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Sammanfattning  
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Nivå/högskolepoäng:  Avancerad nivå, 15 hp 
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Syftet med denna studie är att få insikt kvinnliga slagverkslärares syn på villkor för kvinnliga 

slagverkselevers musicerande. Studien genomförs utifrån genusteorier och med utgångspunkt i 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Datamaterialet samlades in genom sex semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, varav en fungerade som pilotintervju. Intervjuerna transkriberades och 

därefter gjordes en tematisk analys av materialet. Resultatet visar att de intervjuade lärarna fö-

respråkar vikten av kvinnliga förebilder och deras representation i media. Utöver kvinnor lyfts 

även familjemedlemmar fram som förebilder, vilka potentiellt kan ha inverkan på elevernas 

instrumentval och fortsatta musicerande. Enligt lärarna i föreliggande studie ställs slagverkare 

inför olika typer av svårigheter, vilka yttrar sig på olika vis, beroende på om de är tjejer eller 

killar. Prestationskrav och sociala jargonger är exempel på detta.  

 

Nyckelord: förebilder, genus, kvinnor, musikundervisning, semistrukturerad intervju, slagverk, 

slagverkslärare 
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Abstract  
 

Course Title:  Thesis 2 – Music Education  

Course Code:  MUAL15 

Credits:  Advanced level, 15 credits 

Semester and year:  Ange spring term or autumn term, and year 

 

The main purpose of this study is to examine female percussion teachers view on the chal-

lenges of being a female percussion student. The theoretical basis of the study is gender theo-

ries and social constructionism. Data was collected from six semi-structured interviews 

whereof one was used as a pilot interview. The interviews were transcribed and thereafter  

thematic analysis was used to examine the data. The results show that the female teachers all 

advocate the importance of female role models and the way they are depicted in the media. 

Family members are also highlighted as important and influential role models concerning the 

pupils’ choice of instrument or continued musicing. The teachers in this study are of the 

opinon that percussionists, depending on their gender, face different challenges. As an exam-

ple, they mention performance anxiety and social tendencies.  

 

Keywords: gender, music education, percussion, percussion teacher, role models, semi-struc-

tured interview, women 
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Förord  
 

Först och främst vill jag ägna ett ordentligt tack till alla respondenter som ställde upp på att 

bli intervjuade. Utan ert engagemang och genuina intresse för genusfrågor hade studien inte 

kunnat genomföras.  

 

Tack också till alla ni som på Facebook gav mig tips på kvinnliga slagverkslärare. Genom era 

tips känner jag nu till lika många kvinnliga slagverkslärare som manliga i Sverige. Hur coolt 

är inte det? 

 

Ett enormt tack till min handledare Ragnhild Sandberg Jurström för all hjälp och för att du 

verkligen intresserat dig för mitt arbete.  

 

Tack Tom och Yelena för att ni bidrog med sovplats så jag kunde genomföra mina intervjuer 

ordentligt utvilad.   

 

Och slutligen ett varmt tack till Johan för att du alltid stöttar mig. 

 

Mika Olovsson 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-

efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
Under min tid som slagverkselev har jag aldrig haft en kvinnlig slagverkslärare. Under mina 

sökningar till musikhögskolorna i Göteborg, Stockholm och Arvika var männen överrepresen-

terade både bland lärarna men även i juryn och bland studenterna. Första gången jag träffade 

en kvinnlig slagverkslärare var år 2015 och då hade jag ändå befunnit mig i denna instrument-

grupp i tio år. 

 

Jag började spela trumset när jag var åtta år gammal och slutade efter tre år. När jag slutade 

spela trumset började jag istället spela piano på den kommunala musikskolan och det var inte 

förrän på gymnasiet som jag hittade tillbaka till instrumentgruppen slagverk. Idag funderar 

jag kring vad det egentligen berodde på att jag slutade spela trumset? Berodde det på trum-

lektionerna och min lärare? Ja hade en manlig trumlärare som uppmuntrade mig att öva. Ett 

problem var dock att jag inte hade ett band att spela med. Jag blev erbjuden att börja spela 

med slagverksensemblen men eftersom jag trodde att det bara var killar i gymnasieålder med i 

ensemblen vågade jag aldrig gå till de repetitionerna. Jag spelade ett tag i en blåsorkester men 

eftersom vi bara var två slagverkare som turades om att spela trumset eller ”övrigt slagverk” 

kände jag mig lite ensam och utsatt bakom trummorna. Det hördes ju direkt om jag spelade 

fel eller tappade bort mig. Berodde det på att jag inte hade någon rimlig övningslokal där jag 

kunde spela ostört? Mina föräldrar köpte ett begagnat trumset till mig som jag hade i ett rum i 

vår villa. Jag övade nästan aldrig eftersom det var svårt att kunna spela till en låt med den ut-

rustning som fanns – ett analogt trumset och en stereo. Jag minns att jag inte ville att varken 

