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Sammanfattning 

 

I uppsatsen genomförs en analys av två tidskrifter från skilda tidsperioder riktade 

till musiklärare. För att placera analysen i en kontext presenteras relevant forskning 

kring genus i skolan och musiklassrummet som visar på vilka förväntningar som 

finns. Den andra utgångspunkten är skolans styrdokument som även dem 

diskuteras med insamlad data från tidskrifterna. Syftet med uppsatsen är att se vilka 

influenser som når musikläraren från dessa tidskrifter och om dessa bidrar till att 

upprätthålla eller bryta normer som råder inom musiken. Att två tidskrifter från 

olika tidsperioder analyseras leder även till att sätta innehållet i en historisk 

kontext. Analysen består av dels en kvantitativ analys och dels kvalitativa 

djupdykningar av såväl text som bild.  Analysen visar på ett antal skillnader mellan 

de två tidskrifterna. I den äldre är fördelningen mellan kvinnor och män på bild 

större och det finns även ett antal andra faktorer som skiljer sig mot den nuvarande 

tidskriften. Det visar sig att genus och jämställdhet få en mycket liten plats i 

tidskrifterna då det endast ett fåtal gånger under de år som analyseras har 

publicerats artiklar i ämnet. De skillnader som uppkom dels mellan tidskrifterna 

och dels i förhållande till den presenterade bakgrunden diskuteras sedan för att 

binda samman uppsatsens innehåll. Utöver det så diskuteras också 

genusforskningens vetenskaplighet och slutligen presenteras ett antal tips till 

(musik-)lärare utifrån innehållet i uppsatsen kring hur denne kan göra för att bryta 

de normer som kan hindra vissa elevers utveckling. 

 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, musiklärare, tidskriftsanalys, genus. 

 



 

  3 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................. 4 

Genus ...................................................................................................... 4 

Läro- och kursplan .................................................................................. 5 

Forskningsbakgrund ............................................................................... 6 

Kritik mot genus ..................................................................................... 7 

Teoretiska utgångspunkter ...................................................................... 8 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 11 

Huvudfrågeställning: ............................................................................ 11 

Frågeställningar: ................................................................................... 11 

Metod .................................................................................................................... 12 

Analysmetod och urval ......................................................................... 12 

Tidskrifterna ......................................................................................... 13 

Kvantitativ analys ................................................................................. 13 

Kvalitativ analys ................................................................................... 14 

Etik........................................................................................................ 14 

Analys .................................................................................................................... 15 

Musik-kultur: tidskrift för Musiklärarnas riksförening MH ................. 15 

Musikläraren ......................................................................................... 17 

Skolans styrdokument........................................................................... 20 

Diskussion: ............................................................................................................ 21 

Genusdebatten ...................................................................................... 23 

Konkreta tips till (musik-)lärare ........................................................... 23 

Referenser: ............................................................................................................ 26 

 



 

  4 

Inledning 

Inom den offentliga musiken finns en skev fördelning vad gäller manliga och kvinnliga 

artister. Detta har på senare år lett till att man börjat undersöka fördelningen på Sveriges 

festivaler. Under sommaren 2013 undersöktes 25 av de största festivalerna och där var 77 % av 

akterna mansdominerade och 19 % kvinnodominerade (Jämställd festival, 2013). I 

musikbranschen är kvinnor starkt underrepresenterade förutom i rollen som sångare (Borgström 

Kjällén, 2011, s. 15, 18). Det är få av de kvinnliga artisterna som medverkar i radio som själva 

även skrivit sina låtar (Sveriges radio, 2013). Det är även ovanligt att kvinnor sitter på ledande 

befattningar eller driver företag inom branschen. Denna nu rådande fördelning kan hjälpa till 

att cementera normer i samhället då detta påverkar människors föreställningar och på så vis 

även deras handlingar (Borgström Kjällén, 2011, s. 10, 15). Ämnet är för tillfället aktuellt i 

Sverige då vi per capita är främst i världen på att producera popmusik.  Detta togs upp i SVT:s 

Agenda den 15 december då man diskuterade att andelen kvinnliga musikproducenter är väldigt 

låg. I programmet presenterades ett gäng producenter som skapar musik för världsartister och 

en av de intervjuade uppger att han inte känner till en enda kvinnlig producent som jobbar i 

branschen. Slutsatsen de kommer fram till i Agenda är att datorer (som idag används för att 

producera musik) och elgitarrer är historiskt manliga instrument (Agenda, 2013). I och med att 

musikbranschen i helhet är skevt fördelad vad gäller tillgänglighet av förebilder så blir 

musiklärarens roll viktig då denne hjälper till att forma normen för framtiden. Den aktuella 

uppsatsen behandlar och problematiserar en del av de olika intryck en musiklärare får från sin 

omvärld och hur det påverkar lärarens arbete med normer i skolan samt hur detta ser ut i ett 

historiskt perspektiv. Som en bakgrund introduceras genusbegreppet samt läro- och kursplanen 

och vad dessa styrdokument säger om hur läraren ska arbeta med detta inom sitt ämne. Därefter 

presenteras vad tidigare forskning säger om hur denna struktur har verkan på 

musikundervisningen. Utöver styrdokumenten så finns det, eller har funnits, ett antal tidskrifter 

vars målgrupp är musiklärare. Två av dessa tidskrifter analyseras för att se huruvida 

genusperspektivet får något fokus. Allt detta sammanfattas i diskussionen och där presenteras 

även konkreta och applicerbara kunskaper för musiklärare att använda i klassrummet.  

Genus 

Genusbegreppet kommer från engelskans gender vilket syftar till det sociala könet. Det kan 

ses som historiska, sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnor. Genusbegreppet 
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är avskilt från det biologiska könet, vilket syftar till de genetiska förutsättningar barnet har med 

sig från födseln. Genus är alltså något som vi människor socialiseras in i. Det är alltså inte de 

biologiska skillnaderna som är genus utan hur människor historiskt har tolkat skillnader mellan 

kvinnor och män och skapat sociala förutsättningar för dessa (Lundgren-Gothlin, 1999, s. 4-5). 

Detta tydliggörs genom att personer kan ha ett biologiskt kön men ändå inte känna att de passar 

in i de gällande normerna för just det könet. Det är denna definition av genus som används i 

föreliggande uppsats. Alltså genus ur ett konstruktivistiskt synsätt, något vi människor skapar. 

Hirdman (1988, s. 49-50) var tidig med att problematisera detta begrepp på svenska. Hon 

förklarade den odefinierade plats genus tidigare haft och försökte påvisa det system som ligger 

till grund för att kvinnor får sämre förutsättningar än män. Förut användes genus som ett 

begrepp för att fånga in ett flertal områden men det har med tiden strukturerats upp, specificerats 

och blivit en accepterad vetenskap. Genus tog den plats som begreppet socialt kön tidigare haft 

då det är bredare och kan innefatta även kultur och liknande begrepp. Hirdman (1988, s. 51-52) 

presenterade genus som föränderliga tankefigurer kring det kvinnliga och manliga som 

påverkar föreställningar och sociala praktiker.  

