöker leva upp till det som förväntas av dem. För att se 

sambandet mellan biologiskt och socialt kön samt vad som är socialt accepterat 

använder Butler bland annat ”Den heterosexuella matrisen” som jag kommer förklara i 

teorikapitlet. Vidare kommer begreppet genus att diskuteras i kapitel 3.2. 
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2 Tidigare forskning 
Denna del har som syfte att visa vilken betydelse genus har i musikundervisning, 

musicerande, instrumentval och musiklyssning. Forskningen jag har tagit del av 

undersöker ett vitt åldersspann där de yngsta är förskolebarn i treårsåldern och de äldsta 

18-åriga gymnasieelever vid estetiskt program. Det finns mycket forskning som rör 

genus och undervisning men genus och musikundervisning finns det mindre forskning 

om.  

 

2.1 Genus inom genrer och instrument 
Åsa Bergman (2009 s. 165–167) har i sin doktorsavhandling ägnat sig åt 

klassrumsobservationer på en svensk högstadieskola. Hon har observerat klasser i ämnet 

musik. Bergman skriver att musikundervisningen till stor del byggs upp kring 

rockmusik och att denna ofta utövas i ensemble där eleverna förväntas hjälpa varandra. 

Detta är enligt Björck (2011 s. 198–199) ett problem då allt fler musiklärare ser sig 

själva som mer eller mindre överflödiga i den typen av undervisning vilket är 

oroväckande då läraren är den som ska motverka traditionella könsmönster. Bergman 

(2009 s. 165–167, 198) skriver att det i egenstyrda ensemblekonstellationer 

reproduceras en maskulin könsmaktordning där den hegemoniska (dominanta) 

maskuliniteten hamnar hos de killar som spelar i rockband på fritiden och därmed ställs 

högst i hierarkin. Under Bergmans observationer av ensemblelektioner hamnar tjejerna 

längst ner i hierarkin då de går in i en normativ femininitet. Bergman skriver att tjejerna 

som gör så under ensemblelektionerna inte gjort det i så stor utsträckning vid andra 

observationer. Att tjejerna drar sig tillbaka kan bero på att rockmusik är en maskulin 

genre enligt Björck (2011 s. 190) och Bergman (2009 s. 141–142). Då tjejerna kan ha 

svårt att förhålla sig till rollen som ”rockmusiker” benämner de sig istället som 

omusikaliska och dåliga.  

 

I en brittisk studie gjord av två forskare har förskolebarn lyssnat och tittat på instrument 

och sedan kopplat dem till manligt eller kvinnligt. Forskarna använde sig av Jazz som 

maskulin genre och ”klassisk musik” som feminin genre (Marshall, Shibazaki, 2013). 

Även Borgström Källén (2014) pekar på att Jazz precis som rock är en maskulin genre. 

Barn som endast är tre år gamla bekräftar rådande normer både när det gäller genre och 

instrumentval. Pojkar väljer trummor och gitarr medan flickor väljer klarinett och flöjt 
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(Marshall, Shibazaki, 2013). Intressant här är att barnen har med sig föreställningar om 

manligt och kvinnligt innan de kommer in i skolans värld (Bergman, 2009). 

 

2.2 Tjejer tar mindre utrymme än killar i musikundervisningen 
Carina Borgström Källén (2014) har gjort en etnografisk studie på gymnasieskolor som 

kompletteras med en dekonstruktivt inspirerad metod som innebär att forskaren gör 

djupanalyser i sitt material. Borgström Källéns studie blandar observationer, formella 

och informella intervjuer samt registerdata. 71 elever utspridda på åtta grupper deltog i 

studien. Vid ensemblespel tar tjejer mycket mindre ljudande utrymme än vad killar gör. 

Detta syns även i finska skolans undervisning där killar fysiskt kan röra sig mer än tjejer 

utan att bli tillsagda (Gordon, 2006 s. 1,6). Borgström Källéns studie (2014 s. 147–149) 

visar på flera andra sätt att tjejer tar mindre utrymme. Det visar sig i att tjejer har ett mer 

återhållet kroppsspråk och att de kvinnliga elgitarrister som observerats har fått vara 

kompgitarrister medan de manliga gitarristerna har varit sologitarrister. Vid 

musicerande utanför lektionstillfällen deltar inga tjejer alls under det året Borgström 

Källéns studie pågick.  

 

När det gäller komposition och musikproduktion tar killar den dominanta rollen på både 

tekniskt och musikaliskt plan. Tjejerna i observationen använder ett antal olika 

strategier för att klara kursen. Antingen arbetar de tillsammans med en av killarna i 

klassen, assisteras av en av killarna eller arbetar själva i ett enklare 

musikproduktionsprogram. I de fall eleverna bildar grupper med en tjej och en kille tar 

killen ansvar för den tekniska delen medan tjejen tar hand om att skriva text, melodi och 

harmonik. Borgström diskuterar huruvida denna skillnad beror på genus eller att 

killarna i gruppen har större färdighet och intresse inom musikteknik. Vad som talar för 

att genus är styrande är att killarna ägnar sig åt väldigt mycket problemlösning och att 

de räknar med att ”nätverket” av killar tillsammans löser problem som uppstår 

(Borgström Källén, 2014 s. 176–178). 

 

Borgström Källén skriver att Renässans-ensemblen hon observerat har en omvänd 

könsmaktsordning då tjejerna är mest ljudstarka, killarna sjunger mer än tjejerna och där 

en tjej är autodidakt och har elgitarr som huvudinstrument. Att könsmönstren är 

omvända kan bero på att eleverna inte har haft kontakt med musiken eller instrumenten 



  

 

7 

tidigare. Detta gör att sociala konstruktioner inte har kopplats till musiken de spelar 

(Borgström Källén, 2014 s. 244–246). 

 

Dessa upptäckter är intressanta för att de visar på att värdegrundens krav om att 

motverka traditionella könsmönster inte har gett fullgott resultat. Att elever tar olika 

mycket plats baserat på kön strider mot Skolverkets (2011) krav om arbete med 

traditionella könsmönster. 

 

2.3 Implementering av värdegrund i undervisningen 
Skolverket genomförde en undersökning av hur värdegrundsarbetet går till i svenska 

grundskolor. I tjugoåtta av de trettionio deltagande skolorna genomfördes specifika 

värdegrundslektioner. Dessa har dock visat sig vara kontraproduktiva när det gäller 

bland annat mobbning. Anledningarna till att värdegrundslektionerna inte fick önskad 

effekt var att lärare inte hade kompetens i ämnet, att elever inte såg ämnet som seriöst 

och att lärarna inte hade förståelse för elevernas interrelationer. Många elever hade 

hellre sett ett pågående värdegrundsarbete inom alla ämnen istället för specifika 

värdegrundslektioner. Eleverna beskrev även att de önskade att lärarna hade varit mer 

intresserade och aktiva i deras sociala interaktioner (Söderström, 2013, s. 30, 36–37, 

42–46). 

 

I Storbritannien visste hälften av alla eleverna inte vad ”citizenship education” var eller 

kunde inte säga något de lärt sig inom ämnet (Bell, 2005 refererad i Pike, 2007 s. 222). 

Citizenship education kan liknas vid svenska skolans värdegrund (National curriculum, 

2013; Skolverket, 2011) och är därför intressant för min studie. Den stora skillnaden är 

att citizenship education i Storbritannien är ett obligatoriskt ämne men som även ska 

implementeras i andra skolämnen. Pike (2007 s. 222–226) menar att det finns ett stort 

implementeringsproblem men att det kan bero på att eleverna tar del av undervisningen 

”osynligt” eller ”undermedvetet”. Detta kan vara en anledning till det negativa resultatet 

att så få visste vad citizenship education var. Vidare diskuterar Pike att det bästa för 

eleverna är ett ämnesöverskridande värdegrundsarbete snarare än att bara ett ämne rör 

värdegrund/citizenship education. Det ämnesöverskridande arbetet är dock svårare för 

lärarna eftersom det kräver bredare kompetens och mer planeringstid.  
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Enligt Pike (2007 s. 224) ligger det väldigt nära till hands att i estetiska ämnen integrera 

värdegrunden eftersom kultur och konst ofta kan kopplas till politik, samhälleliga 

fenomen och sociala samspel. Trots detta är citizenship education inte synligt i de 

ämnena i Storbritannien (Pike, 2007 s. 224). Många andra ämnen som till exempel 

engelska har en stark värdegrundsanknytning genom sina debatter rörande bland annat 

abort, dödsstraff och genmanipulering. Pike menar att det är bra att värdegrundsarbetet 

blir tydligt i vissa ämnen men att det är viktigt att eleverna ser alla ämnen som relevanta 

i sitt ”medborgarskapande” (Pike, 2007 s. 225–226). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen jag har tagit del av visar att tjejer tar mindre ljudande och fysiskt utrymme 

i musikundervisningen samt att genre- och instrumentval har ett samband med kön. 