mina föräldrar, min bror eller mina grannar skulle höra när jag övade. Eller berodde det på att 

jag var rädd för inte vara tillräckligt duktig? Jag var rädd för att improvisera och ta egna ini-

tiativ när jag spelade trumset. Rädslan grundade sig i att jag inte ville spela fel. När en av 

mina bästa vänner, en kille, började spela trumset för samma lärare tyckte jag först att det var 

kul. Jag var ju enligt mig själv bättre än honom eftersom jag hade spelat ett helt år längre än 

vad han hade. En dag kom det dock till en punkt då jag visste att min kompis hade blivit 

bättre än mig. Han övade mer och vågade improvisera. Vad jag kan minnas slutade jag spela 

trumset efter den insikten. Oavsett om det var just den insikten eller någon av de andra fak-

torerna som avgjorde mitt val eller spelade roll i mitt beslut är jag övertygad om att de går att 

relatera till genusstrukturer. Jag valde ju trots allt att sluta spela ett manligt kodat instrument 

och började istället spela ett kvinnligt kodat instrument.  

1.2 Problemområde  
Som kvinnlig slagverkare upplever jag att jag tillhör en underrepresenterad grupp i musiksve-

rige. Jag har som tidigare nämnt aldrig haft en kvinnlig slagverkslärare och de skolor och or-

kestrar jag besökt eller spelat i har hela tiden varit dominerade av män i slagverkssektionen. 

Kvinnliga förebilder existerar men de är få och syns inte i samma utsträckning som män. Som 

blivande slagverkslärare ligger det i mitt intresse att jämna ut snedfördelningen inom min in-

strumentgrupp och jag önskar få genomföra ett planerat genusarbete i musikundervisningen. 

Min nyfikenhet drivs av funderingar kring vilken inverkan faktorer som kvinnliga förebilder, 

föräldrastöd och genrestereotyper har på tjejers musicerande. Finns det en pedagogisk lösning 

på detta problem eller krävs det att samhällsnormer ändras? Jag är intresserad av att få veta 

vad kvinnliga slagverkslärare har att säga om villkor för tjejers fortsatta musicerande.  
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Genom denna studie önskar jag lyssna till och lära mig av de kvinnliga slagverkslärarna och 

dela med mig av deras insikter. Förhoppningsvis kan det inspirera andra slagverslärare att ar-

beta för att hålla kvar kvinnliga elever inom instrumentgruppen. Om inte annat så vill jag 

starta en diskussion kring ämnet som leder till att musiklärare reflekterar kring genus i relat-

ion till elevbemötande och uppmuntran i större utsträckning. Vad krävs egentligen för att 

hålla kvar tjejerna i denna mansdominerade instrumentgrupp? 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet inleds med en redogörelse av min egen bakgrund och mitt intresse för området genus 

i relation till slagverk. Därefter beskrivs problemområdet och mitt personliga mål med stu-

dien. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning inom området följt av problemformulering, 

syfte och frågeställning.  I kapitel 3 beskrivs först de vetenskaps och kunskapsteoretiska ut-

gångspunkter som använts i studien. Vidare beskrivs genusteorier vilket utgör studiens teore-

tiska perspektiv. I kapitel 4 redovisas studiens metoder och i kapitel 5 presenteras studiens re-

sultat samt en sammanfattning. I kapitel 6 diskuteras studiens resultat i relation till relevant 

forskning och litteratur. Därefter belyses tankar kring arbetes betydelse och idéer om framtida 

forskning.  
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, annan för 

området relevant litteratur samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsfältet 
Under denna rubrik redogörs för styrdokument i relation till genus eftersom studiens syfte be-

rör kvinnors underrepresentation på instrumentet slagverk. Därefter presenteras ett antal ge-

nusprojekt vilka har utgångspunkt i musikämnet. Vidare presenteras tidigare forskning om in-

strumentval i relation till genus och slutligen forskning om hur genus yttrar sig i sociala sam-

manhang bland studenter och elever i olika åldrar.  

2.1.1 Styrdokument 

Följande citat är hämtat ur Lgr11 (Skolverket, 2011b) under rubriken om skolans värdegrund 

och uppdrag: 

 
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. (s.8) 

 

Vidare nämns att ingen elev ska bli diskriminerad på grund av kön eller könsöverskridande 

identitet. Enligt Skolverket (2011b) ska eleverna i musikämnet få lära sig om hur musik kan 

användas för att ”markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnici-

tet och kön” (s.152) Detta gäller både årskurs 4-6 och 7-9 och det är det enda genus- eller 

jämställdhetsrelaterade som tas upp under musikämnet. Förvånande nog nämns inte ordet ge-

nus någonstans i grundskolans läroplan. Inom de samhällsorienterade ämnena står dock att 

begreppet könsroller tas upp redan i årskurs 1 – 3. I Lgy11 (Skolverket, 2011a) uttrycks 

att ”utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus 

och miljö”. (s. 49) Detta är enda meningen i Lgy11 där ordet genus nämns och det finnes 

bland examensmålen för det samhällsvetenskapliga programmet. Vidare nämns på några stäl-

len att både personal och elever ska arbeta mot diskriminerande behandlingar och föreställ-

ningar i skolan. I värdegrundskapitlet i Lgy11 (Skolverket) står även följande: ”Skolan ska 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska upp-

muntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (s. 6). 