Läro- och kursplan 

I grundskolans läroplan från 2011 (Skolverket, 2011, s. 7-8) så görs det tydligt i skolans 

värdegrund att det är viktigt att arbeta för jämställdhet. Människors lika värde och jämställdhet 

är del av vad skolan ska gestalta och förmedla. Det står även att ingen ska diskrimineras på 

grund av sitt kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. – 

Skolverket, 2011, s. 8.  

Det uttrycks alltså explicit att skolan aktivt ska sträva mot jämställdhet. Det är på bland annat 

dessa grunder hela skolans verksamhet ska stå. I och med den obalans som råder i 

musikbranschen finns en konflikt mellan det offentliga musikrummet och den bild skolan ska 

främja.  

I kursplanen för musik (Skolverket, 2011, s. 100-102) står inget uttryckligen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Det står däremot om social gemenskap och hur människor möts och 

lär av olika kulturer. Detta kan återkopplas till genusbegreppet vilket består av sociala och 

kulturella konstruktioner. Således går det att tolka innehållet som att det omfattar jämställhet. I 
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kursplanen står även att eleverna ska reflektera över musikaliska upplevelser och sammanhang 

vilket kan kopplas till musikbranschen i allmänhet eller exempelvis svenska festivaler i 

synnerhet (Skolverket, 2011, s. 100). Eftersom det inte står något uttryckligen så är det lärarens 

jobb att placera undervisningens innehåll på en grund av strävan mot jämställdhet. 

Forskningsbakgrund 

Forskning kring genus i den svenska skolan har visat att situationen förändrats något sedan 

70- och 80-talet då flickorna tar upp lite mer plats i klassrummet idag. Detta innebär till exempel 

att de talar mer i förhållande till pojkar än tidigare även om pojkar fortfarande tar mer plats 

(Borgström Kjällén, 2011, s.12). Dock tar inte alla flickor mer plats utan det finns en skillnad 

mellan flickor med hög- och lågutbildade föräldrar. Det har visat sig att de med lågutbildade 

föräldrar blir mer tillbakadragna i klassrummet när de går igenom högstadiet samtidigt som de 

flickor som har högutbildade föräldrar tar mer plats (Öhrn, 2002). Det tycks vara flera olika 

aspekter som påverkar hur eleverna för sig i klassrummet. Elevernas identitet formas genom 

åren i skolan och således blir skolan en arena för femininitet och maskulinitet där eleverna får 

ständig respons. Hur denna arena ser ut lokalt kan påverka huruvida det är okej som flicka att 

framställa sig som grabbig eller ej. Det är till stor del skolans acceptans som påverkar detta 

(Paechter, 2010, s. 13).  

Inom genusforskning relaterad till musikklassrummet har fokus till stor del legat på att 

kvantifiera olika skillnader, till exempel som att räkna på vilka instrument elever väljer att spela 

på. Det har visat sig att kvinnor föredrar att spela piano medan män föredrar trummor. Samtidigt 

har det gått att minska dessa skillnader genom att ge en motsatt förebild. Detta innebär att om 

kvinnor ser en man spela piano så är de mindre belägna att välja just det instrumentet och vice 

versa (Harrison & O’Niell, 1999; Harrison & O’Niell, 2000). Denna typ av forskning har av 

Lamb, Dollof och Howe (2002) kallats för kompensatorisk. Det innebär att forskare synliggör 

de genusskillnader som finns vid exempelvis instrumentval eller vid val av musikalisk aktivitet. 

Denna forskning syftar till att synliggöra den manliga dominansen i många aspekter av 

musiken. Det finns även annan forskning som syftar till att utmana den norm som finns. Istället 

för att räkna på data som synliggör skillnader mellan kvinnor och män så försöker forskaren 

reda ut maktrelationer och föreställningar som ofta tas för givet. Det har visat sig att lärare bär 

på förväntningar att flickor ska vara bättre vokalister samt bättre på att spela piano samtidigt 

som man tror att pojkar är bättre på att komponera eller improvisera musik. Musikläraren bär 

alltså förväntningar som påverkar hur denne förhåller sig till eleverna. Män ses som aktiva och 
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kvinnor passiva (Borgström Kjällén, 2011). Lektioner i skolan påverkas således starkt av 

förväntningar, vilket till exempel kan ses i åtskilliga psykologiexperiment. Länge fanns en tro 

på att pojkar var bättre i matematik. Detta troddes vara en medfödd fördel jämfört med tjejer 

som inte alls har haft lika bra resultat i matematik (Benbow & Stanley, 1983). Det har visats att 

både föräldrar och lärare bär på föreställningen att pojkar är smartare än flickor, framförallt när 

det gäller matematik (Furnham, Reeves & Budhani, 2002). Det finns dock ett annat svar på 

denna fråga. För att undersöka om detta stämde så mättes i vilken grad kvinnor identifierade 

sig med sitt kön vilket sedan jämfördes med deras matematikresultat. De olika 

deltagargrupperna i experimentet hade fått höra om olika forskning gällande matematik och 

kön. De som hört att det var något kvinnor var extra bra på och de som fick neutral fakta 

presterade bättre än de som fick veta att kvinnor var sämre än män på matematik (Kiefer & 

Sekaquaptewa, 2007). Alltså påverkas resultatet av just de fördomar och förväntningar som 

finns kring ämnet. Om föräldrar, lärare och eleven tror att matematik är lättare för det motsatta 

könet är det kanske svårare att ge sig in i den världen.  

Musik används idag som en typ av förstärkning av människors identitet. Med många 

musikstilar följer en hel kultur med sina egna traditioner och förväntningar. Tidigare har musik 

använts som uttryck för att visa vem man vill vara. Detta var tydligt under 50- och 60-talet när 

ungdomarna använde rockmusik för att göra uppror mot föräldrarna. På senare år har man 

emellertid funnit att musik även kan användas för att visa vem man faktiskt är. Det är inte bara 

en strävan efter samhörighet utan också en bekräftelse på ens person. Musik är ett medium där 

människor uttrycker sin individuella identitet och kan handla om allt från relationer och 

känslotillstånd till politiska ställningstaganden (Cook, 2002). Det står en del om 

identitetsskapande i läroplanen (skolverket, 2011, s. 8-9). Exempelvis att språk och lärande är 

nära förknippat med identitetsskapande. Alltså läggs en del av ansvaret av elevens 

identitetsskapande på skolans axlar. Det står även om identitetsskapandets roll i kursplanen för 

musik (skolverket, 2011, s. 100). Detta lyfter såklart fram frågan kring hur 

musikundervisningen ska se ut för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för att 

utveckla sin identitet.  