Detta är ett stort problem som kan sättas i direkt konflikt med Skolverkets (2011) krav 

om att elever ska få utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. Denna vetskap blev till stor hjälp vid utformandet av intervjufrågorna. 

 

Vidare visar forskningen jag har läst att det finns implementeringsproblem i både 

Sverige och Storbritannien. Av den anledningen har jag frågat musiklärarna om deras 

värdegrundsarbete och vad de ser för eventuella implementeringsproblem. Svaren jag 

fick in kompletterar i vissa avseenden den tidigare forskningen men framförallt tillför de 

nya aspekter. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Socialkonstruktivism 
”...social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig 

interaktion och kollektivt handlande” (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Inom socialkonstruktivismen anses kunskap och värden skapas i språkligt samspel 

mellan människor. Det är genom det språkliga samspelet vi konstruerar oss själva och 

vår världssyn. Det finns ingen absolut ”sanning” då vi språkligt uppfinner och sorterar 

olika fenomen (Thomassen, 2007 s. 205–207). Thomassen (2007) diskuterar vidare att 

det finns splittringar i hur man kan koppla konstruktioner till verkligheten. Thomassen 

menar att något som är konstruerat är lika verkligt som något som skulle vara ”absolut”. 

Detta eftersom vi inte kan konstruera hur som helst, det är en samhällelig process. Våra 

konstruktioner är inte helt subjektiva då vårt språk och våra handlingar formar 

konstruktionerna samtidigt som konstruktionerna formar vårt språk och våra handlingar. 

Med hjälp av socialkonstruktivismen kan vi tydliggöra, avgränsa, sortera och 

framförallt öka vår medvetenhet kring samhälleliga fenomen (Thomassen, 2007 s. 205–

207). 

 

3.2 Genusperspektiv 

Eftersom traditionella könsmönster är huvudämnet för denna studie är det intressant att 

se hur genus konstrueras. Judith Butler är professor i litteraturvetenskap och retorik vid 

University of California. Butler är känd inom queerteori och genusvetenskap. Vidare 

har hon skapat begreppet ”den heterosexuella matrisen” som jag senare behandlar. 

Butler har ofta skapat debatt i feministiska rörelser, inte minst under nittiotalet. 

 

Judith Butler (1999 s. 11–15) menar att vårt biologiska kön och vårt genus inte skulle 

behöva vara beroende av varandra utan att en i olika situationer kan iklä sig olika genus. 

Butler förtydligar detta genom att skriva att det finns två grundläggande sätt att se på 

genus. Antingen så ÄR man ett genus vilket då pekar på att genus är absolut eller också 

HAR man ett genus vilket pekar på att genus är konstruerad. Butler skriver att individer 

HAR genus och att genus är en social konstruktion som kan variera för varje människa 

och från situation till situation. 



  

 

10 

 

Att det finns en tydlig norm kring vad som är manligt/maskulinitet och 

kvinnligt/femininitet beror på maktutövning som skett genom historien och som 

fortsätter idag. Butler tar avstånd från att feminism har kvinnan som självklart subjekt 

då det gör kvinnor till en homogen grupp vilket bara leder till negativ reproduktion av 

genus (Butler, 2005 s. 9–10). 

 

3.2.1 Diskursanalys ur ett genusperspektiv 

I boken Diskursanalys som teori och metod (2000 s. 7) av Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips beskriver de ordet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Genom olika diskurser bidrar människor till 

både reproduktion och förändring av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 

16). 

 

I boken Gender Trouble (1999 s. 33–44) beskriver Butler med referenser till Monique 

Wittig att språket har använts för att underordna och exkludera kvinnor. I Könet brinner 

(2005, s. 230–233) tar Butler upp att homosexuella och homosexualitet i många 

hegemoniska diskurser framställs som avvikande och betraktas som en sjukdom. I båda 

fallen konstrueras delar av den sociala verkligheten för kvinnor och homosexuella 

enbart med språk som bärare. Att applicera denna teoretiska ansats på musiklärarnas 

språkbruk kan uppmärksamma eventuella generaliseringar som visar sig i formuleringar 

och ordval. Vidare är denna teoretiska ansats positiv då den är specificerad på 

kombinationen genus och språkbruk. 

 

3.3 Den heterosexuella matrisen 
För att definiera vad som är socialt accepterat och inte skapade Butler begreppet ”den 

heterosexuella matrisen”. Enligt matrisen är det normalt att vara heterosexuell man eller 

heterosexuell kvinna. Både könstillhörigheten och den sexuella läggningen är socialt 

sett obligatorisk. Den heterosexuella matrisen är negativ i den mån att den är onaturlig 

eftersom den ständigt måste upprätthållas med stödåtgärder som lagstiftning och social 

utfrysning eller socialt osynliggörande. Vidare inskränker den på människors frihet då 

den kräver att alla tillsätter sig ett genus med heterosexuell läggning om individen vill 

bli socialt godkänd/normal (Butler, 2005 s. 9–11). 
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Inom den heterosexuella matrisen förväntas människor följa en heteronorm som är 

hierarkisk. Den beskrivs av Butler såhär: ”Feminin = kvinnlig = kvinna” och ”maskulin 

= manlig = man”. Denna heteronormavitet förstärker maktförhållandet genom att kvinna 

och man betraktas som varandras motsatser och människor är dessutom tvungna att vara 

det ena eller det andra. Att detta är en social konstruktion kan vi se genom att det 

används och har använts makt för att bevara den. (Butler, 2005 s. 9–11). 

 

Om en är homo- eller bisexuell och därmed faller utanför heteronormativiteten kan den 

personen straffas med våld och fängelse i vissa länder. I andra länder kan personen bli 

drabbad av marginalisering, osynliggörande och homofobi. Detta beror på en patriarkal 

könsmaktordning vilken tydligt vill skilja kvinnor och män åt. Butler kallar denna 

konstruktion för binär könsuppfattning (Butler, 2005 s. 9–11). 
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4 Metod 
Denna studie syftar till att ta reda på vad lärare säger om traditionella könsmönster och 

om/hur de arbetar för att motverka dessa. För att få reda på detta har tre stycken 

kvalitativa intervjuer genomförts. Enligt Kvale och Brinkman (2009 s. 129–130) 

behöver man intervjua tillräckligt många för att få svar på sina frågor. Önskvärt i detta 

fall hade varit att intervjua utifrån slumpat urval tills mättnad uppnås. Mättnad innebär 

att ingen ny information tillkommer studien utan bara svar som liknar de som redan 

finns (Kvale, Brinkman, 2009 s. 129–130). Eftersom både tiden och ekonomin är 

begränsad bedömer jag att tre intervjupersoner är ett rimligt antal. Ett litet antal 

intervjuer som är väl förberedda och omsorgsfullt analyserade är enligt Kvale och 

Brinkman (2009 s. 130) en bättre tidsanvändning än ett stort antal mindre noggrant 

genomförda intervjuer. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2013. s. 40) är det inte viktigt att exakt kategorisera 

huruvida man gör en semistrukturerad eller strukturerad intervju. Det viktiga är att 

förklara hur intervjuerna är genomförda och att motivera sina val. För att ändå göra en 

mindre kategorisering har tre semistrukturerade intervjuer genomförts för att på det 

viset få in lärares åsikter samt utvecklade beskrivningar kring berörda frågor. Med 

semistrukturerade intervjuer menar jag att en intervjuguide används (se bilaga B) men 

att intervjuaren ställer dels följdfrågor som inte är förberedda samt avslutar med en stor 

övergripande fråga som formuleras under intervjuns gång.  

 

En alternativ metod hade varit klassrumsobservationer men vid en sådan hade det varit 

omöjligt att få reda på vilka könsmönster läraren ser. Enbart hur läraren handlar hade 

kunnat observeras, inte varför. Ett annat alternativ hade varit att genomföra en enkät-

studie men vid en sådan hade inte så djupa svar om lärares upplevelser kunnat samlas in 

och det hade inte heller varit möjligt att ställa anpassade följdfrågor. Ett tredje alternativ 

inom ramen för intervjustudie hade varit att genomföra gruppintervjuer men detta valde 

jag bort då jag inte har några tidigare erfarenheter av att genomföra eller transkribera 

intervjuer. Därför fann jag det lämpligare att fokusera på en person åt gången. 

