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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka om och i så fall hur traditionella könsmönster 

yttrar sig i enskild instrumentundervisning vid estetiskt gymnasieprogram. Vidare 

undersöks hur lärares makt kan visa sig i verbal och icke-verbal kommunikation. I 

denna studie har två lärare och åtta elever observerats. I studien har framkommit att 

kvinnliga elever får färre konkreta speltekniska tips än vad manliga elever får. Vidare 

ursäktar sig kvinnliga elever vi har observerat när de spelar fel vilket de manliga elever 

vi har observerat inte gör. Vidare blir inte manliga elever verbalt avbrutna av läraren i 

lika stor utsträckning som kvinnliga elever blir det. För att analysera detta har vi använt 

oss av genusteorier och socialkonstruktivistisk teori. Vid analys av observationerna har 

vi kommit fram till att lärarnas särbehandling baserat på kön med största sannolikhet 

sker undermedvetet. 

 

Nyckelord 
Traditionella könsmönster, Genus, Kön, Könsidentitet, Språk, Musik, Enskild 

instrumentundervisning, Makt. 

 

Tusen tack till: 
Alla lärare och elever som deltagit i undersökningen och till vår positiva handledare 

Karl Asp. 
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1 Inledning 
I den här studien har vi undersökt hur lärare språkligt bemöter elever i enskild 

instrumentundervisning på estetiska gymnasiet. Vi har tittat på lärarnas språkbruk 

gentemot eleverna och om det finns någon skillnad i det språkliga bemötandet av en 

manlig respektive kvinnlig elev. Historiskt sett och i dagens samhälle är vissa ord starkt 

kopplade till kön. Läkare och reparera är ord som förknippas med män, medan 

sekreterare och tvätta kan sammanlänkas till det kvinnliga könet (Einarsson och 

Hultman, 2001 s. 10–13). Det finns en hel del forskning om hur språket används av 

lärare i klassrummet men vad det gäller individuella lektioner verkar det inte ha gjorts i 

någon större utsträckning. Detta tror vi beror på att det är få gymnasieprogram som har 

enskild undervisning med endast en eller två elever och en lärare. Vi ansåg att det skulle 

bli lättare att uppfatta och jämföra språket och språkbruket om observationerna gjordes 

på individuella lektioner istället för ensemblegrupper. Vi vet av egen erfarenhet att det 

kan vara svårt att uppfatta samtal i ensembleundervisning då det finns en så stor mängd 

olika mellanmänskliga relationer som pågår samtidigt.  

 

1.1 Problemformulering 
I denna studie undersöker vi hur det språkliga bemötandet av elever i individuell 

instrumentundervisning ser ut. Kan vi se traditionella könsmönster i lärarens språkliga 

bemötande? Hur mycket utnyttjar läraren sin faktiska makt i undervisningen? Milles 

(2008 s. 93) talar om olika härskartekniker som används i vårt samhälle. Det kan handla 

om att till exempel ignorera eller avbryta en person som talar, att använda könsmärkta 

yrkesbeteckningar eller att på ett nedsättande sätt skämta eller förlöjliga en person. 

Cameron (2007 s. 86) menar att män och kvinnor formulerar sig på olika sätt. Istället för 

att fråga rakt på sak använder kvinnor ofta indirekta frågor. Detta kräver att mottagaren 

måste tolka frågan för att förstå vad avsändaren egentligen menar. Kan vi se tecken på 

detta i vår studie och hur kan i så fall dessa tecken yttra sig i undervisningen?  

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever på musikestetiska gymnasiet 

språkligt bemöts i enskild instrumentundervisning och om/hur det språkliga bemötandet 

skiljer sig mellan manliga och kvinnliga elever.  

 

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 
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 Hur ser den mellanmänskliga kommunikationen ut i enskild 

instrumentundervisning sett ur genusperspektiv? 

 Märks instrumentlärarens makt i språket och i så fall hur? 

 Visar sig traditionella könsmönster i sättet lärare talar till elever i enskild 

instrumentundervisning och i så fall hur? 

 

1.3 Två författare till en uppsats 
I denna uppsats har vi haft förmånen att vara två författare. Enligt Ahrne & Svensson 

(2011 s. 184-185) kan samhällsvetenskapliga observationer tolkas på flera olika sätt. 

Genom att vara två forskare har vi kunnat diskutera hur våra observationer kan tolkas. 

Vi anser att våra diskussioner har gjort analyserna i detta arbete betydligt skarpare än 

om vi hade gjort dem på egen hand. Nackdelen med att vara två författare till en uppsats 

skulle kunna vara att en person gör mer eller lär sig mer än den andra. Vi har försökt att 

fördela arbetet så jämnt som möjligt och varit noggranna med att få en god och djup 

förståelse av de delar av litteraturen som bara en av oss läst. 

 

Under arbetet har vi skrivit tillsammans den största delen av tiden. Under de träffarna 

har vi också bestämt vad som kan göras enskilt av oss inför nästa träff. Vi bestämde 

tidigt att huvudansvaret för Tidigare forskning skulle ligga hos Amanda och 

huvudansvaret för Teori skulle ligga hos Filip. Med huvudansvar menas här att ordning 

och namn på stycken samt en lite större del av litteraturläsningen görs av personen med 

huvudansvar.  

 

1.4 Angående tvåkönsmodellen. 
Genom att skriva om traditionella könsmönster och genus kommer vi i viss utsträckning 

reproducera dem. Vi har valt att språkligt använda oss av en slags tvåkönsmodell, i den 

mån att vi skriver om män/pojkar och kvinnor/flickor. Vi ser inte män och kvinnor som 

de enda könen och sätter inte heller man och kvinna som motpoler till varandra. Vi 

väljer ändå att skriva och analysera med en tvåkönsmodell då språket ännu inte hunnit 

ikapp den flerkönsmodell vi ser idag. 
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2 Tidigare  forskning 
Vi har tittat på vad andra personer redan kommit fram till i undersökningar som berör 

genus, språk och musikundervisning. Vi har delat in kapitlet i 5 huvudteman för att ge 

en tydlig bild av viktiga återkommande resultat från forskningen vi tagit del av.  

 

Vi har i huvudsak studerat forskning som publicerats efter 2004 med undantag för en 

återsläppt bok som heter Godmorgon pojkar och flickor av Einarsson och Hultman. Den 

publicerades ursprungligen 1984 men vi har använt oss av återpublikationen från 2001. 

Vi väljer att använda den trots sin ålder då den visar på flera grundläggande och viktiga 

aspekter och samband rörande skola, språk, förväntningar och genus.  

 

2.1 Genus, språk och anpassning 
Det finns och har historiskt sett funnits starka kopplingar mellan vissa ord och kön. Till 

exempel  förknippas  ”läkare” och ”reparera” med man medan ”sekreterare” och ”tvätta” 

förknippas med kvinna (Einarsson och Hultman 2001, s. 10–13). Edlund, Erson och 

Millers (2007 s. 185) talar om ett sexistiskt språksystem som grundar sig i 

strukturalistiska tankegångar. I detta sammanhang innebär strukturalism att alla 

diskurser och språksystem ska ses i sin kontext. Millers beskriver att innehållet i våra 

ordböcker är starkt normerande vilket är problematiskt då ordböckerna används flitigt 

av språkbrukarna. Ordböckerna har främst undersökts ur ett feministiskt perspektiv och 

påvisats vara en språklig plattform där kvinnor blir osynliggjorda (ibid. s. 192). 

Cameron (2007 s. 80) menar att nutidens kvinnor och män lever under en illusion att de 

talar samma språk. Trots att män och kvinnor använder samma ord är ordens betydelse 

inte densamma för män som för kvinnor. Detta resulterar i att kvinnor och män kan få 

svårt att förstå varandra. 

 

Carina Borgström-Källén (2014 s. 166–168) har genom observationer och intervjuer 

undersökt ensemblesituationer på estetiska gymnasieprogram. Borgström-Källén 

intresserade sig bland annat för hur kön konstruerades och reproducerades inom olika 

genrepraktiker och då främst populärmusikpraktiken. Inom populärmusikutövande finns 

en obalans där icke-verbal  musikalisk  kommunikation  och  ”lekfullhet”  är  högre  

värderad än verbal kommunikation. Borgström-Källén menar att flickor missgynnas då 

de inte i samma utsträckning som pojkarna ägnat sig åt den typen av ensemblespel. 
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Missgynnandet bottnar även i förväntningar om att pojkar är mer lekfulla och att de tar 

för sig mer i ensemblesituationen.  

 

Borgström-Källén (2012 s. 26–27) beskriver att hon av lärare ofta mötts av inställningen 

att jämställdhetsarbete inte hör hemma i musikundervisningen. Flera musiklärare som 

Borgström-Källén har träffat anser att ansvar för jämställdhetsarbete ligger i andra 

yrken och andra samhällsinstitutioner. Argument som hon mötts av är att 

musiken/konsten är överordnad och frikopplad från vem dess utövare är. Vidare 

argumenterar lärare för att det bara blir fler och fler kvinnor på de konstnärliga 

grundutbildningarna, och att det i och med det bara är en tidsfråga innan snedrekrytering 

och statusställningar inom musiklivet kommer att korrigeras. Borgström-Källén menar 

att detta är ett argument som forskare inom området inte håller med om. Forskarna 

menar att åtskilliga delar av målmedvetet arbete återstår innan vi kan betrakta det 

musikaliska rummet som jämställt. Tydliga symptom av ojämställdheten är att män 

dominerar de högre musikutbildningarna som inriktar sig på jazz, improvisation och 

världsmusik. Detta stämmer även för Borgström-Källéns studie. Borgström-Källén 

(2012 s. 29–30) menar att kvinnor som sökt sig till musikutbildningar ofta är medvetna 

om att de befinner sig i en mansdominerad praktik. De kvinnor som deltagit i studien 

menar att de har försökt anpassa sig till de normer som råder på deras utbildning. De 

säger också att det är svårt att få grepp om dessa normer, men att det handlar om en 

gemenskap som är outtalat manligt kodad. Borgström-Källén beskriver hur de manliga 

studenterna verkar  ”skärpa till  sig”  när  en  kvinnlig  student  kommer  med  i  bilden.  Det  

blir en kommunikativ förändring, som bland annat innebär en ändring av språkbruket.  

 

2.2 Skillnader i språkbruk 
Edlund, Erson och Milles (2007 s. 56–57) ställer sig frågan om det idag finns så stora 

skillnader i språkbruk mellan ”mansspråk” och ”kvinnospråk” att vi kan tala om dem 

som två separata ting. En väsentlig skillnad mellan mäns och kvinnors förhållningssätt 

är att kvinnor verkar ha tagit för vana att ofta be om ursäkt. Ett gemensamt drag i mäns 

språkbruk är att de sällan ursäktar sig. Enligt författarna ber kvinnor om ursäkt för att 

visa hänsyn till människors olika erfarenheter medan män ofta avfärdar ursäkter och 

anser att ursäkter är för lättköpta. En orsak vad gäller mäns motvilja till ursäkter kan 

vara att de undviker språkbrukande som sätter dem i underläge. Milles (2008 s. 23–24) 

menar att förutom det faktum att kvinnors språk är mer känslosamt har kvinnor också i 
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högre grad än männen en strävan efter att tala fint. Denna strävan leder till att kvinnor 

gör fler språkliga misstag men också till att de i betydligt mindre uträckning än män 

använder sig av svordomar i sitt språk. 

