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Sammanfattning 
Det primära syftet med föreliggande studie är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv 
undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att bredda elevers förmåga till att spela 
instrument, inklusive sång, under ensemblelektioner i grundskolan. Studien genomfördes 
utifrån ett genusvetenskapligt- och ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv som teoretiska 
utgångspunkter. Genom det genusvetenskapliga perspektivet går det att synliggöra de 
genusstrukturer som uppstår under musikundervisningen bland elever och lärare. Det 
socialsemiotiska multimodala perspektivet möjliggör en analys av hur mening skapas genom 
lärares multimodala kommunikation med avseende på genus. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av känd och icke deltagande observation som huvudmetod samt kompletterades 
med kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att musiksalens uppbyggnad samt lärares gestik, 
musikaliska referenser och tidfördelning av instrument påverkar elevers möjligheter till 
lärande och meningsskapande ur en genussynpunkt. Även lärares tillvägagångssätt i 
förhållande till vilket instrument eleverna spelar på under lektionerna och elevers 
genuskodade handlingar som exempelvis ansvarstagande under lektioner påverkar deras 
möjlighet att bredda sin förmåga att spela instrument. Resultatet indikerar även att lärares val 
av genre och att låta eleverna själva välja instrument att spela på leder till att genusnormer får 
större genomslagskraft. Vidare visar resultatet att musikundervisningen genomsyras av en 
populärmusikalisk diskurs och därmed den maskulina norm som råder inom denna diskurs. I 
analysen diskuteras vikten av att medvetandegöra lärare i vad de multimodalt kommunicerar 
till sina elever i form av traditionella genusmönster för att framledes kunna utmana dessa 
mönster och på så vis skapa en mer jämställd musikundervisning. 

Nyckelord: Genus, multimodalitet, musiklärare, ensemble, musikundervisning, didaktik. 
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1 Inledning 

Under min musikaliska uppväxt till och med gymnasiet hade jag endast sjungit och spelat 
piano. Innan mina studier på Kungl. Musikhögskolan (KMH) hade jag knappt ens tagit i en 
gitarr eller ett par trumstockar. Ett stort problem var att jag verkligen aldrig tidigare 
reflekterat över det märkliga i dessa strukturer, utan sett det som en självklarhet att jag helt 
enkelt inte var menad till att utöva några andra instrument än sång och piano. Mitt 
självständiga arbete hösten 2016 bestod därför av att jag tillsammans med en medstudent 
skapade en musikalisk föreställning som fick namnet Jämlik musik? (Jenner, 2016). Syftet var 
att framföra musik komponerad av kvinnor med endast kvinnliga musiker på scen, för att 
därigenom lyfta fram olika kvinnliga musiker och kompositörer samt medvetandegöra 
ungdomar om genusstrukturer i musikvärlden. Detta ämne ligger mig otroligt varmt om 
hjärtat, främst för att jag själv varit så omedveten om hur dessa strukturer har påverkat mig 
och mina erfarenheter dessutom är att många av mina kvinnliga medstudenter upplevt samma 
sak. Dessa strukturer har således utgjort ett medvetet eller omedvetet hinder för mig och 
många andra att kunna utveckla vår musikalitet och bli friare i vårt musikaliska utövande. 
Därför skapades idéen till fjolårets föreställning – jag ville ge andra elever en chans till att bli 
medvetna om genusstrukturer som jag själv alldeles försent insett påverkat mig.  
 
Föreställningen Jämlik Musik? framfördes på olika grundskolor i Stockholm. Efter varje 
framförande avslutade vi med ett samtal tillsammans med eleverna då vi diskuterade frågor 
som rörde genusstrukturer inom musik. Dessa samtal gav bland annat resultaten att både 
flickorna och pojkarna på skolorna vi besökte upplevde att alla hade samma möjlighet att 
spela det instrument de ville, men att exempelvis musikaliska förebilder kunde ha inverkan på 
ens val och att en del flickor, på grund av bristen på förebilder, därför omedvetet bortsåg från 
vissa alternativ. Det gick även att se typiska genusstrukturer när det handlade om vilket 
instrument eleverna helst och oftast spelade. Majoriteten uttryckte dock att de kunde spela lite 
på alla instrument, vilket främst berodde på deras strävan efter ett högt betyg. En av frågorna 
vi ställde handlade nämligen om eleverna upplevde att alla hade samma möjlighet till att välja 
att spela det instrument de ville. Vid ett av tillfällena var det en flicka som svarade ”Ja det är 
klart. Vi måste spela alla instrument om vi vill ha A i betyg” (Jenner, 2016).   
 
Betyg som motivation till att spela fler instrument var något som jag tidigare inte reflekterat 
över, men som verkligen fångade mitt intresse. Några av kunskapskraven för att bli godkänd i 
musikämnet i årskurs nio är att eleven kan delta i gemensam sång, spela melodier, bas- och 
slagverksstämmor samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med ett visst 
flyt (Skolverket, 2011a). Detta behöver egentligen inte alls syfta på att en slagverksstämma 
betyder trumset och att ackordinstrumenten måste vara piano eller gitarr, utan skulle likaväl 
kunna vara slagverk som inte har västerländsk anknytning eller ett ackordinstrument som 
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exempelvis dragspel. Dock tenderar den svenska musikundervisningens centrala innehåll 
kretsa kring populärmusikaliska genrer (Bergman, 2009; Björck, 2011; Sandberg, 2006), där 
det enligt mina erfarenheter som musiker inom dessa genrer finns tydliga genusstrukturer och 
genuskodade instrument. I en standardensemble inom populärmusikaliska genrer som pop och 
rock ingår instrumenten piano, sång, trummor, gitarr och bas. En standardsättning av 
könsfördelningen på dessa instrument på gymnasiet och högre musikutbildningar brukar 
enligt mina erfarenheter som tidigare student på musikgymnasium, folkhögskola och 
musikhögskola bestå av att pojkar spelar trummor, elgitarr och bas medan flickorna sjunger 
och spelar piano. Resultatet från Skolverkets nationella ämnesutvärdering i årskurs sex och 
nio från 2015 (Skolverket, 2015) visade dock att könskodning av instrument endast framkom 
vid lektionsobservationerna i en skola med inriktning mot körsång, där flickorna var i stor 
majoritet. I de övriga skolorna fanns varken någon könsrelaterad kodning av instrument, eller 
att pojkar dominerade spelmässigt i skolans i pop- och rockensembler. Detta kan enligt 
Skolverket emellertid bero på att den musikaliska kompetensen var på så låg nivå att en 
möjlig identitet som pop- och rockmusiker uteblev (Skolverket, 2015). En slutsats som dock 
skulle kunna problematiseras. 
 
Enligt mina erfarenheter är det således märkligt att det saknas så många kvinnliga 
instrumentalister på högre nivå när varje elev enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) måste kunna 
utöva alla dessa instrumenttyper för att ens bli godkänd i musikämnet i nionde klass. Att 
dessutom Skolverkets utredning (Skolverket, 2015) visade att det inte fanns en speciellt tydlig 
genuskodning av instrument på grundskolan borde också tyda mot en bättre könsfördelning 
av instrument även i högre åldrar. Är det så att personer som går vidare med musikstudier i 
högre ålder har tagit instrumentlektioner utanför skolan och således fått motivation från annat 
håll som påverkat eventuella könsstereotypa val? Eller är det så att elever som kan spela lite 
av allt i grundskolan ändå väljer att i högre ålder fokusera på instrument som är stereotypa för 
deras biologiska kön på grund av normer och genusstrukturer? 
 
Något som enligt mina erfarenheter emellertid blir tydligt är hur viktig roll musikläraren har. 
Tack vare den obligatoriska musikundervisningen samt en kursplan som faktiskt säger att alla 
elever måste spela många olika sorters instrument för att bli godkända, har läraren en 
möjlighet att kunna motverka en obalans vad gäller könsfördelningen på instrument, i alla fall 
under musiklektionerna. Således skapades idéen för denna studie – att utifrån ett 
genusperspektiv få djupare insikt i hur musiklärare arbetar med ensembleundervisning i 
grundskolan. Beroende på vilka didaktiska resurser läraren använder kan det säkerligen ha 
stor positiv eller för den delen negativ inverkan på eleverna när det kommer till deras 
instrumentkännedom och intresse för olika instrumenttyper. Ordet resurser syftar här på 
semiotiska resurser, ett begrepp som jag kommer gå djupare in på i nästa kapitel. Inom 
kommunikation används semiotiska resurser och i en lärandesituation är kommunikationen 
avsiktlig. Därför har jag valt att använda begreppet didaktiska resurser för att visa hur de 
semiotiska resurserna används i en avsiktlig kommunikation. Jag vill undersöka med vilka 
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didaktiska resurser; kommunikationsvägar som sekvenser av tid, tal, skrift, gestik, bilder och 
musikaliska referenser som lärare använder för att alla elever, oavsett kön, ska kunna bredda 
sin förmåga till att spela de instrumenttyper som Skolverket faktiskt beskriver att de ska 
behärska (Skolverket, 2011a).  

 Syfte 1.1
Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka vilka didaktiska resurser lärare 
använder för att bredda elevers förmåga till att spela instrument, inklusive sång, under 
ensemblelektioner i grundskolan.  

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor legat till grund: 

-‐ Vilka didaktiska resurser används av läraren?  

-‐ Hur används dessa didaktiska resurser av läraren? 

-‐ Hur kommunicerar dessa didaktiska resurser med eleverna? 

2 Teoretiskt ramverk 

I följande del presenteras de två teoretiska perspektiven som utgör studiens teoretiska ramverk 
– det genusvetenskapliga perspektivet (Conell, 2003; Hirdman, 2001) och det 
socialsemiotiska multimodala perspektivet (Kress, 2010). Det genusvetenskapliga 
perspektivet är det huvudsakliga perspektivet som genomsyrar studien och som är viktig för 
att förstå genusstrukturer som uppstår under musikundervisningen bland elever och lärare och 
vad de beror på. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet är viktigt dels för att kunna 
synliggöra de många olika kommunikationsvägar som studiens deltagande lärare använder i 
sin undervisning och dels för att visa hur elever tar till sig kunskap och intryck från olika 
former av kommunikation. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet öppnar upp för att 
inte bara analysera det som sägs och genom att studera flera av lärarnas multimodala 
didaktiska resurser blir det möjligt att upptäcka hur mening skapas i klassrummet med 
avseende på genus.  

 Genusvetenskapligt perspektiv 2.1
Ordet genus härstammar ursprungligen från latin och betyder slag, sort, släkte, kön. På 
engelska översätts genus med gender och när uttrycket gender började dyka upp i den 
amerikanska kvinnoforskningen under tidigt 1980-tal behövdes en motsvarande svensk 
översättning. Detta ledde till att svenska kvinnoforskare började använda ordet genus från den 
svenska lingvistiken och kunde därmed titulera sig genusforskare. Det positiva med ordet var 



 

 4 

att det var ”tomt”, vilket innebar att det kunde fyllas med nya förståelser och möjligheter 
(Hirdman, 2001).  
 
Det har länge förts en debatt inom genusforskningen om hur begreppen genus och kön ska 
omsättas och förstås i praktiken. Å ena sidan är en vanlig beskrivning av begreppet genus att 
det syftar på den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män, vilket grundar sig i den 
biologiska uppdelningen av biologiskt kön (Conell, 2003). Enligt genusforskaren Yvonne 
Hirdman (2001) är ordet genus viktigt främst för att kunna tala om hur vi tidigare talat och 
fortfarande talar om kön. Kön är ett ord som kan stå för en rad olika betydelser, alltifrån 
könsorgan till synonym för man och kvinna och således kan ordet skapa förvirring. Genom att 
exempelvis använda begreppet ”könsskillnader” kan det vara otydligt huruvida detta begrepp 
syftar på skillnader mellan det biologiska könet, eller det socialt formade könet (=genus). 
Begreppet genus skapar inte denna förvirring, utan syftar till vad vi människor anser vara 
manligt eller kvinnligt och hur dessa strukturer genomsyrar världen omkring oss inom 
områden som exempelvis politik, arbete och skola (Hirdman, 2001).  
 
Å andra sidan finns det flera genusforskare som idag kritiserar uppdelningen mellan kön och 
genus, däribland genusforskaren Raewyn Conell (2003). Enligt henne finns det tunga 
invändningar mot att särskilja begreppen kön och genus, eftersom biologi och kultur förstås 
som odelbara och som konstruerade till varandra. Fokus ska inte ligga på skillnaderna, utan 
istället på relationerna mellan kön och genus. Conells beskrivning av genus är att begreppet 
framför allt handlar om sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. Inom 
sociala relationer bildar varaktiga eller vidsträckta mönster vad den sociala teorin kallar för 
strukturer – således bör genus i den bemärkelsen också bedömas som en social struktur. 
Enligt Conell är genus inte ett uttryck för biologi, utan ”det är ett mönster i vår sociala 
ordning och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som styrs av denna ordning” (Conell, 2003, 
s. 21). Vidare understryker Conell att genus dock är en social struktur av ett speciellt slag, av 
anledning att genus har ett speciellt förhållande till människokroppen. Detta blir tydligt i den 
allmänna uppfattningen av genus som en ”avspegling av vissa naturliga skillnader, nämligen 
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga kroppar” (Conell, 2003, s. 21). Conell hävdar 
emellertid att vi inte kan säga att den sociala ordningen alltid avspeglar biologiska skillnader, 
men att samhället riktar sig till våra kroppar på en rad olika sätt. En informell beskrivning av 
genus som undviker ”skillnaderna” är enligt Conell (2003) ”hur samhället förhåller sig till 
människokroppen och de många konsekvenser som det förhållningssättet får både i vårt 
privatliv och för mänsklighetens framtid” (s. 22). Enligt samtliga dessa forskare skapas och 
återskapas genusrelationer hela tiden i människors vardag. Om de inte skapas, existerar de 
inte. Oavsett vad människor gör, hur de beter sig eller hur de talar, förstås deras beteende i 
ljuset av den genuskategori de tillskrivs. Att människor hålls ansvariga och bedöms utifrån 
sin förmodade könstillhörighet som man och kvinna är därför inte en produkt av genus, utan 
det är det som är genus (Conell, 2009).  
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2.1.1 Begreppsdefinitioner 

I denna studie används begreppen genus och kön på följande vis – genus förstås som något 
socialt konstruerat och kön syftar på det biologiska könet, alltså våra biologiska kroppar. Jag 
ser fördelar med att tillämpa Conells (2003) teori om att biologi och kultur förstås som 
odelbara och konstruerade till varandra, men i detta fall ansåg jag det för komplext att 
analysera studien efter denna teori och har därför valt att ordet kön syftar till det biologiska 
könet. Begreppen för biologiskt kön benämns i studien som flicka eller pojke.  
 
Ytterligare begrepp som förekommer i texten är feminint- respektive maskulint kodat samt 
femininitet och maskulinitet, vilka är en formell beskrivning på begreppen kvinnligt och 
manligt. I och med att genus bedöms som en social struktur har begreppen femininitet och 
maskulinitet inte någon koppling till fasta karaktärsdrag som styrs av den biologiska kroppen 
(Borgström Källén, 2012). I likhet med Borgström Källén har jag valt att förstå dessa begrepp 
som en kategorisering av sociala egenskaper, där dessa egenskaper i sin tur kan agera som en 
självreglerande modell för vad som är socialt accepterat för en kvinno- respektive manskropp. 
Användningen av dessa begrepp i studien avser således inte att låsa karaktärsdrag till den 
biologiska kroppen (Borgström Källén, 2012).  
 
Vidare förekommer begreppet hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är 
den mest eftersträvansvärda maskuliniteten som både möjliggör en stark social ställning och 
en tillgång till makt. Denna maskulinitet står i överordnad ställning gentemot alla andra 
former av maskulinitet och femininitet och trots att den är normativ och eftertraktad av 
många, är den hegemoniska maskuliniteten svår att förkroppsliga (Bergman, 2009).  

 Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv 2.2
Den socialsemiotiska teorin om multimodalitet visar hur människor kommunicerar med 
omvärlden genom olika modaliteter såsom bilder, gester, musik, dans, layout, skrift och tal 
samt ofta i kombination med varandra som exempelvis musik och dans eller tal och skrift 
(Falthin, 2011). Alla dessa modaliteter är viktiga resurser för meningsskapande – med hjälp 
av dem kan individen skapa mening utifrån sitt eget intresse i den aktuella situationen hen 
befinner sig i (Ideland, 2013). Semiotik betyder läran om tecken och deras betydelse. Tecknen 
kan syfta på språkliga teckensystem, men även på kommunikationsformer som exempelvis 
bild eller musik. Socialsemiotik handlar om att skapa nya kombinationer av dessa tecken och 
hur tecknen visas i kommunikativa processer genom olika aktörer i social interaktion. 
Socialsemiotisk multimodalitet synliggör således hur mening skapas och hur detta inträffar på 
ett flertal olika sätt, genom att exempelvis kommunicera via språk, bild, musik eller skrift, 
eller en kombination av dessa kommunikationsvägar (Falthin, 2011).  
Socialsemiotisk multimodalitet går att dela upp på två områden, det semiotiska respektive det 
multimodala området. Det semiotiska området syftar på tecken, mening samt tecken- och 
meningsskapande medan det multimodala området syftar på det material och uttryckssätt som 
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behövs för själva tecken- och meningsskapandet, något som kallas mode (Kress, 2010). I 
denna studie beskrivs begreppet modes på svenska som semiotiska resurser eller 
teckensystem, som kan förklaras som ”funktionella redskap i människors kommunikation och 
meningsskapande” (Kempe & West, 2010, s. 61). Dessa teckensystem är viktiga begrepp 
inom socialsemiotisk multimodalitet. Bilder, skrift, musik, gester, tal, rörelser, rörliga bilder 
och soundtrack är exempel på olika teckensystem som används inom representation och 
kommunikation. Alla olika teckensystem erbjuder olika sorts potential för meningsskapande – 
därför är det viktigt att välja rätt sorts semiotisk resurs vid rätt tillfälle (Kress, 2010).  
 
Inom exempelvis skrift finns det grafiska tillgångar som typsnitt, storlek och färg. Det kan 
vara stora mellanrum mellan ord eller paragrafer och olika ord kan skrivas i olika färger. 
Dessa grafiska tillgångar tar sig olika uttryck i olika kulturer och skapar olika betydelse. Talet 
som semiotisk resurs skiljer sig från skrift på det vis att tal mottas via hörseln, medan skriften 
mottas via synen. Tal har många andra möjligheter än skrift på det viset att talet som ett ljud 
erbjuder tillgångar i olika sorts nivåer av energi – starka eller svaga, vilket kan användas till 
att producera alterneringar av stressade eller inte stressade element, olika rytmer och 
betoningar samt variationer i intonation. En mening får exempelvis olik betydelse beroende 
på hur den sägs – en mening som betonas på sättet ”han kom hit i söndags” får en helt annan 
betydelse än en mening som betonas med ”han kom hit i söndags” (Kress, 2010).  
 
Vidare är tid även en viktig aspekt för den multimodala kommunikationen i 
klassrumssituationer, då fördelning av tid, det vill säga tempo och sekvensering i 
klassrummet, påverkar elevers potential för lärande. Hur lärare och elever positionerar sig i 
relation till varandra under lektionen kan ses som ett tecken för en semiotisk resurs av 
klassrumskommunikation som får betydelse för elevers möjligheter till meningsskapande. 
Exempelvis får det betydelse beroende på hur lärare väljer att fördela tiden mellan olika 
uppgifter och elever, eller om någon av eleverna placeras på ett sådant sätt att någon av dem 
hamnar i periferin (Kempe & West, 2010).  
 