Kritik mot genus 

Det finns forskare (Gurian & Henley, 2001; Gurian & Stevens, 2005; Sax, 2005 i Basow, 

2010 s. 279) som påpekar att undervisningen borde anpassas efter kön då flickor och pojkar lär 

sig olika. De använder hjärnan på olika sätt vilket borde betyda att det finns metoder som 
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fungerar mer eller mindre bra för kunskapsinhämtning för respektive kön. Flickor får genom 

detta en fördel i skolan vilket visar sig genom att pojkar i snitt har sämre betyg, svårare att 

koncentrera sig och mindre strävan efter en högre utbildning.  Bakom detta ligger ett antal 

antaganden. Dessa handlar exempelvis om hur hormonella påslag förändrar hjärnan under 

fosterstadiet. Forskningen (Basow, 2010, s. 279) har visat att flickor i högre grad använder båda 

hjärnhalvorna samtidigt och är något bättre än pojkar gällande verbala färdigheter vilket i 

förlängningen leder till en bättre förmåga att sätta ord på känslor. Pojkar tänker å andra sidan 

mer med en hjärnhalva i taget. Detta leder till att pojkar har en bättre visuospatial förmåga, är 

mer aggressiva och leker mer våldsamt. Flickor och pojkar når också olika utvecklingsstadier i 

hjärnan vid olika åldrar, vid 12 års ålder är flickor oftast i snitt två år före pojkar i utveckling. 

Dessa antaganden pekar på biologiska skillnader som barnet ärver och som formas av de 

könshormon som utsöndras under utvecklingen. Denna ståndpunkt har fått utstå stor kritik då 

dessa skillnader är förhållandevis små. Exempelvis är chansen stor att skillnaden mellan 

individer är större än skillnaden mellan två personer av olika kön. Studier har visat att det 

sociala sammanhanget har en betydligt större inverkan (Basow, 2010, s. 279-281). Det är även 

så att barn socialiseras in i mönster i så tidig ålder att det är svårt att se det kausala sambandet. 

Omvärlden kan påverka hur hjärnan utvecklas likväl som att hjärnan kan påverka beteendet 

(Basow, 2010, s. 280-281). 

Det finns även kritiska röster i mer debatterande inlägg (Segerfeldt, 2011). Debattören lägger 

i denna artikel fram kritik mot genusvetenskapen genom att peka på dess syfte. Han menar att 

det inte går att bedriva vetenskap i något som kan ses som politiskt laddat eller som letar efter 

bekräftelse för en ideologisk övertygelse. Det vetenskapen ska göra enligt debattören är att 

vetenskapligt och sakligt studera förhållandet mellan biologi och socialisering. Detta skulle leda 

till en forskning som visade på hur bilden såg ut men som inte tog ställning till om det är positivt 

eller negativt. Det kan samtidigt ses som en grundläggande värdesyn att sträva efter 

jämställdhet. Det är exempelvis tydligt i FN:s (2008) allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna där man förordar allas lika värde och möjlighet. Utifrån det perspektivet är inte 

forskningen så färgad som debattören vill påvisa.  

Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats består av en analys av två tidskrifter. Dessa kommer att bearbetas utifrån en 

genusteoretisk kontext. Utöver tidigare nämnd forskning så kommer följande mer övergripande 

genusteorier att appliceras på materialet. Redan innan genusbegreppet introducerades så 
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formulerade Westman-Berg (1976, s. 173) ett antal punkter för att utföra textanalys ur 

könsrollssynpunkt. Dessa består av motsatspar där det manliga ställs mot det kvinnliga. Detta 

är alltså inga medfödda aspekter utan kulturella förväntningar och inlärda beteenden.  

Manligt  Kvinnligt 

Aktivitet  Passivitet 

Styrka  Svaghet 

Intellekt  Känsla 

Ljus  Mörker 

Liv  Död 

Himmel  Jord 

 

Dessa motsatser har visats vara vanligt förekommande i texter och media (Fagerström & 

Nilsson, 2008). Dessa kommer att appliceras på de valda tidskrifterna. När genusforskningen 

kom till Sverige så introducerade Hirdman (1988) begreppet genuskontrakt. Det är det ramverk 

som håller isär de sociala könen och skapar olika förhållanden för kvinnor och män. Hirdman 

(1988) tar upp två huvudaspekter av genuskontraktet. Dels så är det manliga alltid norm. Det 

betyder att allting mäts utifrån mannens synvinkel och utgångspunkt. En man är 

standardmänniskan och kvinnan är avvikande. Den andra aspekten kallas isärhållandets logik. 

Detta innebär att det som är kvinnligt inte kan vara manligt och vice versa. Genuskontraktet är 

alltså på olika villkor för kvinnor och män. Samtidigt så medverkar både kvinnor och män i att 

uppehålla hierarkin i samhället. Dessa strukturer är så djupt inbäddade att de flesta är blinda för 

dem (Fagerström & Nilson, 2008, s.43). Hirdman (1988 s. 51-52) menar alltså att 

genussystemet är uppbyggt kring två logiker. Dessa bildar genom processer, fenomen och 

föreställningar ett nätverk som skapar mönster i samhället. Denna strukturella ordning av kön 

bidrar till att sätta politisk, social och ekonomisk ordning. Den första logiken är dikotomin. Det 

är isärhållandets tabu. Manligt är manligt, kvinnligt är kvinnligt och det bör inte blandas ihop. 

Den andra logiken är hierarkin. Den visar att mannen är det normala och allmängiltiga. Mannen 

är alltså en måttstock för människan. Hirdman (2001) beskriver även hur kvinnan framställs 

eller kan ses på tre olika sätt. De tre formerna kallas A/ icke A, A/a samt A/B. Den första (A/ 

icke A) syftar till att kvinnan endast är det som mannen inte är. Om mannen i detta fall är 

normen (A) så är kvinnan det avvikande (icke A). Det betyder att hon inte existerar eller bär 

samma vikt som mannen. Den andra formen (A/a) framställer kvinnan som en mindre version 

av mannen. Det bygger på gamla föreställningar kring hur människan kom till och länge sågs 

kvinnans könsorgan som en utochinvänd variant av det manliga könet. Liknande föreställningar 

hade även genomslag i till exempel psykoanalysen där tjejer sades ha penisavund när de kom 
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till psykiatriker med psykiska problem. Den sista formen (A/B) fokuserar på isärhållandet av 

könen. Det är kontraster och motsatser mellan det manliga och det kvinnliga. Detta ger kvinnan 

en egen identitet men gör samtidigt att hon blir omöjlig att jämföra med manen (Hirdman, 2001, 

s. 26-44).  