 

Det finns också en skillnad mellan mäns och kvinnors språkbruk som bygger på 

föreställningen om att kvinnor pratar mer än män. I den tolkning som anses mest 

nedlåtande finns en uppfattning om kvinnor som mångordiga och pladdriga. Kvinnors 

prat uppfattas som innehållslöst och oväsentligt (ibid. s. 58). Cameron (2007 s. 86–87) 

menar att det också finns en skillnad i hur män och kvinnor formulerar sig. Kvinnor 

använder ofta indirekta frågor för att signalera till en man att han ska göra någonting. 

Istället för att fråga rakt på sak tar hon omvägar som gör att mannen måste göra en 

tolkning av vad hon egentligen menar. Edlund, Erson och Milles (2007 s. 63–64) 

beskriver den manliga samtalsstilen som rapporterande och som ett försök till att lösa 

problem. Den sägs också vara mer föreläsande och uppbyggd i en slags monologform. 

Den kvinnliga beskrivs istället som medkännande, relationsbyggande och mer inriktad 

på lyssnande.  

 

2.3 Språket som maktmedel 
Milles (2008 s. 93) menar att det idag finns språkhandlingar och olika språkstilar som 

personer med formell eller informell makt kan använda sig av för att på ett ohederligt 

sätt behålla eller lägga beslag på mer makt. Framför allt kan män med hjälp av 

härskartekniker underordna och marginalisera kvinnor. Milles understryker dock att 

detta inte betyder att alla män medvetet försöker förtrycka kvinnor. Det handlar snarare 

om att män som grupp har större makt och privilegier, och att deras handlingar därför 

kan bidra till kvinnoförtryck.  

 

Det finns olika sätt att utöva härskartekniker. Det kan till exempel handla om att avbryta 

eller ignorera en person som pratar. Det kan också innebära användande av könsmärkta 

yrkesbeteckningar som bidrar till att kvinnan osynliggörs i samtalet. En annan aspekt är 

ett  nedsättande  sätt  att  skämta  på  kvinnans  bekostnad,  att  kalla  henne  för  ”lilla  stumpan”  

eller  ”lilla  gumman”  för  att förlöjliga henne inför gruppen (ibid. s. 95–96).  Edlund, 

Erson och Milles (2007 s. 65) menar att mäns och kvinnors språk bör betraktas och 

värderas lika trots de skillnader som finns mellan dem.  
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Borgström-Källén (2014 s. 116–122) beskriver i sin studie hur ensemblelärare använder 

språket som ett till synes omedvetet maktmedel. Studien synliggör att lärare har 

förväntningar kring vilka elever som ska få framträdande roller i ensemblegruppen samt 

vilka elevers åsikter som värderas högst. Exempel på detta är när lärare förväntar sig att 

den kvinnliga elgitarristen inte kan ställa in sin förstärkare själv, eller genom sitt språk 

visar att den manliga elgitarristen ska spela solo. I ett fall blir en elgitarrist språkligt 

osynliggjord då hon inte inkluderas i ett samtal rörande medveten 

rundgångsframkallning. Rostvall och West (2001 s. 17) menar att ledning, lärare, elever 

och föräldrar konstruerar och återskapar sociala strukturer i den dagliga 

instrumentalundervisningen. Användandet av språk, musik och rörelser bidrar till att 

skapa strukturer som interaktionsmönster och kommunikationsvägar men också till att 

en maktrelation skapas mellan lärare och elever. Denna maktrelation skapas även 

mellan lärare och skolledning, mellan skolan och dess huvudman och förs också vidare 

ut i samhällsstrukturen.  

 

2.4  Normer och förväntningar 
Cecilia Björck (2011 s. 15–19, 59–64) beskriver att förväntningar produceras och 

reproduceras genom bland annat språk. För att som kvinna ta sig in i den maskulint 

kodade populär- och rockmusikpraktiken, eller för den delen andra maskulint kodade 

sammanhang, förväntas hon  ”ta  plats”.  Björck diskuterar huruvida en kvinna måste iklä 

sig maskulinitet för att ta plats i den typen av sammanhang. Här förekommer en slags 

dubbel bestraffning. Om en kvinna iklär sig maskulinitet ses hon inte som äkta eller sig 

själv. Om en kvinna inte iklär sig ett maskulint genus får hon skylla sig själv som inte 

tar för sig. Björck beskriver en fara med att jämställdhetsarbetet inom populärmusik ofta 

handlar om att ändra på kvinnor istället för att ifrågasätta de normer som gör att 

personer med feminint genus blir exkluderade. 

 

Carina Borgström-Källén (2014 s. 261–167) finner i sin studie att manliga musiklärare 

ofta beskriver drömbilden av en musiker som ett slags galet geni, någon som 

kontrollerar musiken men utan att till synes veta vad han gör. I studien uppmärksammar 

Borgström-Källén att ingen kvinna använder liknande beskrivningar som ideal. 

 

Carrie Paechter (2012 s. 229–231) diskuterar sambandet mellan språket och 

konstruerandet av genus. Paechter menar att forskare och de som arbetar i skolan 
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reproducerar en förväntan om hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet kan 

förklaras som ”maskulinitet  som  bibehåller  eller  förväntas  bibehålla  dominans”. Den 

hegemoniska maskuliniteten upprätthåller patriarkala strukturer. Ett samhälle uppbyggt 

på patriarkala strukturer kan definieras genom att det i huvudsak är män som sitter på 

politiska, sociala och ekonomiska maktpositioner (Goldberg, 1993). Paechter (2012 s. 

229–231) beskriver vidare hur den hegemoniska maskuliniteten reproducerar en ojämlik 

könsmaktsordning. Denna ojämlikhet exkluderar främst flickor men även pojkar som 

bryter genusnormer.  

 

För  att  diskutera  hegemonisk  maskulinitet  kan  begreppet  ”Big  man  bias”  användas 

(Paechter, 2012 s. 233–235; Connell, 2008 s. 114–116). Det sammanfattar och 

konkretiserar förväntningar som finns om att män ska vara stora, starka, 

handlingskraftiga och så vidare. Paechter uppmärksammar att det inom skolforskning 

förekommer  förväntningar  som  passar  in  under  termen  ”Big  man  bias”.  Denna  

forskning osynliggör ofta de elever som inte uppnår eller strävar efter att uppnå de 

förväntningarna. Vidare återfinns synsättet även hos skolpersonal vilket i vissa fall 

resulterar i osynliggörande av elever (Paechter, 2012 s. 233–235).  

 

Paechter (2012 s. 230, 233) beskriver att skolpersonal och skolforskare ofta visar 

förväntningar om att alla med manligt kön strävar efter att uppnå hegemonisk 

maskulinitet. Denna typ av förväntningar skapar i viss utsträckning en strävan mot 

dominans hos elever genom att strävan mot dominans normaliseras. Om det är norm att 

sträva mot en hegemonisk maskulinitet riskerar maskulina kroppar som inte söker 

dominans att hamna utanför och ses som feminina. Enligt Paechter (2012) och Judith 

Butler (2004 s. 6–9) har förväntningar makten att skapa hinder för människor att få vara 

eller bli de personer de vill. Judith Butler beskriver att dessa hinder finns överallt i 

samhället och att skolan har ett stort ansvar att arbeta med elevers syn på kön och genus. 

Detta ansvar gäller enligt Skolverket (2011) all personal som arbetar på skolan. 

 

Paechters artikel är både viktig och komplex. Begrepps och forsknings negativa 

reproducerande makt diskuteras. Detta sätts sedan i relation till behovet av 

synliggörande av genusstrukturer. Paechters argument för behovet av kontextualisering 

vid diskussion av genus och begrepp är intressant och mycket relevant för denna studie. 
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2.5 Språk och kommunikation i klassrummet 
Mikael Jensen (2012 s. 14–15) skriver att det finns två typer av kommunikation, den 

icke-verbala och den verbala. Den verbala kommunikationen beskrivs som en 

kommunikation byggd på symboler och olika symbolsystem. Den vanligaste typen av 

kommunikation i ett klassrum är att någon talar och de andra lyssnar. Det är det talade 

ordet som är det huvudsakliga uttrycket i klassrummet, men mer eller mindre avsiktligt 

använder den som talar sig också av sitt kroppsspråk. I klassrummet har läraren en 

förmedlande roll och en tydlig avsikt med delar av det som kommuniceras men också 

en mer dold avsikt som handlar om att markera maktförhållanden i klassrummet.  

 

Anna-Lena Rostvall och Tore West (2001 s. 53) menar att det finns en uppfattning om 

musik som ett fenomen vilket inte ska uttryckas verbalt. Detta sätter tydliga spår i hur 

skolans musikverksamhet organiseras. Här menar de att det uppstår en paradox. Det 

finns mycket skrivet om musiken som ett objektifierande verk men väldigt lite om hur 

undervisningsprocessen och det musikaliska utförandet går till. Rostvall och West 

beskriver också hur det motsägelsefulla förstärks ytterligare då analyser av inspelade 

instrumentlektioner visat att lärare pratar rikligt under lektionerna.  

 

Det har gjorts åtskilliga studier på hur genusmönstren inom skolan ser ut. Ambjörnsson 

(2004 s. 13) beskriver att genus är något som ständigt skapas, men också att skapandet 

inte kan se ut hur som helst. Det finns relationer som är mer och mindre godtagbara och 

vissa sätt att vara på och röra sig anses mer accepterade än andra. Redan tidigt i sin 

studie såg Ambjörnsson hur intimt processerna av genusskapande var kopplade till 

ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet. De frågor som dök upp under 

vardagliga sammanhang ansåg hon hade med dessa kopplingar att göra. Under ett 

scenario i hennes undersökning vill en av tjejerna trots att hon vet svaret på frågan inte 

räcka upp handen när killarna i klassen är närvarande, däremot pratar hon ohämmat med 

tjejkompisarna under efterkommande grupparbete (ibid.)  

 

Jensen (2012 s. 38–39) menar att både lärare och elever förväntar sig att pojkarna i 

klassen tar upp mer av det ljudande utrymmet än vad tjejer gör. De lärare som med 

avsikt försöker ge flickorna i klassen mer uppmärksamhet och mer av det ljudande 

utrymmet för att motverka traditionella könsmönster möts av negativa reaktioner. Både 

lärare och elever menar att det finns risk för ojämställdhet i klassen. Trots det faktum att 
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flickor inte ens uppnår hälften av samtalstiden i klassrummet anser både lärare och 

elever att det riktas för mycket uppmärksamhet gentemot flickorna. 

 

Här menar vi att det finns en tydlig motsättning mellan skolans värdegrund och lärares 

och elevers åsikt om hur skolan ska se ut. Enligt Skolverket (2011) ska skolan aktivt 

motverka traditionella könsmönster. Detta är en del i vad som brukar kallas för skolans 

kompensatoriska uppdrag som går ut på att göra samhället mer jämlikt och jämställt 

genom att hjälpa upp de som befinner sig i underläge baserat på till exempel kön, klass, 

etnicitet och färdigheter (Skolinspektionen, 2010 s. 24–25; Skolverket, 2011). Det är 

mycket intressant för vår studie att uppmärksamma att det kan finnas motsättningar 

mellan skolverkets värdegrund och lärares syn på hur skolan ska se ut i verkligheten. 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen vi har tagit del av visar att språket har en stor makt vad gäller produktion 

och reproduktion av genus och makt. I skolans musikundervisning missgynnas ofta 

kvinnliga elever på grund av genusförväntningar inom vissa genrer och/eller instrument. 