Under lärarnas riktlinjer står det att undervisningen ska bedrivas med ett jämställdhetsper-

spektiv. Dock nämns ingenting om genus eller jämställdhet under estetiska programmets exa-

mensmål eller under musikämnets syfte.  

2.1.2 Genusprojekt 

År 2009 och under tre år framåt gjordes ett jämställdhetsprojekt vid Högskolan för scen och 

musik (Olofsson, 2012). Projektet involverade 160 personer som arbetade på skolan och 600 

studenter. Syftet var att medvetandegöra personal och studenter om deras attityder och bete-

ende gentemot varandra ur ett genusperspektiv. Delar av projektet bestod av seminarier då 

bland annat normmedvetenhet diskuterades. Borgström Källén (2012) genomförde under detta 

projekt en studie i vilken elever och personal på skolan fick skriva loggbok och delta i samtal 

och intervjuer om undervisningen på skolan ur ett genusperspektiv. Under diskussionerna 

med eleverna kunde Borgsträm Källén utröna att de manliga studenterna inte var lika engage-

rade i projektet som de kvinnliga studenterna. Hon menar att de manliga studenterna inte var 

lika engagerade som de kvinnliga studenterna. En kommentar hon benämner som vanlig 
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bland killarna är att ”genus inte är någon faktor i musik utan det är personen och andra om-

ständigheter som räknas” (s. 29). Ytterligare ett resultat Borgström Källén presenterar är att 

studenterna talar mycket om nervositet. Studenterna uttrycker att de är nervösa inför en-

semblelektionerna eftersom de vill prestera så bra som möjligt. Nervositeten grundar sig en-

ligt många elever på att de inte får respons på sina prestationer och således tror att de inte spe-

lar bra. Borgström Källén menar att de kvinnliga studenterna var mer öppna med att prata om 

och beskriva sin nervositet. Enligt de manliga studenterna beror detta på att det är mer tillåtet 

för kvinnor att visa sig svaga Tidigare rektor för Högskolan för scen och musik, Wessman 

(2012), säger att ”det vi har saknat är en djupare diskussion om de dolda strukturer som styr 

sådant som val av instrument, vem som ges mandat att starta egna band och statusen för olika 

musikformer” (s. 17). Wessman uttrycker också en önskan att även kulturskolorna låter sig 

inspireras av detta projekt eftersom hon menar att könsstrukturerna hos eleverna bildas tidigt i 

åldrarna. Projektet mottogs med varierat resultat på skolan och alla medverkande var inte lika 

delaktiga.  

 

Föreningen Popkollo (u.å) startades år 2003 av Marit Bergman som en reaktion på en icke 

jämställd musikscen i Sverige. De arrangerar musikläger för tjejer och transpersoner i åldrarna 

12 -18 år. För den som är äldre finns alternativet Popkollo Madame som välkomnar alla som 

är över 18 år. Organisationen har utvecklats och riktar sig numera till flera olika genrer som 

jazz eller hiphop. Så här säger Marit Bergman om organisationen: 

 
Idén om ett musikkollo för tjejer föddes hos mig och mina medmusiker under den 

gångna sommaren – en sommar som på många vis varit underbar, vi har turnerat 

land och rike runt och mött en entusiastisk publik. Det enda molnet på himlen har 

varit det där gamla vanliga som börjar bli så tröttsamt nu: ”var är alla tjejerna?” 

(Popkollo, u, å.) 

 

Popkollo finansieras dels av kollodeltagarna men även genom donationer från privatpersoner. 

Målet är att även de som kanske inte har råd ska få möjlighet att delta i Popkollo.  

 

I sin avhandling om genus och populärmusik använder Björck (2011) rundabordssamtal med 

handledare, lärare och deltagare från olika musikprojekt som alla har målet att få in fler tjejer i 

musikbranschen. Popkollo är en av de organisationer som medverkar i denna studie. Ti-

teln ”claiming space” anspelar på hur tjejer uppmuntras av media att ”ta plats” och ta för sig. I 

en intervju berättar Björck att detta platstagande både kan handla om ljud, att låta mycket men 

även att synas: ”Att sätta sig bredbent bakom trummorna bryter mot normer om hur den 

kvinnliga kroppen ska förhålla sig till omvärlden och till åskådaren, och kan därmed kännas 

som en obekväm eller till och med ’onaturlig’ handling.” (Lundberg, 2011). Björcks resultat 

tyder på att det finns en tydlig förväntan på hur tjejer får se ut och på vilket vis de får placera 

sina kroppar. Björck menar att kvinnorna tillåts stå i centrum inom vissa villkor, de måste 

dock uppfylla det normativt feminina. Vidare diskuterar Björck problematiken att ett genusfo-

kus på musikstudenter kan förstärka könsroller och normer som redan är befästa. En kvinna 

på scenen blir bekräftad för hur hon ser ut snarare än för hur hon spelar. Kvinnorna tenderar 

även enligt Björck att ge plats i större utsträckning än de tar plats vilket hon menar stämmer 

väl överens med kvinnorollen som en omhändertagande karaktär. 