När det handlar om teckensystemet bild, har tiden inte lika stor meningsskapande funktion. I 
motsats till tal är bild ”visat” på en yta i ett oftast inramat utrymme, som till exempel en tavla 
eller en sida, en del av en vägg eller en fram- eller baksida på en T-shirt. Alla bildens element 
presenteras samtidigt; arrangemanget av olika element i detta inramande utrymme som har 
relation till varandra utgör den fundamentala principen och medel för meningsskapande inom 
denna semiotiska resurs. Inom bild finns inga ljud att använda som källor till 
meningsskapande. Mening skapas genom vilken position elementen har i det inramande 
utrymmet (rummet), men också genom bildens storlek, färg, form och linje (Kress, 2010). 
Då tal baseras på logiken av tid och bild på logiken av rum finns det semiotiska resurser som 
skapar mening genom att kombinera tid och rum, till exempel gester. Inom gestik sker 
sekvenser av tid genom rörelser i armar och händer samt genom olika ansiktsuttryck, lika väl 
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som det skapas en logik av rum genom rörelsernas närvaro mot den stabila rumsliga 
inramningen av överkroppen (Kress, 2010).  
 
Musik som teckensystem påverkar människor på många sätt, både medvetet och omedvetet 
(Kempe & West, 2010). Musik kan beskrivas som socialt bestämda system av ljud med 
specifika betydelser i sitt sammanhang, men som inte har lika mycket precis mening och 
referens som talet. Melodiska, harmoniska och rytmiska strukturer likaväl som olika sound 
och klangfärger används för att förmedla bestämda budskap inom musik. Vidare finns det mer 
eller mindre konstruerade ljudsystem som är skapade med syftet att ha en speciell mening. 
Exempel är ljudeffekter som används i nyhetssändningar för att peka på ett byte av fokus och 
ett ändrat stämningsläge, eller filmmusik som används för att mjuka upp scenbyten, dölja 
klipp och kommentera handlingen (Kempe & West, 2010).  
 
Alla dessa semiotiska resurser kommunicerar även genus. Genom att i till exempel skrift 
nämna en artist med en viss könstillhörighet, eller att i bild på ett skivomslag framställa en 
artist med ett visst instrument, kommuniceras indirekt genus. Hur ljudens representativa 
resurser inom musik kan tolkas och förstås i olika sammanhang styrs även av kulturellt 
skapade regler (Kempe & West, 2010). I operasammanhang sjungs den onda karaktären ofta 
av en mörk barytonröst som ackompanjeras av det låga registret hos trombonerna och 
cellosektionen, medan den oskyldiga jungfrun sjungs av en ljus sopran ackompanjerad av 
ljusa violiner och flöjter. För att ge en ljudbild av styrka och makt används ofta trummor och 
trumpeter. Den bevarande effekt på de symboliska värden som tillräknas många instrument 
har att göra med slagkraften i traditioner i exempelvis symfoniorkestrar och operakapell. 
Instrument som inte brukar användas i motsvarande klassiska sättningar verkar dock ha mer 
föränderliga symbolvärden; exempelvis gitarren som under 1900-talet i allmänhetens ögon 
förflyttade sig från sin mjuka frireligiösa roll som ackompanjemang till sånger i kyrkan, till en 
”syndens symbol” i rockmusik (Kempe & West, 2010). 

3 Bakgrund 

Här presenteras de två olika delar som bakgrundskapitlet består av. I den första delen beskrivs 
läroplanen för ämnet musik i grundskolan och i den andra delen presenteras tidigare forskning 
och annan litteratur som är relevant i förhållande till inriktningen av min studie. Forskningen 
och litteraturen som tas upp beskriver främst genusstrukturer i olika musikaliska 
sammanhang. I de olika delarna beskrivs forskning om skolans musikundervisning, 
genuskodade instrument och genusstrukturer i skolans musikundervisning. 
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 Kursplan och styrdokument 3.1
För att få en djupare inblick i vad Skolverket säger om musikämnet i grundskolan och vilka 
kunskaper som dagens elever ska tillämpa i den svenska musikundervisningen, presenteras 
här nedan delar av grundskolans värdegrund, musikämnets syfte samt det centrala innehållet 
och kunskapskraven för musikämnet. Eftersom fokus i denna studie ligger på instrument- och 
ensemblespel kommer dessa områden beskrivas mer ingående.  

3.1.1 Kursplan för musikämnet i grundskolan 

I läroplanen för grundskolan beskrivs i det första kapitlet grundskolans värdegrund och 
uppdrag under rubriken likvärdig bedömning på följande vis: 

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, 2011b, s. 8). 

 
För att gå vidare till själva musikundervisningens syfte i grundskolan och musikämnets 
kursplan i kapitel tre handlar det bland annat om att ge eleverna förutsättningar att tillägna sig 
musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Eleverna ska genom undervisningen få 
möjlighet till att utveckla kunskap till att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg, 
begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang (Skolverket, 2011a).  
 
När det handlar om det centrala innehållet i musikämnet presenteras det i tre olika kategorier; 
musicerande och musikskapande, musikens verktyg samt musikens sammanhang och 
funktioner, där denna studies fokus främst går att koppla till den första och andra kategorin. 
De mest väsentliga punkterna för denna studie som ingår i det centrala innehållet för årskurs 
7–9 i kategorin musicerande och musikskapande samt musikens verktyg beskrivs på följande 
vis: 

Musicerande och musikskapande 
• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska 

uttryck.  
• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.  
• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med 

röst och instrument. 
• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 

 
Musikens verktyg 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer. 
• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter. 
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 

byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation.  

(Utdrag från Skolverket, 2011a, s. 102) 
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Kunskapskraven för betyget E (det första godkända betyget) i slutet av årskurs nio innefattar 
bland annat att eleven kan delta i gemensam sång och med viss säkerhet kan följa rytm och 
tonhöjd. Eleven kan också spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming 
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med ett visst flyt. Eleven ska 
dessutom sjunga eller spela på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik 
och i viss mån passande karaktär. Med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg ska 
eleven även kunna bidra till att skapa musik utifrån egna musikaliska idéer (Skolverket, 
2011a).  
 
Skolverket (2011a) har alltså inte specifikt nämnt vilka instrument melodistämmorna och 
ackompanjemangen ska spelas på, mer än att ackompanjemanget ska spelas på ett 
ackordinstrument. Inte heller nämns populärmusikaliska genrer specifikt, utan snarare 
tvärtom; eleverna ska musicera i flera olika genrer. 

 Tidigare forskning och litteratur inom området  3.2
Det finns en del forskning som kombinerar ämnesområdena musik, genus och utbildning med 
fokus på ensembleundervisning och platstagande, däribland Björcks (2011) och Borgström 
Källéns (2014) avhandlingar. Dessa studier har ofta utgått från musikundervisning där 
ungdomarna själva valt att studera ett specifikt instrument utanför skolan eller i gymnasiet. 
Fokus i denna studie ligger dock på läraren och att utifrån genusperspektiv undersöka vilka 
didaktiska resurser läraren använder för att bredda elevers förmåga till att spela instrument i 
den obligatoriska musikundervisningen i grundskolan. Forskningen som tas upp nedan utgår 
främst från forskning och litteratur som beskriver genusstrukturer i olika musikaliska 
sammanhang. I de olika delarna beskrivs forskning om genuskodade instrument, skolans 
musikundervisning och genusstrukturer i skolans musikundervisning. Fokus ligger på 
forskning inom populärmusikaliska genrer som pop och rock, eftersom dessa genrer har starkt 
fäste i grundskolans musikundervisning (Bergman, 2009; Björck, 2011; Sandberg, 2006). 

3.2.1 Musikundervisning i skolan  

Ett klassrum kan enligt musikpedagogen Lucy Green (1997) beskrivas som en mikrokosmisk 
version av ett större samhälle. Det som sker i klassrummet speglar således föreställningar i det 
omgivande samhället. Klassrummet innehåller en blandning av musikalisk praxis, i vilken den 
musikaliska diskursen och musikaliska meningen reproduceras i kombination med byggandet 
av en personlig identitet i avseende på genus. Green undersökte år 1993 flickors musikaliska 
praxis i skolan i England där det visade sig att denna praxis nästan uteslutande innehöll sång, 
orkesterinstrument och piano kopplat till klassisk musik. Flickors attityd mot skolans 
musikundervisning och mot varandra som musiker var att de var samarbetsvilliga och 
konformistiska. De undvek elektriska och starka instrument, i synnerhet elgitarr och trummor, 
medan pojkar däremot, tvärtom flockades kring dessa instrument. Pojkar var ständigt under 
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hög press av att framstå som ”macho”, medan flickor hade motsvarande press av att framstå 
som feminina (Green, 1997).  
 
Populärmusiken som undervisningsinnehåll har idag ett starkt fäste i den svenska 
musikundervisningen. Det är standard att under ensemblelektionerna i skolan spela instrument 
som används inom populärmusikaliska genrer, det vill säga trummor, elbas, elgitarr och 
keyboard (Björck, 2011). Ytterligare vanligt moment i musikundervisningen är att eleverna 
får uppgiften att själva forma band med andra klasskamrater för att repetera och spela upp 
populära låtar inom dessa genrer (Björck, 2011). Att skolans musikundervisningsinnehåll 
genomgående präglas av populärmusikaliska genrer är ingen slump utan har kopplingar till 
den svenska musikundervisningens utformning redan från 1950-talet (Sandberg, 2006). Innan 
dess bestod musikundervisningens innehåll till största delen av sång och barnvisor. Detta 
ledde till en förlängning av barndomen och framväxandet av en sorts ”skolmusik” som 
emellertid började kritiseras under 1950-talet. Skolmusiken och fritidsmusiken innebar två 
helt skilda världar och ungdomsmusiken, radion och grammofonen började nu ta mer och mer 
plats. Framför allt när popen slog igenom med enorm kraft på 1960-talet ledde det till att 
musik blev ett av de främsta intressena för den unga generationen och många ungdomar lärde 
sig på egen hand att sjunga, spela gitarr, elbas och trummor. När Lgr69 började gälla fanns 
det i denna kursplan således utrymme för elevinflytande vid lektionsplanering och tydliga 
uppmaningar om att låta ”tonårsmusik” vara en del av undervisningen. Detta var det första 
steget bort från den ”traditionella” musikundervisningen. På 1970-talet gjordes därför även en 
omfattad reformering av musiklärarutbildningen i Sverige, OMUS-reformen 
(Organisationskommittén för den högre musikutbildningen). OMUS-reformen innebar en 
ansträngning för att överbrygga klyftan mellan den traditionella musikutbildningen och nyare 
strömningar i tiden och för att musiklärarutbildningen skulle anpassas efter arbetsfältets 
behov (Sandberg, 2006). 
 
Barn och ungdomar är numera mycket involverade i musik- och ungdomskultur knutet till det 
starka informationsflödet i mediesamhället. Att skolans musikundervisning på många olika 
sätt har påverkats av medie- och ungdomskulturen ända sedan radio, film och grammofon 
gjorde entré i samhället är tydligt märkbart (Sandberg, 2006). Enligt Sandberg ligger 
konflikten i musikundervisningen dock inte som tidigare forskning visat mellan lärarens 
uppfattningar och kunskaper i musik och elevers musikaliska intressen och föreställningar. 
Vid tiden för Lpo94 låg problematiken snarare i vad elever och lärare önskade skapa 
tillsammans i musikundervisningen i förhållande till de begränsade ramar och villkor som 
råder för musikämnet i skolan. Sandberg (2006) uttrycker att det saknas studier som tar upp 
hur kraven på det ökade elevinflytandet även ”förhindrar” att annat innehåll än populärmusik 
och ungdomars egen musik kan uppträda i musikundervisningen och ställer frågan vad 
skolans musikundervisning kan prestera som ligger bortom ungdomarnas horisont.  
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Det finns emellertid en stark genusproblematik kopplad till att dagens svenska 
musikundervisning och dess spelmoments innehåll och upplägg har detta starka fäste i 
populärmusikaliska traditioner (Bergman, 2009). I sin studie har Bergman följt en 
högstadieklass i deras musikaliska praxis i och utanför skolan och menar att pop och rock som 
ett centralt undervisningsinnehåll i skolan tenderar att bli problematiskt eftersom elever som 
har erfarenhet av att spela i rockband på fritiden, i studiens fall nästan uteslutande pojkar, har 
bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Dessa pojkar har blivit förtrogna med både 
instrument som har populärmusikalisk anknytning samt med teknisk utrustning. Således får 
de ett försprång och premieras framför de pojkar som inte spelat i band utanför skolan och 
framför i princip alla flickor, eftersom flickor som sysslat med musik på fritiden mestadels 
utövat musik i andra genrekontexter. Enligt Bergman har flickor och pojkar under uppväxten 
nämligen iscensatt och reproducerat musik på helt skilda arenor. Flickor är överrepresenterade 
på den vokala praktiken som ofta utövas i lärarledda former, som körsång, kulturskolor och 
musikklasser, medan den populärmusikaliska praktiken där majoriteten av pojkar har sin 
bakgrund ofta utövas i en replokal eller i hemmet och ofta utan lärarstyrning. En orsak till att 
eleverna med förkunskaper kopplande till en bandkontext ändå klarar sig bättre på 
ensemblelektioner i skolan än elever utan dessa kunskaper menar Bergman har att göra med 
att musikläraren i en alltför liten grad styr upp och organiserar undervisningssituationen. 
Istället för att själv fastställa vem som ska spela vad och se till att alla elever får utrymme att 
spela alla instrument någon gång, låter läraren eleverna själva välja vilka instrument de vill 
spela, vilket kan leda till att elever utan instrumenterfarenhet tenderar att hamna efter mer och 
mer ju längre kursen fortgår (Bergman, 2009).  
 
Att det finns en genusproblematik med att svenska musiklärare ser sin lärarroll som 
överflödig när det gäller lärande enligt rockbandsmodellen bekräftas även av Björck (2011) 
som menar att när läraren inte styr vem som tar plats på musiklektionen finns det risk att 
genusnormer får större genomslagskraft. Undervisning i populärmusikaliska ensembler 
tenderar även att få en negativ och problematisk effekt för kvinnliga musiklärare. En kvinnlig 
lärare som undervisar ett rockband hamnar nämligen i en position där hennes kompentens på 
de maskulint kodade instrumenten på samma gång motsäger hennes femininitet (Green, 
1997). 

3.2.2 Genuskodade instrument 

Att instrument kodas feminina eller maskulina går att finna många historiska kopplingar till. 
Om vi inte sträcker oss tillbaka längre än till slutet på 1700-talet var en kvinnas huvudsakliga 
uppgift inom borgarklassen på den tiden att behaga mannen och i hennes uppfostran ingick 
således att hon skulle lära sig att spela instrument (Selander, 2012). På så vis kunde hon odla 
sin musikaliska talang som tjänade syftet att underhålla mannen. Dock fick hon endast 
undervisning på de instrument som var accepterade för hennes kön, vilket var sång och piano. 
Den tyska tidningen Musikalisches Almanach beskrev år 1784 vilka instrument som var 
lämpliga eller mindre lämpliga för en kvinna att spela under denna tid och menade då att i 
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princip alla instrument förutom klaveret förde med sig negativa bilder av kvinnan. När 
kvinnan satt vid klaveret kunde hon sitta med ett leende på läpparna med fötterna fint 
placerade ihop, medan ett utövande av andra instrument krävde att hon skulle behöva sära på 
benen, lyfta armen, eller vända på huvudet – något som vid denna tidsepok inte var accepterat 
(Selander, 2012).  
 
När det handlar om kvinnor och instrumentet sång, beskriver Green (1997) att kvinnors sång, 
oavsett om den korsar gränsen till den offentliga sfären eller inte, i stor utsträckning 
reproducerar samt bekräftar den patriarkala definitionen av femininitet. Enligt Green finns det 
fyra olika karaktärsdrag av femininitet som bekräftar och reproducerar bilden av sång som ett 
kvinnligt kodat instrument. För det första har sång en stark koppling till kvinnors kroppar 
genom en föreställning om kvinnokroppen som nära knuten till ”naturen” och ”moderlighet”. 
Sång är även det enda instrumentet vars ljudproduktion utan mikrofonförstärkning endast går 
att länka till kroppen, eftersom inga andra utomstående redskap behövs för att åstadkomma 
ljud. Det andra karaktärsdraget har att göra med avsaknaden av teknologi inom sång. Green 
uttrycker att inom patriarkatet är mannen konstruerad som den som har kontroll över naturen 
genom teknologins tyglar och kvinnan som en del av naturen som mannen kontrollerar. Att se 
och höra en kvinna som sjunger, utan några andra tekniska redskap, bekräftar kvinnan som 
kropp och natur. Det tredje argumentet handlar om att bilden av en betald kvinnlig sångare 
som sätter kropp och röst i det offentliga blickfånget, ofrånkomligt inom alla samhällen 
associeras till en sexuell fresterska eller en prostituerad. Den kvinnliga kroppen förstås 
således som ett objekt för ett begärande subjekt. Avslutningsvis menar Green att det finns en 
bild av kvinnan som mamma som privat sjunger för sitt barn; kvinnokroppen knuten till 
”moderlighet”. Krocken i bilden mellan den privata modern som sjunger vaggvisor för sitt 
barn och den tidigare nämnda offentliga sångerskans sexuella tillgänglighet, bidrar till 
reproducerandet av madonna/hora-dikotomin, vilket gör kvinnokroppen ”dubbelt” konnoterad 
för sång (Green, 1997).  
 
Denna kulturhistoriska konnotation av kvinnan som sångerska lever kvar än idag och gör sig 
tydlig inom populärmusikaliska genrer. Sångens funktion i en pop- och rockensemble är 
oftast solistisk på det vis att sång framförs antingen av en soloröst eller som en duett. Sång 
framstår som en könskodad aktivitet inom genrepraktiken, vilket syftar på en frånvaro av 
pojkar som sångsolister. De få tillfällen som pojkar sjunger solistiskt har de samtidigt en 
ackompanjerande arbetsuppgift – de sjunger med en ”gitarr på magen”, vilket pojkar som 
sjunger solo i en ensemble i princip aldrig gör. Att stå på scen och sjunga utan ett instrument 
mot kroppen i en pop- och rockensemble blir således en position som kopplas till att socialt 
förkroppsliga flicka. Pojkar riskerar att bli dömda om de uppfattas sjunga ”wailigt” och 
skolat, vilket leder till att denna dom gör det svårt att som pojke och sångare få tillträde i en 
högt värderad position i genrepraktiken. Därför är det inte konstigt att pojkar som ska sjunga 
utan att ha en ackompanjerande arbetsuppgift avstår från att välja sång i ensemble (Borgström 
Källén, 2014).  
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Vidare beskriver Björck (2011) att populärmusikaliska genrer har en koppling till två 
maskulint kodade drag. Dels ett drag kopplat till självsäker och aggressiv gestaltning, vilket är 
mest tydligt visat inom rockens olika subgenrer. Dels ett drag kopplat till att behärska teknik 
och teknologi vilket tar sig uttryck i olika populärmusikaliska genrer, men som är av stor 
betydelse för populärmusik genom sin koppling till positionen som instrumentalist (Björck, 
2011). Eftersom sång bekräftar femininitet genom bland annat dess avsaknad av teknologi, 
bekräftas maskuliniteten således tvärtom av starka, högteknologiska och elektroniska 
instrument. Inom pop- och rockmusik har associationen till ljudförstärkande redskap samt 
användningen av högteknologiska, elektriska, ljudstarka instrument blivit en norm av 
maskulin framställning. Ett tydligt tecken på detta är att det är ovanligt med kvinnliga 
instrumentalister som spelar trummor, elektrisk bas och elektrisk gitarr inom dessa genrer. Ju 
högre nivå av teknologi som är inblandad i kvinnors instrumentala framträdanden, desto mer 
störs femininiteten. När manliga musiker gör ett framträdande på ett instrument som trummor, 
elgitarr eller elbas finns det en symbolisk maskulin närvaro i själva instrumentet, vilket leder 
till att vi kopplar män som spelar dessa instrument till det normativa. Detta blir synligt när vi 
exempelvis aldrig lyssnar på en ”man som spelar trummor”; vi lyssnar på musiken som 
spelas. Vi hör inte det maskulina i musiken – vi tar helt enkelt det maskulina för givet. 
Kvinnor däremot, uppfattas tvärtemot aldrig som ”bara” instrumentalister utan som 
”kvinnliga instrumentalister” (Green, 1997). Inte bara på grund av valet av instrument eller 
vilken musikstil hon spelar, utan också på nivån av autonomi i musiken. Om en pojke i 
skolåldern vill engagera sig i vokal, ”långsam” eller klassisk musik – till exempel genom att 
sjunga i kör eller att spela flöjt – betyder det att han riskerar sin maskulinitet, medan en flicka 
som vill spela trummor eller elektrisk gitarr riskerar sin femininitet (Green, 1997). Detta kan i 
sin tur leda till att det blir svårt för unga flickor som speciellt under tonåren är upptagna av att 
utforma en feminin könsidentitet, att satsa på elgitarr eller trummor som huvudinstrument 
(Ganetz, 2009). 
 