Lärares makt genom språket används ofta till synes omedvetet i gymnasieskolans 

musikundervisning. 

 

Vidare har forskning visat att kvinnor och män talar på olika vis. Det handlar om bland 

annat ordval, svordomar, antal ursäkter och på vilket sätt frågor ställs. Dessutom 

förväntar sig lärare och elever att flickor och pojkar ska ta upp olika mycket av det 

ljudande och fysiska utrymmet i skolan. 
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3 Teoretiska  utgångspunkter 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av för att analysera 

våra observationer. Teorierna har i första hand använts vid analys av resultatet men vi 

har även haft olika teorier i bakhuvudet när vi samlat in data. Följande teorier stämmer 

väl överens med vår världssyn och även det vi sett och hört vid våra observationer. 

 

Vi ser socialkonstruktivism som en slags paraplyteori där flera diskurs- och genusteorier 

kan ses som förgreningar eller undergenrer. Både Connells och Butlers genusteori samt 

deras medföljande begrepp kan ses som socialkonstruktivistiska i grunden. Vi har därför 

valt att börja med socialkonstruktivism för att sedan dyka ner i både Raewyn Connells 

och Judith Butlers genusteorier. Butler och Connell har många liknande men långt ifrån 

identiska teorier. Gemensamt för de båda är att de ser språket som en mycket viktig 

bärare av genus. Vidare kompletterar de varandra mycket väl vad gäller teoretiska 

begrepp. Connells hegemoniska maskulinitetsbegrepp i kombination med Butlers 

begrepp  ”binär  könsuppfattning”  möjliggör  mycket  intressanta  analyser. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 
De som anses ha lagt grunden för det socialkonstruktivistiska perspektivet är Peter L. 

Berger och Thomas Luckmann. I boken Kunskapssociologi – hur individen uppfattar 

sin sociala verklighet skriver de om hur vardagslivet framträds som en av människor 

tolkad verklighet. Vardagsvärlden har sitt ursprung i människans tankar och handlingar 

och kan inte i deras subjektivt meningsfulla liv tas för given (Berger och Luckmann, 

1979 s. 31). 

 

Innan vi kan förstå vardagslivets verklighet menar Berger och Luckmann (1979 s. 51–

52) att vi måste skapa en förståelse för språket. Språket har sitt  ursprung  i  ”face-to-face-

situationen”  men kan enkelt göra sig fri från den. På ett mer grundläggande sätt ligger 

språkets självständighet i dess kommunikationsförmåga, och det handlar om att kunna 

kommunicera betydelser såväl som subjektiva känslor (här och nu) som indirekta 

uttryck. 

 

Sandberg (2009 s. 68) förklarar socialkonstruktivism som ett verktyg där verkligheten 

förstås som socialt konstruerad och beroende av såväl historien som av samhälleliga 

institutioner. Det finns redan en ordnad och tolkad verklighet inom de samhälleliga 
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institutionerna och vårt sätt att kommunicera och systematisera denna verklighet gör 

avtryck på dessa institutioner. Wenneberg (2000 s. 29–30) menar att 

socialkonstruktivism försöker svara på frågan om hur vår kunskap påverkas av den 

sociala kontexten. Wennerberg pekar precis som Sandberg på att en av 

utgångspunkterna för socialkonstruktivismen är att se på vår kunskap som socialt 

konstruerad. Den ses som socialt konstruerad eftersom vi tar till oss och bygger vår 

kunskap med hjälp av språkliga begrepp men också utifrån det faktum att språket är 

något socialt. Istället för att som inom den traditionella kunskapsteorin ställa sig frågan 

om kunskapen är sann eller giltig frågar socialkonstruktivismen sig istället hur den 

tillkommit eller hur den producerats. Detta är inte enbart en fråga som ställs då 

kunskapen är falsk utan också när det handlar om sanningar. Inom 

socialkonstruktivismen uppfattas inte det sanna som självförklarande. 

Socialkonstruktivismen blir enligt Wenneberg en extra spännande förklaringsmodell att 

använda sig av när de handlar om att utforska en företeelse som för de flesta människor 

rör sig om något helt naturligt. Modellen utgår då ifrån att avslöja att något som ter sig 

naturligt på ytan faktiskt inte är det. Under ytan döljer sig istället en komplicerad social 

påverkan som kan vara svår att upptäcka vid första anblicken (ibid. s. 58–59). 

 

3.2 Connells genusperspektiv 
Raewyn Connell är en australiensisk sociolog född som Robert Connell 1944. Under 

2000-talet bytte Connell biologiskt kön och blev kvinna, detta skapade diskussion då 

hennes forskning till stort del handlat om maskuliniteter. Hon är en mycket viktig 

forskare inom genusvetenskap och har bland annat myntat  termen  ”Hegemonisk  

maskulinitet” och skrivit boken Om genus vilken tar upp centrala delar rörande vad 

genus är och hur det konstrueras (Connell 2008, 2009, 2015). 

 

Connell (2009 s. 22–25) beskriver att begreppet  ”genus”  är  sprunget  ur  orden 

”generera”  och ”producera”.  Det  som  produceras är sociala och kulturella strukturer, 

maktordningar och förväntningar. Inom ramen för genusbegreppet baseras dessa 

strukturer, maktordningar och förväntningar på kön. En persons kön blir en slags ritning 

för hur denne ska leva sitt liv vad gäller allt ifrån val av kläder, arbete och partner till 

hur hen ska bete sig och prata. Connell (2009 s. 25) skriver: 

Genus är en social struktur, men av ett speciellt slag. Genus har ett särskilt förhållande 

till människokroppen. Det kommer fram i den allmänna uppfattningen om genus som 
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en avspegling av vissa naturliga skillnader, nämligen skillnaden mellan manliga och 

kvinnliga kroppar... Felet med den här definitionen är att den antyder att kulturella 

mönster  bara  är  en  ’avspegling’  av  kroppsliga  skillnader. 

Connell (2009 s. 22, 25–26) beskriver att genusmönster kan uppfattas som absoluta och 

oföränderliga. Eftersom personer gång på gång reproducerar sitt genus kan det uppfattas 

som att handlingarna är biologiska. Dessa genusreproduktioner beror enligt Connell på 

förväntningars makt. Människor handlar som de förväntas och uppfostras att handla. 

Connell beskriver hur vi kan se att genusmönster inte är absoluta och i allra högsta grad 

sociala konstruktioner genom att se hur genusmönster skiljer sig åt beroende på var i 

världen vi befinner oss. Connell (2009 s. 169) beskriver det såhär: 

Vi behöver inte anta att genus ser likadant ut överallt, som tidiga teorier om patriarkat 

gjorde. Just nu tycks det i själva verket betydligt mer sannolikt att sambanden är lösa 

och korrespondensen ojämn. 

 

Connell (2009 s. 104–117) delar upp genus i fyra grundläggande dimensioner: 

 Maktrelationer: Direkta och diskursiva 

Connell menar att makt som resultat av genus är något som diskuterats lika länge som 

själva begreppet. Könsmaktsordningen som genom genusforskning uppdagats är aktuell 

än idag. Under 1980-talet diskuterades det och forskades kring hur kvinnor systematiskt 

missgynnas inom mansdominerade organisationer och rättsväsendet. Kvinnor som 

utsatts för sexuellt våld har genom historien själva blivit ställda inför rätta och än idag 

ser vi stora skillnader i hur män och kvinnor bemöts i rättsväsendet. 

 

En mindre synlig men minst lika viktig maktaspekt är den diskursiva. Makten är inte 

enbart centralstyrd utan utspridd i samhället och dessutom diffus. Vårt sätt att tala, 

skriva och sortera saker och människor har en stor inverkan på hur genus konstrueras. 

Connell (2009 s. 107–108) exemplifierar med skönhets- och modeideal vilka både män 

och kvinnor producerar och framförallt reproducerar. Detta diskursiva maktskapande 

kan vara svårt att upptäcka när vi tittar på vår samtid eftersom vi själva befinner oss mitt 

i det. Här kan vi ha hjälp av olika teorier och historiska tillbakablickar. 

 

 Produktion och konsumtion. 
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Att yrken och saker ofta förknippas med kön är en grundläggande uppfattning inom 

genusteori. En av de första genusstrukturerna som uppmärksammades handlar om 

arbetsfördelning. Connell (2009 s. 109–110) diskuterar vidare att det dock finns 

skillnader  mellan  olika  kontexter  och  vad  som  är  ”manligt”  och  ”kvinnligt”  att  göra.  I  

en  viss  tid  och  på  en  viss  plats  uppfattas  yrket  kontorist  som  ”manligt”  medan  det  vid  en  

annan  tid  och/eller  på  en  annan  plats  är  ett  ”kvinnligt”  yrke.  Detta  visar  på  

genuskonstruktioners makt att styra människor in i vissa yrken. Vidare styr genus även 

människors konsumtion på samma sätt. Vissa saker anses ”manliga”  att  handla  och  

andra anses ”kvinnliga”. 

 

För denna studie är intressant att uppmärksamma att genrer, instrument och sätt att spela 

på  instrument  som  idag  ses  som  ”manliga”  i  framtiden  mycket  väl  kan  ses  som  

”kvinnliga”. 

 

 Känslomässiga relationer 

Här beskriver Connell (2009 s. 112–114) hur relationer genuskodas. Män förväntas vara 

känslomässigt distanserade medan kvinnor förväntas vara vårdande och visa mycket 

empati. Denna syn baseras på och resulterar i att kvinnor stannar hemma med barnen i 

större utsträckning än vad män gör. Detta är enligt Connell något som luckras upp allt 

mer och synen på moders- och fadersgestalt närmar sig varandra allt mer. 

 

 Diskurs och kultur 

Enligt Connell finns det ett oändligt antal fördomar, förväntningar och uppfattningar 

som väcks till liv när människor talar om män och/eller kvinnor. Dessa idéer har inte så 

mycket med biologisk kön att göra utan det handlar om sociala konstruktioner i form av 

genus. Vi kan inom kulturen se avspeglingar av vår verklighet. Genom att undersöka 

Hollywood-filmer och såpoperor ur ett historiskt perspektiv kan vi se hur perspektivet 

har breddats från  att  vara  ”ur  mannens  perspektiv”  till  att  ibland  även  vara  ”ur  kvinnans  

perspektiv”.  Denna  perspektivbreddning  beror  till  stor  del  på  kvinnors  intåg  i  

filmskaparyrket (Connell, 2009 s. 115–117). 

 

Anledningen till att Connell delar upp genus i flera aspekter är att begreppet i sig är 

enormt. Connell vill visa att alla aspekter av genus påverkar och påverkas av varandra. 

Dessutom påverkar och påverkas genus och samhället varandra. Till sist understryks 
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vikten av att inte se dessa underkategorier av genus som öar utan som fastland med 

flytande gränser (Connell, 2009 s. 117–119). 

 

3.2.1 Genus i skolan 
Connell (2009 s. 27–31) menar att en stor del av den genusforskning som gjorts pekar 

på att elever i huvudsak socialiseras in i sina genus av lärare och andra vuxna på skolan. 