2.1.3 Instrumentval och genus 

I Jansson och Bjerrehus (2008) examensarbete om varför tjejer är underrepresenterade på in-

strumentet trumset, används kvalitativa intervjuer med slagverkslärare som metod för att be-

lysa frågan. I studien intervjuas fyra manliga lärare och två kvinnliga. Studiens resultat visar 

att lärarna tror att det handlar om att det är något naturligt hos pojkar att våga ta plats och 
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våga höras. Lärarna menar att tjejerna spelar svagt och behöver mycket peppande från lärarna 

för att våga spela starkare. När lärarna får frågan om kvinnliga förebilder på trumset nämner 

alla samma namn, vilket antingen kan tolkas som att kvinnor är underrepresenterade eller att 

de intervjuade lärarna inte är tillräckligt pålästa eftersom det finns ett flertal kända trummisar 

inom både jazz-, rock- och popgenren. Ett intressant resultat med studien är att majoriteten av 

lärarna först svarade nej på frågan om de behandlar kvinnliga respektive manliga elever olika, 

men att de senare berättade att de nog beter sig snällare mot tjejerna.  

 

Även i Schönings (2013) examensarbete undersöks tjejers underrepresentation på trumset ge-

nom kvalitativa intervjuer med fem slagverkslärare. Vidare undersöker Schöning också om 

lärarna tycker att det är någon skillnad i att undervisa tjejer respektive killar och vad de tror 

att Kulturskolan kan göra för att få in fler tjejer på slagverksinstrumenten. Resultatet visar 

bland annat att majoriteten av de intervjuade lärarna upplever att det är skillnad att undervisa 

tjejer jämfört med killar. Ungefär hälften av informanterna tycker att tjejerna har lättare för att 

följa instruktioner och att de har bättre motorik. Vidare säger också hälften av lärarna att det 

är vanligare att tjejer slutar spela. Dock hade lärarna ingen gemensam förklaring till varför. I 

denna studie intervjuas bara män med argumentet att det inte fanns några kvinnliga slagverks-

lärare på den skola författaren valde ut.  

 

I Olssons (2014) examensarbete, som är en studie om instrumentval och genus, visar resulta-

tet av enkäterna och intervjuerna på en stereotyp könsfördelning bland instrumenten. De flesta 

tjejerna valde helst att sjunga medan killarna valde att vara instrumentalister i en ensemble.  

Eleverna själva hade även uppfattningen att deras huvudinstrument var vanligast inom deras 

egna kön. Studien visar även att de flesta tjejerna hade kvinnliga förebilder och att de flesta 

killarna hade manliga förebilder, trots att de själva valde att poängtera att könet inte spelade 

någon roll utan att det handlar om musiken.  

 

Studien av Cramer, Million och Perreaults (2002), som handlar om genus och instrumentval, 

undersöker 98 college-studenters uppfattningar och fördomar om kön i relation till musik. 

Eleverna tilldelades bland annat hypotetiska situationer i skriftform och fick svara på frågor 

kring vilka instrument som är manliga respektive kvinnliga. Utifrån studenternas svar definie-

ras tuba och trumset som manliga instrument medan harpa och flöjt definieras som kvinnliga. 

Vidare fick studenterna även bedöma framföranden av manliga och kvinnliga musiker som 

spelade på manligt eller kvinnligt kodade instrument. Resultatet visar bland annat att både 

manliga och kvinnliga studenter bedömdes likvärdigt på de maskulint kodade instrumenten 

medan män som spelade kvinnligt kodade instrument blev uppfattade som mer ödmjuka och 

försiktiga. Dock betraktades de manliga instrumentalisterna som bättre ledare än de kvinnliga 

instrumentalisterna, oavsett vilken könskodning instrumentet hade. Resultatet visar även ett 

samband mellan musikerns instrumentval och omgivningens uppfattningar kring instrumenta-

listens personlighet. De musiker som spelade feminint kodade instrument beskrevs av de 

andra studenterna som känsliga och omtänksamma.   

 

I Brändström och Wiklunds (1995) doktorsavhandling intervjuas 369 barn i åldrarna 12-13 år. 