 

4.1 Urval 

När jag gjorde mitt urval var min yttre gräns musiklärare i grundskolan. Jag begränsade 

mig sedan till musiklärare i högstadiet och till att alla jag intervjuade skulle undervisa 
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eller de senaste åren ha undervisat i musik för den åldersgruppen. Vidare har jag inte 

haft någon tidigare kontakt med intervjuade lärare. Detta för att undvika att det ska 

finnas implicit kunskap mellan mig och den jag intervjuar som inte kommer fram i 

intervjun. Dessutom har intervjuaren redan en uppfattning om den intervjuade vilket gör 

objektivitetsuppgiften svårare (Kvale, Brinkman, 2009 s. 40). Utifrån ovanstående krav 

har ett bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval gjorts. Bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren gör sitt urval utifrån personer som går lätt att få kontakt med och 

som ofta inte kräver någon längre resa. Nackdelen med denna typ av urval är att det inte 

går att generalisera sitt resultat (Bryman, 2011 s. 194–195) men eftersom jag enbart har 

genomfört ett fåtal kvalitativa intervjuer hade det ändå inte varit möjligt. Snöbollsurval 

kallas även kedjeurval och är en undergren av bekvämlighetsurval som innebär att 

forskaren frågar personer som faller inom målgruppen om de känner andra som skulle 

kunna medverka i studien (Bryman, 2011 s. 196–197). 

 

Jag tog kontakt med mina intervjupersoner via telefon för att på ett effektivt och snabbt 

sätt kunna förklara vad för typ av studie de hade möjlighet medverka i samt boka tid 

och plats för intervjun. Intervjupersonerna fick i så stor utsträckning som möjligt välja 

och jag anpassa mig. Detta för att läraren ska få så liten belastning av att delta som 

möjligt.  

 

4.2 Utformande av intervjuguide 

Tanken vid utformandet av intervjufrågorna var att de skulle besvara 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna fick brytas ned i flera intervjufrågor för att inte 

bli för breda(se bilaga B). Det är viktigt att vara noggrann med att mina intervjufrågor: 

 Inte är ledande för att öppna upp för vilken typ av svar som helst 

 Är enkla och tydliga 

 Har en fortsättningsfråga formulerad 

 Är sorterade efter Kvale och Brinkmans (2009, s. 149) ”vad?”, ”hur?” och 

”varför?” i den ordningen. Detta för att framkalla spontana svar. Författarna 

skriver att intervjuaren bör spara majoriteten av sina ”varför?”-frågor till slutet 

av intervjun av just denna anledning. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009 s. 150–151) finns det en mängd olika typer av 

intervjufrågor. För varje forskningsfråga gjordes ett antal inledande frågor, följda av 
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uppföljande frågor som sedan uppföljdes med sonderande eller specificerande frågor 

beroende på vilka svar som gavs. Även tolkande frågor som exemplifieras med ”Du 

menar alltså...” är till hjälp för att skapa tydlighet och undvika missförstånd. Kvale och 

Brinkman (2009 s. 150–151) skriver att intervjuaren under intervjun ska försöka arbeta 

mot forskningsfrågorna och den eventuella hypotesen hela tiden. Genom att få 

intervjusvaren att bli entydiga och tydligt knutna till projektets syfte kommer intervjun 

bli lättare att analysera. Eftersom jag inte tidigare gjort intervjuer försökte jag fokusera 

på att inte vara mer ledande än nödvändigt när jag ställde mina tolkande frågor. 

 

Intervjuer tangerade flera olika intervjuvariationer som tas upp av Kvale och Brinkman 

(2009 s. 167–173). Begreppsintervju eftersom frågorna berör vad som är traditionella 

könsmönster för läraren. Narrativ intervju eftersom det frågades efter situationer då 

läraren sett och eventuellt motverkat traditionella könsmönster. Intervjuerna var 

åtminstone vid analysstadiet diskursiva då jag uppmärksammade eventuella ordval och 

språkliga generaliseringar som läraren gjorde. 

 

4.3 Insamling och analys av material 

De tre intervjuerna började alla med en liten rundvandring i den aktuella skolans 

musiksalar. Efter det påbörjades intervjun i ett rum som läraren visade till. Två av 

intervjuerna spelades in med en Zoom H1:a som har två mikrofoner vilket gjorde att jag 

hörde både mig själv och läraren mycket tydligt. Den tredje intervjun spelades in i 

Logic med den inbyggda mikrofonen på en Macbook Air. Denna inspelning blev 

svårare att transkribera på grund av störande ljud från andra lärare i kombination med 

att mikrofonen var betydligt sämre. De störande ljuden åtgärdades i största möjliga mån 

med hjälp av equaliser och kompressor. 

 

Vid överföring från talspråk till skriftspråk finns det stora problem eftersom en 

transkribering bygger på tolkningar och prioriteringar. En utskriven intervju kan 

beskrivas som en utarmad avkontextualiserad återgivning av ett intervjusamtal (Kvale, 

Brinkman 2009 s. 193–194). Vid transkribering har programmet oTranscribe använts. I 

det programmet kan användaren sakta ned inspelningen. Jag kunde spola och pausa med 

hjälp av tangenterna Esc, F1 och F2 och slapp därför släppa tangentbordet när jag skrev 

i den inbyggda ordbehandlaren. Vid transkriberingen har jag valt att plocka bort 

påbörjade meningar som inte leder någonstans. Detta för att muntligt och skriftligt språk 
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har olika regler och en transkribering där alla ljud och stavelser skrivs ut lätt kan 

upplevas som osammanhängande (Kvale, Brinkman 2009 s. 193–194). Jag har inte 

heller tagit med hostningar eller stamningar. Jag har däremot tagit med skratt för att de 

visar en underliggande innebörd, till exempel ironi som kan bli lättare att se med den 

informationen. 

 

När intervjun är färdigtranskriberad är det inte ovanligt att den transkriberade intervjun 

blir studiens empiriska material och att den inspelade intervjun faller bort (Kvale, 

Brinkman 2009). För att motverka detta har jag lyssnat på intervjuerna även vid 

analysmomentet dels för att kontrollera min transkribering men även för att 

uppmärksamma några av de nyanser som gått förlorade i transkriberingen. 

 

Vid analysmomentet ströks först allt som har med traditionella könsmönster, 

värdegrund eller som på annat sätt kan kopplas till studiens syfte under. Detta gjordes 

först med blyerts i alla intervjuer. Sedan delades alla svar och påståenden in i fem 

kategorier som markerades med olika färger för att sortera innehållet för att göra 

intervjuerna mer överskådliga. Färgkodsystemet kom även till hjälp för att hitta 

samband och skillnader mellan musiklärarnas uttalanden. Dessa var de olika 

kategorierna: 

1. Generaliseringar, förväntningar och starka uttalanden. Till exempel: ”Killar tar 

för sig lite mer”, ”Tjejerna är lite mognare på nåt sätt.”, ”Tjejer på sitt sätt och 

killar på sitt sätt... dra ner byxorna och titta så ser man skillnaden.”  

2. Medvetenhet, synliggörande och/eller uppfattning om traditionella könsmönster. 

Till exempel: ”Att det är töntigt att sjunga, det tror jag inte finns längre, bland 

killar.”, ”Sociala mönster som går igen i alla sammanhang.” 

3. Hur läraren arbetar med traditionella könsmönster och värdegrunden i praktiken. 

Till exempel: ”Jag försöker alltid planera med den medvetenheten... att inte ha 

några förväntningar varken åt det ena eller det andra hållet.”, ”Att man kan 

inspirera, alltså försöka få tjejer att göra sånt som till exempel elgitarr, trumma 

och bas.”  

4. Implementeringsproblem. Till exempel: ”Det är faktiskt så att det är fullt show 

att hålla lektion” 
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5. Lärarens upplevelser/observationer. Till exempel: ”Det är minst lika många 

tjejer som spelar trummor och elbas och elgitarr här.”, ”Man ska vara jäkligt tuff 

om man ska räknas.”. 

 

4.4 Etiska överväganden 
Vid en intervjustudie förkommer etiska problem under alla forskningsstadier. Jag går 

nedan genom vilka etiska överväganden som gjorts för varje del i studien. Gemensamt 

för alla delar är att de medverkandes identitet skall hållas så konfidentiell som möjligt. 