Enligt Connell förekommer starkt normerande aktiviteter i sammanhang där inga vuxna 

närvarar. Elevernas lekar i låga åldrar och umgänge i högre åldrar är en stor arena för 

produktion och reproduktion av traditionella genus. Eleverna tränas in i sina genus och 

lär sig hur de förväntas bete sig baserat på könstillhörighet. Vidare lär sig elever en 

könsmaktsordning. Pojkar dominerar skolgården vad gäller yta, pojkar använder oftare 

våld än flickor och pojkar kränker oftare andra elever. Med dessa uppgifter vill inte 

Connell och Thorne förminska lärares ansvar och vikt vid elevers utforskande av genus 

utan snarare belysa hur komplext genus är. Bara för att en lärare är enormt aktiv i sitt 

motverkande av traditionella könsmönster och väl medveten om rådande normer hindrar 

inte det elever att på nytt reproducera genusnormer (Connell, 2009 s. 27–31; Thorne, 

1993 s. 67–75). 

 

3.2.2 Hegemonisk maskulinitet 
Hegemonisk maskulinitet kan förenklas som dominant maskulinitet. Denna förenkling 

gör dock att vi tappar delar av begreppets innebörd. Connell (2008 s. 115) skriver: 

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik 
som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 
legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta 
position och kvinnornas underordnande. 

Dominans kan således ses som resultatet av en hegemonisk maskulinitet. Hur 

hegemonisk maskulinitet ser ut varierar mycket beroende på tid, plats och sammanhang. 

Den kamouflerar sig i viss utsträckning genom att vara socialt accepterad, åtminstone i 

stora delar av samhället. Vidare beskriver Connell att det finns en strävan mot 

hegemonisk maskulinitet, för både män och kvinnor, då detta är en slags maktposition. I 

en grupp med pojkar kan den mest feminina hamna lägst i hierarkin medan pojken med 

starkast maskulina drag och maskulint beteende uppnår en slags hegemonisk 

maskulinitet (Conell, 2008 s. 114–116, 204–205, 216, 220). 
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För vår studie är detta intressant då vi vill belysa olika steg av maskulinitet som har en 

hierarkisk ordning. Genom att använda oss av begreppet hegemonisk maskulinitet när vi 

undersöker lärares språkbruk kan vi få en tydligare bild av vad som händer gällande 

könsmaktsordning i klassrummet.  

 

3.3 Judith Butlers Genusperspektiv 
Judith Butler, född 1956 i USA är en viktig person inom genusforskning. Hon har 

skrivit ett stort antal böcker som skapat debatt då de starkt ifrågasatt rådande normer. 

Två viktiga verk som vi valt att använda är Gender Trouble/Genustrubbel och Undoing 

gender/Genus ogjort.  Vidare  ligger  Butler  bakom  begreppen  ”Den  heterosexuella  

matrisen”  och  ”Performavitet”  som  senare har fått stor genomslagskraft. 

 

Butler (1999 s. 8–16, 2005 s. 8–11) beskriver hur våra genus ständigt konstrueras och 

reproduceras genom språk. Begreppet  ”språk”  innefattar  här  skrivet-, tal- och 

kroppsspråk. Butler (2004 s. 198) skriver:  

I confess, however, that I am not a very good materialist. Every time I try to write 

about the body, the writing ends up being about language.  

Butlers (1999 s. 8–16, 2005 s. 8–11) genusteori bygger på att genus inte är konstant. En 

kvinna kan iklä sig ett mer eller mindre maskulint eller feminint genus och vice versa. 

Människor iklär sig ofta de genus som förväntas av dem, det vill säga att män iklär sig 

maskulina genus och kvinnor feminina. Könsnormerna är enligt Butler väldigt starka 

och svåra att bryta vilket delvis resulterar i en binär könsuppfattning. 

 

Binär könsuppfattning innebär att män och kvinnor är de enda könen som finns. Vidare 

ses de som varandras motpoler. Butler (2005 s. 8–12) menar att den binära 

könsuppfattningen är onaturlig. Som huvudbevis för att styrka sitt påstående visar 

Butler på hur makt historiskt har använts och än idag används för att bibehålla denna 

konstruktion. Det kan handla om våld, hot om våld, straff eller osynliggörande. Butler 

beskriver att dessa maktåtgärder inte hade behövts om den binära könsuppfattningen var 

naturlig och genetisk. Vidare skriver Butler att människor inte alltid kan leva sina liv 

som de vill på grund av genuskonstruktioner och de förväntningar och konsekvenser 

som medföljer. Detta är en uppfattning som även Skolverket (2014) verkar dela då de 
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skriver om hur elever ska få möjlighet att vara sig själva utan att stoppas av traditionella 

könsförväntningar. 
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4 Metod 
Vi har i detta arbete valt att använda oss av observationer. Repstad (2007 s. 33–34) 

beskriver i sin studie Närhet och distans observation som en studie av människor där 

syftet är att undersöka i vilka situationer de naturligt möts, samt hur de har för vana att 

uppföra sig i sådana situationer. Forskaren ges genom observationer tillträde till det 

sociala samspelet och de sociala processerna. Dessutom ges forskaren direktinformation 

då det inte finns några mellanhänder, observatören blir den första att tolka materialet 

(ibid.). Vi ansåg att vi genom metoden borde kunna få en bra bild av hur lärare brukar 

sitt språk i individuell instrumentundervisning. Vi skulle också med egna ögon få 

möjlighet att se hur bemötandet mellan lärare och elev ser ut, samt hur lärarna språkligt 

förhåller sig till traditionella könsmönster. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012 s. 304–305) menar att observationer lämpar sig väl för ett studerande 

av processer och strukturer som kan vara svårdefinierade i ord.  

 

Ahrne och Svensson (2011 s. 88–89) menar att observationsstudier kan se olika ut 

beroende på var och hur observationen ska genomföras. Den kan tillexempel vara 

antingen dold eller öppen, passiv eller deltagande. Vi har i vår studie använt oss av 

öppna observationer även om det fördjupade syftet i arbetet har varit delvis dolt. Enligt 

Ahrne och Svensson kan en öppen observation där informanterna har blivit informerade 

om studien och dess intentioner ändå innehålla vissa mått av dold observation (ibid.). I 

vårt fall har vi valt att undanhålla att vår studie har ett genusperspektiv och till stor del 

fokuserar på om traditionella könsmönster syns i lärarens språkliga bemötande av 

elever. Vi har informerat informanterna om att vi kommer att titta på relationella 

aspekter vid enskild instrumentundervisning men alltså behållit genusperspektivet dolt 

(se bilaga A). Detta har vi gjort för att undvika en påverkan  av  den  ”normala”  

undervisningen som hade kunnat ske om läraren vetat att genusaspekten undersöktes.  

 

Vidare har vi genomfört ”enkla observationer”. Bryman (s. 266) menar att en enkel 

observation kännetecknas av passivitet. Observatören har inget inflytande i den situation 

som studeras och påverkar inte heller medvetet situationen eller miljön. Enligt Repstad 

(2007 s. 54–55) är det viktigt att förstå att en total passivitet från observatörerna kan 

skapa en osäkerhet och en aggression hos deltagarna som observeras. Det skapas lätt en 

obalans mellan forskare och deltagare om deltagaren är den enda som ska lämna ut sig. 



  
 

18 

Vi gjorde därför valet att innan varje lektion presentera oss för lärare och elever, men 

också att svara när lärare eller elever tilltalade oss under lektionerna.  

 

Vi har observerat två manliga musiklärare vilka har bedrivit individuella 

instrumentlektioner med sammanlagt åtta gymnasieelever. Eftersom detta arbete i 

huvudsak undersöker ur ett genusperspektiv valde vi att observera lika många manliga 

som kvinnliga elever. Lektionerna var 25 till 35 minuter långa berodde på om eleverna 

hade instrumentet som huvud- eller bi-instrument. Vi hade planerat att göra tio 

observationer men på grund av sjukdom och frånvaro blev de lektionerna tyvärr 

inställda. Vi hade också önskat få observera en manlig och en kvinnlig lärare men 

eftersom de var så få lärare som ville ställa upp lyckades vi inte lösa detta. 

 

4.1 Urval 
Vårt urval baserades på ett antal krav vi har formulerat baserat på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor samt utifrån litteratur av Alan Bryman (2011), Ahrne & Svensson 

(2011) och Kvale & Brinkman (2009). Våra krav för att påbörja observationer var 

följande: 

 Lärarna ska vara färdigutbildade musik-/instrumentlärare på gymnasienivå. 

 Eleverna ska gå på estetiskt program och vi ska observera huvud- eller 

biinstrumentundervisning. 

 Vi ska observera lika många kvinnliga som manliga elever. 

 Läraren måste acceptera att vi gör ljudinspelning av lektionstillfällena. Om en 

elev inte vill bli inspelad nöjer vi oss med att anteckna just den eller de 

lektionerna. 

 

Vårt urval är ett slags målstyrt bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011 s. 194–195, 

350–351) innebär målstyrt urval att forskaren gör sitt urval baserat på syfte och 

forskningsfrågor. Våra krav om att lärare ska arbeta med elever vid estetiskt program 

har alltså varit en styrning som i hög grad påverkar vårt urval. Bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren väljer sina informanter baserat på lättillgänglighet. Vårt urval var 

till en början tänkt att inte vara ett bekvämlighetsurval i stor utsträckning men på grund 

av elevfrånvaro och problem att få tillträde till fältet (se kapitel 4.1.1) valde vi lärare 

delvis baserat på lättillgänglighet. 
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Enligt Ahrne & Svensson (2011 s. 23–24) finns det två huvudstrategier forskaren kan 

använda när hen gör sitt urval.  Den första är att undersöka situationer som är mycket 

lika varandra. Detta för att skapa en slags kvantitet i en kvalitativ studie. Det går att se 

som att forskaren samlar på sig flera fall då ett och samma fenomen uppstår för att 

påvisa att det inte är engångsföreteelser eller slumpbaserade händelser. Den andra 

strategin går ut på att forskaren försöker undersöka vad som händer om en parameter 

har ändrats. Vi har i vårt urval kombinerat båda dessa strategier. Vårt val av lärare och 

skola kan kopplas till den första strategin om likheter medan vårt val att observera 

pojkar och flickor i undervisningen kan ses som Ahrne & Svenssons andra strategi. Med 

risk för att reproducera binär könsuppfattning så kan vi se flickor som A och pojkar som 

B och vi frågar oss vad som händer om A byts ut mot B i en liknande situation. Denna 

typ av naturvetenskapligt experminet är naturligtvis omöjligt för oss att genomföra i en 

såhär liten studie men som urvalsstrategi är tanken användbar. 

 

4.1.1 Problem att få tillträde till fältet och frånvaro av elever 
När vi först planerade vårt urval hade vi som mål att observera minst en manlig och en 

kvinnlig lärare. Vi ville observera fyra lektioner med varje lärare där könsfördelningen 

hos eleverna skulle vara jämn. Vi mailade information och informationsbrev samt 

ringde till tre skolor ingen av oss tidigare varit på eller haft kontakt med för att vi skulle 

kunna vara så objektiva som möjligt. Detta i enighet med Ahrne & Svensson (2011 s. 