Emellertid menar sociologen Ann Kroon att maskulinitet har större spelrum för variation än 
femininitet (Ganetz, 2009). Hon beskriver att maskulinitet kopplad till den manliga kroppen 
ses som norm, vilket leder till att ”avvikelser” från det maskulina inte blir lika iögonfallande 
som avvikelser från det feminina som redan i sig är en avvikelse. Detta påverkar de 
musikaliska sammanhangen på det vis att en man ses som en man så länge han visar på något 
maskulint kännetecken, medan en kvinna inte blir sedd som en kvinna om hon visar ett 
maskulint kännetecken. En man som anspelar på något som kulturellt kodas feminint kan 
förbises, medan en kvinna som anspelar på något som kulturellt kodas maskulint inte förbises 
(Ganetz, 2009). 

3.2.3 Genusstrukturer i skolans ensembleundervisning 

Enligt Bergmans (2009) studie var en av de största skillnaderna mellan flickornas och 
pojkarnas agerande under ensemblelektionerna att det var mycket vanligare bland flickor att 
prata om sig själva som okunniga och om problem förknippade med att spela instrument. 
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Eftersom rockmusicerande inte är en genusneutral aktivitet (se punkt 3.2.2) och att spela 
rockmusik på maskulint kodade instrument möjliggör utvecklandet av en maskulin identitet, 
kan detta vara en anledning till att flickor tonar ner sin förmåga under ensemblelektionerna i 
skolan. När de pratar om att de är dåliga och omusikaliska handlar det antagligen inte om att 
de har svårare att prestera än pojkar, utan snarare om att de har svårt att identifiera sig med en 
form av musikutövande som är maskulint kodad samt att de förhåller sig till föreställningar av 
vilka beteenden som sammankopplas med feminint identitetsskapande. Flickor som trots allt 
vill testa att spela maskulint kodade instrument under musiklektionerna har antingen en hög 
social position i klassen och är mycket mer tongivande än de resterande flickorna, eller har 
erfarenhet av musicerande utanför skolan. Fortsättningsvis menar Bergman att även om 
rockmusicerande skapar en maskulin identitet, betyder inte det att pojkar som aldrig spelat i 
band har en mer feminin framtoning, men att dessa pojkar dock får det mycket svårt att närma 
sig en hegemonisk maskulinitet (se punkt 2.1.1). En manlig rockmusiker har däremot goda 
förutsättningar att iscensätta denna maskulinitetsposition (Bergman, 2009).  
 
Elevers musikaliska bakgrund resulterar i genusmarkerade kompetensprofiler, vilket får en 
effekt på ensemblespelet i skolundervisningen. Borgström Källén (2014) som i sin studie 
undersökt genusstrukturer på estetiska gymnasier i bland annat pop- och rockensembler 
beskriver att av de få flickor som spelar elgitarr är det ingen som ställer sig i fokus med 
gitarren som solistiskt verktyg, utan alla intar en ackompanjerad position. Pojkarna däremot 
utför både solospel och riff (instrumentala teman) på lektioner och konserter utan problem. 
Det finns således en genusmarkering av solistiska respektive ackompanjerade 
produktionsrelationer. Detta kan enligt Borgström Källén relateras till gitarristernas olikartade 
musikaliska bakgrund som leder till att de musikstilar de är bekanta med varierar och att 
denna variation är könskodad. Flickorna har i mycket större utsträckning ägnat sig åt 
traditioner som kan liknas med sing- och songwriter och indiepop, medan pojkarna ägnat sig 
åt traditioner som rock och hårdrock. Pojkarnas musikaliska traditioner förbereder dem på ett 
bättre sätt speltekniskt för solistiska och riffbaserade produktionsrelationer, vilka har hög 
status i skolans pop- och rockensembler. De musikstilar flickorna har kunskap om har 
däremot gjort dem duktiga på ”mjukare” kompfigurer och att kombinera sång och spel 
(Borgström Källén, 2014). 
 
Vidare beskriver Borgström Källén (2014) om hur det i ensemblesituationer i skolan 
konstrueras maktrelationer mellan elever som har sång som huvudinstrument och övriga 
instrumentalister. Lärare talar om sången som ”självgående”, vilket innebär att vid instudering 
av en ny låt blir sångarna uppmanade att själva skriva ut texten och därefter studera in 
materialet genom att lyssna på en inspelning i ett angränsande rum där läraren inte är 
närvarande. Sångarna förväntas alltså instudera musiken utan att ta den övriga gruppens tid i 
anspråk, vilket en elev uttryckte som att ”sången ställs vid sidan av”. De övriga 
instrumentalisterna går igenom låten tillsammans med läraren. Detta kan förstås som att 
sångarna främmandegörs i förhållande till övriga instrumentgrupper. Även lärare tenderar att 
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främmandegöra sången genom att tala om sången som något exklusivt och känsligt – ett 
instrument som behöver ett speciellt bemötande. Borgström Källén har i sin studie tagit upp 
en lärare som kände sig osäker i undervisning av sångarna på grund av att han ansåg sig ha 
bristande färdigheter på sångområdet. Dessutom menade han att sången var mer ”personlig” 
än de övriga instrumenten vilket gjorde det svårare att ”gå på” sångarna (Borgström Källén, 
2014). 
 
Ytterligare exempel på maktrelation mellan sångare och övriga instrumentalister under 
ensemblelektionerna är när en tonart ska bestämmas på en ny låt. Borgström Källéns (2014) 
observationer pekar på att sångarna vid dessa tillfällen är obekväma med gruppens 
uppmärksamhet och därför fastställer tonart i samråd med lärare genom några snabba 
ordväxlingar utan att de får pröva sina röster i flera tonarter. Det var även vanligt att lärare 
bad elever att ”ta i mer”, utan att reflektera över att detta kan vara svårt om tonarten inte är 
lämplig för sångarens röst. Att avgöra vilken tonart som passar röstens förutsättningar bäst 
bara genom att lyssna på sången en gång i originaltonart eller sjunga med i en inspelning i ett 
angränsande rum är en mycket komplicerad uppgift för en elev som bara har en vag 
uppfattning om melodins omfång och uppbyggnad. När läraren frågar sångarna om vilken 
tonart sången ska sjungas i och ensemblen samtidigt ”väntar” på det beslutet upplever många 
av sångarna denna situation som obehaglig och besvärande och vill snabbt komma ifrån den. 
Med utgångspunkt i att samtliga sångare i Borgström Källéns observationer var flickor kan 
deras ovilja att ta gruppens tid i anspråk kopplas till ett uttryck för hur normativ femininitet 
konstrueras i sång i termer av anpassning och följsamhet (Borgström Källén, 2014). 
 
I en pop- och rockensemble är det vanligt att några elever är extra ansvarstagande kring 
arbetsuppgifter som ligger utanför det som direkt kan kopplas till musikaliskt lärande eller 
musikalisk handling (Borgström Källén, 2014). Exempel kan vara att uppmärksamma andra 
gruppmedlemmars närvaro, att det se till att det är en rättvis fördelning av 
produktionsrelationer samt att hämta utrustning till läraren innan och under lektionen. Dessa 
ansvarspositioner är tydligt könskodade på det vis att det är mycket vanligare bland flickor att 
förkroppsliga dem än pojkar (Borgström Källén, 2014). Flickor splittrar alltså sin 
uppmärksamhet mellan sina egna musikaliska handlingar och ansvarshandlingar som inte har 
med deras musikaliska utövande att göra. Ytterligare faktor som påverkar flickors beteende i 
skolans pop- och rockensemblekontext är att flickor betonar disciplinering och ansträngning 
med syftet att genomföra skoluppgifterna på ett bra sätt. Detta kan sammanfattas som att den 
populärmusikaliska diskursen således tillåter att pojkar kan fokusera på sitt spel medan 
flickorna dels förkroppsligar en känslomässig relation där ansvar för gruppens välmående och 
funktion är i fokus och dels koncentrerar sig på musiken som en skoluppgift som ska utföras 
enligt lärarens instruktioner (Borgström Källén, 2014). 
 
Vidare framhäver Green (1997) att lärare tenderar att ge en ”olydig” pojke som är oerfaren, 
men duktig på att spela instrument inom populärmusikaliska genrer, ändå chans att få spela 
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dessa instrument på lektioner och konserter, fastän eleven i fråga exempelvis ofta kommer för 
sent eller inte är engagerad på lektionerna. Pojkens beteende stör inte bilden av hans 
maskulinitet, utan hans olydnad bidrar snarare till en bild av ett kreativt geni, eftersom han 
trots sitt bristande engagemang ändå visar på en musikalisk talang. Att göra en koppling 
mellan olydnad och kreativt geni är dock något som är helt uteslutet för flickor. Musiken de 
spelar är till stor del associerad till att bete sig lydigt; deras musikaliska praxis tillåter endast 
en tillmötesgående och samarbetsvillig attityd. Därför förutsätts flickor konstant att ta en del 
av skolkörer och orkestrar, komma på repetitioner och konserter samt delta i frivilliga 
musikgrupper. De flickor som inte anpassar sig till dessa strukturer men ändå visar talang 
inom andra musikaliska områden kommer enligt Green aldrig liknas vid några kreativa 
genier, till skillnad från sina manliga medstudenter (Green, 1997).  
 
Det finns ytterligare genusproblematik som uppstår när kvinnor tar sig in på manligt kodade 
områden. Hirdman (2001) menar att om kvinnor bryter genusarbetsordningens tabu kan det 
ske med ett visst beröm, men om däremot män ska göra exempelvis kvinnliga jobb, måste det 
vara tydligt att det inte handlar om förnedring eller bestraffning. Detta kan sammanfattas med 
att när män går över till kvinnoområden och gör saker som kopplas till femininitet måste 
dessa områden och saker förändras, men i situationer där en kvinna går över till manliga 
områden och gör saker som kopplas till män, är det däremot hon som måste förändras. 
Integrering av kvinnor på mansdominerade områden förstärker de manliga idolerna genom att 
kvinnorna kommer in på männens villkor och behöver imitera och anpassa sig till rådande 
regler. Hirdman menar dock att denna integrering är en process som visar mot en förändring. 
Fastän en integrering av kvinnor på mansdominerande områden ger förstärkning av en 
idealtypisk maskulin livsvärld, skapas samtidigt en förtunning av normen. Dels på grund av 
att de integrerade kvinnorna suddar till den ”maskulina” bilden, samt att den då nya 
betoningen av ”maskulinitet” tar bort den givna samexistens som tidigare fanns mellan män 
och mansdominerade områden, exempelvis män och läkare, män och poliser samt män och 
professorer (Hirdman, 2001). 
 
Vidare uttrycker Borgström Källén (2014) att det faktiskt finns ensemblekontexter i skolan 
där genusmönster inte alls gör sig lika tydliga som i skolans pop- och rockensembler. I sin 
avhandling om genus, musik och utbildning har Borgström Källén förutom pop- och 
rockensembler även undersökt genusmönster i en renässansensemble, där den 
ensembleundervisningen genomfördes på samma gymnasieskola som pop- och 
rockensemblen. Både musiken och instrumenten var för tillfället för eleverna obekanta, vilket 
leder till att denna ensemble på flera sätt bryter mot de genusmönster som annars dominerar i 
skolans pop- och rockensemble. Ett exempel är att starka ljud inte produceras av pojkar, utan 
även av flickor. Vidare har sången inte samma tydligt feminina kodning som i den 
populärmusikaliska diskursen, eftersom det som avgör vem som sjunger är den som har 
möjlighet att sjunga och spela samtidigt utan att instrumentstämman blir lidande. I Borgström 
Källéns studie spelade flickor blåsinstrument och en pojke luta, vilket ledde till att pojken 
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med luta fick sjunga i ensemblen. Ytterligare exempel är att lärarens expertposition i 
Borgström Källéns studie inte var lika klart uttalad som i pop- och rockensemblerna. 
Dessutom är renässansensemble en kontext där eleverna inte tidigare har haft några 
musikaliska förebilder som kan ha genuspräglat dem. Den enda likheten med 
populärmusikaliska ensembler där genusmönster gjorde sig tydliga i renässansensemblen var 
att flickorna även i denna grupp tog större ansvar kring handlingar som inte hade med deras 
egna musikaliska utövande att göra. Exempel var att de ställde i ordning rummet och 
återställde det efter lektionens slut medan pojkarna istället spelade på sina instrument. Ingen i 
gruppen ifrågasatte heller detta mönster (Borgström Källén, 2014).  
 
De tre senaste svenska doktorsavhandlingarna inom ämneskombinationen genus, musik och 
utbildning; Björck (2011), Borgström Källén (2014) och Kvarnhall (2015), lyder alla ändå i 
viss mån under denna maskulina norm som den populärmusikaliska diskursen i skolans 
musikundervisning styrs av (Arborelius, 2016). Dessa tre svenska doktorsavhandlingar önskar 
synliggöra och ifrågasätta den hegemoniska maskuliniteten, men trots detta menar Arborelius 
(2016) att de samtidigt delvis rättar sig efter den. Detta blir synligt när exempelvis Kvarnhall 
(2015) talar för att flickor ska tillämpa ett maskulint kodat beteende för att åstadkomma det 
maskulint kodade målet om att lyckas bli en del av den maskulint kodade populärmusikaliska 
diskursen (Arborelius, 2016). I Björcks (2011) avhandling tar sig detta uttryck när hon 
beskriver att problemet med att pojkar tar mest plats i bör lösas genom att flickor ska lära sig 
att ta mer plats; det vill säga att de ska närma sig ett mer maskulint kodat beteende 
(Arborelius, 2016).  

4 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder jag valt att använda för att nå resultat i undersökningen 
samt på vilket sätt dessa metoder har en tydlig utgångspunkt i de teoretiska perspektiven. 
Studiens huvudmetod har varit observation där rollen som observatör varit känd och icke 
deltagande. För att komplettera observationerna har även kvalitativa intervjuer genomförts 
med låg grad av standardisering och strukturering, detta för att kunna göra en djupare analys 
av resultatet. Vidare i avsnittet redogörs även urvalet av informanter, etiska överväganden, 
studiens genomförande samt dess bearbetning och analys. 

 Observation 4.1

Observationer är speciellt användbara när syftet är att samla information inom områden som 
handlar om miljöer, skeenden och beteenden i naturliga situationer, där beteendet inte bara är 
fysiska handlingar utan även relationer mellan individer, känslouttryck och verbala yttranden. 
För att undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att bredda sina elevers förmåga 
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till att spela instrument har studien utgått från observationer av olika lärares 
ensembleundervisning i grundskolan. Den större delen av studiens empiriska del har således 
genomförts genom metoden ostrukturerad observation där mitt förhållningssätt som 
observatör var känd och icke deltagande (Patel & Davidson, 2011). 
 
I princip går det att skilja mellan två olika typer av observation, även om det finns en mängd 
variationer mellan dem. Om observatören i förväg fastställt vilka beteenden och skeenden 
som ska observeras kallas observationen för en strukturerad observation. Observatören ska då 
i förväg skapa ett så kallat observationsschema, vilket innebär att observatören ställer upp ett 
antal kategorier som täcker in det hen avser att undersöka. Denna studie hade dock ett mer 
utforskande syfte och observationerna skulle snarare användas för att erhålla så mycket 
kunskap som möjligt inom ett visst problemområde. Således tillämpades en så kallad 
ostrukturerad observation. Inför användandet av just ostrukturerade observationer var det 
viktigt att jag som observatör hade hunnit en bit in i forskningsprocessen och hade både 
teoretisk- och empirisk kunskap om problemområdet (Patel & Davidson, 2011). Trots att 
observationen var ostrukturerad, fastställdes innan observationerna dock några 
frågeställningar kring problemområdet att särskilt titta närmare på – något som kunde liknas 
vid ett observationsschema utan kategorier. Därför skulle observationerna även kunna förstås 
som semistrukturerade. Observationsschemat (se bilaga 1) formulerades med utgångspunkt i 
olika frågeställningar som utformades utifrån forskningsfrågorna. Frågeställningarna har 
koppling till studiens teoretiska perspektiv då de bland annat handlade om hur lärarna 
använde semiotiska resurser i sin undervisning som ur en genusaspekt skulle kunna påverka 
elevernas möjlighet till att bredda sin förmåga att spela instrument. Frågeställningarna 
utformades även med syftet att få djupare insikt i huruvida flickornas respektive pojkarnas 
agerande under lektionerna bekräftade normativa feminina respektive maskulina beteenden 
och hur läraren agerade eller inte agerade utifrån detta; alltså hur de semiotiska resurserna 
kommunicerade i avseende på genus. 
 
Oavsett vilken typ av observation som används, måste observatören bestämma hur hen ska 
förhålla sig i observationssituationen. Observatörens förhållningssätt brukar skiljas mellan att 
vara deltagande och icke deltagande samt om observatören är känd eller okänd av dem som 
observeras. Om observatören ska vara känd för den observerande gruppen kan det räcka med 
att ledaren i gruppen ger sitt tillstånd, vilket i mitt fall syftade på lärarna i klasserna jag 
observerade, som alla godkände att jag skulle observera deras undervisning (Patel & 
Davidson, 2011). Anledningen till att jag valde kombinationen känd och icke deltagande var 
att min roll under själva observationssituationen var klart definierad som observatör och i och 
med att lärarna och eleverna i klassen vande sig vid att jag fanns där kunde deras beteenden 
snabbt återgå till det vanliga.  
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 Intervju 4.2

För att få en djupare inblick i hur lärarna själva resonerade kring vilka didaktiska resurser de 
använde i ensembleundervisningen samt att få chans att fråga dem om förlopp och situationer 
som uppstått under de observerade lektionerna, valde jag att fördjupa resultaten från 
observationerna genom att komplettera dessa med kvalitativa intervjuer.  
 