En annan aspekt av relationen mellan de två sociala könen är härskartekniker. Detta begrepp 

formulerades av Berit Ås under slutet av 70-talet genom fem tekniker som män använder för 

att förtrycka kvinnor. Det är verktyg för att hävda sig mot någon eller skaffa sig makt över 

denne på ett negativt vis genom att förtrycka andra individer. Detta kan yttra sig som 

exempelvis dolda strukturer som gör det svårare för kvinnor att synas eller som ifrågasätter dem 

starkare än män. De fem härskarteknikerna beskrivs nedan (Jonasson & Flock, 2004, s. 1-2; 

ROKS, 2004).  

Osynliggörande: När någon blir bortglömd eller ignorerad. En känsla av att bli överkörd, ens 

åsikter spelar ingen roll. Detta skapar en känsla av att vara betydelselös och oviktig.  

Förlöjligande: När en kvinna blir utskrattad eller förlöjligad. Detta kan vara att påpeka att 

kvinnan är känslig eller kacklar som en höna.  

Undanhållande av information: När män undanhåller viktig information från kvinnor och 

istället talar med andra män. Kan gälla allt från politiska beslut till beslut i hemmet. 

Dubbelbestraffning: Detta är när det är fel både på vad kvinnor gör och vad de inte gör. 

Denna teknik bygger på fördomar.  

Påförande av skuld och skam: Genom förlöjligande och dubbelbestraffning så skuldsätts 

kvinnan. Hon får veta att hon inte är bra nog eftersom hon tänker annorlunda eller för att hon 

inte tros bära lika mycket kunskap som mannen. 
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Syfte och frågeställningar 

Med tanke på hur skev fördelningen är i den offentliga musiken så finns det anledning att 

fundera kring vilka influenser elever bär med sig från skolmusiken. Eftersom det är en del av 

skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster så behövs verktyg för musikläraren att 

göra det genom den musik eller metodik denne väljer att premiera i undervisningen. Denna 

uppsats ser till de influenser som når musikläraren via läro- och kursplan samt via tidskrifter 

med musiklärare som målgrupp. Det genomförs en analys av tidskrifterna och sedan en 

diskussion kring hur genus uppmärksammas och kan uppmärksammas i musikklassrummet.  

Huvudfrågeställning: 

Vilken bild av manligt och kvinnligt i förhållande till musikämnet presenteras i de valda 

tidskrifterna? 

Frågeställningar: 

Hur ser debattlandskapet ut? Vilka skriver artiklar?  

Hur presenteras män och kvinnor i bild? 

Hur kan musiklärare dra nytta av detta i sin undervisning? 

Hur hanteras genusdebatten i de valda tidskrifterna och hur har den förändrats genom tiden? 
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Metod 

Denna studie analyserar en del av de influenser musikläraren får från de tidskrifter som är 

riktade mot denne. Som en bakgrund används tidigare forskning och de styrdokument som styr 

lärarens arbete. Denna grund ställs mot hur tidskrifterna presenterar respektive kön för att kunna 

dra slutsatser kring i hur stor grad normer upprätthålls i dessa tidskrifter. Därefter diskuteras 

hur musikläraren ska förhålla sig till detta. Data behandlas kvalitativt och kvantitativt genom 

artikel- och bildanalys. De artiklar och styrdokument som behandlas i analysen presenteras 

ovan i litteraturgenomgången. Ur detta tas relevanta begrepp, idéer och filosofier för att sedan 

diskuteras och jämföras med varandra. Bakgrunden för analysen är skolverkets (2011) kursplan 

då den styr undervisningen i den svenska skolan.  

Analysmetod och urval 

För att analysera innehållet i de valda tidskrifterna används den i inledningen presenterade 

teoretiska bakgrunden. Detta ger en språngbräda både för att se vad tidigare forskning visat för 

resultat och fungerar samtidigt som ett filter för att upptäcka om dessa strukturer dyker upp i 

det aktuella materialet. Alltså används Ås (ROKS 2004) härskartekniker, Hirdmans (1988) 

genuskontrakt samt Westman-Bergs (1976) motsatspar för att se hur dessa kan appliceras på 

materialet. Analysen innehåller kvantitativ innehållsanalys genom att mäta hur ofta vissa 

fenomen förekommer och hur de framställs. De artiklar som har fokus på genus analyseras 

kvalitativt för att utröna huruvida det finns diskussioner som motsätter sig tidigare forskning 

eller om andra isärhållande strukturer förekommer. Alltså kommer genusforskning om 

klassrummet och musikämnet också att vägas in i analysen för att ge innehållet ett sammanhang. 

Eftersom tidskrifterna har släppts under så många år genomförs ett urval för den föreliggande 

analysen. Främst ligger fokus på den aktuella diskussionen, alltså den tidskrift som är aktiv 

idag. Den äldre tidskriften analyseras som en jämförelsepunkt för den nuvarande. Detta för att 

se om framställningen av kvinnor och män har förändrats samt om det finns en skillnad i 

debatten. Den äldre tidskrift som väljs ut är utgiven före 1980 då genusforskningen fortfarande 

inte var etablerad i Sverige. Urvalet av tidskrifterna sker alltså genom att ungefär 25 nummer 

väljs ut för analys av både nutid och från den äldre tidskriften. Materialet presenteras först för 

att påvisa hur de genusrelaterade strukturerna förekommer och huruvida de har förändrats med 

tiden. Detta diskuteras sedan i relation till styrdokument och tidigare forskning.  
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Tidskrifterna 

Musikläraren: informationsskrift för Musiklärarnas riksförening inom Lärarnas riksförbund 

är en tidskrift som släppts av musiklärarnas riksförening sedan 2002. I denna uppsats behandlas 

alla nummer mellan 2008-2012. Ansvarig utgivare under dessa år var Kristina Stenberg. Musik-

kultur: tidskrift för Musiklärarnas riksförening MH släpptes mellan 1964-1990. I denna uppsats 

behandlas nummer mellan 1976-1980. Ansvarig utgivare under de aktuella åren var Inge 

Lindholm. Tidskrifterna är en plattform för musiklärare och deras plats i skolan. Den riktas 

direkt till musiklärare som också förväntas vara delaktiga i diskussionerna genom insändare 

och debattartiklar. Tidskrifterna innehåller krönikor, debatterande artiklar, nyheter inom 

musikpedagogik samt övriga inslag som kan vara av intresse för musiklärare. Det förekommer 

även sidor med noter för musikstycken och sidor med roliga historier och vitsar.  