40–41) och Kvale & Brinkman (2011).  Ingen av de tre gymnasieskolorna hade 

möjlighet att ta emot oss på grund av bland annat jul- och luciakonserter vilket gjorde 

att instrumentlektioner blivit inställda. Vidare var det flera lärare som inte ville ställa 

upp av okända anledningar.  Detta gjorde att vi fick söka oss till en skola som vi båda 

haft kontakt med. Dessutom har vi tyvärr haft kontakt med en av lärarna vi observerat 

tidigare. Detta är dock inte enbart av ondo då observationen blir mer avspänd och 

mindre tillrättalagd om de som observerar inte är helt främmande för läraren (Ahrne & 

Svensson, 2011 s. 40–41, 85–86). 

 

Vårt största problem har varit den höga och oanmälda frånvaron av elever. Vi har gjort 

sammanlagt 4 resor som inte genererat en enda observation på grund av oanmäld 

frånvaro från elev. Dessa har enligt lärarna varit oväntade och berott på dålig 

kommunikation inom skolan vad gäller schemabrytande aktiviteter som till exempel 

Luciaövning. Resultatet av detta är att vi har två färre observationer än vi hade räknat 
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med och hoppats på. Två observationer till hade kunnat stärka vårt resultat ytterligare 

och dessutom kunnat generera ännu fler aspekter gällande mellanmänskliga relationer 

och genus vid enskild instrumentundervisning. 

 

4.2 Utformande av observationsguide 
För att observationerna skulle bli så sakliga som möjligt utformade vi en 

observationsguide (se bilaga B). Observationsguiden har vi utformat genom att skriva 

ner punkter som är relevanta att fråga sig under observationerna baserat på vårt syfte 

och våra forskningsfrågor. Bryman (2011 s. 267–268) menar ett en utformning av ett 

frågeschema kräver tydligt fokus. Observatören/observatörerna ska ha klart för sig exakt 

vad det är som ska observeras samt om någon speciell del av miljön ska betonas i 

iakttagandet. Det är svårt att följa den frågeställning som formulerats om det inte finns 

ett tydligt fokus i grunden (ibid.) Vårt fokus har hela tiden legat på språket, hur läraren 

använder det, om det förändras beroende på om det är en kvinnlig eller manlig elev som 

undervisas, samt i vilken utsträckning språket används som ett maktverktyg. 

 

Denscombe (2004 s. 136–137) talar om interobservatör-reliabilitet som något som kan 

användas vid observationsstudier. Det innebär att två observatörer betraktar samma 

situation och att de data de registrerar då blir identiska. Två forskare som använder sig 

av ett och samma observationsschema ska då följaktligen producera exakt samma data. 

Eftersom vi på nästan alla observationer varit två stycken som observerat är 

interobservatör-reliabilitet ett passande begrepp att ta upp. Det är självklart inte möjligt 

att vi under observationstillfället har sett exakt samma saker, men i och med att vi 

använt oss observationsguiden har vi ändå haft samma utgångsläge när vi studerat de 

olika lektionstillfällena. Att sedan jämföra våra fältanteckningar har genererat 

anteckningar som är mer precisa och djupa än de vi hade åstadkommit som ensamma 

observatörer. Denscombe (2004 s. 180–181) menar att då forskaren/forskarna väljer att 

titta på speciella företeelser är det oundvikligt att uppmärksamheten inte fokuserar på de 

unika eller mer sällsynta kvaliteterna i det som studeras.  

 

4.3 Insamling och analys av material 
Alla observationerna började med att vi presenterade oss för eleven eller eleverna och 

delade ut en underskriven kopia av informationsbrevet. Samtliga elever hade redan 

blivit förberedda på att observation skulle ske under lektionen men alla hade inte tagit 
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del av informationsbrevet. Vi förtydligade att undersökningen skulle handla om 

relationella aspekter och att de när som helst kunde dra sig ur. Vi frågade även eleven 

om det var okej att spela in lektionen vilket det var i samtliga fall. Därefter satte vi oss 

på varsin stol cirka tre meter från läraren för att inte störa eller vara i vägen samtidigt 

som vi fick en god översikt. Ljudinspelningarna gjordes med mobiltelefon i 

flygplansläge och/eller en Zoom H1. Under hela lektionen fördes anteckningar med 

tidsangivelser utifrån ljudinspelningarna. Vi lade fokus på att anteckna sådant som är 

mycket svårt att höra på en ljudinspelning till exempel när läraren rättar till en elevs 

hand eller när någon ler. Vi antecknade sådant som var intressant baserat på vår 

observationsguide och spontana tankar som dök upp baserat på vårt syfte. Vidare angav 

vi vid varje anteckning en tidskod för att kunna synkronisera vår anteckning med 

ljudinspelningen. Det visade sig vara mycket användbart då en ljudfil kan bli 

förvirrande om kompletterande information om viktiga händelser inte finns. 

 

Transkriberingen av observationerna gjordes i samtliga fall inom åtta timmar från det att 

observationen var färdig och dessutom av oss båda. Att transkribera så snart som 

möjligt var viktigt då vi inte ville glömma av några viktiga detaljer. Vi arbetade båda 

två med samtliga transkriberingar för att stärka studiens interna reliabilitet. Vi valde att 

transkribera allt talat och sedan sammanfoga detta med våra fältanteckningar från 

observationen, allt detta med tidskoder för att kunna hitta tillbaka till intressanta 

episoder. Enligt Bryman (2011 s. 428–430) är det viktigt att kontrollera sina 

transkriberingar för att inte missa viktiga detaljer och för att inte få felaktigt resultat. 

Samtliga intervjuer har kontrollyssnats och/eller kompletterats minst tre gånger vardera. 

 

För att kunna analysera vårt material valde vi att sortera citat och händelser ur våra 

transkriberingar utifrån dessa sju punkter: 

 Läraren avbryter eleven eller inväntar inte svar på sin fråga. 

 Läraren inväntar svar på sin fråga. 

 Lärare berömmer, uppmuntrar eller bekräftar eleven, positivt eller negativt. 

 Läraren bekräftar inte eleven trots att tillfälle/möjlighet ges. 

 Elev ursäktar sig. 

 Elev tar initiativ, skämtar, lekspelar, kommer med idéer. 

 Makt/värderingar från läraren. 
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Varje punkt fick varsin färg som vi sedan strök under citat och/eller händelser med. På 

så vis fick vi en tydlig bild av vilka lektioner som innehöll vilka fenomen. Punkterna 

valde vi ut baserat på studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

4.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) är forskning av stor vikt för 

samhällets och människors utveckling. Därför måste all forskning utföras och tas 

seriöst. Alla individer som deltar i en studie skall skyddas från kränkningar 

förödmjukelse. För att skydda våra informanter och för att vara säkra på att vår studie är 

etiskt riktig har vi utgått från Vetenskapsrådet fyra huvudkrav. 

 Informations- och samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att skicka ut ett 

informations- och samtyckesbrev (se bilaga A) till de musiklärare vi har 

observerat. Vidare har berörda elever också tagit del av och fått brevet. Vi 

övervägde hur mycket information om studiens syfte vi kunde ge utan att 

påverka läraren och eleven vid observationstillfället. Vi hävdar att det vore 

orimligt om läraren visste att vi skulle undersöka hur hens språkliga bemötande 

skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga elever.  

 Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter och information som är 

av känslig natur inte skall gå att härleda till de som berörs. Detta har vi uppfyllt 

genom att inte förvara personuppgifter tillsammans med vårt insamlade material. 

Vårt insamlade material har sparats i lösenordskyddat mjukvaruarkiv (WinRar) 

och raderas när uppsatsen är färdig. Vidare har vi anonymiserat alla deltagare i 

text och transkribering. Vi har vid anonymisering inte bara använt oss av 

fabricerade namn utan även utelämnat detaljer som kunnat användas av till 

exempel en rektor för att identifiera en lärare. Dessa detaljer har inte varit 

viktiga för studiens resultat. Vidare har vi har inte heller berättat för någon vilka 

skolor vi har genomfört observationer på. 

 Nyttjandekravet innebär att insamlat material om personer inte får användas till 

annat än den studie materialet är avsett för. Detta uppfyller vi genom att radera 

inspelningar och transkriberingar när uppsatsen är färdig. 

 

4.4.1 Studiens värde kontra risker för negativa konsekvenser. 
Att hantera traditionella köns- och språkmönster innebär i viss utsträckning att 

reproducera dem i synnerhet om delar av uppsatsen tas ur sitt sammanhang. Till 
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exempel kan ett utdrag ur resultatet bortkopplat från analys och diskussion vara starkt 

reproducerande av traditionella könsmönster då vår data presenteras  ”som  vi  fann  den”. 

 

Risker för personerna som deltar i studien är så gott som obefintliga då de är helt 

anonyma. Den största risken tar läraren som efter studien kan läsa och hitta utdrag från 

sin lektion som inte är nöjd med. Detta bör förhoppningsvis leda till att läraren ser det 

som en möjlighet att utvecklas vilket förvandlar risken till ett värde. 

 

Genom att studera hur elever bemöts i enskild instrumentundervisning kan vi dra ett 

litet strå till att göra undervisningen bättre. Detta genom att uppmärksamma eventuella 

problem vi ser. Att göra undervisningen bättre för eleverna bör ses som ett stort värde. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet 
Replikerbarhet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är fyra nyckelbegrepp när en 

studies trovärdighet bedöms. Begreppet replikerbarhet eller extern reliabilitet är 

ovanligt inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning då forskaren som subjekt är ett 

av de viktigaste datainsamlingsverktygen. Med det menas att en kvalitativ studies utfall 

i regel påverkas av vem som genomför den då en forskare kan välja teorier baserat på 

sin subjektiva världsåskådning. Vidare är ingen tid, plats eller människa identisk med en 

annan vilket gör att en replikation är problematisk att genomföra. Dessutom är personer 

och platser anonymiserade vilket gör att någon som vill replikera omöjligt kan få reda 

på vilka exakta förhållanden som rådde vid en viss studie. Det är dock inte nödvändigt 

att använda samma personer för att replikera en studie, men en anonymisering sträcker 

sig oftast längre än fabricerade namn för att ytterliga undvika att människor kan 

identifieras (Bryman, 2011 s. 49, 368–369). Av dessa anledningar är vår studie inte 

direkt replikerbar.  

 

Intern reliabilitet handlar om huruvida forskarna har liknande uppfattning av det som 

har observerats och hur det ska analyseras (Bryman, 2011 s. 351–352). Vi har ansträngt 

oss för att uppnå hög intern reliabilitet genom att vi som författare arbetat fram en 

gemensam förståelse för de teorier och metoder vi använt. För att uppnå gemensam 

förståelse har vi läst samma grundböcker men också delat upp annan litteratur rörande 

diskurs- och genusteorier samt metoder. Genom att sedan diskutera det vi läst har vi 

kunnat välja teoretiska begrepp och metod på ett reflekterat sätt.  
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För att ytterligare styrka den interna reliabiliteten har vi diskuterat observationerna för 

att nå gemensamma slutbilder. Vi vill här lyfta fram styrkan av att vara två forskare 

istället för en. Att kunna ventilera det som observerats med någon som observerat 

samma sak har visat sig positiv. Genom att observera samma situation och sedan 

diskutera vad som skett ger en pålitlig bild av vad som faktiskt hänt. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012 s. 314–315) beskriver att observationer ofta blir mer 

skärpta och noggranna vid samarbete. Detta på grund av att fler ögon och öron är på 

plats men även genom att argumentationen gällande vad som skett och hur det bör 

analyseras spetsas till genom diskussion. Vi menar att en ensam forskare i värsta fall 

”bara”  har sin handledare att diskutera sina tolkningar med. Vi två har hela tiden haft 

varandra som bollplank för att kunna få en djup förståelse av vad vi läst och sett 

samtidigt som vi haft en handledare att diskutera vår gemensamma förståelse med. 