Detta har gjorts genom att de intervjuades namn och arbetsort har anonymiserats. 

 

Vid planeringen måste forskaren få intervjupersonernas informerade samtycke vilket jag 

har fått via ett informationsbrev (se bilaga A) som mailades till intervjupersonen 

och/eller överlämnades vid intervjutillfället. Dessutom måste forskaren väga eventuella 

negativa konsekvenser av studien mot dess nytta (Kvale, Brinkman, 2009 s. 77–79). 

Nackdelarna med att genomföra min studie är att jag kommer reproducera traditionella 

könsmönster genom att hantera dem. Samtidigt vägs detta upp av att traditionella 

könsmönster kommer medvetandegöras därigenom potentiellt motverkas.  

 

Vid intervjusituationen måste forskaren ta hänsyn till att intervjupersonens 

självuppfattning kan förändras samt att personen kan känna stress under intervjun 

(Kvale, Brinkman, 2009 s. 77–79). För att motverka stress försökte jag skapa en lugn, 

trevlig och bekräftande atmosfär under intervjun. Jag ställde följdfrågor men utan att 

vara ifrågasättande. Intervjupersonens självuppfattning kan ändras då mina 

intervjufrågor kan ställa krav på reflektion över personens handlande i sitt undervisande. 

Detta måste ses som något positivt eftersom det troliga är att undervisningen förbättras 

av reflektion. 

 

Vid utskrift och analys måste hänsyn tas till att det är skillnad på skriv- och talspråk för 

att den intervjuade inte ska känna sig felciterad. Vidare får inte de intervjuades ord 

förvrängas vid transkriberingen. Om jag hör att personen med stor sannolikhet är ironisk 

ska jag inte citera utan att skriva med att ”intervjupersonen låter ironisk”. Enligt Kvale 

och Brinkman (2009 s. 79) behöver forskaren inte vara främmande för att låta 

intervjupersonen förklara hur deras svar kan tolkas. Denna uppföljning har inte behövts 

då intervjufrågarna var tydliga och följdes upp under intervjun. 
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Vid rapportering ska hänsyn tas till vilka konsekvenser den publicerade studien kan få 

för de inblandade och återigen väga eventuella fördelar mot eventuella risker med att 

publicera studien (Kvale, Brinkman, 2009 s. 79). Här handlar det om att visa respekt 

mot sina intervjupersoner, detta gör jag genom att vara välgrundad i min analys av 

intervjuerna samt att jag använder värdeneutrala formuleringar i så stor utsträckning 

som möjligt. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inom kvantitativ forskning förekommer aspekterna reliabilitet (tillförlitlighet), 

replikation och validitet. Reliabilitet handlar inom kvantitativ forskning om huruvida 

resultatet skulle bli detsamma om någon genomförde samma studie en gång till. 

Replikation innebär att en undersökning måste vara så tydligt beskriven att det är 

möjligt att genomföra den igen. Validitet handlar om huruvida forskaren mäter på rätt 

sätt och rätt sak för att få reda på det den vill. Inom kvalitativ forskning förekommer 

samma begrepp men de har inte längre sitt fokus på mätbara ting. Reliabilitet och 

replikation har nu slagits ihop och har sitt fokus på studiens noggrannhet och tydlighet 

eftersom det i regel inte är möjligt att reproducera en kvalitativ studie (Bryman, 2011 s. 

49–51, 160–163, 351–352).  

 

I denna studie redovisas källor till alla påståenden och förhoppningsvis ges läsaren en 

tydlig bild av hur intervjuerna genomförts och hur de har analyserats. Det som kan 

begränsa reliabiliteten är min brist på erfarenhet av intervjuande och forskande.  

 

Validiteten delas upp i intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om 

huruvida forskaren applicerar en rimlig teori på sitt material och den externa handlar om 

huruvida forskaren kan överföra studien till ett annat sammanhang det vill säga 

generaliseras (Bryman, 2011 s. 352). För att få den inre validiteten så stark som möjligt 

i denna studie har jag använt genusteori som är väl beprövat vid undersökande av 

traditionella könsmönster. Generaliserbarheten är obefintlig då endast tre lärare 

intervjuas och alla är valda genom ett bekvämlighetsurval. 
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5 Resultat och analys 
Skolorna jag intervjuade på hade stora musiksalar med mycket utrustning. De hade även 

tillgång till mindre rum. Intervjuerna genomfördes med samma intervjuguide och i 

liknande miljöer. Detta gör att intervjusituationen bör ses som likvärdig för alla tre 

lärarna. 

 

Nedan presenteras och jämförs utdrag ur mina tre intervjuer. Jag har valt att ge mina 

intervjupersoner fabricerade och könsneutrala namn. Intervjuperson ett kallas för Ulla-

Niklas och har jobbat som musiklärare för högstadiet i åtta år. Intervjuperson två kallas 

för Karl-Louise och har jobbat som musiklärare för högstadiet i tio år. Intervjuperson tre 

kallas för Sven-Inger och har jobbat som musiklärare i fyrtio år och har undervisat 

årskurserna fyra till nio. 

 

5.1 Lärarnas syn på vad traditionella könsmönster är. 
Den första frågan som ställdes efter att uppvärmningsfrågorna avslutats var ”Vad tycker 

du är traditionella könsmönster?”. Nedan följer vad de tre lärarna svarade på frågan: 

Sven-Inger: Ja du, traditionella könsmönster. Det räcker med att titta på 

musikhistorien så ser du en mansgrisig värld och den är ju inte mycket att 

göra åt. Hur gärna man än vill, man kan ju inte skriva om musikhistorien 

för att den ska passa den politiska agendan för dagen. Det är ju bara 

faktum att tittar man bland tonsättare så är det ju. Det är ju män. Det kan 

man ju inte i efterhand försöka konstla till. Tittar du på gammal 

Rock’n’roll, det är ju gubbar där med. Sen finns det ju en och annan 

kvinna. 

Karl-Louise: Hmm. Musikämnet kan ju vara så att det har funnits endel... 

Man försöker vara medveten om att det genom tiderna har funnits mycket 

så, manligt och kvinnligt. Att tjejerna ofta förväntas göra sånt som inte 

låter så mycket, lite finstämdare spel. Killarna har kanske förväntats att 

spela högljutt, sjunga starkt, kanske inte sjunga så mycket. Kör har kanske 

inte varit något som killar har ägnat sig åt lika mycket som tjejer i 

högstadiet traditionellt sett. Det finns en hel del där just inom musikämnet 

som har varit normen. 

Intervjuaren: Just det. Varför tror du att det är så? 
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Karl-Louise: Det är nånting som har befästs under väldigt lång tid. Jag 

vet inte egentligen. Jag tycker att det är lite galet. Det är väl så som 

samhället har varit. Förväntningar på tjejer och killar har varit olika. 

Musikämnet har formats utifrån hur förväntningar på killar och tjejer har 

varit i allmänhet i samhället. 

Ulla-Niklas börjar med att säga att traditionella könsmönster brukar beskrivas som att 

killarna låter mer och spelar trummor eller bas medan tjejerna gärna sjunger och spelar 

keyboard. Ulla-Niklas beskriver sedan sitt sätt att se det: 

Ulla-Niklas: Jag må vara gammal, men jag är modern i ett sätt och det är 

väl det att jag. Jag ser inte dom [eleverna] som tjejer och killar så mycket 

egentligen. Jag ser dom inte som elever heller. Jag ser dom som 

människor. För mig så är det rätt så irrelevant vem som gör vad bland 

mäniskorna liksom. Sen vad som är ett inlärt beteende och vad jag 

uppfattar har jag svårt att svara på eftersom jag inte tänker på det sättet. 

Nej. Jag tycker nog att här under mina lektioner känns det jämställt. 

Både Sven-Inger och Karl-Louise väljer att börja med ett historiskt perspektiv där de 

båda anser att män har varit dominanta. Skillnaden är att det Karl-Louise säger tydligt 

går att härleda till en socialkonstruktivistisk syn då hen säger att traditionella 

könsmönster har ”befästs under lång tid” och pratar dessutom om att ”förväntningar 

påverkar” (Thomassen, 2007 s. 205–207). Sven-Inger säger att historien är absolut, att 

läraren inte bör skriva om den och att historien inte är mycket att göra åt. Enligt 

skolverket (2011, s. 9) ska eleverna lära sig att kritiskt granska fakta och därmed även 

kritiskt granska musikhistorien. 