Studien har som syfte att undersöka huruvida barnen använder sig av kulturskolan och vilken 

syn de har på musik utifrån deras socioekonomiska bakgrunder. Resultatet visar att många val 

och uppfattningar barnen gör grundar sig i deras uppfattningar om könsroller. Flickorna är 

överrepresenterade på exempelvis flöjt och piano medan pojkarna spelar kompinstrument. 

Eleverna tycks dock vara omedvetna om vem eller vad som inverkat på deras val av instru-

ment. Ytterligare en faktor som tycks ha påverkat eleverna i deras val att börja spela ett instru-

ment är huruvida deras syskon spelar något instrument. Resultatet visar att 15% av eleverna 
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som Anockså att de elever som har föräldrar som musicerar uppgav att de påverkades av för-

äldrarna i sitt instrumentval.  

 

I Zervoudakes och Tanurs (1994) studie undersöks könsfördelningen på instrumenten i or-

kestrar i USA. Zervoudakes och Tanur gjorde en genomgång av konsertprogram från 200 

gymnasier, 200 låg- och mellanstatideskolor och 200 college-skolor. Med utgångspunkt i in-

strumentalisternas namn kartlade de hur många pojkar respektive flickor som spelade varje 

instrument samt analyserade hur könsfördelningen förändrats från 60-talet fram till 80-talet. 

Resultatet visar bland annat att slagverksinstrumenten, vilka innefattar trumset, malletinstru-

ment 1och orkesterslagverk, var överrepresenterade av pojkar. Vidare kom de fram till att 

könsfördelningen blir mer markant ju äldre eleverna är.   

 

Enligt Kulturskolerådet (u.å) är könsfördelningen på kulturskolorna 35% pojkar och 65% 

flickor. Inom musik, vilken är den ämneskurs som har störst antal elever, är fördelningen 40% 

pojkar och 60 % flickor. Kulturskolerådet (2015) menar att det ligger på kulturskolans ansvar 

att bidra till ett mer jämställt samhälle. Trots detta finns det enligt dem själva en lucka i forsk-

ningen på området jämställdhet inom kulturskolorna. Vidare menar Kulturskolerådet att kul-

turskoleverksamheten måste välkomna och tilltala både pojkar och flickor. Lösningen är en-

ligt kulturskolerådet att ett jämställdhetsfokus genomsyrar hela verksamheten redan från pla-

nering och fram till genomförande av undervisning. Kulturskoleverket uppmuntrar enskilda 

kommuner att ta ansvar för hur könsfördelningen ser ut inom varje enskild verksamhet. Vi-

dare rekommenderar de en jämställd rekrytering av personal. När det kommer till könsfördel-

ning på musikinstrumenten tycks det inte finnas någon konsekvent utvärdering eller uppfölj-

ning förutom på några skolor som tar upp aspekten i sin årsredovisning.   

2.1.4 Genus och socialt samspel  

Borgström Källéns (2011) licentiatuppsats berör hur musikundervisningen konstruerar genus 

och således påverkar elevernas musikaliska handlingsutrymme. Borgström Källén använder 

en etnografisk design med intervjuer som komplement. Studien visar bland annat att musiklä-

rarna premierar maskulint kodade uttryck som att spela ”brötigt” eller ”fuldansa” och att de 

vill att tjejerna ska delta i detta. Tjejerna törs dock inte uppfylla dessa önskemål med rädsla 

för att tappa sina identiteter som tjejer. Killarna får i högre utsträckning kommentarer från lä-

raren kring sitt sound medan tjejerna får kommenterar kring huruvida de spelar rätt eller inte. 

I de exempel Borgström Källén tar upp ges bilden av att läraren – som är man – har en jar-

gong med sina manliga elever inom vilken tjejerna inte bjuds in. Resultatet visar även att 

genre – eller genrens representation i undervisningen – hade betydelse för genusfördelningen. 

Inom pop/rock-genren var killarna i majoritet. Vidare visar resultatet att eleverna har tydliga 

uppfattningar om vilka beteenden och kompetenser som hör ihop med att vara tjej eller kille. 

Tjejerna förväntas vara mer koncentrerade under lektionerna samt att spela svagare än kil-

larna.  

 

I Karlssons (2002) studie undersöks elevers motivation genom fokusgruppsamtal med gymna-

sieelever som går musikinriktning på estetiska programmet. Studiens resultat visar bland an-

nat att flertalet av elevernas föräldrar var aktiva inom musik själva. Dessutom hade en tydlig 

majoritet av eleverna spelat musik i något sammanhang innan de började på estetiska pro-

grammet. Studien visar också att elevernas nivå är relativt låg när de börjar gymnasiet, vilket 

Karlsson ser som en anledning till varför de flesta av eleverna söker sig till folkhögskolor 

                                                 
1 Malletinstrument är de instrument inom slagverksfamiljen som spelas med klubbor, exempelvis marimba och 

vibrafon. 
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istället för att söka till musikhögskolorna. Studien visar även ett samband mellan genre, kön 

och övande i och med att pojkar som spelar jazz uppger att de ägnar en större del av sin fritid 

till musik. Förutom att studien bekräftar könsstereotyperna när det kommer till instrumentval 

visar även resultatet – genom en jämförelse av elevernas tidigare skolgång – att denna indel-

ning förstärks ytterligare på gymnasiet. Detta sker genom att både antalet pojkar som spelar 

kvinnligt kodade instrument och antalet flickor som spelar manligt kodade instrument mins-

kar. 