 

Enligt Bryman (2011 s. 50–51) handlar intern validitet om huruvida teori och 

observation passar ihop. Dessutom handlar intern validitet om huruvida forskaren 

undersöker det den säger sig undersöka. Med andra ord måste även syfte, 

forskningsfrågor och resultat fungera väl tillsammans. Enligt Bryman är den inre 

validiteten oftast en styrka i kvalitativa observationer. Vi hävdar att detta stämmer även 

i denna studie då vi använder teorier och begrepp som är väl fungerande med våra 

observationer. Vidare har vi i enlighet med Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012 s. 314–315) haft ett kritiskt förhållningssätt till det vi har sett. Till 

exempel  har  vi  ofta  frågat  oss  ”Är  det  rimligt  att  förklara  denna  händelse  genom  

genusperspektiv?  Vad  mer  kan  ha  inverkan?”. För att öka studiens validitet har vi 

arbetet för att vara så transparenta som möjligt. Genom att hela tiden noggrant beskriva 

hur vi gått till väga så kan vi överlämna åt läsaren att avgöra om resultat verkar 

trovärdigt och värdefullt eller inte. 

 

Generaliserbarhet eller extern validitet handlar om huruvida det som en studie kommer 

fram till kan överföras till flera andra situationer, grupper av personer eller personer. 

Inom kvalitativ forskning är generaliseringar i samma bemärkelse som inom kvantitativ 

forskning varken möjliga eller eftersträvansvärda. Kvalitativ forskning syftar till att 

genom  användande  och  produktion  av  teorier  skapa  ”måttliga  generaliseringar” 

(Bryman, 2011 s. 369). Dessa fås fram genom att flera studier av liknande grupper av 
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människor undersöks och jämförs. Vi kan se det som att hela forskarkollektivet inom ett 

visst område tillsammans pusslar ihop måttliga generaliseringar. Dessa generaliseringar 

kan aldrig ses som lika absoluta som generaliseringar baserade på ett stort antal 

informanter ur ett slumpmässigt urval baserat på en population (Bryman, 2011 s. 367–

368). Denna studie kan inte ses som generaliserbar då det är en mycket liten kvalitativ 

undersökning med bekvämlighetsurval. Det vi kommit fram till kan förhoppningsvis ses 

som en liten del av en pusselbit i ”måttliga generaliseringar-pusslet”. 
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5 Resultat  och  analys 
Resultatet har vi valt att dela in i tre huvudrubriker. Under huvudrubrikerna redovisas 

de delar i våra observationer som kan kopplas till maktrelationer, mellanmänsklig 

kommunikation eller traditionella könsmönster.  

 

5.1 Maktrelationer 
Under de lektioner vi observerat har vi sett några olika exempel som kan kopplas till 

lärarens maktposition:  

 Läraren avbryter eleven,  antingen  mitt  i  en  mening  eller  ”i  tanken”  genom  att  för  

tidigt leda in lektionen på ett annat spår.  

 Läraren bekräftar inte eleven, ignorerar frågor eller påståendet som eleven säger. 

 Läraren tar på elevens hand för att rätta till fel som uppkommer under lektionen 

 Läraren lägger in egna värderingar under lektionen som anspelar på att det bara 

finns ett sätt som är rätt, det läraren tycker och säger.  

 

5.1.1 Avbrott 
Observationerna har visat att eleverna i snitt blir avbrutna fyra gånger per lektion. Det 

har varit allt från att bli de blir avbruten i sitt spel till att de blir avbruten i en mening 

eller fråga de försökt att ställa. Vi har sett en skillnad i antal avbrott baserat på elevens 

kön. Den lektion som innehåller flest avbrott görs med en kvinnlig elev och de två 

lektioner med minst antal avbrott görs med manliga elever. Endast en lektion med 

manlig elev sticker ut genom sitt höga antal avbrott som annars domineras av lektioner 

med kvinnliga elever. Vi har däremot inte kunnat se någon skillnad på hur avbrotten ser 

ut baserat på kön. Det handlar snarare om att de skiljer sig från individ till individ än att 

det skulle ha med elevens kön att göra. Här följer två exempel på hur avbrotten kunde se 

ut under lektionerna: 

Lärare till manlig elev: Det du ska fortsätta med nu är att bli säkrare i boxarna [läge 

på gitarrhalsen] 

Elev:  Nä  det  var  någonstans  som…(avbryts)  

Lärare: Ja du hörde det!  

Lärare till kvinnlig elev: Du förstår varför vi inte spelar med basen [bastoner] direkt? 

(elev hinner inte svara) Det är ju tillräckligt mycket att göra i vilket fall. (läraren 

svarar på sin egen fråga) 
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En metod som eleverna verkar använda för att undvika att bli avbrutna är att snabbt 

svara på en fråga eller lägga in en kommentar. På så sätt hinner de avbryta läraren innan 

han har påbörjat en ny mening som i många fall leder till att lektionen tar en ny 

vändning.  

Lärare till manlig elev: Sen kommer vi in på solot.  

Elev: Det var i D [tonarten] va? (ställer frågan jättesnabbt)  

Lärare: I D ja. 

Lärare till kvinnlig elev: Du har spelat med basen klingande [låter den ringa ut] men 

du har paus där.  

Elev: Jag vet! (svarar jättesnabbt, nästan innan lärarens mening avslutats) 

Analys 
Att kvinnliga elever oftare blir avbrutna samtidigt som avbrotten ser likadana ut 

oberoende av kön kan förklaras genom Hegemonisk maskulinitet. Connell (2008 s. 

114–116, 204–205, 216, 220) beskriver hur maskuliniteters dominans över femininiteter 

reproduceras genom att maktpositioner ges till maskulina genus. Manliga elever blir 

avbrutna i mindre utsträckning än kvinnliga elever på grund av att de manliga eleverna 

har mer makt. Att det finns ett undantag där en manlig elev ofta blir avbruten kan 

förklaras genom att hegemonisk maskulinitet är en flytande skala där makten minskar i 

samband med att maskulinitet hos en individ minskar. 

 

5.1.2 Avsaknad av bekräftelse 
En annan aspekt som kan kopplas till lärarens makt är då läraren inte bekräftar sina 

elever. Det kan till exempel vara om eleven ställer en fråga utan att få ett ordentligt svar. 

Det kan vara när en elev spelar en melodi hen blivit ombedd att spela på sitt instrument, 

men sen inte får bekräftelse efteråt. Det kan också vara när en elev genom ett påstående 

försöker visa läraren att hen behöver stöd i ett moment men inte får det.  

Lärare till kvinnlig elev: Nu gör vi det vi alltid gör du vet.  

Elev: Skala?  

Lärare: Japp.  

(Eleven börjar spela) Elev: Ojdå! (det blir fel) Jag börjar om.  

Lärare: Gör det. (Elev spelar igen, rätt. Läraren säger ingenting) 
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Lärare till manlig elev: Vi körde lite improvisation sist och två olika boxar, kommer 

du ihåg det? 

Elev: Ja just det, men jag kommer inte ihåg den sista.  

Lärare: Vi körde ju på den här [en ny låt]. (lärare börjar spela) 

Kvinnlig elev till lärare: Jag kan den [låten] på min egen [gitarr] men den här kan jag 

inte alls på! (Lärare sitter tyst och eleven försöker spela igen) 

Lärare till manlig elev: Du kan det [kompet].  

Elev: Spela långsamt en gång.  

Lärare: Då sätter vi ihop dem. (skratt) 

Observationerna har visat att avsaknad av bekräftelse i genomsnitt sker tre gånger per 

lektion och elev. Observationerna har också visat att avsaknad av bekräftelse 

förekommer mer på lektioner med kvinnliga elever. Den vanligaste typen bland de 

kvinnliga eleverna är att deras påståenden, eller i många fall deras ursäkter inte 

kommenteras (se tredje exemplet ovan). Bland de manliga eleverna är det vanligare att 

läraren inte besvarar deras frågor utan istället fortsätter lektionen med ett nytt moment 

(se andra och fjärde exemplet ovan).  

 

Analys  
Vi har kunnat se att sättet att inte bekräfta kvinnliga elever och sättet att inte bekräfta 

manliga elever skiljer sig åt. De kvinnliga eleverna söker oftare bekräftelse genom att 

ursäkta sig, eller genom kommentarer om att de inte kan genomföra ett visst moment för 

att de inte är tillräckligt bra. Enligt Connell (2009 s. 109–110, 112–114) förväntas män 

vara mer distanserade medan kvinnor ska vara vårdande och visa mycket empati. 

Dessutom förväntas kvinnor använda ett språk som består av fler ursäkter. Enligt Butler 

(1999 s. 8–16, 2005 s. 8–11) handlar människor oftast som de förväntas göra. En 

förklaring till att de kvinnliga eleverna ursäktar sig mer kan alltså vara att de iklär sig ett 

feminint genus där ursäkter är vanliga. Kombinationen av Connells och Butlers teori 

skulle kunna förklara varför de kvinnliga eleverna i våra observationer oftare söker 

bekräftelse, men också varför de manliga eleverna utstrålar en större självsäkerhet. Att 

manliga elever oftare bekräftas genom att få sina frågor besvarade kan bero på att de 
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inte förväntas ursäkta sig eller ställa innehållslösa frågor vilket leder till att deras frågor 

i större utsträckning ses som äkta av läraren. 

 

5.1.3 Tar på elevernas fingrar 
I observationerna har vi sett att lärarna ibland tar och pekar på elevernas fingrar för att 

rätta till felspel som uppkommit under lektionerna. Det har i våra observationer visat sig 

vara mer vanligt förekommande att lärarna rättar till elevernas fingrar, än att de med ord 

beskriver hur eleverna ska göra när de tar ett ackord på sitt instrument.  

Manlig elev till lärare: Gud! (visar att det gör ont i handen av att spela)  

Lärare: Nu är det bara 3,5 minuter kvar till låtens slut. (skratt) (Läraren pekar på 

elevens hand för att förklara hur han ska göra)  

Lärare till kvinnlig elev: Viktigt från fjärde [strängen på gitarren] nu och inget annat. 

(Eleven spelar) Lärare: Fjärde. (elev ser förvirrad ut) Lärare igen: Fjärde (lite 

starkare) Fjärde! (Flyttar elevens finger med sin hand. Eleven ser fortfarande förvirrad 

ut) 

Ett mönster vi har kunnat se är att lärarna ofta tar på kvinnliga elevers händer för att 

rätta till dem medan han nöjer sig med att peka på de manliga elevernas fingrar. Vidare 

är det mycket vanligare att manliga elever får verbala instruktioner rörande 

fingerplacering än att kvinnliga elever får det.  