En forskningsintervju kan ses som en utmärkande professionell form av samtalsteknik där 
kunskap byggs upp genom samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade som samtalar 
om ett ämne av ett gemensamt intresse (Kvale, 1997). I intervjusituationer finns det två olika 
aspekter att ta i beaktning. Dels grad av standardisering – hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren när det handlar om frågornas utformning och inbördes ordning. Om en intervju 
har en låg grad av standardisering formulerar intervjuaren frågorna under intervjun och ställer 
dem i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Den andra aspekten är grad av 
strukturering – i viken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att svara med egna 
ord. Eftersom jag ville bjuda in intervjuobjekten, i detta fall lärarna, till samtal och 
diskussioner och att jag själv skulle ha möjlighet att ställa frågorna i den ordning de lämpade 
sig bäst för i det enskilda fallet, valdes intervjuer med låg grad av standardisering och struktur 
(Patel & Davidson, 2011).  
 
Intervjufrågorna formulerades utifrån att komplettera observationerna och var således 
liknande frågeställningarna i observationsschemat. En intervjuguide skapades till den första 
intervjun (se bilaga 2) som dock fick nya olika tilläggsfrågor vid varje nytt intervjutillfälle av 
anledning att jag hos varje lärare observerat något specifikt i dennes undervisning som jag 
ville ha mer information om. De genomförda intervjuerna utgick från en så kallade ”tratt-
teknik” vilket innebar att varje intervju startade med öppnare frågor för att sedan gå över till 
mer specifika (Patel & Davidson, 2011). 

 Val av informanter och etiska överväganden 4.3
Inför valet av skolor att besöka gjordes ett strategiskt urval, vilket innebär att personen som 
utför studien väljer ut ett antal variabler som är av teoretisk betydelse. Därefter utgår 
forskaren från dessa variabler för att hitta rätt undersökningsobjekt – i mitt fall skolklasser 
och musiklärare att observera (Trost, 1997). Det var tre variabler jag utgick från. Dels att alla 
skolor skulle ligga innanför eller strax utanför Stockholms tullar, av anledningen att elevernas 
bakgrund skulle likna varandra. Dels att de observerade klasserna skulle vara skolor utan 
musikinriktning. Eftersom elever som studerar i musikklasser aktivt sökt sig till en skola med 
extra musik finns det en möjlighet att dessa elever tagit större del av andra musiksammanhang 
som genuspräglat dem, jämfört med elever som inte går i musikklass. Den sista variabeln 
bestod av att musiklärarna som skulle intervjuas och observeras behövde vara av olika kön, 
eftersom det är en aspekt som ur genussynpunkt kan ha påverkan på undervisningen.  
 



 

 20 

Av etiska skäl informerades lärarna och eleverna om hur deras bidrag till studien skulle 
användas. Det finns fyra allmänna huvudkrav som forskaren vid en undersökning bör 
tillämpa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt informationskravet fick undersökningsdeltagarna information 
om deras uppgift i studien och att de frivilligt deltar i en studie som kommer att publiceras. 
Jag var tydlig med från vilken institution jag kom ifrån och gav en beskrivning på hur 
undersökningen i stora drag skulle genomföras. Denna undersökning var dock speciell ur 
aspekten att det kunde äventyra studiens syfte att ge lärarna förhandsinformationen att deras 
undervisning undersöktes ur ett genusperspektiv. I dessa fall får alternativ 
förhandsinformation övervägas och således fick lärarna information om genusaspekten efter 
de genomförda observationerna. Deltagarna i undersökningen, både lärare och elever, fick 
själva bestämma om och på vilka villkor de skulle delta i enlighet med samtyckeskravet. 
Eftersom undersökningen inte innefattade frågor av privat eller etisk känslig natur, kunde 
samtycket för de deltagande eleverna hämtas via deras företrädare, det vill säga elevernas 
lärare. Undersökningen måste då innefatta ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid, 
vilket den gjorde. Utifrån konfidentialitetskravet har det insamlade materialet hanterats med 
varsamhet för att obehöriga inte ska ta del av det. Det insamlade materialet från observationer 
och intervjuer har enligt nyttjandekravet endast använts för studiens ändamål och inte för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). För att 
skydda de deltagande lärarnas identitet används inte deras riktiga namn utan de har istället 
tilldelats de fingerande beteckningarna L1 (=lärare 1), L2 och L3. Skolorna som de 
observerade lärarna är verksamma vid nämns aldrig vid namn utan beskrivs i texten som L1:s, 
L2:s respektive L3:s skola. 

 Genomförande 4.4

När studiens ämne och metod var fastställt kontaktades tre olika lärare via mail; två män och 
en kvinna verksamma inom vid skolor innanför eller strax utanför Stockholms innerstad som 
tillsammans uppfylldes kriterierna enligt de variabler som nämndes i punkt 4.3. Två av de 
deltagande lärarna fick jag rekommenderade av vänner från KMH då de tidigare haft dessa 
lärare som handledare under sin praktik. Den tredje läraren kom jag i kontakt med hösten 
2016 när vi spelade vår föreställning Jämlik Musik för hans klass och valde därför att även 
denna termin fråga honom om han var intresserad av att delta i min studie. Alla de tillfrågade 
lärarna var villiga att delta i undersökningen och tider för observationer och intervjuer 
fastställdes via mail. Tanken var att de tre musiklärarna skulle observeras vid sin respektive 
skola när de undervisade två lektionstillfällen för samma klass och att intervjuerna med 
lärarna skulle ske i samband med deras andra observationstillfälle. Ett observationsschema 
skapades inför den första observationen hos L1.  
 
På grund av studiedagar och repetitioner inför konserter var dock L1 tvungen att ställa in den 
andra planerade observationen och således fick det andra observationstillfället på L1:s skola 
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genomföras med en annan klass. Båda observationerna på L2:s respektive L3:s skola gick 
däremot att genomföra när de undervisade samma klass två gånger.  
 
Den första intervjun genomfördes med L2 på ett närliggande café till hans arbetsplats. Andra 
intervjutillfället med L1 skedde via telefon då hon inte hade tid att intervjuas i samband med 
något av mina besök. En nackdel med telefonintervju är att det finns en risk att vissa detaljer 
förbises och att det eventuellt kan uppstå missförstånd eftersom personerna i fråga inte kan se 
varandra. Dessutom kan mottagningen vara ett störningsmoment. Min upplevelse var att 
denna telefonintervju ändå genomfördes med ett gott resultat, eftersom vi hade gott om tid att 
klara upp eventuella missförstånd och jag kunde be L1 upprepa vad hon sa om mottagningen 
råkade bli dålig. Den sista intervjun med L3 skedde på hans arbetsplats. Denna intervju var 
tvungen att genomföras strax innan andra observationstillfället eftersom han hade en ny 
lektion precis efter den jag observerade. Således fick L3 inför det sista observationstillfället 
information om att undervisningen observerades med avseende på genus, men jag upplevde 
inte att det påverkade hans undervisning i just detta specifika fall. Intervjun med L2 tog längst 
tid med cirka 25 minuter, telefonintervjun med L1 genomfördes på 20 minuter och den 
kortaste intervjun genomfördes med L3 på en kvart. Skillnaden i tid berodde dels på att 
lärarna hade olika utvecklande svar och dels på att L3 hade en lektion efter intervjun och vi 
därför hade begränsat med tid. Eftersom intervjuerna gjordes med låga grader av 
standardisering och strukturering ställdes inte exakt samma frågor till lärarna. Dels för att 
diskussioner ibland uppstod och dels för att jag ofta frågade om vissa händelser som noterats 
under de observerade lektionerna. 

 Bearbetning och analys 4.5

Under de observerade lektionerna antecknades allt som jag uppfattade var intressant utifrån 
det tidigare fastställda observationsschemat (se bilaga 1). Dessutom lade jag till ytterligare 
anteckningar om skeenden som inte hade direkt koppling till någon av observationsschemats 
frågeställningar, men som ändå kunde vara av intresse för studiens problemområde. 
Dokumentationen av intervjuerna med L2 och L3 gjordes med hjälp av ljudupptagning via en 
ljudupptagningsapplikation i telefonen. Vid telefonintervjun med L1 spelades ljudet in med 
hjälps av samma applikation via en surfplatta istället, vilket var möjligt då intervjun 
genomfördes med telefonens högtalarfunktion.  
 

När alla observationer var genomförda gick jag igenom varje skolas två observationstillfällen 
i taget och renskrev sedan fältanteckningarna från det tidigare utformade 
observationsschemat. Slutligen hade fältanteckningarna från alla sex tillfällen renskrivits och 
de olika texterna analyserades utifrån att hitta gemensamma nämnare med utgångspunkt i 
syfte och forskningsfrågor. Tre olika huvudteman blev då synliga som hade koppling till 
syftet och forskningsfrågorna och ett nytt gemensamt dokument skapades där jag listade 
resultaten från de sex olika observationerna i förhållande till de nya tre huvudtemana. När 
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materialet från observationerna var indelat i dessa tre teman var min upplevelse dock att vissa 
teman var så omfattande att de behövde delas upp, vilket ledde till att ytterligare underteman 
lades till för att göra resultatet tydligare. 
 
Analysen av intervjuerna gjordes utifrån en deduktiv metod, vilket innebär att personen som 
bedriver studien utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Den redan 
befintliga teorin har fått fastställa vilken information som ska samlas in, hur denna 
information ska tolkas och hur resultaten ska relateras till den redan existerande teorin (Patel 
& Davidson, 2011). I denna studies fall syftar detta på att resultaten av analysen från 
observationerna, det vill säga de tre huvudtemana, motsvarade de befintliga teorier som 
intervjumaterialet prövades mot. Det intervjumaterial som analyserats och presenteras i 
resultatdelen är således det som har koppling till de tre huvudteman som uppstått i det tidigare 
analysarbetet av observationerna. Temana som uppstod var semiotiska resurser i 
musikundervisning, instrumentfördelning samt elevbemötande och genuskodat beteende bland 
elever. Intervjuerna lyssnades igenom en i taget och de delar som hade koppling till dessa 
teman transkriberades, det vill säga att jag via de inspelade ljudupptagningarna lyssnade och 
skrev ner dessa delar i löpande text.  

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen som gjorts av de genomförda observationerna 
och intervjuerna. Resultatet är indelat i fem delar där den första delen, punkt 5.1, är en 
presentation av de deltagande lärarna samt storleken och årskurserna på de observerade 
klasserna. De följande tre delarna är ett analyserande och beskrivande resultat från 
observationerna och intervjuerna uppdelat i olika avsnitt, där dispositionen i varje del börjar 
med resultatet av observationerna för att därefter kompletteras med resultatet av intervjuerna. 
Punkt nummer 5.2 beskriver lärarnas användning av semiotiska resurser i 
musikundervisningen med fokus på musiksalens uppbyggnad, lärarnas gestik och musikaliska 
referenser samt tidfördelning av instrument. Nästa del, 5.3, redogör för lärarnas 
tillvägagångssätt för att bredda elevernas instrumentspel och huruvida det påverkar 
genuskodade val av instrument hos eleverna. Vidare tar punkt 5.4 upp lärarnas elevbemötande 
samt elevernas feminint respektive maskulint kodade beteenden. Avslutningsvis 
sammanfattas kapitlet med en summering av resultatet där de mest centrala resultaten lyfts 
fram. Utdragen ur intervjuerna som presenteras i resultatet är utdrag som har koppling till de 
teman som uppstod från analysen av observationerna.  
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 Presentation av informanter 5.1

De gemensamma nämnarna för studiens deltagande lärare är att samtliga lärare är utbildade 
vid en musikhögskola i Sverige och varit verksamma musiklärare på grundskolan i över tio år. 
All ensembleundervisning som observerades genomfördes när lärarna undervisade i halvklass 
där varje grupp bestod av cirka 10–15 elever. 
 
Lärare 1 (L1) är en kvinna som varit verksam musiklärare på grundskolan i totalt 33 år. 
Klasserna som observerades gick i årskurs sex och årskurs åtta.  
 
Lärare 2 (L2) är en man som varit verksam musiklärare på grundskolan i totalt 13 år. 
Klassen som observerades var från årskurs åtta. 
 
Lärare 3 (L3) är en man som även han varit verksam musiklärare på grundskolan i totalt 13 
år. Klassen som observerades var från årskurs sju. 

 Semiotiska resurser i musikundervisning 5.2
Under denna rubrik presenteras olika semiotiska resurser som de deltagande lärarna 
kommunicerade i sin undervisning, vilket ur en genusaspekt kan ha fått betydelse för 
elevernas lärande och meningsskapande. Fokus i avsnittet ligger på musiksalens uppbyggnad 
och utseende, lärarnas gestik och musikaliska referenser samt tidfördelning av instrument.  

5.2.1 Musiksalens uppbyggnad 
Samtliga musiksalar hade god tillgång av instrument kopplade till populärmusikaliska genrer, 
det vill säga trumset, gitarrer, keyboards och basar; instrument med tydliga genuskodningar. 
Musiksalen som L1 undervisade i låg nere i källaren där det knappt fanns några fönster och 
utrymmet bestod av tre mindre rum i anslutning till varandra utan dörrar. Varje rum hade 
olika funktioner; i den mittersta salen skedde samlingarna och genomgångarna av låtarna, i 
det första rummet fanns högtalare och akustiska gitarrer och i rummet längst bort fanns de 
flesta instrumenten – fem keyboards, fyra elgitarrer, två trumset och en bas. I detta rum fanns 
även ett mixerbord där det gick att koppla in mikrofoner. Under lektionerna när eleverna 
övade satt de i de olika rum som var anpassade för instrumenten. Sångarna satt alltid själva i 
det första rummet, medan de resterande instrumentalisterna var utspridda i rum två och rum 
tre. Sångarna blev alltså en exkluderad del från resten av gruppen när eleverna övade enskilt. 
De affischer och bilder som var synliga var dels en ritad bild av en äldre kvinna som satt och 
skrev noter och dels en förstorad text av kunskapskraven för musikämnet. 
 
L2 som undervisade på en skola med många elever och hade flera olika musiksalar att vara i. 
Det var dock en sal som utgjorde själva ”huvudmusiksalen” där de observerade lektionerna 
och ensemblelektionerna tog plats. I denna sal fanns en flygel, fem keyboards, två trumset, 
två basar, en elgitarr och många akustiska gitarrer. I och med de många musiksalarna och att 



 

 24 

läraren kunde hämta instrument från andra salar fanns det tillräckligt många instrument för att 
flera elever skulle kunna spela samma instrument. På väggen i den stora musiksalen satt tre 
slags bilder gjorda i trä uppsatta, troligtvis bilder som elever gjort i träslöjden. En bild 
föreställde en fiol, en föreställde en akustisk gitarr och en bild föreställde en elgitarr. 
Elgitarren var målad i svart med stora eldsflammor och dödskallar på; uttryck som återfinns 
inom hårdrocksgenren.  
 
L3:s skola var den minsta skolan som observerades där även elevantalet var betydligt mindre 
än i de andra skolorna. Musik- och bildsalarna var i ett annat hus än resterande lektionssalar. 
Musiksalen var en relativt stor sal där en lite mindre scen var uppbyggd längst fram och på 
scenen hade läraren placerat mikrofonstativ med mikrofoner, två trumset samt en gitarr- och 
basförstärkare. Övriga instrument i rummet var några elgitarrer, många akustiska gitarrer samt 
många keyboards i ett skåp som eleverna plockade fram när de skulle spela på dem. Förutom 
en förstorad text på kunskapskraven fanns inga andra bilder eller affischer i salen. 
Sammanfattningsvis prioriterade alltså två av lärarna att använda bilder på kunskapskraven 
som utformning i musiksalen framför andra slags bilder och affischer. 
 
Under intervjuerna beskrev samtliga lärarna att de inte använder sig speciellt mycket av bilder 
eller affischer i musiksalen. Både L1 och L2 uttryckte emellertid att de egentligen ville 
utnyttja denna semiotiska resurs mer än vad de gör i nuvarande läge. 

 
L1: Jag har tänkt på att man borde sätta upp lite mer sådana här saker för de sitter ju och 
tittar åt olika håll. De tar ju in lite information under tiden medan de bara sitter och hänger. 
 
L2: Om det skulle vara min egen replokal, […] då skulle jag ju tänkt på det mycket mer 
än när jag är lärare, men det här är ju främst min miljö där jag jobbar och då tänker jag 
inte på det. Jag tänker inte så långt att det är andras miljöer där de ska lära sig. 
 

Här beskriver både L1 och L2 att de har insikt i bilder är ett medel för lärande och 
meningsskapande, men att de trots det inte använt sig av resursen i sin undervisning. L3 
berättade att han hade både affischer och bilder som han tänkt att ”det här vore ju kul att sätta 
upp”, men att de inte fick plats i salen. Därför har han varit tvungen att tänka bort det och bara 
ha en bild på kunskapskraven. Min uppfattning var att rummet absolut var trångt och 
väggarnas utrymme var begränsat, men att det inte skulle få plats med en enda bild ändå inte 
helt stämde. 

5.2.2 Gestik och musikaliska referenser 
Nedan presenteras hur lärarnas användning av de semiotiska resurserna gestik och 
musikaliska referenser blev betydelsefull för elevernas lärande och meningsskapande.  
 
I analysen av observationerna framkommer det att det både fanns likheter och skillnader 
mellan hur lärarna använde sig av gestik och musikaliska referenser som semiotiska resurser i 
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undervisningen. Samtliga lärare valde under ensembleundervisningen att låta eleverna spela 
och lyssna på låtar från populärmusikaliska genrer. Vidare visade L1 ofta stora och yviga 
gester där mycket av det hon sa förstärktes med stora rörelser. Låten som eleverna skulle 
spela under den första observationen var en låt i genren hårdrock. När låten spelades upp för 
eleverna, visade läraren i luften hur gitarren solade och spelade riff medan hon slängde med 
huvudet. När hon satt ner och visade ett trumkomp satt hon bredbent och tog mycket fysisk 
plats, fastän hon hade kjol på sig. Hon hade alltså inga problem att ta plats eller ha ett mer 
maskulint kroppsspråk, trots en feminint konnoterad klädsel. Det var stor skillnad mot 
majoriteten av flickorna i klassen som tvärtom alltid satt med benen i kors och ofta lite sänkta 
huvuden, vilket visar på en slutsats att den kvinnliga läraren kommunicerade en viss gestik 
medan flickorna i klassen en helt annan. När läraren under lektionerna sedan gick runt i 
rummet och hjälpte eleverna gjorde hon det utan några instrument till sin hjälp.  
 
Låtarna som eleverna spelade under de observerade lektionerna hos L1 var dels en låt av 
White Stripes, en rockduo bestående av en manlig gitarrist- och sångare och en kvinnlig 
trummis samt dels en låt av Electric Banana Band, en grupp med tre manliga frontmän. När 
låtarna presenterades gick L1 aldrig igenom banden mer än att säga namnet på dem. Under 
den andra observerade lektionen gick hon igenom olika slags trumkomp och visade exempel 
på låtar när dessa olika trumkomp användes. Låtarna som spelades upp framfördes av 
artisterna Bob Marley, Weekend, Nirvana, Red Hot Chili Peppers och Kiss, vilket är en 
representation som uteslutande består av manliga musiker. När gruppen Red Hot Chili 
Peppers spelades hänvisade läraren till bandet och deras musikstil som ”cool musik” där ordet 
”cool” betonades extra mycket. Denna lärare använde även olika sorts ramsor till olika 
trumkomp för att eleverna skulle bli bättre på rytmerna, vilket innebar att eleverna fick säga 
olika ord som representerade rytmen i trumkompet. En av dessa ramsor bestod av att säga 
”Le-na Phi-lips-son”. Läraren sa sedan till eleverna att de egentligen borde hitta på någon 
annan ramsa, eftersom själva ”Lena Philipsson-trumkompet” var kopplad till rock och hård 
musik och Lena Philipsson inte var ”hård och rockig”.  
 