 

Det Ulla-Niklas diskuterar går hand i hand med Butlers genusperspektiv i vilket hon 

menar att vårt genus inte behöver vara beroende av vårt fysiska kön. När Ulla-Niklas 

säger att hen ser eleverna som människor och inte pojkar och flickor tar hen avstånd 

från en binär könsuppfattning som den beskrivs av Butler (2005). Vidare diskuterar 

Ulla-Niklas att det idag finns fler än två parter när det gäller genus vilket hen inte 

upplever var fallet för tjugo år sedan. Detta säger Ulla-Niklas utan att värdeladda 

huruvida hen tycker att det är bra eller dåligt men vi kan även här se ett avståndstagande 

från den binära könsuppfattningen. 
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Ulla-Niklas: Jag ser dom inte så mycket som tjejer och killar, eller elever 

ens. Det är ju så generellt. Om vi tar en nia här så är det ju 31 individer 

 

 

Sven-Inger tar för givet att obalansförhållandet förväntas vara fördelat så att killarna tar 

för sig mer och att eventuella hjälpåtgärder ska verka för att få fram tjejer. Om läraren 

jobbar för att få fram killar så är det motsatsen till vad som förväntas. Denna ståndpunkt 

är implicit då varken läroplanen eller jag som intervjuare påtalat att lärare ska fokusera 

på att göra situationen bättre för tjejer. Nedan följer några exempel från intervjun på ett 

förgivettaget maktförhållande där killar förväntas vara dominanta: 

Sven-Inger: Vad det gäller musikutövandet så är det faktiskt så att man 

skulle vända på det. Det är killarna som skulle behöva aktiveras mer...  

Men annars upplever jag nog att de mest aktiva vi har, de är tjejer. Som 

jag sa innan, jag skulle vilja vända på det. Hur kan vi få med killarna, det 

är det vi behöver fundera på. 

Att Sven-Inger har detta synsätt beror på en könsmaktordning där kvinnan är 

underställd mannen enligt Butlers genusperspektiv (Butler, 2005 s. 9–10). 

 

Karl-Louise beskriver att det kring Lucia-högtiden ofta uppkommer diskussioner kring 

kön och genus inom lärarkollegiet. I diskussionerna tycker ena sidan att traditionella 

könsmönster är viktiga att bevara, en kvinnlig stjärngosse eller en manlig tärna är enligt 

dem otänkbar. Karl-Louise står på andra sidan och säger att det är vad eleven vill vara 

som ska styra och inte vad eleven förväntas vara. 

 

5.2 Traditionella könsmönster i den egna musikundervisningen 
Alla tre lärarna säger att de ser få traditionella könsmönster i sin undervisning, vidare 

har alla tre lärarna en varsin åsikt om vad som är traditionella könsmönster. Det är mot 

den egna relativt subjektiva uppfattningen de väger sin undervisning när jag ställer 

frågor. Ulla-Niklas och Karl-Louise upplever att ingen elev tar mer eller mindre plats 

beroende på kön. 
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Ulla-Niklas: Om jag nu ska motsäga mig själv med det här att "killarna 

spelar trummor och bas" så är det minst lika många tjejer som spelar 

trummor och bas och elgitarr här...  

Och vad det gäller sång så har vi en liten trend på skolan nu där det är 

många killar som sjunger. På musikprofilen också dessutom. Och det 

smittar av sig. Det där med att "det är töntigt att sjunga" tror jag inte finns 

längre, bland killar så... 

Intervjuaren: Märker du någon skillnad på hur det är att undervisa 

tjejgruppen eller killgruppen då? 

Ulla-Niklas: Det är klart att jag märker skillnad. Det gör jag ju, men det är 

mer fysiska skillnader. Det kan ju vara att tjejerna kanske i större 

utsträckning har längre naglar på vänsterhanden. När dom ska ta ackord så 

kan det bli lite knepigt. Det finns killar som har det också, men det är 

större andel tjejer och så... men rent annars så, motoriskt och hur dom lär 

sig spela och hur stilla det är där inne märker jag ingen större skillnad. Det 

kan ju vara skillnader men det tror jag inte beror på om de är killar eller 

tjejer för det kan växla. Vara skillnader på bägge håll så att säga. 

Här kan vi se att läraren uppmärksammar ett traditionellt könsmönster som är att ”killar 

inte sjunger”, Ulla-Niklas menar dock att detta är ett mönster som hen inte längre ser i 

sin undervisning. Samma sak gäller Karl-Louise som beskriver att könsfördelningen i 

skolans Luciatåg numera är jämn. Båda dessa upplevelser kan vi se genom Butlers 

genusperspektiv. Ett könsmönster kan ändras eftersom genus ”enbart” är en social och 

språklig konstruktion (Butler, 1999 s. 11–15; 2005 s. 9–15). 

 

Sven-Inger uttalar i likhet med de andra två lärarna att det finns en konstruktion som 

påverkar eleverna. 

Sven-Inger: Sång och spel, det är ju känslor. Och hantera känslor är 

svårare för killar. Det är bara ett tragiskt faktum. Och då har ju tjejerna en 

fördel att de ibland är lite vuxnare. Och har lättare för att hantera den 

sortens känslor. Då får dom en fördel.  

Intervjuare: Vad tror du det beror på att det är svårare än nånsin för 

killar? [Att hantera känslor som romantik och sentimentalitet] 
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Sven-Inger: Det beror på dom ideal man har idag som tonåring. De ideal 

man får media... Man ska vara krigare ska man helst vara. Om det ska vara 

riktigt bra. Och det får du ju från dataspelet. Det kan ju låta som att jag är 

helt negativt inställd till dataspel, och det är jag inte. 

Enligt Butler är ”hela samhällskollektivet” och därmed media medskapare till våra 

genus (Butler, 2005 s. 9–10) och vi kan genom den teorin förklara Sven-Ingers 

upplevelse. 

 

5.3 Traditionella könsmönster och sång 
Ulla-Niklas säger att hen inte tror att det anses töntigt för killar att sjunga längre utan att 

det snarare är häftigt. Sven-Inger ser motsatsen: 

Sven-Inger: Tjejerna har högre betyg. Dom vågar mer. Det beror inte på 

att dom kan mer, men dom vågar visa mer. För killar blir det svårare och 

svårare. Det är inte häftigt nog, inte ens att vara rocksångare idag. Man ska 

vara jäkligt tuff om man ska räknas. Hålla på med musik det är nästan lite, 

som dom säger, ursäkta uttrycket, "bögigt". 

Båda lärarna är medvetna om att det finns en uppfattning att det är ”töntigt” eller 

”bögigt” att sjunga och hålla på med musik. Dock tror Ulla-Niklas att elever inte har 

den synen längre samtidigt som Sven-Inger tydligt ser den trenden. Enligt den 

heterosexuella matrisen handlar detta om vad som är socialt accepterat och inte. 

Personer med manligt kön önskas och/eller förväntas göra det som är konstruerat som 

maskulint. Att sjunga eller vara homosexuell faller utanför maskuliniteten. Att använda 

”bögigt” som ett skällsord gör Sven-Ingers elever eftersom det inte är önskvärt att ha 

attribut som faller utanför den hegemoniska maskuliniteten (Butler, 1999; 2005). 

 

Karl-Louise säger att sång och kör är något som killar inte har ägnat sig åt lika mycket 

som tjejer i högstadiet traditionellt sett.  

Intervjuaren: Varför tror du att det är så? 

Karl-Louise: Det är någonting som har befästs under väldigt lång tid. Jag 

vet inte egentligen. Jag tycker att det är lite galet. Det är väl så som 

samhället har varit. Förväntningar på tjejer och killar har varit olika. 
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Musikämnet har formats utifrån hur förväntningar på killar och tjejer har 

varit i allmänhet i samhället. 

Detta visar tydligt att Karl-Louise ser ”hela samhällskollektivet” som medskapare till 

genus. Sven-Inger beskriver en liknande syn men där hen pekar på att det är media och 

datorspel som bidrar till ett skapa ett genus där killar inte ”vågar” sjunga.  

 

5.4 Hur lärarna arbetar för att motverka traditionella könsmönster 
Karl-Louise och Ulla-Niklas visar liknande men långt ifrån identiska arbetsmetoder för 

att motverka traditionella könsmönster. Båda talar om att se individer istället för kön. 