 

Analys  

Att fysiskt flytta en elevs fingrar går att se som en direkt makthandling. Connell (2009 

s. 104–107) skriver om en könsmaktsordning där män har större frihet än kvinnor. Vi 

hävdar att läraren måste ha möjlighet att både ta på och peka på elever för att kunna 

bedriva en effektiv undervisning. Att läraren ofta tar på kvinnliga elevers fingrar än 

manliga elevers fingrar är intressant sett ur både Connells (2009) och Butlers (1999, 

2005) genusperspektiv. Det är enklare att inskränka på en kvinnas frihet än på en mans 

på grund av rådande genusnormer och könsmaktsordning. Detta kan vara en orsak till 

att läraren pekar på manliga elevers fingrar medan han tar på kvinnliga elevers fingrar. 

 

5.1.4 Värderingar 
Observationerna har i väldigt lite utsträckning visat värderingar från lärarnas sida, det 

har bara förekommit vid ett par tillfällen. Värderingarna handlar oftast om när lärarna 
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tycker någonting och att detta något då framstår som det enda rätta. Dessa värderingar 

upplever vi som oskyldiga, de har inte fått någon av eleverna att synligt reagera. 

Lärare till manlig elev: Då kommer vi till refrängen, väldigt enkel. 

Lärare till kvinnlig elev: Det alla tycker är svårast! Den sista strängen [på gitarren] 

ska inte låta någonting någon gång.  

Vi har inte kunnat se att värderingarna skiljer sig beroende på kön eller att de skulle 

finnas en obalans mellan antalet värderingar. 

 

5.2 Beröm och uppmärksamhet genom hegemonisk maskulinitet 
Under lektionerna med alla åtta eleverna som vi har observerat har lärarnas beröm till 

största delen varit  korta  ord  som  ”bra”  och  ”rätt”.  Ibland  har  ord  som  ”strålande”, 

”jättebra”  och  ”kanon”  också  förekommit,  men beröm eller kritik som har innehåll och 

syftar till något precist har vi sett lite av under observationerna. Vid ett lektionstillfälle 

spelar en manlig elev en låt som han övat på under en tid. När eleven spelat klart säger 

läraren ”Fin  ton,  bra  i  högerhanden  också”.  Denna  typ  av  konstruktiv  beröm  

förekommer  i  liten  utsträckning  i  jämförelse  med  de  korta  orden  ”bra”  och  ”rätt”. 

 

När det handlar om att uppmärksamma elevernas speltekniska styrkor har det visat sig 

att detta görs i större utsträckning med manliga elever än med kvinnliga. Vidare 

uppmärksammans manliga elevers fritidsmusicerande. Nedan listas några exempel på 

hur kommentarerna kan skilja sig åt: 

Lärare till manlig elev: Du har ju många egna idéer med egna riff och sådant, det är 

ju lite kul.  

Lärare till manlig elev: Det är ju faktiskt du [eleven] som är upphovsman till det här 

gitarrplocket. 

Lärare till manlig elev: Fortsätt spela, du känns spänd. (läraren tar upp en gitarr och 

visar hur handen ska vara)  

Lärare till manlig elev: Nu kommer vi till refrängen, väldigt enkelt. Häng kvar med 

lillfingret. (visar för eleven)  
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Lärare till kvinnlig elev: Sen har ju du gillat att spela efter noter, till skillnad från 

många andra. 

Lärare till kvinnlig elev: Du är jätteambitiös.  

5.2.1 Analys av konstruktivt kontra innehållslöst beröm. 
Vi har under våra observationer hört många uppmuntrande kommentarer från lärarna, 

både konstruktiva och  ”innehållslöst  beröm”.  Det  ”innehållslösa  berömmet”  är  jämnt  

könsfördelat medan den konstruktiva kritiken främst förekommer under lektioner med 

manliga elever. Enligt Connells (107–119) genusperspektiv förväntas män vara på vissa 

vis och kvinnor på andra. De manliga elevernas spelteknik uppmärksammas på ett 

mycket djupgående vis vid två tillfällen. Vid ett tillfälle uppmärksammas en kvinnlig 

elevs teknik men då tar läraren i elevens hand för att rätta till ett finger istället för att 

säga vilken spelteknisk åtgärd som önskas. Dessutom är den konstruktiva kritiken 

kortare och mindre precis när kvinnliga elever får den. Detta kan ses genom Connells 

(2008 s. 114–116, 204–205, 216, 220) begrepp Hegemonisk maskulinitet som handlar 

om att det finns en maktskala där femininiteter hamnar lägre än maskuliniteter och att 

detta sker på en flytande skala. Att män i våra observationer får fler konkreta 

speltekniska tips kan vara ett synliggörande av att lärarna förväntar sig att manliga 

elever är skickligare och i viss  mån  ”mäktigare”  än  de  kvinnliga  eleverna.  Detta speglas 

även i Butlers (2005 s. 8–12) begrepp om binär könsuppfattning där kvinnor och män 

ses som varandras motpoler. Maskulina genus ses då som handlingskraftiga och 

feminina genus ses som vårdande. 

 

När läraren  uppmärksammar  en  kvinnlig  elev  genom  att  säga  ”Du  är  jätteambitiös”  

reproducerar han traditionella könsmönster i enighet med både Connells (2008, 2009) 

och Judith Butlers (1999, 2005) genusteorier. Kvinnor förväntas ofta vara plikttrogna 

och duktiga. Detta visar sig ofta i språkmönster och i detta exempel genom lärarens 

ordval. 

 

5.2.2 Skämt 
Under observationerna har lärarna skämtat med sina elever och vice versa. Det rör sig 

alltid om lättsamma och oskyldiga skämt som håller sig inom musikdiskursen. Vi har 

sett små nyansskillnader i hur tjejer och killar besvarar lärarnas skämt. 
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Lärare till manlig elev:  ”Det  är  många  som  har  nappat  på  detta  och  tycker  det  är  kul, 

men  ingen  kan  det  i  tempo…  Yet!  

Elev: Kan du det?  

Lärare: Ifrågasätter du det? (skratt) 

Lärare till manlig elev: Vi kan väl köra låten en gång?  

Elev: Tror du man kan det här i fulltempo nu? (ironi) 

Lärare: Nja, det gör ni inte ännu. (skratt) 

Lärare till manlig elev: Vi har gått igenom alla skalor, dur och moll i två oktaver. 

(Läraren säger skämtsamt till eleven) visa vad du går för! (skratt) 

Lärare till kvinnlig elev: Du kommer inte ha tid att kolla hur det [ackordet] var i 

låten.  

Elev: Jag tror dig. (skratt)  

Kvinnlig elev till lärare: Jag har för långa naglar. (skratt) Läraren tar på elevens hand 

och säger: Hallå, det är tre veckor sen vi klippte naglarna på dig! (skrattar mycket) 

Elev: Sorry! (lärare och elev skrattar) 

Kvinnlig elev till lärare: Jag är inte proffs så förvänta dig ingenting. (skratt) 

Analys 
Butler (1999 s. 8–16, 2005 s. 8–11) beskriver hur genus är något människor kan iklä sig 

oavsett kön. Det absolut vanligaste är att iklä sig de genus som en förväntas. Läraren 

visar genom sitt sätt att skämta olika förväntningar som kan analyseras genom Butlers 

genusteori. När läraren skämtar med manliga elever används ofta en slags 

tävlingsinriktning.  Till  exempel  ”Visa  vad  du  går  för.”  eller  ”...ingen  kan  det  i  tempo.  

Yet.”.  Skämt  med  kvinnliga  elever  förekommer  inte  lika  frekvent  från  lärarens  sida,  när  

de gör det skämtar eleven inte tillbaka i lika stor utsträckning. Dessutom ursäktar sig 

kvinnliga elever oftare både som svar på skämt och under skämt. Butler (1999 s. 8–16; 

2005 s. 8–11) beskriver att det hör till maskulin genuskodning att tävla och att ha en 

hårdare jargong. Trots att jargongen aldrig är hård är den mindre mjuk under lektionerna 

med manliga elever än med kvinnliga. Enligt Connell (2009 s. 27–31) är både lärare och 

elever delaktiga vid produktion och reproduktion av genus i skolan vilket gör att läraren 

inte kan ses som ensam ansvarig att skapa genuskodade jargonger.  
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5.3 Binära känslomässiga relationer 
Vi har under våra observationer kunnat se att de kvinnliga eleverna ofta ursäktar sig. 

Under en av de lektioner vi observerat ursäktade sig en kvinnlig elev tio gånger. 

Ursäkterna förekommer främst i samband med felspel. De kvinnliga eleverna ursäktar 

sig gentemot läraren och sig själva då de spelar fel på instrumentet.  

Kvinnlig elev: Förlåt! (efter felspel)  

Kvinnlig elev: (eleven försöker spela ett komp på gitarren) Nej, det var fel! (provar 

igen) Nej! (låter irriterad)  

Lärare: Det där är rätt. (Eleven spelar igen)  

Elev: Gud vad dåligt det går! Det är lite pinsamt.  

Kvinnlig elev: Asså, jag tar fel hela tiden. Kan inte ta den!  

Kvinnlig elev: Det brukar gå bättre än såhär. (skrattar nervöst).   

 

Vad gäller de manliga eleverna har vi inte kunnat se några ursäkter som liknar de 

kvinnliga elevernas. ”Förlåt”,  ”vad  dåligt  det  går”  och  liknande  har  inte  förekommit  på  

lektionerna med manliga elever. Istället för sådana ursäkter poängterar de bara att det 

blev fel. Det kan vara genom svordomar eller genom uttryck som: ”Det blev fel.” eller 

”Ojdå!”.   

Lärare till manlig elev: Du ska få höra låten. (spelar upp den från Youtube för 

eleven)  

Elev: Det finns inte en chans att man hänger med nu.  

Lärare: Nej det gör du inte riktigt än, men du måste få en djupbild av låten.  

Lärare till manlig elev: Då kör vi som vi brukar. (Elev spelar)  

Lärare: Starkare!  

Elev: (spelar fel) Nej, fan!  

Det är som vi nämnt tidigare inte lika vanligt förekommande med ursäkter under 

lektioner med manliga elever och de två exemplen ovan är de enda vi har hittat från de 

manliga elevernas lektioner.  

 

Analys 
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Varför det i våra observationer har visat sig att kvinnliga elever oftare ursäktar sig kan 

förklaras genom hur relationer genuskodas. Connell (2009 s. 112–114) skriver att 

kvinnor förväntas vara vårdande och visa mycket empati. Vi har sett hur de kvinnliga 

eleverna  lägger  över  ”felen”  på  sig  själva  och  på  instrumentet medan de manliga 

elevernas ursäkter är mindre personligt anknutna. Connell (2009 s. 112–114) beskriver 

att män förväntas vara mer känslomässigt distanserade. Butler (1999 s. 8–16, 2005 s. 8–

11) menar att människor ofta iklär sig det genus som förväntas av dem. Det kvinnliga 

könet iklär sig feminina genus och manliga könet iklär sig maskulina. Dessa 

könsnormer är starka och svåra att bryta delvis resulterar de också i en binär 

könsuppfattning vilket innebär att män och kvinnor ses som varandras motpoler. 
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6 Sammanfattande  slutdiskussion 
För att ge en så tydlig bild som möjligt av vad vi kommit fram till försöker vi i denna 

del besvara forskningsfrågorna utifrån vårt resultat och utifrån tidigare forskning. 