 

Även Jakobsson (2000) har gjort en studie om gymnasieelevers motivation. Resultatet av stu-

dien visar att tjejerna drivs i större utsträckning av inre prestationskrav. Denna motivation gör 

att eleverna inte har behovet att jämföra sig med andra eller tävla mot varandra. Istället är de-

ras inställning att de ska göra sitt bästa. Vidare visar resultatet att pojkarna drivs av prestat-

ionsmål som fokuserar på deras egna förmågor. Denna typ av motivation är till skillnad från 

de inre prestationskraven driven av konkurrens. Ytterligare ett resultat av studien är att tje-

jerna tenderar att underskatta sina egna förmågor och prestationer när de ombeds utvärdera sig 

själva. Jakobsson drar slutsatsen att tävlingsmomentet är något viktigt för pojkarna och något 

obekvämt för tjejerna.  

 

I Bergmans (2009) doktorsavhandling används metoden etnografisk studie för att undersöka 

hur elever i årskurserna 7-9 skapar identiteter genom musiken och hur de utvecklar sina för-

mågor på musiklektionerna. Studien bygger på observationer i kombination med intervjuer. I 

resultatet framkommer en del genusstrukturer, bland annat att pojkar och flickor dras till olika 

sammanhang för att musicera. Flickorna tenderar att dras till Kulturskolan medan pojkarna 

gärna vill spela i rockband på fritiden. Enligt Bergman beror detta på att rockbanden är mas-

kulint kodade och inte bjuder in flickorna i bandens jargong. Kulturskolan, inom vilken flick-

orna är i majoritet, tilldelas lägre social status bland klasskompisarna. I de klasserna som stu-

deras har eleverna själva valt att få ha könsuppdelade grupper på musiklektionerna. Resultatet 

visar även att det sociala klimatet i flickgruppen var mer tillåtande medan pojkgruppen domi-

nerades av de personer som hade mest erfarenhet som musiker. Eleverna i flickgruppen hade 

en tendens att vara mer självkritiska och enligt Bergman var det främst de duktigaste eleverna 

som uttryckte detta på lektionerna. Vidare visar resultatet att tempot på tjej-gruppernas lekt-

ioner tenderade att vara långsammare i jämförelse med kill-gruppen och således bidrog det till 

en långsammare progression. Enligt Bergman grundar sig detta i att tjejerna vill upprätthålla 

en feminin fasad inom vilken termer som att ”ta plats” och självsäkerhet inte passar in.   

 

I en artikel av Lockwood (2006) presenteras två studier om huruvida kön har någon betydelse 

när det gäller förebilder. I denna longitudinella studie undersöks gymnasieelevers påverkan av 

könsfördelningen bland personalen på skolan. Resultaten visar bland annat att kvinnornas stu-

dieresultat och vidareutbildning i större utsträckning påverkas positivt ju högre andel kvinnor 

som arbetar på skolan. Resultatet indikerar även att kvinnor i högre utsträckning ser andra 

kvinnor som förebilder. De manliga deltagarna blev enligt Lockwood inte påverkade av köns-

fördelningen på skolan. Lockwood drar slutsatsen att de kvinnliga förebilderna inverkar posi-

tivt på kvinnornas uppfattningar om sig själva eftersom de ser ett tydligt exempel på hur långt 

de kan nå. Lockwood tolkar det som att kvinnor har lättare att identifiera sig med andra kvin-

nor.  

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Enligt skolans värdegrund (Skolverket, 2011b) ska lärarna arbeta utifrån ett jämställdhetsper-

spektiv i sin undervisning. Dock är detta inte så tydligt uttryckt i ämnesinnehållet eller exa-

mensmålen för musikämnet. Forskning och diverse musikprojekt med genusfokus tyder på att 
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diskussionen om jämställdhet och könsnormer behöver tas upp i relation till musik. Könsför-

delningen på musikinstrumenten är ojämn (Karlsson, 2002) och uppfattningar om huruvida 

instrument är maskulina eller feminina existerar fortfarande bland eleverna (Cramer et al. 

2002). Forskningen visar även att pojkar och flickor tenderar att socialt bete sig på olika sätt 

vad gäller att ta plats i ensemblesituationer (Borgström Källén, 2011). Dessutom menar Ja-

kobsson (2000) att pojkar och flickor blir motiverade på olika sätt liksom att prestationskrav 

yttrar sig på olika sätt. Tendensen att trumsetet ofta kategoriseras som maskulint, tycks vara 

en komplicerad trend att försöka vända eftersom stereotyperna verkar forma elevernas upp-

fattningar om könsfördelningen på instrumenten (Cramer et al). Dessutom tycks eleverna söka 

efter förebilder av samma kön (Olsson, 2014).  