Kvantitativ analys 

För att genomföra den kvantitativa analysen krävs vissa förutbestämda ramverk. Dessa utgår 

från tidigare forskning kring just detta. Kvantitativ data ger en överblick över materialet. Det 

handlar exempelvis om statistik kring könsfördelning av skribenterna. Utöver det finns även 

bildaspekten. Kvinnor och män framställs ofta olika på bild (Fagerström & Nilsson, 2008) och 

därför är det intressant att se om detta sker även här i detta sammanhang. I detta så appliceras 

även aspekter av tidigare nämnda teorier (Hirdman, 1988; Westman-Berg 1976; ROKS, 2004). 

Den kvantitativa datan fokuserar på bildernas kvantitativa aspekter samt på vem som författat 

artiklar eller debattartiklar. För att göra detta har den nedan presenterade matrisen använts. För 

analysen så inhämtas kvantitativ data utifrån vilket kön personen eller personerna på bilden har. 

Tre kategorier används; Man (bild med endast män), Kvinna (bild med endast kvinnor) och 

Blandat (bild med personer av båda kön). Data kring motiv på bilden hämtas in för möjligheten 

att upptäcka eventuella mönster. Utifrån tidigare forskning så beaktas även huruvida personen 

på bilden är aktiv eller passiv samt huruvida någon härskarteknik förekommer på någon av de 

analyserade bilderna. Det finns även en övrigt-kategori med plats för anteckningar med 

möjlighet att utröna andra mönster som inte framkommit av bakgrunden och därför inte tagits 

med i matrisen. Data inhämtas också kring vilka som var med i redaktionen vid tidpunkten.  
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Dessa två matriser används för bild- respektive textkvantifiering vid inhämtning av data.  

Kön Motiv Aktiv/passiv Härskarteknik Övrigt 

Data Data Data Data Data 

Data Data Data Data Data 

 

Författarens kön Typ av artikel 

Data Data 

Data Data 

 

Den undre matrisen används för att samla in data kring artikelförfattarens kön samt vilken 

typ av artikel författaren skrivit. Exempelvis om den är av debatterande slag eller informativ. 

Detta för att utröna eventuella skillnader mellan vilka typer av artiklar kvinnor och män 

producerar. 

Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen genomförs som en mer djupgående analys av artiklar och bilder i 

de valda tidskrifterna. Exempelvis undersöks huruvida det händer att härskartekniker (ROKS, 

2004) eller andra genusstrukturer skiner igenom i bilder. Den text i tidskrifterna som innehåller 

relevanta data gällande genus analyseras med fokus på innehåll. Det innebär en kritisk 

granskning av texten som belyser vilka aspekter författaren väljer att framhålla och om det 

stämmer överens med tidigare forskning. Det är även av intresse att se hur uppmärksamhet ges 

och om det skapar en diskussion för efterföljande nummer. De bilder och texter som är av 

relevans beskrivs ingående i analysavsnittet med utgångspunkt i de aktuella genusteorierna. 

Totalt genomsöks 254 bilder och 320 artiklar efter intressanta genusaspekter. Av dessa väljs 

alla artiklar som beskriver någon typ av könsskillnad eller diskuterar genus ut för att presenteras 

och analyseras. Av bilderna tas tydliga exempel upp som uppmärksammar eventuella mönster 

utifrån ett genusperspektiv. 

Etik 

Då denna uppsats inte fokuserar på att beräkna olika individer via enkäter eller observationer 

så är det inte aktuellt att sprida känsliga uppgifter. Samtidigt så är det personer som ligger 

bakom de tidskrifter som granskas. Därför nämns inga namn eller liknande under 

analysavsnittet då det inte är av intresse för studien. 
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Analys 

Musik-kultur: tidskrift för Musiklärarnas riksförening MH 

När det gällde huruvida personerna på bilderna var aktiva eller passiva så visade det sig att 

det inte fanns en anledning att undersöka den punkten. Nästan alla personer som deltog på bild 

var aktiva då det oftast var bilder på musicerande eller klassrumssituationer där de deltagande 

var aktiva. Den andra sortens bilder i tidningen var porträtt och där var alla uppställda på samma 

vis. Alltså fanns ingen skillnad i hur kvinnor och män framställdes som aktiva eller passiva. För 

att analysera bilderna så användes även härskarteknikerna. Dessa var inte heller särskilt vanligt 

förekommande då bilderna mestadels bestod av blandade klassrumssituationer där barn och 

vuxna av båda könen deltog samt porträtt. En bild var av intresse i Musik-kultur nr 1 1978. Den 

visade ett par som tillsammans satt och målade. På bilden var mannen framåtlutad och 

gestikulerade kraftigt på ett sådant vis att han skymde kvinnan bakom. Detta är dels ett 

osynliggörande rent bildmässigt samtidigt som det även framstår som ett osynliggörande när 

det gäller hennes tyckande och tänkande. Det fanns även en bild i Musik-kultur nr 6 1979 där 

männen var samlade runt ett antal syntar medan tre flickor sträcker sig fram för att få en titt på 

maskinerna. Att männen har full kontroll kan ses som ett exempel på både undanhållande av 

information och osynliggörande. Männen litar inte på att tjejerna klarar av den tekniska uppgift 

som det innebär att programmera synten och håller det då istället för sig själva. Kvinnorna är 

även förpassade till att endast se på och inte delta i aktiviteten. Även om dessa två exempel 

finns så är de endast en bråkdel av de bilder som undersökts. Av 119 bilder innehöll alltså 2 

något som kan liknas vid härskartekniker. Av 119 bilder var 47 av män, 29 av kvinnor och 43 

med personer av båda könen. Män förekom alltså mer frekvent på bilderna. I figur 1 nedan visas 

den procentuella fördelningen mellan könen. 
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Figur 1. Fördelningen mellan könen i deltagande på bild i Musik-kultur. 

 

I övrigt-kategorin framkom ett mönster. Det var att det förekom bilder av olika ledare. Till 

dessa räknas chefer, ordföranden, rektorer och personer med liknande befattningar. Dessa var 

porträttbilder av personer som författat artikeln eller var framstående i innehållet. Bland dessa 

så fanns totalt 19 manliga ledare och 3 kvinnliga.  

Utöver statistik över bilder så här även artikelförfattarnas kön bearbetats. Detta genom att 

räkna hur många kvinnor respektive män som skrivit artiklar för tidskriften. Det visade sig att 

en majoritet av artiklarna inte hade författaren utsatt. Detta var artiklar rörande den allmänna 

debatten kring musik och musikämnet samt nyheter från musikvärlden. Dessa artiklar var med 

största sannolikhet författade eller sammansatta av tidningens redaktion. Därför inhämtades 

data kring vilka som deltog i redaktionen vid de aktuella åren. Läggs de som arbetat åren 1976-

1980 samman så är 76 % män. Av de artiklar där författarens namn var utsatt var det 33 män 

och 18 kvinnor. Har man båda dessa faktorer i åtanke så går det att hypotetiskt säga att ungefär 

70 % av artiklarna hade manliga författare. Oavsett om redaktionen räknas in så var män 

överrepresenterade. Det har även gjorts en indelning av artikeltyper. Det visade sig att de flesta 

artiklar var av debatterande sort eller förespråkade ett material eller en metod. Detta gjorde 

gränserna mellan debatterande inlägg och andra artiklar ganska suddiga och därför kommer inte 

artiklarnas typ tas i åtanke. De är för lika för att dra några slutsatser.  
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Figur 2. Fördelningen mellan män och kvinnor för artikelförfattande i Musik-kultur. 