Vid en sökning på ordet ”individ*” ger Ulla-Niklas intervju fem träffar, Karl-Louises 

intervju tre träffar och Sven-Ingers ger noll träffar. Sven-Ingers åsikter och metoder 

skiljer sig ofta från Ulla-Niklas och Karl-Louises. Det kommer jag diskutera mer 

djupgående i min sammanfattande slutdiskussion. 

 

Nedan följer en sammanställning av varje lärares arbetsmetoder och praktiska tips 

utifrån intervjuerna. Jag kommer både citera och referera. För varje lärare följer även en 

del där jag kopplar vissa av deras metoder och tips till de teorier jag använder. 

 

5.4.1 Att se varje individ 

Ulla-Niklas: 

 ”Jag ser dom inte så mycket som tjejer och killar, eller elever ens. Det är ju så 

generellt. Om vi tar en nia här så är det ju 31 individer.” 

 ”Det gäller att se varje individ... Jag måste ju kunna läsa av vad dom vill göra, 

vad som bryter det traditionella könsmönstret hos dom”. Vidare säger Ulla-

Niklas att hen vid varje lektion ska gå runt och prata med varje elev i klassen 

och ge feedback på det som de gör genom beröm och reflektion. ”Det tar inte 

slut vid musiklektionen. Du möter en elev i korridoren du stannar upp och säger: 

Fasen vad bra jobbat på gitarren idag.” 

 Ulla-Niklas säger att motverkandet av traditionella könsmönster inte får bli 

ensidigt utan att läraren måste fånga upp alla människor, både killar och tjejer. 

”Hela tiden balans.” 

 

Precis som att Butler (2005, s. 9–10) tar avstånd från att kvinnan ska vara självklart 

subjekt för feminism tar både Ulla-Niklas och Sven-Inger avstånd från att läraren enbart 



  

 

24 

ska lyfta fram tjejer i sitt motverkande av traditionella könsmönster. Att se varje individ 

oberoende av kön är enligt Ulla-Niklas en av de viktigaste delarna för att motverka 

traditionella könsmönster. Att detta är en god metod för att motverka traditionella 

könsmönster kan bekräftas då den motsätter sig den binära könsuppfattningen från 

Butlers (2005, s. 9–10) heterosexuella matris. Den heterosexuella matrisen ser Butler 

som en av grundbultarna i bevarandet av traditionella könsmönster. 

 

Sven-Inger: 

 Vid det övergripande värdegrundsarbetet säger Sven-Inger att hen varje dag 

pratar med elever om något som berör värdegrunden, t.ex. demokratiuppdraget 

eller alla människors lika värde. Vidare säger Sven-Inger att det mesta i 

värdegrunden är sunt förnuft och att det är en del av vuxenrollen att förmedla 

den typen av värden. 

 

Karl-Louise:  

 Karl-Louise försöker alltid vara medveten om att inte ha några förväntningar 

utan att alla ska ha samma möjlighet oavsett om det är en kille eller en tjej. ”Vid 

Lucia har vi jobbat väldigt mycket för det, att vi vill att det ska vara en möjlighet 

för alla, och att det ska vara självklart att vi ska ha lika många killar som tjejer”. 

 ”Jag försöker att ta på mig mina genusglasögon så ofta jag kan, jag ifrågasätter 

mina egna val.”. Vidare säger Karl-Louise att det inte är någon större skillnad på 

killar och tjejer utan att varje individ är unik oberoende av kön. 

 

Karl-Louise visar genom sitt språk en viss inställning till traditionella könsmönster. 

Bland annat genom att använda ordet ”genusglasögon” och genom att säga att 

könsrollerna fortfarande idag är ”lite galna”. Karl-Louise beskriver dessutom att hen 

själv är präglad av könsmönster. Detta stämmer väl överrens med både 

socialkonstruktivismen och med Butlers genusperspektiv.  

 

5.4.2 Diskursiv analys av musiklärarnas metodbeskrivningar 

Ulla-Niklas: 

 ”Vad det gäller sång så har vi en liten trend på skolan nu där det är många killar 

som sjunger. På musikprofilen också dessutom och det smittar av sig.” 
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När Ulla-Niklas talar om att många killar sjunger på skolan finns en sublim och 

förmodligen medveten generalisering om att det inte är norm att ha många sjungande 

killar på ett högstadium. Språket är enligt Butler (1999, 33-44) en av de viktigaste 

bärarna för produktion och reproduktion av genus. När Karl-Louise berättar om en 

liknande situation berättar hen först att hen inte tror att det är vanligt att killar förväntas 

ägna sig åt sång och kör på ett högstadium. 

 

Sven-Inger: 

 ”Vi behöver ju inte jobba i klassrummet för att få fram flickorna, vi behöver 

jobba för att få fram pojkarna.” 

 ”Man kan ju tänka att man kanske uppmuntrar tjejerna till att våga sätta sig 

bakom trumsetet. Att man vågar koppla in en elektrisk gitarr. Annars kan jag 

inte se att vi... anstränger oss för att bevara stereotyperna.” 

 ”Det finns ju inte på kartan att man tycker att ’det här är speciellt för killar och 

det där för tjejer’ utan det är väl mer själva musikindustrin och musikhistorien 

som är den är.” 

 

Sven-Inger visar genom sitt språk att det finns en förväntning på att tjejerna är i 

underläge vid arbete med traditionella könsmönster. Detta visar Sven-Inger genom att 

säga saker som ”Jag skulle vilja vända på det. Hur kan vi få med killarna?” och ”... 

sammanhang där killarna tar för sig rent fysiskt.”. Enligt genusteorin är detta inte 

konstigt då det finns en könsmaktordning (Butler, 1999; 2005). Jag tolkar det som att 

Sven-Inger uppfattar och verkar ta denna könsmaktordning som implicit i läroplanens 

värdegrund.  

 

När Sven-Inger pratar om att hjälpa tjejer att våga spela vissa instrument kan det ses 

som en medvetenhet kring att vissa instrument har tilldelats genus och att läraren därför 

ska hjälpa tjejer att erövra killdominerad mark. Att Sven-Inger är medveten visas när 

hen säger att det inte finns några moment i musikundervisningen som ska behöva 

segregera könen.  

 

Sett diskursivt är ordvalet våga intressant. Ordet våga ger en implicit uppfattning om att 

det är något som kräver mod eller rentav är farligt. I Sven-Ingers intervju förekommer 

termerna ”våga” och ”vågar” sammanlagt nio gånger men det syftar ungefär lika ofta till 
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killar som till tjejer. I de andra intervjuerna förekommer de begreppen inte en enda 

gång. 

 

5.4.3 Uppdelning av klassen baserad på kön 

Ulla-Niklas delar vid en period under första året upp klassen i en killgrupp och en 

tjejgrupp för att undervisa i halvklass. Ena veckan med killgruppen först och andra 

veckan tvärtom. Att dela upp dem på detta vis är enligt läraren enbart en praktisk åtgärd 

för att hen ska hålla reda på vilken grupp som var inne först veckan innan eftersom man 

fortfarande kan se skillnad på killar och tjejer. Sven-Inger gör också en könsuppdelning 

på liknande vis men gör det istället spontant vid till exempel trumspelslektioner. Sven-

Inger beskriver aldrig varför en sådan uppdelning görs och säger: ”Sen om det är bra 

eller dåligt?”. 

 

Att dela upp klassen i killar för sig och tjejer för sig skulle kunna ses som en 

reproduktion av binär könsuppfattning (Butler, 2005 s. 9–10). Ulla-Niklas säger dock 

att det enbart är en praktisk handling för att enkelt dela klassen i två delar. Dessutom 

menar hen att det är enkelt att komma ihåg en sådan gruppindelning. Ulla-Niklas 

beskriver att människor som påtalar att det är fel eller farligt att göra en sådan 

uppdelning har ett ”större problem” än de som på ett medvetet sätt kan göra den 

uppdelningen. Om handlingen kopplas till Butlers (2005, s. 9–10) heterosexuella matris 

så ser jag en risk i att eleverna kanske inte har samma bild som läraren utan endast ser 

det som att de blir uppdelade efter biologiskt kön och får kanske därmed en starkare 

binär könsuppfattning. 

 

I motsats till både Sven-Inger och Ulla-Niklas försöker Karl-Louise undvika att dela in 

sina klasser i tjej- och killgrupp. Detta kan genom den heterosexuella matrisen (Butler, 

199; 2005) ses som positivt då det motverkar en binär könsuppfattning hos eleverna för 

att de inte blir skilda åt likt motsatser till varandra. Vidare säger Karl-Louise att det är 

viktigt med en jämn könsfördelning vilket bör vara gynnsamt på samma vis vad det 

gäller binär könsuppfattning då eleverna återigen får möjlighet att upptäcka att stor del 

av skillnaden mellan pojkar och flickor är en social konstruktion. 