 

Eftersom uppdraget för en lärare enligt skolans värdegrund (Skolverket, 2011b) bland annat 

innebär att motverka elevernas föreställningar om vad som är stereotypt manligt respektive 

kvinnligt, blir det viktigt att arbeta för en mer jämställd fördelning, både bland instrumenten 

och bland lärarna som undervisar på dem. I denna studie vill jag ta reda på vilka motsätt-

ningar eller förmåner kvinnliga slagverkselever möter under sin musikutbildning och vilka ef-

fekter det får.  

 

Utifrån detta är studiens syfte att studera några kvinnliga slagverkslärares uppfattningar angå-

ende kvinnliga slagverkselevers musicerande ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfråga 

lyder på följande sätt: 

 

Hur resonerar kvinnliga slagverkslärare kring villkor för kvinnliga slagverkselevers musice-

rande ur ett genusperspektiv?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Föreliggande studie använder socialkonstruktionism som ontologisk utgångspunkt. En ontolo-

gisk ståndpunkt innebär enligt Bryman (2011) en individs syn på verkligheten baserat på hens 

uppfattningar om omvärlden. Konstruktionism innebär att kunskap skapas av människor uti-

från deras erfarenheter och tolkning av omvärlden och att kunskap således är något subjektivt. 

Detta förhållningssätt står enligt Bryman i motsats till objektivism, vilket innebär en tro på att 

människan är oförmögen att påverka sociala företeelser. I kombination med valet av genusteo-

rier som teoretiskt perspektiv faller det sig naturligt att utgå ifrån socialkonstruktionism, vil-

ket enligt Börjesson (2003) innebär att sociala interaktioner påverkar hur vi tolkar fenomen 

och formar förståelse för dem. De förväntningar vi har på människor är sålunda skapade av 

oss och därmed föränderliga. Under rubriken genusteorier beskrivs socialkonstruktionism mer 

utförligt utifrån ett genusperspektiv. 

 

Som epistemologisk utgångspunkt används interpretativism, inom vilken tolkning och förstå-

else är centralt. I motsats till inom positivismen betraktas sanning som något subjektivt och 

forskningen syftar till att erhålla förståelse för människors sociala handlingar. Bryman (2011) 

använder även begreppet tolkningsperspektiv och menar att det innebär att forskningen måste 

ta hänsyn till och göra skillnad på studier av människor och naturvetenskapliga fenomen ge-

nom att belysa sociala handlingar som subjektiva och således skapa förståelse för dem snarare 

än att förklara dem. I detta arbete är respondenternas åsikter och tankar i fokus och därmed 

passar interpretativism eller forskningsperspektiv bra. Som forskare måste jag betrakta re-

spondenternas uttalande som subjektiva tolkningar utifrån deras erfarenheter och livsvärldar.  

 

I föreliggande studie används en kombination av deduktiva och induktiva strategier. Enligt 

Bryman (2011) innebär ett deduktivt angreppssätt att forskaren utgår ifrån redan existerande 

teorier och formulerar hypoteser utifrån dessa. Därefter undersöks hypoteserna, vilket kan 

leda till en eventuell omformulering av teorin eller en förklaring av ett enskilt fenomen. Bry-

man menar att ett deduktivt angreppssätt kan passa bättre ihop med kvantitativ forskning men 

att det inte bör uteslutas ur kvalitativ forskning. Induktion innebär enligt Bryman att ”man 

drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer” (s.28). Detta innebär alltså att 

forskaren utgår ifrån informationen hen samlat in genom undersökningar och därefter formu-

lerar en teori. En kombination av dessa två kallas enligt Patel och Davidson (2003) abduktion. 

Denna metod innebär att forskaren kan utgå ifrån redan existerande teorier men även använda 

sitt insamlade material för att antingen bekräfta eller omformulera teorierna. Med en abduk-

tiva ansats kan forskaren enligt Patel och Davidson användas för att formulera en teori som 

förklarar ett enskilt fall. I denna studie lämpar sig abduktion bra eftersom målsättningen var-

ken är att bekräfta en existerande teori eller att formulera en ny teori. I detta arbete jämförs 

det insamlade materialet med redan existerande teorier för att förklara samband inom ett spe-

cifikt område.  

3.2 Genusteorier som teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs och definieras genusteorier, vilket är studiens teoretiska perspektiv. I 

det första avsnittet definieras begreppet genus. Därefter görs en kortare redogörelse över or-

dets uppkomst och historia varpå begreppet sociala konstruktioner förklaras. 