 

I de nummer av tidskriften som analyserades (1976-1980) fanns det ingen artikel som 

uttryckligen berörde ämnet jämställdhet. Det fanns vid två tillfällen formuleringar som syftade 

till att synliggöra könsskillnader. I nummer 3 från 1978 står det: ”I kursen rock och blues för 

elgitarr och trummor… … Enda flickan bland eleverna var N.N. från Växjö” (s. 14). Det är 

alltså ett konstaterande att det endast var en flicka med på kursen. Det andra omnämnandet är i 

nummer 4 1979, där det står: ”Där märktes det att pojkarna hade mindre intresse för musik än 

flickorna” (s. 23). Citatet förekommer i ett sammanhang där sexåringar diskuteras. Det 

rekommenderas i artikeln att ha vildare lekar för att intressera pojkarna. Det stämmer väl 

överens med bilden av pojkar som aktiva och livliga och flickor mer passiva då det 

rekommenderades att de kunde sjunga lugnare låtar. I totalt 24 nummer av tidskriften påpekades 

alltså könsskillnader två gånger.  

Musikläraren 

Samma typ av analys har genomförts för Musikläraren som för Musik-kultur. Detta innebär 

att ungefär samma aspekter inte var konkreta nog för att göra en tillräckligt bra analys. I 

allmänhet så var innehållet liknande med mycket debatterande inslag. I Musikläraren användes 

ofta ett öppet brev som stilgrepp. Det finns däremot något att säga kring huruvida kvinnor och 

män är aktiva i bilderna. Större delen av bilderna var porträtt, färre än tidigare bestod av aktivt 

musicerande och personer i utbildningssituationer. De bilder som var av aktivt musicerande 

eller dansande bestod i huvudsak av bilder på båda könen (23) och män (30) medan det fanns 

10 bilder på kvinnor som var aktiva. Resterande 72 bilder var porträtt. Totalt var 56 bilder på 
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män, 53 av kvinnor och 26 på båda könen. Fördelningen var alltså jämn mellan könen men 

männen deltog mer i aktiva bilder medan kvinnor var mer frekvent på porträtt. I Musikläraren 

fanns inte något betydande antal bilder på ledare, det vanligaste motivet var musiklärare. Det 

förekom inte några tydliga exempel på härskartekniker men i övrigt fanns det skillnader i hur 

kvinnor och män musicerade. Det finns sex bilder av kvinnokörer och endast en bild av en 

manskör. Två gånger förekom rockband på bild, då var det endast manliga deltagare. Det 

förkom även ett mindre antal bilder där killar exempelvis spelade trummor, gitarr eller bas och 

tjejerna spelade piano eller sjöng. Detta stämmer in på vad tidigare forskning visat vad gäller 

preferens för instrument. Det fanns inga bilder som motsade sig den normen.  

Figur 3. Diagrammet visar antalet män och kvinnor som var aktiva, på porträtt samt totalt 

antal män och kvinnor på bild. 

 

 

I Musikläraren användes samma system som i Musik-kultur där inte författaren av artikeln 

alltid stod utskriven. Därför genomfördes samma typ av procenträkning av 

redaktionsmedlemmar 2009-2012. 70,3 % var män och 29,7 % kvinnor. En skillnad är att en 

kvinna är ordförande för Musikläraren och en man för Musik-kultur. När det gäller de artiklar 

som har författarens namn så var 42 skrivna av kvinnor och 19 av män. Vid samma beräkning 

som för Musik-kultur, alltså med inberäkning av könsfördelningen i redaktionen, stod kvinnor 

för 42 % av artiklarna och männen för 58 %.  Bortsett från detta var alltså kvinnor 

överrepresenterade.  
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Figur 4. Fördelningen mellan män och kvinnor för artikelförfattande i Musikläraren. 

 

Mitt emellan en artikel om att påven släpper en skiva och en artikel om en molekylärbiolog 

som vill använda kultur som medicin kan man hitta ett kort inlägg om flickors och pojkars olika 

musikpreferenser. Inlägget konstaterar att det är skillnad på musiken pojkar och flickor lyssnar 

på samt skillnad i vad de använder den till. Artikeln är en sammanfattning av en studie som 

visar att flickor är medvetna om att det finns vissa kroppsliga ideal i media, få flickor äger en 

cd-skiva och flickorna anser att den musik de lyssnar på inte har samma djup som den musik 

pojkar lyssnar på (Musikläraren nr 4, 2009, s. 12). I nummer 3 2009 finns en kort artikel om att 

det råder en rocknorm i klassrummet vilket skulle gynna pojkar. I numret efter – 4 2009 – så är 

det en längre artikel på ämnet.  Denna artikel belyser hur musikämnet genom att göras mer 

informellt och mer lättillgängligt för eleverna blivit alltför enkelspårigt när det gäller genreval. 

Bakom artikeln finns en studie som visat att rockmusik är den rådande normen i 

musikklassrummet. Genom att musiklärare ofta använder trummor, bas, gitarr, piano och sång 

som instrument så är rockgruppen oftast nära till hands. Anledningen till att detta ger pojkar en 

fördel är att det är framförallt dem som spelar i rockgrupper på fritiden. Författarens slutsats 

lyder att det är vissa elever som premieras av denna utlärningsmodell samtidigt som andra får 

det svårare. Det är därför en utmaning för framtiden att skapa en metodik som går runt denna 

fallgrop. Författaren ser att flickorna inte har en lika spridd nivå som pojkarna har. De klasser 

som undersökts i studien är halvklasser uppdelade mellan flickor och pojkar och i det fallet så 

är tempot olika. Hos flickorna är tempot lägre och alla får chansen att prova. Hos pojkarna är 

tempot högre men de som inte är intresserade av rockmusikformen hamnar i bakgrunden och 
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utvecklas inte musikaliskt. Artikelns och studiens författare visar att hon är väl informerad i 

genusforskningen och tar upp vilka normer som finns och hur det är lättare för flickor att bryta 

dessa om de inte omges av pojkar som spelar i rockband. Författarens slutsats är att bryta 

rocknormen och finna andra former av undervisning (Musikläraren nr 4, 2009, s. 16-17). Av 

193 artiklar berörde alltså 3 en diskussion kring förhållandet mellan flickor och pojkar i 

musikklassrummet.  