En del av L2:s kroppsspråk bestod av att han under hela den andra observerade lektionen 
kontinuerligt stod med en gitarr vid sin kropp. Han hade med sig gitarren både under 
genomgången av en ny låt och när han senare under lektionen gick runt bland eleverna och 
hjälpte dem med vad de skulle spela på sina instrument. L2 ackompanjerade även låten på 
gitarren när eleverna i slutet av lektionen spelade låten tillsammans. Under observationen 
noterades inte att läraren hade speciellt många musikaliska referenser mer än att låten han valt 
att eleverna skulle spela var Veronica Maggios låt 17 år.  
 
Precis som L2 använde även L3 en akustisk gitarr som hjälpmedel under båda de observerade 
lektionerna. När L3 under den första lektionen gick igenom en ny låt som eleverna skulle lära 
sig satt han bredbent framför eleverna på en stol och spelade gitarr och sjöng. Även under 
nästa lektion när eleverna fick spela låten tillsammans gick läraren omkring med gitarren 
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bland eleverna och använde den som ett extra ackompanjemang till låten. Både L2 och L3, 
som båda är män, valde alltså att i sitt kroppsspråk och i sin gestik alltid ha med sig en gitarr 
under genomgångar och lektioner medan L1 valde att nästan uteslutande bara använda sin 
röst. När eleverna spelade låtar tillsammans förstärkte L1 ibland sin röst genom att tala i 
mikrofon, men hon använde aldrig gitarren eller något annat instrument som hjälpmedel eller 
som ackompanjemang till sin sång, till skillnad från både L2 och L3. 
 
När det handlade om musikaliska referenser som semiotisk resurs uttryckte L2 under 
intervjun att han alltid noga tänker igenom vilket material han ska presentera för eleverna. 
”Jag tänker såklart jättemycket på bredden; inte bara västeuropeisk musik, inte bara 
killgrupper, ja massa sådana saker.” Att välja låtmaterial i en bra tonart var något som både 
L1 och L3 beskrev att de försökte förhålla sig till. L3 talade om att han valde låtar där 
tonarterna var lätta att transponera för att kunna anpassa sången åt olika röster. L1 uttryckte 
att hon tänkte på om låten skulle passa pojkröster eller flickröster och inte bara ”välja låtar i 
tjejtonarter”. Ytterligare aspekt hon berättade var att hon efter sommaren brukar låta eleverna 
spela ”sommarens största hit”. 

5.2.3 Tidfördelning av instrumentgrupper 

I denna del presenteras hur lärarna fördelade tiden mellan olika instrumenttyper, det vill säga 
hur de använde sig av fördelning av tid som en semiotisk resurs. Instrumenten som eleverna 
spelade på i samtliga av de observerade klassernas ensembleundervisning var piano eller 
keyboard, bas, gitarr, sång och trummor, vilka alla är instrument som kopplas till 
populärmusikaliska genrer. Analysen av observationerna visar att samtliga lärare i princip 
använde samma lektionsupplägg under ensembleundervisningen. Den nya låten presenterades 
för eleverna innan de började spela något instrument, därefter fick eleverna öva själva på ett 
eget instrument medan läraren gick runt bland de olika instrumentgrupperna och hjälpte till. 
Slutligen fick eleverna spela låten tillsammans. Hur mycket tid instrumenten fick av lärarna i 
förhållande till genomgång och respons varierade dock mycket. Detta blev problematiskt ur 
en genussynpunkt eftersom det instrument som fick minst uppmärksamhet under lektionerna 
var sången; ett instrument med en given feminin kodning och som även mestadels utövades 
av flickorna i klasserna. Vidare ska det förtydligas att i denna del beskrivs hur lärarna 
fördelade tiden mellan de olika instrumentgrupperna med avseende på dels genomgången i 
början av lektionen, dels när lärarna hjälpte eleverna med deras enskilda övande och dels när 
eleverna spelade låten tillsammans. Av den anledningen är detta stycke relativt långt att läsa.  
 
I genomgången valde L1 att alltid spela upp originallåten för eleverna innan de själva började 
spela. Därefter gick hon igenom hur de olika instrumenten skulle spela genom antingen gester 
och talade instruktioner, eller genom att ta upp instrumenten och spela delarna för eleverna. 
Vid det första observerade tillfället var basen det enda instrument vars stämma läraren själv 
spelade för eleverna, medan piano, trummor och elgitarr gicks igenom via talade instruktioner 
och gester. Sången fick ingen genomgång alls, vilket betyder att det enda sångarna hade att 
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förhålla sig till för att lära sig låten var genom dess uppspelning vid lektionens början. Vid 
den andra observerade lektionen spelade först läraren upp låten för eleverna och visade sedan 
via en bild på overhead hur pianot skulle spela en viktig pianoslinga i den aktuella låten. 
Därefter gick hon till det angränsande rummet där några keyboards stod uppställda och 
spelade upp pianokompet för eleverna. Emellertid gav eleverna inte läraren någon 
uppmärksamhet vid utförandet av detta moment, vilket skulle kunna bero på att eleverna inte 
var i samma rum som läraren vid uppspelningen av keyboardens ackompanjemang. 
Resterande instrument, det vill säga gitarr, bas, trummor och sång, fick ingen genomgång alls.  
 
Under det andra observerade lektionstillfället hos L2 skulle eleverna spela en låt de inte spelat 
tidigare. L2 valde att i genomgången inte spela upp originallåten för eleverna, utan endast 
berätta titeln och således verkade förutsätta att alla elever skulle känna till den aktuella låten. 
Innan eleverna själva börjat spela gick L2 först igenom låtens ackord och form på tavlan och 
sedan vidare till hur rytmen i refrängen gick, eftersom vissa av ackorden spelades på 
synkoper. Därefter fick eleverna inta ett instrument utan att L2 hade gått igenom hur något 
instrument skulle spela, mer än vilka ackord som skulle användas. Eftersom sången inte fick 
någon hjälp av ackordföljden var det således sången som fick minst tid och uppmärksamhet i 
genomgången.  
 
Genomgången av L3:s lektion vad gäller sånginstuderingen skiljde sig däremot från 
resterande två lärare en del. Under den första observerade lektionen skulle eleverna börja 
spela en ny låt som de inte spelat tidigare. Precis som hos L1 spelades originallåten upp för 
eleverna. Därefter satt L3 framför eleverna med en gitarr och lärde eleverna hur de 
gemensamt skulle sjunga första versen och refrängen i den aktuella låten. Läraren påpekade 
tonarten och visade i vissa partier vilket röstläge eleverna kunde sjunga i beroende på vilken 
oktav som var bekväm, det vill säga en oktav för de pojkar som kommit i målbrottet och en 
oktav för de resterande eleverna med högre röstlägen. Alla fick dessutom varsitt papper där 
sångens text, piano- och gitarrackord med dess olika läggningar samt bastabulatur stod 
utskrivet. Genomgången fortsatte därefter med att läraren inför eleverna spelade vad de 
resterande instrumenten, det vill säga piano, gitarr, trummor och bas, hade för spelmoment i 
den aktuella låten. Varje instrument hade olika svårighetsgrader som eleverna kunde välja 
beroende på vilken nivå de låg på, exempelvis kunde de spela barréackord på gitarr, bryta 
ackorden med olika rytmer på pianot och spela mer eller mindre avancerade sorts trumkomp. 
Analysen av resultatet visar alltså att L3 var den enda läraren som under de observerade 
lektionerna presenterade och gick igenom alla de aktuella instrumenten inför instuderingen av 
en ny låt och även den enda lärare som presenterade och gick igenom sången.   
 
Under tiden som eleverna övade själva gick läraren runt bland de olika instrumenttyperna och 
hjälpte eleverna med hur de skulle spela. Under den första observerade lektionen hos L1 när 
eleverna ägnade sig åt enskilt övade fick alla instrument respons och hjälp av läraren förutom 
sångarna. Störst fokus och mest tid fick gitarristerna, som skulle spela en tydlig slinga i låten. 
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Under lektion två fick pianisterna däremot mest tid och engagemang från läraren, då rytmen i 
pianokompet var en central del i låten. Minst tid och hjälp fick även denna gång sångarna, 
även om läraren, till skillnad från den första lektionen, i slutet av detta tillfälle ägnade lite tid 
åt dem. Sångarna satt under båda observationerna alltid i ett separat rum och det märktes 
tydligt under framförallt den sista lektionen att de inte övade på den aktuella sången, utan 
direkt när det enskilda övandet startade började de spela en helt annan låt ur högtalarna medan 
de tog fram sina mobiltelefoner. Läraren verkade inte notera detta förrän de sista minuterna då 
hon gick fram till sångarna. Gruppen av sångare under denna lektion bestod av både flickor 
och pojkar och läraren pratade lite kort om röstlägen med dem för att få alla att sjunga med. 
Dock noterades att ingen sjöng med utan den enda som hördes var L1. Under lektionens sista 
minuter när det var dags för eleverna att spela låten tillsammans, satt sångarna kvar i det 
angränsade rummet och läraren gjorde inget för att inkludera dem med resten av ensemblen 
utan valde att sjunga låten själv. 
 
När eleverna övade enskilt under observationerna av L2:s undervisning fick alla instrument 
förutom sång ungefär lika mycket tid från läraren. Sången fick ingen uppmärksamhet alls, 
främst antagligen för att inga elever ville sjunga låten. Detta kan ha berott på att sången inte 
hade presenterats som ett alternativ för eleverna, vilket kan te sig lite märkligt eftersom den 
aktuella låten hade sång i princip hela tiden. Vissa elever sjöng emellertid låten under tiden de 
övade på sina instrument, vilket uteslutande var flickor i gruppen. När låten sattes ihop och 
eleverna fick spela låten tillsammans var det trummisarna som fick mest kommentarer från 
läraren.  
 
L3 gav respons och ägnade tid åt alla instrumentgrupper under tiden som eleverna ägnade sig 
åt enskilt övade. Läraren visade även olika svårighetsgrader som eleverna kunde testa 
beroende på deras nivå. När eleverna spelade låten tillsammans fick alla instrumentgrupper 
kommentarer för att förbättra spelet. Om någon inom en instrumentgrupp spelade fel noterade 
läraren detta och rättade till. Vid något tillfälle lyckades sångarna inte hitta rätt ton och läraren 
försökte då hjälpa dem genom att förebilda. Eftersom gruppen dock bestod av flickor och en 
pojke som inte hade kommit i målbrottet var det svårt för eleverna att hitta tonen, vilket 
visade att det kan vara svårt för en manlig lärare att förebilda i sång för ovana sångare som 
inte sjunger i samma röstläge som honom. Analysen av resultatet visar emellertid alltså att 
endast L3 jobbade för att sångarna skulle vara tydligt deltagande och en del av ensemblen. L1 
valde att sjunga själv när sångarna satt kvar i rummet bredvid och inte var med resten av 
gruppen, under L2:s lektion var det dock en flicka som sjöng i slutet av lektionen, men det var 
på hennes eget initiativ. Dessutom måste hon kunnat låten sedan tidigare, eftersom det var 
första tillfället som eleverna spelade denna låt och läraren inte gått igenom sången under 
lektionen.  
 
I analysen av intervjuerna framkommer det att det fanns skillnader i hur säkra respektive 
mindre säkra lärarna var på att spela olika instrument, vilket eventuellt skulle kunna påverka 
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hur de fördelade tiden mellan instrumenten under ensemblelektionerna. L2 uttryckte att 
sången var hans akilleshäl, vilket kan vara orsaken till att sången inte fick någon 
uppmärksamhet under hans lektioner.  

 
L2: Jag brukar nog gå igenom spelet först och sen ta in sången lite senare i skeendet när 
musikerna ändå känner en viss säkerhet. […] Det optimala vore ju att sången kunde vara 
lika viktig som de andra instrumenten, eller liksom att det är ett ytterligare instrument. 
Men det var det ju inte (syftar på den observerade lektionen). Vi använde mer låten för att 
spela än att vi skulle framföra just den låten. 

 
L2:s beskrivning kan förstås som att han inte riktigt ser sång som ett instrument, även om han 
önskar att sången skulle ha lika stor roll i ensembleundervisningen som resterande instrument. 
Vidare gick han in på att eleverna även har körlektioner där körläraren enligt honom är bättre 
på att hjälpa eleverna med sången än vad han är. En följdfråga var om körlektionerna 
påverkar att det blir mindre fokus på sången i ensemblespel, vilket L2 responderade med 
”Kanske. Lite så. Det kanske har blivit så, om vi pratar ensemblespel. Där är det nog jag som 
lite glömmer bort det (sången) i de situationerna.”  
 
L3, som i grunden är slagverkare, uttryckte att kunskapen inom hans huvudinstrument inte 
resulterade i att trummor fick större plats i undervisningen, snarare tvärtom. I likhet med L2 
beskrev även L3 att sången var det instrument han hade minst kunskap om, men att sången 
just därför var viktig för honom för att hålla igång under undervisningen. 

L3: Jag spelar egentligen förvånansvärt lite slagverk med dem. Det är nästan lite tvärtom på 
något sätt, man fokuserar på de andra instrumenten istället. […] Jag försöker få alla att 
alltid sjunga låten för att det är ett bra sätt att få koll på den. […] Min svagaste länk när jag 
gick på Musikhögskolan, var ju just sången. Det var ju inte det jag kom in på om man säger 
så. Och det är liksom för mig att hålla igång sång så där är en jättebra grej. 

 
Även L1 berättade precis som L2 att hon hade tendens att ge mindre tid åt sångarna under 
lektionerna, vilket bekräftade analysen från observationerna. Vidare talade hon om att hennes 
sämsta instrument var gitarr, vilket enligt henne också påverkade undervisningen då eleverna 
inte var lika benägna att spela gitarr som resterande instrument. ”Mitt sämsta instrument är ju 
gitarr […] Jag tror nog att om jag hade varit bättre hade jag kunnat locka några fler, det tror 
jag absolut.” 

 Instrumentfördelning 5.3
I denna del presenteras lärarnas tillvägagångssätt i förhållande till vilket instrument eleverna 
spelade på under lektionerna. Resultatet av analysen visar att det fanns både likheter och 
skillnader i hur styrande jämfört med icke-styrande lärarna var mot eleverna kring vilket 
instrument de skulle spela på lektionerna. Detta blev en intressant aspekt ur en genussynpunkt 
då analysen av observationerna visade att framförallt flickor i klasserna där läraren var icke-
styrande tenderade att välja bort instrument med maskulin kodning. Instrumenten som 
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eleverna hade som alternativ att spela på var som tidigare nämnt piano eller keyboard, gitarr, 
bas, trummor eller sång. Samtliga låtar som eleverna spelade under ensembleundervisningen 
var även hämtade från populärmusikaliska genrer.  
 
Under de observerade lektionerna utgick L1 alltid från att eleverna själva skulle få välja vilket 
instrument de ville spela. Efter den gemensamma genomgången var det lite ”först till kvarn”, 
vilket innebar att eleverna snabbt grabbade tag i det instrument de ville spela. Därefter 
spelade de detta instrument under hela lektionen och även nästa lektion, eftersom L1:s 
upplägg innebar att eleverna jobbade med samma låt två ensemblelektioner för att sedan byta 
till en ny låt och eventuellt ett nytt instrument. För att vara medveten om vilka 
instrumenttyper varje elev under terminerna spelade hade L1 hjälp av ett A4-papper med 
olika kategorier för varje instrument där hon efter varje lektion skrev ner vilka olika 
instrument eleverna spelade samt vilken nivå de spelade på. När hon visade ett exempel på 
detta papper var det dock ett exempel på en pojke som endast spelat gitarr alla noterade 
tillfällen.  
 
Att låta eleverna cirkulera på olika instrument under lektionen var däremot metoden som L2 
valde att använda. Efter den korta genomgången sa han ”inta första instrumentet” varav 
eleverna utan någon större strukturerad form valde att antingen spela trummor, gitarr, bas 
eller piano. I salen fanns även en inkopplad mikrofon, men läraren verkade inte lägga någon 
vikt i att ingen tog den eller valde sång som instrument. Detta kan ha berott på att sången 
tidigare inte alls hade fått en genomgång. Eftersom eleverna varken hade fått lyssna eller 
sjunga igenom den och det inte heller fanns någon text att titta på, kunde de flesta elever 
troligtvis inte låten tillräckligt bra för att känna sig bekväma med att sjunga den under 
lektionen. Efter ungefär en halvtimme bad läraren eleverna att rotera till ett nytt instrument. 
Dock var det ingen organiserad rotation, eftersom det inte verkade som läraren noterade vem 
som bytte till vilket instrument eller gav några vidare instruktioner kring hur rotationen skulle 
gå till. Exempelvis roterade vissa elever från piano till keyboard, vilket i detta fall inte var 
någon skillnad alls i hur instrumenten spelade. Vissa elever roterade överhuvudtaget inte alls, 
men läraren valde att inte kommentera detta heller. 
 
Strax innan den första observationen hos L3 pålyste han utan att jag sagt vad avsikten med 
observationen var att han hade olika upplägg beroende på lektion. Vid mindre avancerade 
låtar fick eleverna cirkulera bland de olika instrumenten, medan vid svårare låtar fick 
eleverna själva välja vilket instrument de ville spela. Tillfällena då observationerna 
genomfördes hade läraren valt en svårare låt och således fick eleverna själva välja vilket 
instrument de ville spela. Efter genomgången av de olika instrumenten tog läraren upp ett 
instrument i taget och frågade eleverna vilka som ville spela vad. Han påpekade att även sång 
är ett instrument. Eleverna räckte upp handen medan läraren noterade. När valet var gjort 
skrev alla elever ner sitt valda instrument på papperet med låtens ackord och sångtext som de 
fick i början på lektionen.   
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I intervjuerna fick samtliga lärare frågan om vilka tillvägagångssätt de använde utifrån att alla 
elever ska kunna bredda sin förmåga att spela instrument. L1 berättade att hon på 
ensemblelektionerna låter eleverna spela samma instrument under två lektioner, men att de 
sedan ska byta instrument vid nästa låt. Vikten av att hitta tillräckligt många positioner med 
instrument som det finns elever i klassen och att det gärna kan vara flera elever vid samma 
instrumentstation var något som L2 poängterade. L3 berättade att han vid ensembletillfällen 
när eleverna ska spela alla instrument, noga går igenom alla instrument tillsammans med 
eleverna ”[…] så att alla sjunger låten, alla spelar gitarr om det är gitarr och piano om det är 
piano, alla får testa bas, alla får testa trummor. Det tar lite tid, men det brukar vara värt det i 
slutändan”. Han tog även upp att han ser till att eleverna har möjlighet att spela på olika 
nivåer ” […] vissa har ju aldrig, så att säga, aldrig hållit i en bas mer än när de är på 
lektionerna här och vissa går på Kulturskola och lär sig och då brukar jag se till att jag har 
olika nivåer som funkar ihop”.  
 
Både L2 och L3 hade liknande sätt att resonera kring vilka instrument eleverna fick spela på 
ensemblelektionerna. L2 berättade att han oftast lät eleverna rotera på olika instrument, men 
om eleverna exempelvis skulle testa vissa rytmiska moment var de ”fast vid ett instrument 
hela lektionen”. En följdfråga till L2 var om han hade något system på hur rotationen skulle 
gå till, eftersom den på observationen inte var speciellt strukturerad ur aspekten att vissa 
elever knappt bytte instrument. 

 
L2: De vet ju att de blir bedömda på ackordsspel och jag har sagt att det är helt okej att 
bara fokusera på antingen gitarr eller piano. Så kanske vissa roterade från piano till en 
keyboard, det var ju inte så mycket roterande. Men att de antingen testar bas eller 
trummor eller något rytminstrument eller ett ackordinstrument.  