 

5.4.4 Musikämnet och värdegrundsimplementering 

Karl-Louise: 
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Alla tre lärarna beskriver att musikämnet är väl lämpat för värdegrundsarbete. Detta 

gjorde att frågorna om det övergripande värdegrundsarbetet genererade få, korta och 

sakliga svar. Lärarna beskrev ett fåtal implementeringsproblem och motiverade sedan 

varför de tyckte att musikämnet är väl lämpat till värdegrundsarbete. 

 Karl-Louise säger att det är viktigt att visa eleverna att hen tänker på genus och 

att det ska vara en öppen diskussion i klassrummet. 

 ”Jag tycker att musiken är ett ganska bra ämne där man får jobba praktiskt med 

hur vi är mot varandra, och att alla ska få ta samma plats. Att alla behövs. Hela 

bandet behövs. Alla är lika viktiga. Jag tycker att musikämnet är ett jättebra 

ämne för att träna oss i att behandla varandra med respekt. Just därför att vi 

jobbar praktiskt och alla bidrar.” 

 

Karl-Louise arbetar i enighet med LGR11s värdegrundskrav om både kritiskt granskade 

och traditionella könsmönster i den mån att hen framhäver kritiskt granskning hos både 

sig själv och elever samt att hen för en öppen diskussion i klassrummet rörande 

traditionella könsmönster. 

 

Ulla-Niklas: 

 ”... jag tycker att man ska tala FÖR att jämna ut könsmönstren, istället för att 

motarbeta något, så arbetar man med nånting. Med sin egen ideologi, där man 

drar in det på rätt spår... Om de inte ens märker att vi jobbar för nånting, så tror 

jag att de får med sig det bättre än om de märker att man ska jobba mot 

nånting.” 

 Läraren beskriver att det finns miljontals värdegrunder men att man måste börja 

vid att utgå från vår lag. Vidare menar hen att det i olika musik finns olika 

värdegrunder som gör att ämnet är tacksamt för värdegrundsarbete.  

 

Ulla-Niklas visar här att hen anser att språket är viktigt för att konstruera och 

värdeladda. När Ulla-Niklas motsätter sig den ”negativa” formuleringen i värdegrunden 

visar det på kritisk granskning av densamma. Det visar även både medvetenhet om 

sociala konstruktioner samt ett kritiskt förhållningssätt till dem. 

 

Sven-Inger: 
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 Sven-Inger säger att det är viktigt att se den historiska aspekten av traditionella 

könsmönster och jämföra med idag för att visa att det ”går åt rätt håll”. 

 Sven-Inger beskriver att hen gör vad som är rimligt vid motverkande av 

traditionella könsmönster och säger att det är en stor arbetsbörda att bara hålla i 

musiklektionerna utan att räkna med värdegrundsarbetet. ”Ska jag vara riktigt 

ärlig så står jag kanske inte så mycket och tänker på könsroller när vi har en 

lektion. Mer än om det är i ett sådant sammanhang att killar tar för sig rent 

fysiskt.” 

 

Sven-Inger beskriver tre typer av implementeringsproblem rörande värdegrunden. 

1. Tidsbrist – Att hinna tänka på och arbeta med traditionella könsmönster tar tid 

som inte finns. 

2. Sven-Inger ser en ”övertro” från skolverkets sida på att man löser problem 

genom att skriva ned dem på papper. 

3. Åsiktskonflikt - Sven-Inger: Tjejer är på sitt sätt och killar är på sitt sätt. Det 

måste vara skillnad. Om inte annat så är det bara att dra ner byxorna och titta så 

ser man skillnaden. Så mina åsikter går inte alltid hand i hand med skolverkets 

men jag står för dom. 

Sven-Inger säger att hen inte propagerar för sina åsikter om könens olikhet men att 

dagens politiska agenda med ”hen” och genusneutralitet känns magstark. Samtidigt 

säger Sven-Inger att det säkert finns en god tanke bakom denna politiska agenda. 
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6 Sammanfattande slutdiskussion 
Denna del syftar till att på ett sammanfattande vis besvara mina forskningsfrågor. 

Svaren kommer jämföras med vad den tidigare forskningen säger. De sammanfattande 

svaren kommer även jämföra de olika lärarnas metoder och synsätt eftersom det i vissa 

aspekter är stor skillnad. Till sist kommer jag problematisera studiens resultat, beskriva 

dess yttre validitet och skriva vad jag tänker kring vidare forskning inom området. 

 

6.1  Ser musiklärarna traditionella könsmönster i sin undervisning? I 
så fall vilka? 
För att besvara frågan måste lärarna först förklara vad de anser är traditionella 

könsmönster. Gemensamt för alla intervjuade var deras syn på instrument och genus. 

De ansåg alla att flickor traditionellt sett inte förväntas spela trummor, bas och elgitarr 

samtidigt som pojkar inte förväntas sjunga. Denna uppfattning stämmer väl överens 

med vad Björck (2011), Bergman (2009) och Marshall & Shibazaki (2013) beskriver i 

sin forskning.  

 

En stor skillnad mellan lärarna visar sig dock i synen på pojkar och flickor. Ulla-Niklas 

säger att den enda skillnaden som är av intresse för musikundervisningen är att tjejerna 

ofta har längre naglar vilket kan försvåra vid gitarrspel och att killar har svårt att viska 

vilket gör att de tar lite mer ljudande utrymme än flickorna. Både Ulla-Niklas och Karl-

Louise säger att det är skillnad på individer oberoende av kön och att det är viktigt att 

inte ha förväntningar baserat på kön. Sven-Inger ställer sig på andra sidan och menar att 

det är både genetisk och konstruerad skillnad på killar och tjejer och att det är positivt. 

Sven-Inger säger att tjejer är mer mogna, att de vågar mer, att de har lättare att hantera 

kärlekskänslor och sentimentalitet. Vidare pratar Sven-Inger om Rock’n’roll som en 

historiskt sett maskulin genre vilket går i linje med Bergmans forskning (2009). Sven-

Inger säger samtidigt att hen inte ser på något musikmoment som genusbundet idag 

vilket jag ur ett perspektiv ser som en motsägelse. Även Bergman (2009) skriver att 

tjejer kan ha svårt att förhålla sig till rollen som rockmusiker då den är hegemoniskt 

maskulin. Jag anser att det är ett problem att lärarna har så olik syn på genus eftersom 

svenska skolan eftersträvar likvärdig bedömning, både inom skolan och mellan skolor 

(Skolverket, 2011 s. 8).  
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Alla tre lärarna säger att de ser få traditionella könsmönster i den egna undervisningen. I 

de fall lärarna har delat upp i tjej- och killgrupper och får frågor om vad som skiljer 

grupperna åt så svarar de att skillnaden är marginell och med största sannolikhet 

oberoende av kön. 

 

Två av de tre lärarna visar genom sitt språk att de ser skillnad på killar och tjejer. Ulla-

Niklas beskriver att det inte är någon större skillnad på hur pojkar och flickor lär sig 

spela rent motoriskt. Detta innebär att Ulla-Niklas ser en mindre skillnad på hur flickor 

och pojkar lär sig spela rent motoriskt. Ulla-Niklas kan också mena att den mindre 

skillnaden är individuell och inte har med genus eller kön att göra. När det gäller tjejer 

och rytminstrument beskriver hen det som att ”det är många som vill prova och testa”. 

Samma formulering förekommer inte när killar diskuteras. Sven-Inger säger att det 

finns flera skillnader men att de inte påverkar elevernas möjlighet att genomföra 

moment i musikundervisningen. Samtidigt säger Sven-Inger att det finns en förväntan 

på killar att de ska vara tuffa vilket gör att de inte vågar genomföra alla moment. Jag 

anser att anledningen till att de inte ”vågar” detta är för att de inte vill hamna utanför 

den hegemoniska maskuliniteten som beskrivs i Butlers (1999; 2005) genusperspektiv 

och heterosexuella matris.  