Skolans styrdokument 

I båda tidskrifterna diskuteras skolans styrdokument ofta. Dock är det alltid kursplanen för 

ämnet som diskuteras och sällan eller aldrig den övergripande läroplanen. Detta kan vara en 

orsak till varför det förs så få diskussioner kring genus och jämställhet vilket visats ovan. 

Styrdokumenten beskrivs ofta som en husgrund som all skolans verksamhet ska stå på. Tolkar 

man det som att jämställdhet ska genomsyra skolan på alla plan så ger tidskrifterna med sin 

skeva fördelning när det gäller bildmotiv och artikelförfattare en bild som inte stämmer överens 

med skolans värden. Samtidigt finns det inget eller ingen i de båda tidskrifterna som aktivt 

syftade till att upprätthålla gamla normer.  
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Diskussion: 

Det kanske mest uppenbara resultatet av den insamlade datan är hur lite jämställdheten i 

musikklassrummet diskuteras i musiklärarnas egna tidskrifter. Det är en skev fördelning i den 

offentliga musikvärlden vilket borde göra ämnet aktuellt för läraren. För, precis som 

Musiklärarens redaktion (nr 3, 2012) skriver, så är ”Du som lärare i musik en viktig 

kulturperson”. Så det finns en anledning att få igång debatten, att ge jämställdhet större 

utrymme. Fokus i tidskrifterna ligger till huvudsak på lärarens arbetsbörda och hur denne ska 

använda styrdokumenten för att lägga upp undervisningen. Det finns även en del artiklar om 

material och musikval men som sagt så leder detta sällan in på en diskussion kring vilka 

förebilder eleverna får. Fokus ligger till stor del på musiklärarens arbetsbörda vilket även känns 

som en allmän debatt just nu i skolan.  

I den nyare tidskriften så har fördelningen mellan bilder på kvinnor och män jämnats ut i 

förhållande till den äldre tidskriften. Detta betyder att könen är mer lika representerade. Det 

fanns även ett antal könsneutrala bilder där det inte gick att utröna personens kön. Dessa var då 

ofta på framsidan och bestod av skor, händer eller liknande. Däremot så har det i och med att 

de aktiva bilderna minskat blivit en skev fördelning i hur män och kvinnor representeras. De 

kvinnor som är med i Musikläraren är oftast passiva (porträttbild) och männen är i fler fall 

aktiva (musicerar). Detta är att upprätthålla normen av att män är mer aktiva och förstärker 

också den bild som finns i dagens musikvärld. Det skapar en bild av att männen håller uppe 

musikbranschen samtidigt som kvinnorna sjunger eller är passiva vid sidan av. Förutom att 

denna influens kommer från omvärlden (media, upplevelser) till elever och lärare så känns det 

som att en tidskrift som en lärare ska hämta inspiration i visar ett visst mått av okunskap när de 

upprätthåller denna norm. Ser läraren att killar spelar i rockband visar läraren manliga rockband 

och då spelar killarna rock. Endast genom att ge en bild som strider mot den norm som eleverna 

tar efter så går det att bryta den och skapa en mer varierad och nyanserad undervisning och en 

bild av vad eleverna kan uppnå. Att denna förskjutning skett i tidskriften är nog mestadels på 

grund av att de bilder där personer deltar aktivt minskat drastiskt från Musik-kultur till 

Musikläraren. Den mest betydande skillnaden är fördelningen mellan kvinnor och män på 

bilderna, vilket har förändrats, men det är beklagligt att de få bilder som då är kvar på aktiva 

personer nästan endast ska bestå av musicerande män. Detta är ett osynliggörande av kvinnor i 

den aktiva musikerrollen. Männen syns men inte de kvinnor som musicerar. Detta kan i 

förlängningen leda till att det blir allt svårare för kvinnor att bryta normen och ta en klassisk 

manlig roll inom musiken. Det öppnar för vidare härskartekniker som förlöjligande eller 
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undanhållande av information då inte heller männen lär sig att förvänta sig att en kvinna kan 

inneha den rollen. Alla förväntningar som leder till ett icke jämställt förhållande gör 

förändringen och normbrytandet svårare. Som forskningen (Harrison & O’Niell, 1999; 

Harrison & O’Niell, 2000) som presenterades i inledningen visat så fungerar det för 

musikläraren att ge normbrytande förebilder för att ge eleverna möjligheten att rasera gamla 

normväggar.  

Data som tydligt påvisade en skillnad var den om olika ledare. Detta var för Musik-kultur 

där flertalet män som fanns på bild i tidningen var olika typer av chefer medan endast ett mycket 

litet antal var kvinnor. Denna aspekt fanns inte i Musikläraren där ingen visades upp som någon 

typ av ledare (förutom den sporadiskt förekommande bilden på Jan Björklund). Bilden av män 

som leder hjälper att hålla isär rollen som de två könen spelar i samhället. Detta har skiftat och 

är alltså en utveckling mot en på denna punkt mer jämställd tidskrift. Det tyder på att det både 

blivit mer jämställt med tanke på att inte bara män framställs som ledare och mer jämlikt mellan 

olika positioner då fler lärare får komma till tals.  

Det är svårt att dra slutsatser kring artikelförfattarnas kön då det till så stor del inte 

presenterades i tidskrifterna. Det faktum att det i den tidigare tidskriften var en manlig redaktör 

och i den senare en kvinnlig gjorde att data fördelades om. Detta på grund av att redaktören för 

det mesta skrev flertalet artiklar i varje tidning. Samtidigt var redaktionen i båda fallen 

bestående av övervägande män. Detta är ännu ett exempel på hur män representeras i den 

offentliga bilden och kvinnorna är underrepresenterade. I Musikläraren var den kvinnliga 

redaktören mest synlig av alla medarbetarna vilket balanserar upp lite grann. En snabb titt under 

ytan visar dock alltså att den stora andelen av de arbetande på tidskrifterna är män. Det visar på 

att mannen är det vanliga i tidskrifternas redaktioner, mannen är norm.   