 
Detta kan förstås som att L2 egentligen inte lägger så stor vikt vid att eleverna ska spela flera 
instrumenttyper under lektionen, utan snarare att det räcker med att eleverna ska hinna spela 
ett instrument från en instrumentgrupp. L3 berättade att han växlade beroende på hur 
avancerad låten var mellan att låta alla elever spela alla instrument eller att låta eleverna välja 
ett instrument som de spelar på hela tiden. L1 däremot beskrev sig som ”väldigt icke-
styrande”, det vill säga att hon alltid lät eleverna själva välja vilket instrument de ville spela. 
Dock beskrev hon papperet där hon efter varje lektion skrev upp vad eleverna spelat för 
instrument och vilken nivå de spelade på. En följdfråga L1 fick var att hon visat ett exempel 
på ett sådant papper när en kille endast hade spelat gitarr de sex noterade tillfällena och hur 
hon tänkte kring det. 
 

L1: Antingen så är det sådan elev som jag tycker har varit lite nervös av sig och de ska ändå gå 
här i många år och då kanske jag inte har hoppat på den för mycket än. […] Man vill ju ha lite 
kemi också innan man börjar peta för mycket så att om det är någon som verkar ha fått 
uppriktig glädje över något instrument så har jag varit lite slapp nu i början av terminen. 
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L1:s svar kan förstås som att det för henne inte speciellt viktigt att eleverna spelar på olika 
instrument, i alla fall inte i årskurs sex som denna elev gick i. Fokus ligger snarare på 
spelglädjen som hon är rädd ska försvinna om hon skulle låta eleverna testa andra instrument 
än dem de vill. 

5.3.1 Genuskodade val av instrument 
Analysen av observationerna visar att när eleverna själva fick välja vilket instrument de skulle 
spela på under lektionen fanns tendenser till genuskodade val, men att det var olika tydligt 
beroende på klass och att det snarare gick att notera genuskodade val av instrument hos 
flickor än hos pojkar.  
 
Hos L1, som alltid lät eleverna själva välja instrument, valde pojkarna i den första 
observerade gruppen att spela gitarr, både akustisk eller elgitarr, bas eller keyboard. Två 
flickor frågade direkt läraren ”får vi sjunga?”, varav läraren svarade ”självklart”. Resterande 
fyra flickor i gruppen valde att spela gitarr eller keyboard. En flicka valde att spela elgitarr 
istället för akustisk och det verkade vara en flicka som kunde en del om musik då hon spelade 
bättre än många andra i sin klass. Dessutom tog hon mycket plats i gruppen och pratade mer 
under lektionen än resterande flickor. De två flickor som först valde att sjunga gick sedan 
över till instrumenten akustisk gitarr och keyboard. Läraren noterade inte detta, men eftersom 
flickorna inte fick någon hjälp av läraren att lära sig sången och sången i sitt original sjöngs 
av en man i genren hårdrock var det troligtvis svårt för dem att dels lära sig låten och dels 
identifiera sig med den. Dessutom var tonarten inte passande för två flickröster i undre 
tonåren. I den andra observerade gruppen var pojkarna relativt jämnt fördelade på alla 
instrument, medan flickorna valde att antingen sjunga, spela keyboard eller akustisk gitarr. 
 
När L2, som tidigare beskrivits lät eleverna cirkulera på olika instrument, bad eleverna att 
”inta det första instrumentet” gick det inte att se några tydliga genuskodade val bland 
eleverna. Dock bestod majoriteten i gruppen av flickor, vilket kan ha haft påverkan då 
flickorna inte skulle haft möjlighet att endast välja instrument med feminin kodning. Pojkarna 
i gruppen valde som förstainstrument att spela antingen gitarr eller keyboard, flickorna valde 
bas, trummor, keyboard eller gitarr. En flicka valde emellertid att inte spela någonting alls, 
utan satt under hela lektionen vid basarna och hjälpte en annan flicka som spelade bas. Ingen 
elev valde sång, men eftersom sången inte ens hade presenterats som instrument var detta inte 
så märkligt. Nästan alla flickor sjöng ändå med i låten medan de spelade sina andra 
instrument då de flesta verkade kunna låten sedan tidigare. När L2 pålyste rotationen till ett 
nytt instrument syntes inte heller några tydliga genusmönster i nästa val, men när eleverna 
satte ihop instrumenten och skulle spela låten tillsammans tog en flicka som tidigare spelat 
andra instrument en mikrofon och sjöng låten. 
 
I L3:s klass där eleverna valde instrument genom handuppräckning verkade det mest populära 
instrumentet till en början vara keyboard, både bland flickorna och pojkarna. En pojke 
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påpekade att han ville spela piano för att han var dålig på det. Slutligen var det sex pojkar och 
en flicka som valde keyboard. Vidare var det ingen av eleverna som valde att spela gitarr. 
Läraren lät detta vara, eftersom han menade att gitarrkompet fungerade att spela på keyboard 
också. En flicka frågade läraren ”får man inte spela instrument om man sjunger?” vilket 
syftade till att hon egentligen ville göra både och. Slutligen valde ändå samtliga flickor i 
gruppen tillsammans med en pojke att sjunga på låten, även flickan som först valde keyboard 
ändrade sig sedan till sång. Resterande pojkar i gruppen valde att antingen spela bas eller 
trummor. Majoriteten i denna observerande grupp bestod dock av pojkar, vilket skapade lite 
samma situation som hos L2; det hade antagligen varit omöjligt för alla flickor att sjunga om 
gruppen bestått av fler flickor. L3 vidtog emellertid inga åtgärder för att varken motverka att 
inte alla flickor i gruppen skulle spela samma instrument eller utmana det givna 
genusmönstret gällande att flickor ofta väljer att sjunga. 
 
Det framkommer av analysen av intervjuerna att det enligt lärarna idag jämfört med tidigare 
år inte finns så stora skillnader mellan pojkars och flickors val av instrument under 
lektionerna; att det inte finns en tydlig genuskodning på instrumenten. L1 talade om att hon 
inte alls såg några genusmönster på skolan; ”det tycker inte jag stämmer på vår skola, alltså 
att tjejer inte skulle välja elgitarr eller trummor. Att synth betyder tjej, det tycker inte vi 
stämmer.” Vidare poängterade hon att det faktum att det finns två kvinnliga musiklärare på 
skolan som spelar massa instrument kan bidra till att flickorna inte reflekterar över att det 
skulle vara något konstigt eller normbrytande. L2 uttryckte att det finns fler kvinnliga 
musikaliska förebilder idag jämfört med tidigare, vilket bidrar till en mer balanserad 
könsfördelning på instrument i skolan. Vidare såg han till att inför konserter vara noga med 
att ha en jämn könsfördelning på instrumenten i ensemblerna. ”Att de (eleverna) har kunnat se 
grymma tjejer på trummor och en grym manlig körsångare liksom.” L3 tog upp den nya 
kursplanen som bidragande faktor till att fler elever tidigare kommer i kontakt med instrument 
och måste fortsätta spela dem för att få ett godkänt betyg. ”För nu liksom ska ju de 
betygssättas inom alla instrument och då är de ju tvungna. Man kan ju inte säga ’nej, tjejer 
spelar inte trummor’, för det går inte. Då kan de inte få betyg.” Vidare berättade han att 
försökte blanda flickor och pojkar på samma instrument, ”så ser man inte att det väger över på 
något håll”. 
 
Trots att L1 framhöll att det på skolan hon undervisade på inte fanns några genusnormer som 
påverkade elevernas intresse för instrument var det som tidigare nämnt dock ingen av 
flickorna på denna skola som vid något tillfälle valde att spela bas eller trummor. När L1 fick 
frågan vad hon hade för tankar om det uttryckte hon att grupperna som observerades var helt 
nya för henne och intresset för att spela instrument inte hade blivit etablerat.  

 
L1: Det kan ju hänga på lite det där att alla grupper du fick se och alla grupper jag har 
just nu är helt nya. […] Om jag märkte att tjejerna aldrig tog trummor, då skulle jag ta 
med dem till trummorna. För det tycker jag är kul.   
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Detta syftar troligtvis till att flickorna i så fall skulle vara påverkade av genusstrukturer i 
musik innan de börjat ha musiklektioner, men att det efter några års undervisning skulle 
försvinna genom att hon skulle ”ta med dem” till maskulint kodade instrument. Senare i 
intervjun tog L1 emellertid upp att ”Tjejerna är lite mer benägna att sjunga just i sjuan, åttan, 
kanske till och med nian”, vilket då motsäger både att det inte skulle finnas några 
genuskodade val av instrument bland eleverna på skolan och att en eventuell genuskodning 
skulle försvinna ju fler lektioner eleverna skulle ha. I L3:s klass valde som tidigare nämnt de 
få flickorna i gruppen alla att sjunga, vilket L3 uttryckte var ovanligt då det inte brukar se ut 
på det viset och många flickor normalt sett gärna spelar trummor och bas.  

 Elevbemötande och genuskodat beteende bland elever 5.4
Detta avsnitt visar på likheter och skillnader i lärarnas bemötande mot eleverna beroende på 
deras kön samt elevers feminint respektive maskulint kodade beteenden under lektionerna. 
Under observationerna märktes inga större skillnader i hur lärarna bemötte flickor respektive 
pojkar när det handlade om instruktioner eller kommentarer på elevernas instrumentspel, men 
dock noterades vissa andra aspekter som är relevanta att ta upp. Det märktes tydligt att det 
fanns tendenser hos vissa av lärarna att ge eller låta flickorna ta mer ansvar under lektionerna 
som inte hade något med deras egna musikaliska handlingar att göra. Under L1:s lektion var 
det som tidigare nämnt två flickor som valde att sjunga, men som sedan valde att gå över till 
instrumenten gitarr respektive keyboard. L1 bad då flickan som spelade elgitarr om hon kunde 
lära den nya flickan ackorden och gitarrslingan. När L1 bad eleverna hjälpa varandra var det 
generellt mycket vanligare förekommande att flickorna blev tillfrågade att hjälpa, eller att 
flickorna automatiskt hjälpte varandra utan att L1 bad om det. Pojkarna var inte alls lika 
involverade i dessa processer.  
 
I L2:s klass märktes ingen större skillnad i lärarens respons eller sätt att prata till eleverna 
beroende på kön. L2 bad inte heller varken flickorna eller pojkarna att hjälpa varandra, men 
dock var det flera av flickorna i gruppen som ändå tog på sig en slags ledande roll och hjälpte 
andra elever i gruppen. Den flicka som tidigare nämnt tog mikrofonen och sjöng låten i slutet 
började efter ungefär halva lektionen agera som någon slags extralärare och gick runt bland 
sina klasskamrater för att se om de spelade rätt. Hon verkade kunna den aktuella låten bra och 
både andra flickor och pojkar frågade henne om hjälp. Läraren lät henne hållas, eftersom han 
också verkade känna en viss osäkerhet kring låtens form och därför kunde ha nytta av hennes 
hjälp. En annan flicka spelade som också tidigare nämnt inte något instrument alls, utan satt 
under hela lektionen endast bredvid de personer som spelade bas för att hjälpa dem med 
basgången. Hennes enda egna musikaliska utövande var att hon lite tyst sjöng med i låten när 
basisterna övade. Om läraren noterade detta var det inget han åtgärdade. Under lektionen var 
det även några andra flickor som hjälpte pojkarna med deras pianospel. Resultatet visar alltså 
att även denna lärare lät flera flickor utöva uppgifter som kunde störa deras egna musikaliska 
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utövande och utveckling. Eftersom det endast var flickor från L1:s och L2:s klasser som tog 
extra ansvar under lektionerna tyder det på att detta beteende är feminint kodat. 
 
Under L3:s lektioner noterades heller ingen märkbar skillnad i hur läraren bemötte eller gav 
respons åt pojkarna respektive flickorna. När eleverna övade på de olika instrumenten fick 
alla kommentarer och fick testa att spela på olika nivåer. Det var inte heller tydligt att 
flickorna tog större ansvar över andras musikaliska lärande, men återigen bestod majoriteten i 
gruppen av pojkar vilket antagligen påverkade denna aspekt. Emellertid noterades det att 
pojkarna under lektionen inte agerade läranderesurser åt varandra heller.  
 
I början av lektionen vid den gemensamma genomgången när eleverna skulle sjunga igenom 
den nya låten, presenterade L3 olika röstlägen och bad flickorna själva testa en del i en oktav 
som var bekväm för dem. Flickorna sjöng då inte alls ut och läraren gick direkt vidare utan att 
kommentera att de borde sjunga starkare. När eleverna fick spela låten tillsammans efter att 
de övat enskilt var det bara pojken i gruppen av sångare som hördes, trots att gruppen bestod 
av tre flickor och en pojke. Läraren noterade detta och gick fram till mixerbordet för att 
justera balansen genom att sänka volymen på pojkens mikrofon och höja volymen på 
flickornas mikrofoner. Därefter bad han alla prata separat för att det skulle bli en jämn balans 
mellan alla sångare. Här blev det tydligt att läraren noterade att en pojke i gruppen tog mer 
plats ljudmässigt, men inte bemötte det genom att förminska pojken som sjöng starkt utan 
försökte få alla att låta lika mycket. Läraren sa varken att pojken sjöng för starkt eller 
flickorna för svagt utan försökte bara justera volymen på mikrofonerna med olika individuella 
inställningar, så att alla skulle låta lika mycket. Pojken som sjöng hade emellertid problem 
med att hitta vissa toner och drog trots justerad mikrofonvolym ändå med sig resten av 
sångargruppen. Läraren märkte att en av flickorna sjöng rätt och bad henne sjunga inför alla 
för att kunna hjälpa resterande sångare, men då blev hon blyg och vågade inte sjunga ut alls. 
Det var således svårare för henne att ta plats ljudmässigt, trots att hon egentligen sjöng mest 
rätt av alla.   
 
Analysen av intervjuerna visar att samtliga lärare var eniga om att flickor från årskurs sex och 
uppåt generellt sett är mognare än pojkar, vilket kan påverka undervisningen. L1 och L3 var 
eniga om att flickornas mognare fokus bidrar till ett bättre instrumentspel – L1 beskrev att 
flickorna hon undervisade ofta spelade bättre än pojkarna och L3 uttryckte att pojkarna ofta 
”flyger iväg” i lekar än koncentrerar sig på själva spelet. Enligt L2 var flickornas större 
mognad den största bidragande faktorn till att de under de observerade lektionerna tog större 
ansvar än pojkarna. ”Om man går tillbaka i årskurs sex så hjälper de mycket mindre varandra 
så jag tänker att det är en utvecklingsfas där […] ja så säger man i alla fall att tjejerna 
utvecklas snabbare upp till i alla fall 15-16 års ålder och sen så kanske det jämnas ut.”  
En skillnad mellan flickors och pojkars sätt att spela var enligt L1 att flickor generellt sett 
spelar mycket mjukare, svagare och mer intetsägande för att de är rädda över att göra fel och 
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inte tror att de kan. Därför brukar hon ta upp med dem att de måste våga visa att de är bra och 
”banka på lite mer”. 
 

L1: Det som jag märker skillnad är att anslaget på instrumenten, när tjejer spelar, då spelar 
de oftast lite mjukare. De är oftast väldigt mycket skickligare än killarna, de lär in mycket 
snabbare. Men sen vågar de aldrig riktigt tro på att de kan det. […] så brukar jag säga ”ta 
någon kille; de bara dundrar på så ställer de sig upp och räcker upp armarna i luften 
’wohoho jag kan’” och vi tjejer skulle aldrig göra så. Men om man säger åt dem att banka 
på lite mer då tycker de oftast att det är kul också. Att de inte bara behöver spela rätt och 
perfekt. För det gör många av mina tjejer, de spelar rätt och perfekt. 

 
En intressant aspekt är att L1 som tidigt i intervjun uttryckte att det inte alls fanns 
genuskodade val av instrument hos eleverna och att genusrelaterade problem inte förekom, 
senare beskrev dels hur flickor är mer benägna att sjunga och dels att de spelar svagare och 
mjukare samt inte tror att de kan spela speciellt bra.  

 Summering av resultat 5.5
Följande avsnitt summerar de resultat som presenterats i tidigare delar av kapitlet. Resultatet 
av analysen visar att lärarna inte använde sig speciellt mycket av bilder i klassrummet som 
semiotisk resurs. Den enda tydliga bilden i ett av klassrummen hade en maskulin koppling, då 
den föreställde en svart gitarr med dödskallar och eldsflammor; uttryck som återfinns inom 
den maskulint kodade hårdrocksgenren. Däremot kommunicerar lärarna, genom sitt 
handlande, på olika sätt genuskodade strukturer i musik för eleverna. Detta visar sig 
exempelvis genom att en av lärarna främst använde musikaliskt material där män var 
överrepresenterade. Hon använde musikaliska referenser som semiotisk resurs när hon 
refererade till att musikgenrer med maskulin kodning som exempelvis rock och musikgrupper 
bestående enbart av män, var ”coolare” än feminint kodad musik. Vidare visar resultatet att 
gestik som semiotisk resurs exempelvis blev synlig när de manliga lärarna under lektionerna 
alltid gick omkring med en gitarr mot sin kropp och spelade på gitarren för ackompanjemang 
till sin sång och som hjälpmedel under lektionen. Den kvinnliga läraren använde däremot 
aldrig andra instrument som hjälpmedel under lektionen eller som ackompanjemangshjälp till 
sången, utan nästan uteslutande sin röst. Båda dessa beteenden bekräftar stereotypa 
genusmönster. Emellertid kommunicerade den kvinnliga läraren maskulint kodad gestik 
medan hon undervisade, främst när hon i luften visade hur gitarren och trummorna skulle 
spela. 
 
Vidare visar resultatet att fördelning av tid som semiotisk resurs användes på olika sätt 
beroende på lärare. Samtliga lärare använde samma typ av lektionsupplägg under 
ensemblelektionerna – någon form av genomgång av låten för eleverna i början, därefter 
enskilt spel på instrument och som avslutning gemensamt musicerande på den valda låten. 
Endast en av de tre observerade lärarna under genomgången gick däremot igenom hur 
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samtliga instrument skulle spela på den aktuella låten. Han var även den enda läraren som 
inkluderade sång som ett instrument, genom att låta eleverna sjunga igenom den valda låten 
och låta dem testa att sjunga i olika röstfack beroende på elevernas röstlägen. Därefter gav 
han kontinuerligt lika mycket respons till sångarna som resterande instrumentgrupper fick. De 
andra två lärarna gick inte igenom hur sångstämmorna skulle sjungas. Medan eleverna enskilt 
övade på instrumenten fick sångarna minimalt lite uppmärksamhet, ofta inga kommentarer 
alls. Sången exkluderades således från resterande instrumentgrupper och sågs inte som en del 
av ensemblen. Fortsättningsvis visar resultatet att lärarnas osäkerhet på ett instrument kunde 
påverka att instrumenten fick mindre tid i form av genomgång och respons. Osäkerheten 
följde även tydliga genusstrukturer, då de manliga lärarna uttryckte en större osäkerhet på 
sång och den kvinnliga på gitarr. Instrumenten som eleverna spelade på under samtliga 
lektioner var piano eller keyboard, gitarr, trummor, bas och sång; instrument som spelas inom 
populärmusikaliska genrer. All musik som lärarna valde att framföra och lät eleverna spela 
var även musik hämtad från populärmusikaliska genrer. 
 