 

6.2 Vilka metoder använder lärarna för att motverka traditionella 
könsmönster? 

Både Karl-Louise och Ulla-Niklas använder sig av ett ”se individer, inte kön”-tänk för 

att motverka traditionella könsmönster. Skillnaden mellan de två är dock att Karl-

Louise beskriver att hen själv är präglad av traditionella könsmönster och försöker 

därför ifrågasätta sina egna beslut och använda sina ”genus-glasögon” så ofta som 

möjligt. Karl-Louise förespråkar öppen dialog om genus medan Ulla-Niklas tror att 

läraren ska fånga upp och motverka traditionella könsmönster utan att eleverna märker 

det för bästa effekt. Enligt Pike (2007) är det väldigt svårt att undersöka effekter av 

värdegrundsarbete som sker utan att eleverna är medvetna om det. Detta behöver dock 

inte betyda att osynligt värdegrundsarbete är värdelöst. 

 

Sven-Inger säger att hen motverkar traditionella könsmönster genom att uppmuntra 

tjejer till att spela trummor och elgitarr. Den här typen av formuleringar kan vara 

reproducerande av negativt genus som påverkar elevernas instrumentval. Detta kan ses i 
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Borgström Källéns (2014 s. 244–246) observation och reflektion kring renässans-

ensemble i vilken hon beskriver att när det inte finns några sociala konstruktioner 

rörande kön och instrument som eleverna känner till väljer de mer fritt och utrymmet 

fördelas inte enligt samma könshierarki.  

 

Sven-Inger anser att det historiska perspektivet är viktigt i arbetet med motverkande av 

traditionella könsmönster. Hen menar att läraren kan påvisa att det går åt ett mer 

jämställt håll eftersom vi aldrig haft så många kvinnliga utövare som vi har idag. En 

fara jag ser med att Sven-Inger tar upp den historiska aspekten är att hen ser historien 

som mansdominerad utan att ifrågasätta vem som skrivit historien och vilka politiska 

maktförhållanden och könsmaktsordningar som rådigt vid dessa tidpunkter. 

 

6.3 Hur ser lärarna på värdegrundsarbete i musikämnet? 
I enighet med Pikes studie (2007) anser alla tre lärarna att musikämnet är väl lämpat för 

att implementera värdegrunden. Ulla-Niklas säger att musik nästan alltid kommer från 

en värdegrund, bra eller dålig och att detta kan öppna upp för givande diskussioner. 

Karl-Louise säger att eleverna lär sig att alla är lika viktiga, inte minst vid ensemblespel. 

När eleverna jobbar praktiskt tillsammans måste eleverna visa varandra respekt. Sven-

Inger säger att värdegrundsarbetet varje dag pågår genom olika diskussioner med elever. 

Vidare säger både Sven-Inger och Ulla-Niklas att det mesta som står i värdegrunden är 

sunt förnuft eller självklarheter. Sven-Inger beskriver att värdegrundsarbetet är att se 

som en del i sin vuxenroll. 

 

Vid summering av alla lärarnas kritik mot värdegrunden blir det endast två relativt små 

åsikter som dykt upp. Den första är att formuleringen ”motverka traditionella 

könsmönster” kan upplevas som negativ. Den andra är att skolverket skriver 

värdegrunden utan att följa upp den i tron om att den följs bara för att den är nedskriven. 

Jag tror att lärarna ger lite kritik till värdegrunden av två anledningar. Den första är att 

de genuint tycker att värdegrunden behövs och är väl utformad. Den andra anledningen 

tror jag är att det är svårt att kritisera en värdegrund då det kan uppfattas som att den 

som kritiserar motsätter sig värdegrundens värderginar. 
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6.4 Slutsatser och yttre validitet 
Alla lärare jag har intervjuat har tydligt visat att de har en uppfattning om vad 

traditionella könsmönster är och hur de kan yttra sig i ett musikklassrum. Vad som kan 

ses som mindre positivt är att lärarna har olika syn på och metoder för hur musikläraren 

bör arbeta för att motverka dem. Naturligtvis måste det finnas tolkningsutrymme och 

frihet men den likvärdiga skolgången får inte komma i kläm. 

 

Jag menar precis som Pike (2007) och alla intervjuade lärarna att musikämnet är mycket 

väl lämpat för värdegrundsarbete. Musikämnet har välkända och i viss mån bevisade 

könsstereotyper i sina genrer och instrument (till exempel: Bergman, 2009; Björck, 

2011; Marshall, Shibazaki, 2013). Det kan alltså ses väldigt tydligt var musikläraren kan 

börja arbeta med värdegrundsfrågor. Vidare upplever jag att det finns en politisk agenda 

i väldigt mycket musik, både historiskt och i nutid som lärare och elever kan analysera 

och diskutera kring. 

 

Nyttan i denna studie ligger i att läsaren får en blick in i tre musiklärares syn på 

traditionella könsmönster och värdegrundsarbete. Läsaren kan inspireras eller 

avskräckas av det som sagts och därmed förändra sin syn på traditionella könsmönster 

eller sin undervisningspraktik om läsaren är lärare eller blivande lärare. Det som kan ses 

som negativt med studien är att inga observationer av intervjuade lärare har gjorts, det 

finns inga bevis för att det lärarna säger är vad lärarna faktiskt gör. Vidare antar jag att 

ingen lärare vill framstå i dålig dager och vill kanske inte dela med sig av situationer när 

värdegrundsarbetet inte gått så bra eller inte gått som planerat. Om så är fallet är det 

väldigt synd då båda jag och läsaren hade kunnat ta lärdom av någon annans misstag 

eller upplevelse. 

 

6.5 Vidare forskning 

Vid mitt sökande efter tidigare forskning var det väldigt svårt att hitta studier om 

värdegrundsimplementering. Både när det gäller musikämnet och svenska skolan i stort 

behöver det göras mer på den fronten. Vad gäller traditionella könsmönster behövs 

alltid mer forskning. Jag hade turen att det släpptes en stor doktorsavhandling av 

Borgström Källén (2014) vilket gjorde att jag hade relativt ny empiri att förhålla mig 

till. Eftersom sociala konstruktioner är i ständig rörelse kan forskarna aldrig bli helt 
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färdiga med området och i synnerhet inte när samhället vi befinner oss i fortfarande är 

ojämlikt. 

 

Som jag ser det skulle det vara önskvärt med en stor och på något sätt nationellt 

generaliserbar studie rörande traditionella könsmönster. En mer anonymiserad studie i 

form av skriven intervju, enkätintervju eller liknande hade förmodligen kunnat locka 

fram ärligare svar än vad en kvalitativ intervjustudie kan. Därmed inte sagt att jag inte 

litar på mina informanter, men anonymitet borde i de flesta fall ge ärligast möjliga svar. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
Informationsbrev för deltagande i intervjuundersökning rörande traditionella 

könsmönster i musikämnet i svenska grundskolan. 

 

”Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Studiens syfte är att utifrån 

LGR11:s värdegrund studera hur högstadielärare i musik upplever att de arbetar för att i 

sin undervisning implementera kravet om att motverka traditionella könsmönster. 

 

Du kommer att anonymiseras till ”en musiklärare för årskurs XX i en mellanstor stad i 

Sverige” eller liknande formulering. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

            

Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats vid Linnéuniversitetet i 

Växjö.” 

 

 

 

Växjö 2015-01-12 
 

Filip Karlsson, 0705 24 65 43, fille_boksholm@hotmail.com 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Handledare: Martin Knust, 0470-708951, martin.knust@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

Bakgrund: 

     - Vad gör jag. Hur kommer intervjun gå till. Du kan när som helst dra dig ur! 

     - Hur länge har du jobbat som musiklärare? Huvudinstrument? Andra ämne? 

     - Vilka ÅRSKURSER har du varit musiklärare för? 

Traditionella könsmönster? 

     - Vad tycker du är traditionella könsmönster? 

     - Ser du några traditionella könsmönster i din musikundervisning? Hur och vilka? 

     - Tycker du att man bör motverka dem? I så fall hur? 

     - Upplever du att något av könen tar mer plats eller tid än det andra?  

     - Är det någon skillnad mellan tjejer och killar? Genetisk? Konstruerad? 

 

Tycker du att det är svårt att implementera värdegrunden i stort i din 

undervisning? 

    - Tycker du att det är nödvändigt i musikämnet? Varför? 

    - Tycker du att det är nödvändigt överhuvudtaget? Varför? 

 

Extramaterial hämtat från skolverket: 

Diskutera  med  dina  kollegor: 

Vad  innebär  ett  jämställt  bemötande  i  praktiken? 

Påverkas  din  bedömning  av  eleverna   av  föreställningar  om  tjejigt 

och killigt? 

 