Antalet bilder med aktivt musicerande var för få för att dra någon slutsats i någon av 

tidskrifterna. Det var samtidigt tydligt av bilderna i Musikläraren att kvinnor och män använde 

olika instrument. Kvinnorna sjöng i kör och spelade piano samtidigt som männen spelade bas, 

trummor och gitarr (rockband). Det fanns ingen bild som motsatte sig den norm som tidigare 

forskning (Harrison & O’Niell, 1999) visat gälla, alltså att pianot är kvinnligt och att bas och 

trummor är manligt. Detta stämmer väl överens med den artikel som tas upp ur Musikläraren 

nr 4 2009 där just denna problematik diskuteras. Författaren av den artikeln skriver att 

metodiken måste varieras för att ge alla samma möjlighet. Det är inte säkert att detta problem 

reds ut genom att undvika rockbandsutlärning. Dels så är det ett mycket tacksamt format att 

lära ut i då många mål ringas in och undvikande bidrar inte till att bryta normen. Om 

undervisningen anpassas vidhålls normen men undviks. En annan approach vore att medvetet 
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och öppet bryta normen och låta de som inte vanligtvis har en framträdande roll ta de roller som 

enligt normen annars ses som ledande. Detta kan återkopplas till den psykologistudie (Kiefer 

& Sekaquaptewa, 2007) som presenterades i inledningen. Har eleven förväntningen på sig att 

presentera inom ett visst område kommer denne göra det bättre. Bara genom att förskjuta denna 

förväntan ges alltså bättre möjlighet för eleverna att lyckas på det som anses normbrytande. 

Genusdebatten 

Med utgångspunkt i både FN:s riktlinjer (FN, 2008) och skolans styrdokument (Skolverket, 

2011) så är det tydligt att personer aktiva i skolan ska sträva efter en utbildning där alla har 

samma chans och möjligheter. Resultatet i denna analys pekar på att kvinnor och män inte 

representeras jämställt i de aktuella tidskrifterna. Detta innebär alltså en typ av socialisering, att 

män blir överrepresenterade på bilderna. Det är något som vi skapat själva. Något biologiskt 

perspektiv tar inte denna analys. Sett till den debattartikel som presenterades tidigare angående 

kritik mot genusvetenskapen så utgår denna uppsats från en felaktig och politiskt laddad grund. 

I den debattartikeln (Segerfeldt, 2011) menade författaren att vetenskap inte får ta ställning i 

någon fråga utan att dess roll är att presentera fakta. Om så var fallet skulle en stor del av 

vetenskapen vara felaktig. Vad debattören inte förstår är att vetenskapen är ett bra verktyg för 

att påvisa vad som är bra eller dåligt. Vilka strukturer i samhället som vi kan och ska förändra. 

Det känns som en förlegad bild att forskning inte kan ta moralisk och etisk ställning. En strävan 

efter att alla människor (inte hälften) ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för livet är inget 

som en moralisk eller etisk människa skulle motsätta sig. Som Harris (2010) beskriver är det 

önskvärt att strävan efter allas välmående är målet och att forskning behöver bedrivas för att 

binda ihop vetenskap och samhälle. Vetenskap som är helt frånkopplad samhället blir i sig utan 

mening då den inte leder till någonting. Det finns som sagt delade meningar i frågan och det 

kommer sannolikt fortsätta att diskuteras framöver. Viss vetenskap som kan göra bra kan idag 

hindras av vissa politiska ståndpunkter samtidigt som forskning som kan göra måste 

kontrolleras i viss mån. Det blir en balansgång mellan vad som är etiskt och moraliskt rätt. 

Konkreta tips till (musik-)lärare 

En grupp vid Stockholms universitet har tagit fram ett dokument med motstrategier för 

härskarteknikerna (ENSU, 2004). För härskartekniken osynliggörande så skriver de om att ta 

plats och att synliggöra alla människor omkring. Detta appliceras på musiklärare dels genom 

vilka musiker som presenteras under lektionerna och dels genom att uppmärksamma om elever 
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i klassen på något vis ställs utanför. För att motarbeta förlöjligande så är det viktigt att 

uppmärksamma när det sker och ifrågasätta den som utsatte någon annan för detta. Det är viktigt 

att eleverna lär sig respektera varandra och att de förstår och accepterar att människor är olika. 

Även detta kan användas när läraren ger ett exempel som går emot elevens förväntningar och 

elever reagerar på ett visst sätt. Då är det bra att ifrågasätta den reaktionen. För att motverka 

undanhållande av information tar de upp som motstrategi att kräva att få veta vad som skett om 

något skett över ditt huvud. Detta kan vara viktigt i klassrummet på så vis att alla ska få samma 

möjligheter att ta beslut om skoluppgifter och planering. För att möta dubbel bestraffning så 

beskriver de att det är viktigt att veta vad man själv vill. I klassrummet skulle en dubbel 

bestraffning kunna vara om läraren bestraffar passivitet men att klasskamraterna bestraffar den 

elev som vill prova spela trummor just den dagen om hen inte är så duktig. Det är såklart viktigt 

då för läraren att ha tålamod och att vara uppmärksam på hur eleven känner sig. Ett sätt är att 

ge eleven två alternativ där denne belönas istället. För härskartekniken påförande av skuld och 

skam så är motstrategin att intellektualisera de situationer som uppstår. Låt eleven känna att 

hen inte är dålig på att spela trummor utan att det är en bra start och om eleven fortsätter öva så 

blir det bättre. Det är inte konstigt att den andra eleven som spelat trummor i fem år är bättre.  

För att arbeta mot dessa härskartekniker krävs alltså en stor variation, öppenhet och en 

medvetenhet om hur de fungerar. Det är viktigt att lära sig att ha tålamod och att ge eleverna 

perspektiv på varandras lärande så att de hjälper varandra istället för att pressa eller förminska.  

Då skolan ska vara jämställd så är det viktigt att arbeta med att balansera upp den annars så 

ojämställda musikvärlden. Musiklärarens roll blir att bryta normer och göra det normbrytande 

lika normalt för eleverna som det de matas med varje dag i medier och via kultur. Det är också 

viktigt att öka elevernas medvetenhet om detta. Eleverna kan då lära sig att värdesätta andra 

saker och att stödja de som annars osynliggörs. En relativt enkel sak musikläraren kan göra är 

att ge en jämn fördelning av exempel för eleverna. Använder man då en manlig rockgrupp som 

skriver sina egna låtar så ska den kvinnliga rockgruppen vara lika självständig för att påvisa att 

en kvinna i musikbranschen inte behöver stå på en mans axlar. Ska läraren visa ett häftigt 

trumsolo på youtube så kan denne visa en kvinna för att rubba elevens förväntningar och för att 

visa att alla elever har samma möjligheter att musicera. Allt detta underlättar för eleverna att 

prestera bättre i ämnet. 

Som tidigare konstaterats så är musik en del av ungdomars identitet, både i att skapa och i 

att uttrycka den (Cook, 2002). Skolan ska lära ut en värdegrund som främjar allas lika rätt- och 

möjligheter. Det är då upp till musikläraren att ge eleven verktyg att identifiera sig med det 

jämställda. Dels genom kunskap om hur genus yttrar sig inom musik samt genom att 
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normalisera en mångfald av influenser istället för att förstärka roller som leder till att bibehålla 

äldre strukturer. Skolmusiken kan på så vis bli en språngbräda för ett rikare (musik-)liv.   
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