Resultatet visar att när läraren gav eleverna valfrihet att själva bestämma vilket instrument de 
skulle spela på under lektionerna valde framförallt flickor i större utsträckning instrument 
med feminin kodning. Även om det inte gick att se genuskodade val bland eleverna på en av 
de observerade skolorna, valde majoriteten av flickor som själva fick välja instrument att 
antingen sjunga, spela keyboard eller akustisk gitarr. Dock var samtliga lärare eniga om att 
det inte fanns en speciellt tydlig genuskodning på instrumenten i skolans musikundervisning 
idag och att de observerade fallen med tydliga genuskodade val av instrument hos eleverna 
snarare hörde till undantagsfall. Att genuskodade val av instrument tydligt yttrade sig hos 
flickorna i två av de observerade skolornas klasser visar emellertid på att många flickor följer 
traditionella genusmönster och att dessa situationer eventuellt inte ska ses som undantagsfall 
ändå. Dessutom uttryckte en av lärarna att det fanns en större benägenhet för flickor att sjunga 
i årskurs sju till nio, vilket även sa emot hennes tidigare beskrivning på att en genuskodning 
av instrument inte var tydlig. 
 
Vidare visar resultatet att det fanns tendenser hos två av lärarna att både ge och låta flickor i 
klassen ta större ansvar under lektionen kring ansvarshandlingar som inte hade med deras eget 
musicerande att göra. Den vanligaste typen av handlingar var att be eller låta flickor i 
klasserna hjälpa andra elever med deras instrumentspel. Pojkarna agerade aldrig självmant 
läranderesurser åt varandra eller blev under lektionerna tillfrågade av lärarna att hjälpa andra 
elever. Enligt analysen av intervjuerna skulle ett mognare fokus som flickorna har under 
högstadiet vara en faktor som detta ansvarstagande beteende berodde på. Avslutningsvis visar 
resultatet att en av lärarna beskrev att flickorna tenderade att spela svagare och ”mjukare” än 
pojkarna och att hon därför ofta bad dem att ”banka på mer” och inte spela ”rätt och perfekt” 
hela tiden. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar där den inledande delen består av en diskussion av 
slutresultatet i studien. I den följande delen diskuteras de teoretiska perspektiven så väl som 
metoderna och det avslutande avsnittet handlar om förslag på vidare forskning.  

 Resultatdiskussion 6.1
I detta avsnitt diskuteras det slutgiltiga och huvudsakliga resultatet i förhållande till studiens 
syfte, forskningsfrågor, den tidigare forskningen och litteraturen samt de teoretiska 
perspektiven; det genusvetenskapliga och det socialsemiotiska multimodala. Rubrikerna i 
denna del följer huvudsakligen dispositionen från resultatkapitlet. 

6.1.1 Redskap för musiklärares kommunikation och meningsskapande 

Studiens resultat visar att musiksalarnas utformning hade påverkan på undervisningen i 
framförallt L1:s skola, där undervisningen skedde i tre olika mindre rum utan dörrar i 
anslutning till varandra. Majoriteten av de tillgängliga instrumenten var placerade i rummet 
längst bort och lärarens genomgång av låtarna skedde i det mittersta rummet. Detta ledde till 
att när eleverna jobbade enskilt med instrumenten hamnade i princip alla elever, förutom de 
som sjöng, i rum två och tre. Sångarna satt däremot själva i rum ett och försökte lära sig 
sången medan läraren och de andra eleverna befann sig i rum två och tre och spelade på 
resterande instrument. Hur lärare och elever positionerar sig i relation till varandra under 
lektionen kan ses som en semiotisk resurs av klassrumskommunikation (Kempe & West, 
2010). Eftersom läraren under observationerna positionerade sig bort från sångarna och 
prioriterade de andra instrumentalisterna i rum två och tre, påverkade musiksalens utformning 
elevernas möjligheter till lärande. Sångarna satt under observationerna nästan alltid ensamma 
i ett eget rum och hade således inte samma chans till lärande som resterande elever. 
Problematiken med att sångare exkluderas från resten av ensemblen genom att bland annat 
själva sitta i ett angränsande rum och lära sig låten är även något som Borgström Källén 
(2014) beskriver. Möblering och utformning av rummen blir alltså till semiotiska resurser hur 
lärare och elever positionerar sig i relation till varandra ur aspekten att sångarna exkluderades 
från resten av ensemblen och inte prioriterades av läraren.  
 
Vidare framkommer det av resultatet att samtliga lärare varken använde sig av bilder eller 
affischer i salen. Att använda multimodala uttrycksformer, det vill säga semiotiska resurser 
som exempelvis bilder och affischer, är viktiga resurser för meningsskapande (Kress, 2010). 
De semiotiska resurserna har betydelse för elevernas lärande och således menar jag att lärarna 
skulle kunna utnyttja detta mer. Ur en genussynpunkt finns det dessutom många positiva 
aspekter med att använda bilder och affischer i salarna. Exempelvis har lärarna chans att visa 
på både kvinnliga och manliga musiker som går emot stereotypa genusnormer, presentera fler 
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instrument än de som eleverna alltid spelar på under lektionerna och visa att det finns fler 
musikgenrer än pop och rock. Det kan även bli problematiskt ur en genussynpunkt att inte ha 
några bilder eller affischer i salen alls. Eftersom musikklassrummet inte aktivt visar upp ett 
jämställt musicerande med avseende på kön blir eleverna då hänvisade till det som erbjuds 
utanför skolan. Inom populärmusikaliska genrer finns det tydliga genusstrukturer i framförallt 
den obalanserade könsfördelningen på instrument och enligt mina erfarenheter under praktik 
och som verksam musiklärare lyssnar elever ofta på just populärmusikaliska genrer. Därför 
menar jag att läraren har en extra viktig roll i att visa på en större och bredare representation 
av kvinnliga och manliga musiker, genrer och instrument än vad det mer normativa 
musikutbudet som eleverna exponeras för utanför klassrummet gör. 
 
Fortsättningsvis visar resultatet att gester och rörelser som semiotisk resurs gjorde sig tydliga 
genom att de manliga lärarna i sitt kroppsspråk ofta gick omkring med en gitarr som de 
spelade på för ackompanjemang till sin sång eller för att spela med eleverna. Gitarrerna var 
med lärarna i princip hela lektionerna. Detta var en skillnad mot den kvinnliga läraren som 
varken använde gitarren som ackompanjemang till sin sång eller som stöd under lektionerna. 
Det var nästan alltid bara hon och hennes kropp – inga andra utomstående redskap. Detta 
överensstämmer med Green (1997) som beskriver att en kvinna som sjunger, utan några andra 
tekniska redskap, bekräftar kvinnan som kropp och natur. Borgström Källén (2014) menar att 
de få gånger som pojkar sjunger i en ensemble har de samtidigt en ackompanjerande 
arbetsuppgift – de sjunger med en ”gitarr på magen”, vilket flickor sällan gör. Att i en pop- 
och rockensemble sjunga med respektive utan ett instrument mot kroppen blir således ett 
maskulint respektive feminint kodat musikaliskt beteende. Samtliga lärare i studien 
bekräftade alltså detta kulturella genusmönster som Borgström Källén beskriver. Genom att 
den kvinnliga läraren sjöng utan andra instrument till hjälp bekräftade hon ett feminint kodat 
beteende och de manliga lärarna som sjöng med en ”gitarr på magen” bekräftade ett maskulint 
kodat beteende. Eftersom den kvinnliga läraren uttryckte att gitarr var det instrument som hon 
var mest osäker kan det varit en anledning till att hon avstod från att använda den, men det 
blir problematiskt när hon kommunicerar detta könsstereotypa beteende till eleverna. Samma 
gäller för de manliga lärarna. Det är förståeligt att använda gitarr som hjälpmedel under 
lektionen eftersom det är ett smidigt instrument på det vis att du inte riskerar att ”fastna” vid 
en position utan kan ha med dig det var du än går. Problemet ligger i att genom att visa att det 
som man och manlig lärare inte ”går” att sjunga solistiskt utan att ha en ackompanjerande 
uppgift förmedlar de detta genusmönster till sina elever. Detta får en semiotisk betydelse för 
eleverna eftersom lärarna kommunicerar att dessa genusmönster är normen för hur män och 
kvinnor ska musicera.  
 
En intressant aspekt är att L1:s gestik, som är en kvinnlig lärare, emellertid inte bara 
kommunicerade feminint kodade gester, utan under majoriteten av lektionerna använde sig av 
maskulint kodade gester och ett maskulint kroppsspråk. Exempel var att hon när eleverna 
skulle spela en låt i genren hårdrock stod bredbent och med yviga rörelser visade hur eleverna 
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skulle spela riff samtidigt som hon slängde med huvudet. Rock är en genre med stark 
koppling till maskulinitet (Bergman, 2009; Björck, 2011) och L1 ville troligtvis matcha denna 
maskulint kodade genre med ett maskulint kroppsspråk. Det bör emellertid problematiseras 
att hon då på samma gång kommunicerar att maskulinitet förstås som normen och att 
maskulinitet är att föredra. Det är alltså den kvinnliga läraren som måste förändra sitt 
beteende och sitt kroppsspråk till det maskulina för att passa in bland de maskulint kodade 
instrumenten och den maskulint kodade genren.  
 
När L1 gick igenom olika trumkomp i olika stilar använde hon musikaliska referenser som 
semiotisk resurs då hon på flera sätt kommunicerade att en viss sorts musik var premierad 
framför annan musik – något som får betydelse för elevernas meningsskapande och lärande. 
När en låt av bandet Red Hot Chili Peppers, ett band med uteslutande manliga musiker, 
spelades upp sa läraren att detta var ”cool musik”, där ordet ”cool” betonades extra mycket. 
Beroende på hur ord i en mening betonas kan det få olik betydelse (Kress, 2010) och genom 
att poängtera ordet cool istället för musik blev det ännu tydligare att läraren ville 
kommunicera till eleverna att Red Hot Chili Peppers’ musik är något bra och 
eftersträvansvärt. Den musik som Red Hot Chili Peppers utövar är enligt min tolkning någon 
slags punkrock – hård och rockig musik. Eftersom rock ses som en maskulint kodad genre 
(Bergman, 2009; Björck, 2011) blir det problematiskt ur en genusaspekt när den maskulint 
kodade musiken och de manliga musikerna framställs som bättre och mer eftersträvansvärda 
än kvinnliga musiker och genrer med en mer feminin kodning. Exempelvis använde läraren 
under samma del av lektionen referensen ”Lena Philipsson” och berättade att Lena Philipsson 
inte framstod som ”hård och rockig”. Visserligen är det sant att Lena Philipsson kanske inte 
är speciellt hård och rockig, men det blir bekymmersamt när läraren lägger fram ”Lena 
Philipsson–referensen” som något negativt, medan det är positivt att spela den ”coola” 
musiken motsvarande den som Red Hot Chili Peppers utövar. Här är alltså ytterligare 
exempel när L1 hamnar i en position där hon kommunicerar att maskulint kodad musik 
förstås som normen och något som vi bör anamma för att nå högre status i populärmusikaliska 
genrer.  
 
Sammanfattningsvis menar jag emellertid inte att en manlig lärare alltid måste avstå från att 
använda gitarr som hjälp i sin undervisning eller att lärare inte ska låta eleverna spela musik 
från maskulint kodade genrer. Det finns däremot en poäng med att medvetandegöra lärare om 
vad de faktiskt kommunicerar i sin undervisning. Om lärare skulle bli mer medvetna om hur 
olika semiotiska resurser skapar mening för eleverna ur en genusaspekt har lärarna möjlighet 
att utmana många stereotypa genusmönster. När eleverna under L1:s lektion spelade en låt av 
rockgruppen White Stripes skulle exempelvis L1 kunnat lyfta fram att en av frontpersonerna i 
gruppen bestod av en kvinnlig trummis. Med detta menar jag dock inte att läraren ska ”märka 
ut” könet och lyfta fram ett koncept av en ”kvinnlig normbrytande trummis”, utan tvärtom 
bara lyfta fram trummisen som vilken trummis som helst. Detta går i linje med det som Green 
(1997) beskriver; att kvinnor aldrig uppfattas som ”bara” instrumentalister utan alltid som 



 

 41 

”kvinnliga instrumentalister”. För att motverka denna problematik kan lärare därför tidigt och 
genomgående i sin undervisning lyfta fram musiker som bryter mot stereotypa genusnormer 
som något helt normalt. Fortsättningsvis skulle L1 även kunnat byta ut ”Lena Philipsson-
referensen” mot en motsvarande manlig musiker i samma genre, till exempel ”Orup 
Eriksson”. Ytterligare exempel för att utmana stereotypa genusmönster är att lärare kan visa 
för sina elever att de faktiskt inte måste stå bredbent, slänga med huvudet eller spela hårt och 
starkt bara för att de gillar att spela rockmusik. Eller att en musikalisk referens som hård och 
stark inte alltid behöver vara det eftersträvansvärda. Eller att både kvinnliga och manliga 
musiklärare kan stå med en ”gitarr på magen”, likaväl som de kan stå utan den. 

6.1.2 Ojämn tidfördelning av instrument 

Studiens resultat visar att två av de deltagande lärarna gav sångarna mycket mindre tid och 
respons under ensemblelektionerna. Exempel var att lärarna inte gick igenom sången i början 
av lektionerna, tonarterna var svåra att sjunga för tonåringar och att sångarna varken fick 
någon uppmärksamhet under lektionen eller några kommentarer när de spelade gemensamt 
med resterande instrument. Under intervjuerna bekräftade även dessa två lärare att de gav 
sången mindre tid jämfört med resterande instrument. Fördelning av tid är en semiotisk resurs 
som får betydelse för elevers möjligheter till lärande och meningsskapande och det får således 
stor betydelse beroende på hur lärare fördelar tiden mellan olika uppgifter (Kempe & West, 
2010). I studiens fall syftar tidfördelningen på uppgifter som genomgång av instrument och 
lärarnas instruktioner och hjälp för hur eleverna skulle förbättra sitt spel. Resultatet visade att 
elevernas potential till att lära och skapa mening kring instrumentspel påverkades av att 
lärarna fördelade tiden mellan instrumenten ojämnt. Sången fick av de två lärarna mycket 
mindre tid än resterande instrument och presenterades ens knappt som ett instrument under 
genomgången. Detta kan sammanfattas med att lärarna inte gav samma möjlighet för eleverna 
att bredda sin förmåga till att utöva instrumentet sång. Ur en genussynpunkt blir detta 
problematiskt ur flera aspekter. Dels för att sång kodas som ett feminint instrument 
(Borgström Källén, 2014; Green, 1997) och majoriteten av de elever som sjöng under 
observationerna var flickor. Dels för att det som krävs för att sångarna ska lyckas i ensemblen 
är att de behöver vara extra ansvarstagande – något som kodas feminint (Borgström Källén, 
2014). I och med att majoriteten av sångarna under observationerna var flickor förstärker de 
denna genuskodning. Ytterligare dimension på problemet är att majoriteten av de andra 
instrumenttyperna som eleverna spelade på under skolornas ensemblelektioner var maskulint 
kodade, vilket innebär att det genomgående var ett feminint kodat instrument som 
bortprioriterades av lärarna. 
 
Studiens två deltagande lärare som inte gav någon respons till sångarna, lät sångarna sitta i ett 
angränsande rum och själva studera in låten samt valde låtar i svåra tonarter bekräftar vad 
Borgström Källén (2014) skriver om hur lärare bortprioriterar sången i förhållande till övriga 
instrumentgrupper. Vidare visade resultatet att en av lärarna som gav lite tid åt sången under 
lektionen berättade att sång var det instrument han var mest osäker på, vilket i enlighet med 
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Borgström Källéns (2014) studie visar att en bristande färdighet på sångområdet kan leda till 
en osäkerhet i undervisning av sångarna.  
 
Att som lärare bortprioritera sången och utsätta sångare för obekväma situationer leder även 
till att det konstrueras maktrelationer mellan sångare och övriga instrumentalister (Borgström 
Källén, 2014). Detta var inget som resultatet av studien visade, men enligt mina erfarenheter 
som sångare visar sig konsekvenserna av dessa strukturer snarare i högre åldrar och på mer 
avancerade nivåer. Det går även i enlighet med Borgström Källéns studie, då hon gjorde sin 
undersökning på en gymnasieklass med estetisk inriktning. Hennes beskrivning om hur 
maktrelationer uppstår mellan sångare och övriga instrumentalister liknar nämligen mina 
upplevelser av hur ensembleundervisningen på gymnasiet, folkhögskolan och 
musikhögskolan ofta har sett ut. Som sångare själv har jag exempelvis aldrig varit del av så 
kallade ”jam” eller känt mig lika delaktig i ensembler som resterande musiker. Detta skulle 
jag säga bland annat beror på tidigare ensemblelärare som ofta bortprioriterat sången i 
skolensembler och inte gett någon konstruktiv kritik kring hur jag kan förbättra sången i form 
av till exempel teknik, timing eller frasering. 

6.1.3 Genuskodade instrument och genuskodat undervisningsmaterial 

I likhet med Björcks (2011) och Bergmans (2009) forskning visar denna studies resultat att 
när lärarna inte organiserade undervisningssituationen, lärde ut enligt ”rockbandsmodellen” 
och inte själva fastställde vilka elever som skulle spela vad, fick genusnormer större 
genomslagskraft. Resultaten visar att framför allt flickor i större utsträckning valde att spela 
på instrument med feminin kodning när de fick välja mellan instrumenten trummor, bas, 
gitarr, piano och sång. Inom populärmusikaliska genrer bekräftas maskulinitet av starka, 
högteknologiska och elektroniska instrument och ju högre teknologi som är inblandad i 
kvinnors musikaliska framträdande, desto mer störs femininiteten (Green, 1997). Detta 
bekräftades även av resultatet i studien, då flickorna på två av skolorna aldrig spelade varken 
bas, trummor eller elgitarr. Flera flickor valde på L1:s skola att spela akustisk gitarr och valde 
därmed bort elgitarren, ett instrument som är maskulint kodat. De flickor som under 
observationerna valde att spela elgitarr eller andra ljudstarka och elektroniska instrument var 
alla flickor som tog mycket plats i klassen, var mer tongivande än resterande flickor och 
verkade ha erfarenhet av musicerande utanför skolan, vilket går i enlighet med Bergmans 
(2009) studie. Att de resterande flickorna föredrog akustisk gitarr framför elgitarr skulle även 
kunna bero på de olika genusmarkerade kompetensprofilerna som Borgström Källén (2014) 
beskriver; att flickorna i större utsträckning har ägnat sig åt musikstilar som sing- och 
songwriter, där akustiska gitarrer och ”mjukare” kompgrupper är vanligt förekommande. 
 
Fortsättningsvis framkommer det av resultatet att när pojkarna i de observerade klasserna fick 
välja instrument gjorde de inte speciellt tydliga genuskodade val, eftersom de ofta valde både 
piano och sång. Detta gick således emot vad exempelvis Borgström Källén (2014) skriver om 
att pojkar tenderar att välja bort sång i ensemble. En anledning till att pojkarna valde att spela 
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på instrument med både feminin och maskulin kodning skulle kunna bero på det som Ann 
Kroon beskriver, nämligen att maskulinitet har större spelrum för variation än femininitet 
(Ganetz, 2009). Eftersom maskulinitet kopplad till den manliga kroppen ses som normen kan 
en pojke som anspelar på något som kodas feminint, till exempel att sjunga solistiskt i en 
ensemble, ändå behålla sin maskulinitet på något plan. En flicka däremot riskerar sin 
femininitet så fort hon visar på ett maskulint kännetecken, exempelvis genom att spela på ett 
maskulint kodat instrument (Ganetz, 2009).  
 