Vidare delar vi här med oss av egna tankar kring vårt resultat och kring vidare 

forskning.   

 

6.1  Visar sig traditionella könsmönster i sättet lärare talar till elever i 
enskild instrumentundervisning och i så fall hur? 
Traditionella könsmönster märks av både i hur lärare talar till elever men också i hur 

lärare inte talar till elever. När läraren pratar med manliga elever är det en lite mer 

tävlingsinriktad och lekfull jargong samtidigt som fler praktiska och speltekniska tips 

ges.  Kvinnliga  elever  möts  av  tomt  beröm  som  ”rätt”  och  ”bra”  i  mycket  större  

utsträckning. Detta stämmer väl överens med Carina Borgström-Källéns studie (2014 s. 

166–168) om hur pojkar och flickor bemöts i olika genrepraktiker. Milles (2008 s. 93, 

95–97) beskriver att människor behandlar män och kvinnor olika undermedvetet. Även 

det stämmer med vår uppfattning om de instrumentlärarna vi har observerat. 

 

Instrumentlärarna tar mer på kvinnliga elevers fingrar än på manliga elevers. Detta kan 

förklaras dels genom Connells (2008, 2009) och Butlers (1999, 2004) teorier om att det 

är lättare att inskränka på kvinnors rättigheter än på mäns på grund av ojämn 

könsmaktsordning. Vidare tror vi att musiklärares förväntningar har att göra med vilken 

metod som används för att förklara hur handen ska placeras på instrumentet. Borgström-

Källén (2012, 2014) beskriver att genrer och instrument har genuskodningar som gör att 

lärare förväntar sig olika förkunskaper hos manliga och kvinnliga elever. 

 

Vidare har vi uppmärksammat att lärarna avbryter kvinnliga elever i större utsträckning 

än de avbryter manliga elever. Enligt Jensen (2012 s. 14–15) kan detta vara en del i att 

läraren vill bibehålla maktförhållandet i klassrummet samtidigt som lärande ska ske. 

Det kan även bero på att manliga elever förväntas ta upp mer av det ljudande utrymmet 

och att läraren därför undermedvetet låter det bli på det viset (Ambjörnsson. 2004; 

Jenssen 2012 s. 38–39). 

 

Cecilia Björck (2011 s. 15–19, 59–64) beskriver hur tjejer förväntas utveckla speciella 

kompetenser för att kunna ta plats i vissa givna sammanhang. Björck diskuterar vidare 
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att det vore mer rimligt att ifrågasätta rådande normer som verkar exkluderande mot 

tjejer. Vi ser det som skolans uppgift att ge feminina genus plats istället för att de ska 

tvingas ta plats. Lärarna vi har observerat har inte exkluderat de kvinnliga eleverna men 

vi har ändå sett en lite ojämn behandling främst vad gäller den konstruktiva kritiken och 

diskussioner kring elevernas fritidsmusicerande och komponerande. 

 

6.2 Märks instrumentlärarens makt i språket och i så fall hur? 
Instrumentlärarens makt i språket har vi framförallt sett genom ett genomgående 

avbrytande av elever under lektionerna. Det är vanligt förekommande att eleverna inte 

får tala till punkt. Vidare blir elever ofta avbrutna innan de hunnit tänka efter då läraren 

frågat eller visat något. Detta kan kopplas till hur Milles (2008 s. 93) ser på de 

språkstilar och språkhandlingar som finns idag. Hon menar att personer med formell 

eller informell makt på kan använda sig av till exempel avbrott för att behålla eller lägga 

beslag på mer makt. Milles understryker samtidigt att det inte behöver vara något som 

sker medvetet. De lärare vi har observerat har inte på något vis varit på jakt efter makt 

över elever utan avbrotten tror vi beror på att lärarna vill hinna lära ut så mycket som 

möjligt under den korta lektionstiden. Vi har dock sett att mängden avbrott skiljer sig 

mellan lektionerna och att det förekommer fler avbrott under de lektioner som lärarna 

har med kvinnliga elever. Detta kan förklaras genom Connells (2008, 2009) och Butlers 

(1999, 2004) teorier om att maskuliniteter är dominanta i förhållande till femininiteter. 

Även detta ser vi som ett fenomen vilket lärare och elever producerar undermedvetet. 

 

Avsaknad av bekräftelse från läraren har vi sett under våra observationer. Det kan vara 

att eleverna inte får svar på en fråga eller att ett påstående som bör uppmärksammas inte 

gör det. Även här har det visat sig att avsaknad av bekräftelse förekommer främst på 

lektioner med kvinnliga elever. Detta skulle kunna hänga ihop med det som Borgström-

Källén (2014 s. 116–122) skriver om hur ensemblelärare använder språket som ett 

omedvetet maktmedel. I hennes studie har det synliggjorts att lärare visar högre 

förväntningar kring manliga elevers åsikter än kvinnliga. Vidare får manliga elever mer 

framträdande roller i musikundervisningen i hennes studie. Ett annat fenomen som vi 

uppmärksammat efter våra observationer är att läraren tar och pekar mycket på 

elevernas fingrar. Istället för att med ord eller visa på en egen gitarr hur ett ackord eller 

liknande ska tas, rättar läraren ofta med sin egen hand till elevernas fingrar. Det är ofta 

som läraren när det gäller manliga elever nöjer sig med att peka på deras fingrar för att 
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de själva ska hitta rätt position. När det gäller kvinnliga tar läraren ofta tag i och flyttar 

själv deras fingrar till rätt position. Även detta kan kopplas till det Borgström Källén 

(2014 s. 116–122) skriver om skillnader i förväntningar mellan män och kvinnor.  

 

Vi har kunnat se att kvinnliga elever ofta söker bekräftelse genom att ursäkta sig. De 

manliga eleverna lägger aldrig öppet skulden på sig själva. Ordet  ”förlåt”  som  är  vanligt  

förekommande på lektionerna med kvinnliga elever förekommer aldrig på lektioner med 

manliga elever. Milles (2008 s. 23–24) menar att kvinnor ofta ber om ursäkt och att de 

verkar ha tagit för vana att göra det. Kvinnors ursäkter kan rota sig i förväntningar om 

att kvinnor ska visa hänsyn och vara vårdande. Enligt Milles anser män ofta att ursäkter 

är lättköpta och avfärdar dem. Mäns motvilja till ursäkter kan enligt Milles förklaras 

genom det faktum att män sällan vill använda ett språk som försätter dem underläge.   

 

6.3  Hur ser den mellanmänskliga kommunikationen ut i enskild 
instrumentundervisning sett ur genusperspektiv? 
Vi har under våra observationer mötts av en överlag positiv och inkluderande 

kommunikation mellan lärare och elever. Vi har upplevt till synes goda och öppna 

relationer. Detta har visat bland annat genom skämt och skratt från både lärare och 

elever. Skämtandet och skrattandet har skiljt sig lite åt beroende på elevens kön men 

antalet skratt och leenden har varit jämnt fördelat. Det har dock visat sig att lärare har 

längre diskussioner med manliga elever om deras musikintresse än han har med de 

kvinnliga. Detta skulle kunna kopplas till det Jensen (2012 s. 38–39) tar upp om lärares 

förväntningar. Han menar att lärare och elever förväntar sig att kvinnliga elever tar upp 

mindre av det ljudandet utrymmet än vad manliga elever gör. 

 

Rostvall och West (2001 s. 53) beskriver hur musiklärare ofta säger att musik inte kan 

eller bör uttryckas verbalt. Lärare vi har observerat har uttalat sig om att 

instrumentlektioner inte ska pratas bort. Trots det har stora delar av vissa lektioner gått 

åt till verbal kommunikation, både relationell och professionell. Professionell 

kommunikation syftar här på ämnesknuten verbal kommunikation. 

 

6.4 Slutsatser 
Vi har genom denna studie uppmärksammat ett antal onda cirklar. Våra observationer 

har visat att de kvinnliga eleverna får mindre konstruktiv kritik än det manliga. Detta 
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kan göra att kvinnliga elever inte blir lika tekniskt skickliga på sitt instrument. Detta i 

sin tur reproducerar fördomar om att kvinnor inte är lika tekniskt skickliga som män. 

Vidare har vi också uppmärksammat att kvinnliga elever oftare än manliga ber om 

ursäkt under lektionerna.  

 

Vidare ser vi en annan ond cirkel i de konstruktioner och förväntningar som skapas 

genom språket. Om en musiker förväntas vara dålig på ett visst instrument eller en viss 

genre presterar den sämre och får eventuellt ett sämre självförtroende. Detta kan i sin tur 

leda till att musikern inte vill musicera med andra i den givna genren eller på det givna 

instrumentet vilket gör att kompetensen inte utvecklas och blir så hög som den skulle 

varit  utan  negativa  förväntningar.  Förväntningarna  påverkar  ”verkligheten”  som  i  sin  tur  

eldar på förväntningarna och så vidare. 

 

6.5 Vidare forskning 
Denna observationsstudie baseras på observationer av åtta stycken elever och två lärare. 

Hade det inte varit för elevfrånvaro hade den i bästa fall bestått av elva elever. Att 

observera ett större antal lärare med utgångspunkt i hur de språkligt bemöter kvinnliga 

och manliga elever har mycket spännande upptäckter att ge. Att observera ett stort antal 

lektioner och kontrollera hur mycket av berömmet som är konstruktivt och hur mycket 

som är tomt skulle kunna generera upptäckter som förbättrar instrumentundervisningen. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev 
Informationsbrev för deltagande i observationsstudie rörande relationella aspekter i 
individuell sång-/instrumentundervisning på estetiskt program. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Studiens syfte är att undersöka 
mellanmänskliga relationer i enskild sång-/instrumentundervisning på estetiskt program 
i Sverige med fokus på lärare. 
 
Vid observations-tillfället/tillfällena kommer vi båda sitta tysta och observera. Vi 
önskar även spela in lektionstillfället/tillfällena med ljud. Inspelningar kommer att 
förvaras i lösenordskyddat arkiv på två st. datorer och kommer raderas när uppsatsen är 
klar.  
 
Lärare: Du kommer att anonymiseras  till  ”en  *ditt  instrument*lärare på estetiskt 
program i Sverige”  eller  liknande  formulering.  
 
Elev: Du kommer få ett fabricerat namn. Vilken skola du går på kommer inte att framgå 
i studien. 
 
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 D-uppsats vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. 
 
 
 
Växjö, 2015-10-12 
 
Filip Karlsson, 070 524 65 43, fille_boksholm@hotmail.com 
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Amanda Carlsson, 070 884 96 81, amandaellinor90@gmail.com 
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Handledare: Karl Asp, 076 870 22 77, karl.asp@mhm.lu.se 
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Bilaga B Observationsguide 
 

 Hur använder läraren sitt språk när han pratar med eleverna?  

 Hur mycket talar läraren under en lektion och hur mycket är relaterat till 

undervisningen?  

 Kan vi genom lärarens sätt att bruka sitt språk upptäcka maktskillnader mellan 

honom och eleven? 

 Finns det några skillnader i hur läraren talar till manliga respektive kvinnliga 

elever och i så fall vilka? 

 Kan vi se mönster som upprepar sig ju fler lektioner vi observerar? 

 

 

 

 

 