Samtliga låtar som eleverna fick spela på under de observerade ensemblelektionerna 
hämtades från populärmusikaliska genrer. Instrumenten som eleverna fick spela på var alla 
instrument som används inom dessa genrer, det vill säga piano eller keyboard, trummor, bas, 
gitarr och sång. Att populärmusik är en central del av skolans musikundervisning är ingen 
slump, utan har en historisk koppling redan från 1950-talet (Sandberg, 2006). Det finns dock 
en genusproblematik med att som lärare i ensembleundervisningen fokusera på 
populärmusikaliska genrer (Bergman, 2009) som tydligt visar sig i resultatet på många olika 
sätt. Populärmusikaliska genrer har en koppling till två maskulint kodade drag, där ett av 
dessa drag kopplas till att behärska teknik och teknologi, något som är av stor betydelse 
genom sin koppling som instrumentalist (Björck, 2011). Jag kan förstå att det som lärare är 
smidigt att använda populärmusik som musikaliskt underlag i ensembler, eftersom det är 
musik som eleverna ofta själva tilltalas av. Problemet med populärmusik är emellertid att den 
kopplas till maskulinitet och att de instrument som normalt sett ingår har en tydlig 
genuskodning. Detta innebär att det är svårt för en lärare att motverka de maskulint kodade 
mönstren som naturligt redan finns där, vilket borde tala för att det musikaliska materialet 
som används i ensembleundervisningen borde utgå från fler genrer än pop och rock. Att 
studiens lärare under samtliga lektioner ändå använde musikaliskt material från 
populärmusikaliska genrer kan troligtvis bero på att de helt enkelt inte såg sambanden mellan 
populärmusik och maskulinitet. Detta framkommer även i Borgström Källéns (2014) och 
Bergmans (2009) studier.  
 
I Skolverket (2011a) står det beskrivet att eleverna ska spela på ackord- och 
melodiinstrument, sjunga och spela slagverk, men det står inte beskrivet vilka dessa 
instrument ska vara. Dessutom står det beskrivet att eleverna ska musicera i flera olika genrer. 
Om ensembleundervisningen hade haft ett bredare genreutbud hade eleverna fått chans att 
spela musik som inte har lika tydliga genusstrukturer, vilket säkert hade fått en positiv 
inverkan på musicerandet. Detta bekräftas även av Borgström Källén (2014), där 
renässansensemblen i hennes studie faktiskt bröt mot de stereotypa genusmönster som gör sig 
tydliga i populärmusikaliska genrer. Av de instrument som jag noterade fanns tillgängliga i 
musiksalarna under observationerna hade i princip alla dessa instrument koppling till 
populärmusikaliska genrer. För att kunna möjliggöra elevers musicerande i fler genrer och 
skapa förutsättningar för andra typer av ensembler är det nog därför inte bara lärares 
medvetenhet som behöver ändras, utan även resurserna i musiksalen. Jag förstår svårigheten 
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att skaffa in andra instrument och skriva arrangemang i andra genrer, men jag tror också att 
populärmusiken länge har haft ett så starkt fäste i musikundervisningen att det är lätt att inte 
ens reflektera över att det finns andra alternativ än pop och rock. 

6.1.4 Feminint respektive maskulint kodade ideal – vad strävar vi efter? 

Studiens resultat visar att det var vanligt förekommande att lärarna under 
ensembleundervisningen gav flickorna mer ansvar kring arbetsuppgifter som låg utanför deras 
egna musikaliska utövande. Detta överensstämmer med Borgström Källén (2014) som i sin 
studie beskriver hur ansvarspositionerna i klassernas ensembler är tydligt könskodade då det 
är mycket vanligare för flickor att förkroppsliga dem än pojkar. Att flickorna tar mer ansvar 
än pojkar visar sig inom både populärmusikaliska genrer och i genrer även utanför 
populärmusiken; kontexter som enligt Borgström Källén annars bryter mot de genusmönster 
som dominerar i populärmusikaliska genrer. Dessutom beskriver Borgström Källén att det 
viktigt för flickor att genomföra skoluppgifterna på ett bra sätt, vilket i denna studie 
bekräftades av L1 som beskrev att flickorna i hennes klasser strävade efter att spela rätt och 
perfekt. Även Green (1997) menar att en beskrivning på flickors musikaliska praxis i skolan 
är att de är konformistiska och samarbetsvilliga. Sammanfattningsvis kan detta förstås som att 
musikundervisningen i skolan, oavsett genre, således tillåter att pojkarna kan fokusera mer på 
sitt spel medan flickorna splittrar sin uppmärksamhet kring att dels hjälpa andra och att dels 
genomföra skoluppgifterna på ett så bra sätt som möjligt. Detta var tydligt under 
observationerna då lärarna både lät och gav flickorna arbetsuppgifter som ofta handlade om 
att hjälpa andra elever med hur de skulle spela.  
 
Att låta eleverna agera läranderesurser åt varandra är en del av formativt lärande och 
egentligen något som kan vara positivt, men det blir inte lika positivt om det alltid bara är 
klassens flickor som gör det och lärarna inte heller gör något konkret för att ändra på det. 
Pojkarna får alltså tillfälle att öva mer på instrument, medan flickorna övar mer på att ta 
ansvar för andra. Studiens deltagande lärare var eniga om att flickor har ett mognare fokus i 
högstadieåldern, vilket säkerligen kan ha påverkat att flickorna tog mer ansvar under de 
observerade lektionerna. Just därför menar jag dock att det är extra viktigt att läraren är 
medveten om detta och aktivt ber både flickor och pojkar i klassen att hjälpa varandra. Inte 
vid en enda observation noterades nämligen att pojkarna hjälpte andra elever, utan det var 
alltid bara flickor. Att det dessutom finns något slags ”duktig flicka-syndrom” som innebär att 
flickor måste göra allting rätt och perfekt tror jag även påverkar hur flickor beter sig i 
undervisningen. Dels att de känner ett ansvar att hjälpa andra och dels att det finns ett 
motstånd för att spela instrument som de inte känner sig säkra på. Enligt mina erfarenheter 
som musiker och kvinna samt som lärare åt flickor ställer många flickor höga krav på sig 
själva och undviker därför instrument där de inte direkt kan visa på en hög nivå. Flickors 
musicerande utanför skolan innebär ofta praktiker som körsång och kulturskolor och skolans 
ensembleundervisning innebär ofta pop- och rockband (Bergman, 2009). Detta gör det svårt 
för flickor att utanför skolan kunna ha blivit bra på de maskulint kodade instrumenten, vilket i 
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sin tur leder till att de undviker dem i skolan. Detta resonemang stämmer även in på mig, då 
en av anledningarna till att jag själv under min musikaliska uppväxt aldrig vågat musicera på 
andra instrument än sång och piano har berott på att jag varit rädd för att någon skulle märka 
att jag var dålig på dem.  
 
Avslutningsvis framkommer det av resultatet att flickorna på L1:s skola enligt L1 spelade 
svagare och ”mjukare” än pojkarna på skolan. Att flickor undviker ljudstarka instrument 
överensstämmer med Greens (1997) undersökning av flickors musikaliska praxis i skolan i 
England. Det går även i enlighet med det som tidigare nämnt Borgström Källén (2014) 
beskriver om de olika genusmarkerade kompetensprofilerna; att flickor och pojkar har ägnat 
sig åt olika musiktraditioner som får effekt på ensemblespelet i skolans musikundervisning. 
Pojkarna har i större utsträckning ägnat sig åt rock, där elektroniska instrument och starka ljud 
står i fokus, medan flickorna är duktiga på ”mjukare” kompfigurer förknippade med andra 
musikstilar. Vad som tenderar att bli problematiskt är när det som lärare finns en bild av att 
det ”rätta” musicerandet innebär att spela starkt på ljudstarka instrument och att det är viktigt 
att ”ta plats”, vilket motsvarar ett maskulint kodat beteende. L1 berättade att hon brukar be 
flickorna i hennes klasser att ”banka på mer”, vilket nog i sig är menat som en uppmuntran 
för att flickorna ska våga ta mer plats, men jag tänker att det borde finnas en tanke med att 
pojkarna kan dela med sig av platsen till flickorna, istället för att flickorna måste lära sig att 
ta mer plats. Exempelvis kan läraren be pojkarna att spela svagare likaväl som att be flickorna 
att ”banka på mer”. Det bör problematiseras att det alltid ska vara flickorna som måste 
förändras och anpassas efter det maskulina beteendet – då syftar det verkligen på att den 
maskulint kodade musikaliska diskursen förstås som det normativa och det ”rätta”.  
 
Flickor som måste förändras för att passa in på maskulina områden medan pojkars egenskaper 
premieras går även i enlighet med vad Hirdman (2001) beskriver; att en integrering av 
kvinnor på mansdominerade områden innebär att kvinnan måste förändras. Kvinnan behöver 
alltså anamma ett mer maskulint kodat beteende för att accepteras inom området, exempelvis 
genom att då spela starkare på ett ljudstarkt, maskulint kodat instrument. Om en man däremot 
går in på ett område kopplad till femininitet behöver inte han förändras, utan tvärtom området 
han går in i. Flickorna måste däremot komma in på pojkarnas villkor och behöver anpassa sig 
till rådande regler. Även Arborelius (2016) bekräftar denna maskulina norm som genomsyrar 
populärmusiken som ett problem i och med att de tre senaste svenska avhandlingarna inom 
ämnesområdena genus, musik och utbildning faktiskt delvis lyder under den. 

 Metoddiskussion 6.2
Metoderna känd och icke deltagande observation samt kvalitativa intervjuer visade sig 
fungera bra i förhållande till att undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att 
bredda elevers förmåga till att spela instrument. Med hjälp av intervjuerna var det möjligt att 
göra en djupare analys av resultatet, eftersom det fanns möjlighet att jämföra lärarnas egna 
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svar kring deras undervisningsmetoder med hur de faktiskt undervisade under lektionerna. 
Dessutom gav intervjuerna tillfällen att fråga lärarna om specifika händelser som skett under 
lektionerna, vilket inte hade varit möjligt om bara observationer hade använts. Det visade sig 
också vara positivt att inte berätta om genusaspekten förrän vid intervjuerna, eftersom det 
eliminerade risken för att lärarna skulle undervisa på ett mer ”genusmedvetet” sätt i och med 
att de i så fall vetat vad syftet med studien var.  
 
Att innan själva observationerna skapa ett observationsschema med olika frågeställningar att 
titta närmare på visade sig vidare vara mycket användbart. Genom observationsschemat 
skapades olika områden att fokusera närmare på, vilket gjorde det lättare att få en överblick av 
observationerna. Dessutom kunde de teoretiska perspektiven användas som utgångspunkt i 
skapandet av observationsschemats frågeställningar, vilket fick en positiv inverkan på det 
kommande analysarbetet. Det hade emellertid varit en fördel att även kunnat filma 
observationerna, men eftersom eleverna i klasserna var under 15 år krävdes intyg från 
målsman för att få filma, vilket det inte fanns tid till att införskaffa. Genom att filma 
lektionerna hade det varit möjligt att se över lektionsförloppen flera gånger och således kunna 
hitta fler detaljer kring lärarnas användning av semiotiska resurser. Det finns en risk att jag 
under observationerna exempelvis förbisåg vissa detaljer som kunde varit betydelsefulla för 
resultatet, exempelvis rumsmöblering, gestik som lärarna använde, eller hur de betonade vissa 
ord. 
 
Nackdelen med att använda två olika metoder var att det krävdes mycket arbete rent 
tidsmässigt, vilket fick en negativ inverkan på framförallt intervjuguiden då jag upplevde att 
det saknades tid för förberedelser av intervjufrågorna. Detta ledde i sin tur till att varje 
intervju blev unik; dels att olika frågor ställdes till lärarna och dels att frågorna formulerades 
lite olika vid varje intervju. Att ha unika frågor till varje enskild lärare berodde dock inte bara 
på bristande förberedelser, utan också på grund av att jag ville ställa specifika frågor till 
lärarna kring händelser jag noterat under observationerna som kunde vara intressanta för 
studiens syfte. I efterhand insåg jag emellertid att vissa av lärarnas svar inte täckte hela 
intervjufrågan, vilket troligtvis kan berott på att jag inte ställt frågan tillräckligt tydligt och 
inte formulerat för mig själv vilket sorts svar jag behövde ha. Exempelvis på frågan om hur 
lärarna arbetade kring musiksalens uppbyggnad nämnde jag bilder och affischer som 
exempel. Detta ledde till att även lärarnas svar kretsade kring deras användning av bilder och 
affischer i salen och inte på annan utformning av rummet såsom möblering och 
instrumentplacering.  
 
Ytterligare en svårighet med att använda två metoder var att det krävdes mycket tid för att 
hinna med inhämtningen av all empiri. Totalt observerades sex lektioner på tre olika skolor 
med tre följande intervjuer och allt detta skulle genomföras under tre veckor. Som tur var fick 
jag snabbt tag på tre lärare som alla var villiga att delta i undersökningen. Dock var det 
svårare att hitta datum där eleverna under musiklektionerna skulle spela ensemble samtidigt 
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som att datumen inte skulle krocka med lov, studiedagar eller repetitioner inför konserter. För 
att få ett så bra resultat som möjligt var det emellertid nödvändigt att använda både 
observationer och intervjuer samt tre deltagande lärare. Anledningen till att blev tre lärare 
som deltog i studien berodde på att om endast två lärare hade deltagit hade studien riskerat att 
bli en jämförelse mellan dessa två. Det finns dock ett problem med att det endast var en 
kvinnlig lärare som deltog i studien, eftersom hon nu riskerar att ses som en representant för 
hur alla kvinnliga lärare undervisar. Om mer tid hade funnits hade det optimala eventuellt 
varit att både två manliga lärare och två kvinnliga lärare istället deltagit i undersökningen. 
 
Genusvetenskapligt- och socialsemiotiskt multimodalt perspektiv som teoretisk utgångspunkt 
visade sig fungera bra i förhållande till studiens syfte. Det tog dock tid att förstå vissa begrepp 
inom socialsemiotiken, vilket ledde till att jag i efterhand insåg att analysen blivit mer 
djupgående om jag hade haft mer kunskap om vissa begrepp vid tidpunkten när 
undersökningen genomfördes. Det hade även varit bra att i intervjuerna frågat lärarna 
huruvida de reflekterar över kopplingen mellan populärmusik och genusnormer. Denna aspekt 
blev nämligen mycket tydlig för mig under arbetets gång, men vid tidpunkten för intervjuerna 
var den inte alls lika uppenbar.  
 
Avslutningsvis vill jag poängtera att det under arbetets gång blivit tydligt vilket stort och 
komplext område genus är och att det finns många svårigheter med att göra en studie som just 
kombinerar ämnena genus, musik och utbildning. Även om jag anser mig vara 
”genusmedveten” och under arbetets gång försökt ha ett så ”blankt” förhållningssätt till 
studien som möjligt inser jag att det antagligen varit omöjligt att inte ha blivit påverkad dels 
av mina egna tankar och erfarenheter i ämnet och dels av de normer som genomsyrar 
samhället. Precis som Arborelius (2016) konstaterar i sin studie, att om till och med de tre 
senaste avhandlingarna som kombinerar dessa ämnesområden delvis förhåller sig till den 
maskulina norm som präglar den populärmusikaliska arenan, finns det en risk att även denna 
studie har påverkats av den. Dessutom är det även viktigt poängtera att denna studie 
genomfördes på tre skolor i Stockholm med totalt två observationer på varje skola. Resultatet 
visar alltså inte hur ensembleundervisning på grundskolor i Sverige ser ut och inte heller att 
ensembleundervisningen hos de observerade klasserna alltid går till på det vis som står 
beskrivet i uppsatsen. Det som studien utgår ifrån är helt enkelt vad jag observerade under de 
tillfällen som jag var där, även om mina resultat ligger i linje med andras resultat från 
undersökningar inom liknande ämnesområden.    

 Vidare forskning 6.3
När vi pratar om genusstrukturer utgår vi nästan alltid ifrån män och kvinnor och maskulint 
respektive feminint kodade ideal. Därför hade det i framtiden hade varit intressant och viktigt 
om fler kunde forska om transpersoners situation i musikaliska sammanhang. Hur ska lärare 
undervisa utifrån att även transpersoner ska känna sig inkluderade i musikundervisningen? 
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Transsexualism och intersexualism representeras inte i genusbegreppet idag, vilket leder till 
att en stor grupp av människor osynliggörs i detta forskningsområde. Av all den forskning och 
litteratur om musik, genus och utbildning som jag läst under arbetet av dels mitt självständiga 
arbete och dels min examensuppsats som båda handlat om genus, har jag inte funnit någon 
avhandling som ens nämnt något om transpersoner. Det är en stor brist och borde verkligen 
vara en del av dagens genusforskning.  
 
Det vore även intressant att i framtiden läsa mer genusforskning som ifrågasätter det som till 
viss del togs upp i diskussionen, nämligen att lärare och även många andra i musikbranschen 
som anser sig vara ”genusmedvetna” ändå till viss mån rättar sig efter det maskulint kodade 
idealet som präglar västvärldens populärmusikaliska diskurs. Vi lever i ett samhälle speglat av 
patriarkala strukturer och därför har jag en förhoppning att kommande genusforskning kan 
medvetandegöra och ifrågasätta den maskulina norm som många, både medvetet och 
omedvetet, förhåller sig till.  
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        Observationsschema 2017 
 
Hur ser musiksalen ut? Vad finns det för bilder och affischer i salen? 
 
Vilka instrument finns i salen, hur många instrument finns det och i vilket skick är de? 
 
Vilka musikaliska referenser har musikläraren? 
 
Vilket kroppsspråk har musiklärarna och eleverna? 
 
Vad har läraren på sig för kläder? 
 
Hur fördelar läraren tiden mellan olika instrument?  
 
Vilka tillvägagångssätt använder läraren i förhållande till vilka instrument eleverna spelar på 
under ensemblelektionen? Hur påverkar tillvägagångssättet vad eleverna spelar på under 
lektionen? 
 
Hur agerar läraren om en flicka eller pojke utför feminint respektive maskulint kodade 
handlingar? 
 
Vilka skillnader finns i lärarens bemötande och respons mot flickor respektive pojkar? 
 
Hur beter sig eleverna mot varandra? 
Hur ser musiksalen ut? Vad finns det för bilder och affischer i salen? 
 
Vilka instrument finns i salen, hur många instrument finns det och i vilket skick är de? 
 
Vilka musikaliska referenser har musikläraren? 
 
Vilket kroppsspråk har musiklärarna och eleverna? 
 
Vad har läraren på sig för kläder? 
 
Hur fördelar läraren tiden mellan olika instrument?  
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     Intervjuguide 2017 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
 
Huvudsakliga intervjufrågor 
Hur planerar du ensemblelektionerna utifrån att alla elever ska bredda sin förmåga till att 
spela instrument? 
 
Vilka tillvägagångssätt använder du i förhållande till vilka instrument eleverna spelar på 
ensemblelektionerna? Hur styrande jämfört med icke-styrande är du gentemot eleverna i 
vilket instrument de ska spela? 
 
Vilka instrument känner du dig säker på? Hur påverkar din instrumentkunskap 
undervisningen? 
 
Hur resonerar du när du väljer musikaliskt material att spela och lyssna på? Hur tänker du 
kring tonarter? 
 
Hur arbetar du kring musiksalens uppbyggnad och vilka bilder och affischer som finns i 
rummet? 
 
Hur upplever du att intresset för olika instrument ser ut hos pojkar respektive flickor? 
 
Hur upplever du att ditt bemötande ser ut mot pojkar respektive flickor? 
 