 16 

3.2.1 Genus 

Begreppet genus definieras av Nationalencyklopedin (2017) som ett: 

 
begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön. (Nationalencyklopedin, 2017) 

 

Det engelska ordet gender myntades enligt Hirdman (1988) av antropologen Gayle Rubin år 

1975. Ordet användes som ett begrepp för att skilja det biologiska könet från könsidentiteten. 

Gender kommer enligt Connell (2009) från ordet ”generate”, vilket betyder ”att producera”. 

Begreppet genus kom till Sverige under 80-talet genom Hirdmans (1988) rapport i vilken hon 

definierade begreppet som en utveckling av ordet könsroll.  

 

Genus kan betyda olika saker och användas i olika sammanhang. Enligt Connell (2009) inne-

bär ordet genus en social struktur inom vilken män och kvinnor formas för att passa in i sam-

hällets normer och förväntningar på respektive kön. Detta sker genom människans naturliga 

strävan efter att kategorisera människor. Vi ser enligt Connell nästan omedelbart vilket kön en 

främmande människa har baserat på våra uppfattningar och föreställningar om hur människor 

ska se ut och bete sig för att passa in som man eller kvinna. Connell menar att orden manligt 

och kvinnligt blir etiketterna för vilka personlighetsdrag, beteenden eller utseenden som är 

normativa och accepterade för respektive kön. Om någon ej passar in i dessa mallar eller nor-

mer upplevs det enligt Connell som skrämmande för de som befinner sig inom ramarna. He-

gemonisk maskulinitet är ett begrepp Connell använder för att beskriva män som uppfyller 

alla krav och förväntningar som är tillåtna utifrån könsnormen. Kraven för att uppfylla dessa 

normer är enligt Connell inte statiska utan förändras varefter samhället förändras. Butler 

(2007) menar att attribut som styrka och teknisk kunnande hör ihop med maskulinitet. Vidare 

menar Butler att dessa attribut ses som onormala hos kvinnor.  

 

Enligt Connell (2009) är heteronormativitet en viktig faktor i upprätthållandet av könsdikoto-

min, vilken innebär att det finns två kön: man eller kvinna. Simon de Beauvoir (2006) menar 

att ”man föds inte till kvinna, man blir det” (s. 325). Detta är enligt Connell (2009) ett uttryck 

för att det hela tiden är en social process som formar om vi blir till män eller kvinnor. Connell 

benämner detta som könsidentitet, vilket enligt henne är något som utformas under hela livet. 

Butler (2007) menar att genus till skillnad från det biologiska könet är föränderligt. Genus är 

enligt Butler ett resultat av den sociala och kulturella påverkan en person möter. Ordet masku-

lin behöver enligt Butler inte höra samman med begreppet man, vilket innebär att ordet mas-

kulin lika gärna skulle kunna användas för att beskriva en ”kvinnlig kropp”. Butler betonar 

dock att det inte enbart behöver finnas två genus. Hen ställer sig även frågan huruvida det går 

att särskilja orden genus och kön med tanke på att kön – rent biologiskt – också kan förstås 

som en produkt av politiska intressen och kulturell påverkan. Huruvida personer vill likställa 

eller särskilja begreppen kön och genus från varandra är enligt Butler kanske en filosofisk tan-

kegång. 

3.2.2 Genus som social konstruktion 

Butler (2007) ställer sig frågan hur en persons identitet kan särskiljas från personens genus. 

Butler menar att hela identiteten och personligheten skulle kunna betraktas som ett resultat av 

sociala konstruktioner. Dock kan det enligt Butler skilja sig hur dessa konstruktioner stiftas. 

Vidare ifrågasätter Butler Simon de Beauvoirs citat om att bli kvinna genom att ifrågasätta 

hur en kvinna konstrueras och vad hon i så fall var innan. Butler menar att vi redan från att vi 
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föds blir indelade efter kön. Om genus är något som följer med från det av vi föds borde det 

enligt Butler inte vara någon en människa kan bli.  

 

Frisén och Hwang (2006) definierar socialkonstruktivism som ett ifrågasättande av könsupp-

delningen män och kvinnor. Enligt författarna är könsidentiteten ”intimt förbunden med en 

mängd sociala handlingar, vilka kräver avsevärd ansträngning” (s. 54). Genus är således något 

vi gör snarare än är. Våra handlingar påverkas av de förväntningar som ställs på oss baserat på 

vårt kön. Om någon agerar normbrytande skapar det enligt Frisén och Hwang osäkerhet hos 

andra människor. Det socialkonstruktivistiska perspektivet motsätter sig inte att det finns bio-

logiska skillnader mellan män och kvinnor även om detta också kan variera. Däremot menar 

Frisén och Hwang att ifrågasättandet rör de sociala handlingar och betingelser som medföljer 

våra kön. Ett exempel på detta är patriarkatet, vilket innebär att mannen är överordnad kvin-

nan i samhället. Vidare beskriver Frisén och Hwang socialkonstruktivism som något vi själva 

skapar och upprätthåller. De exemplifierar karaktären Grynet som ett försök att rucka på ge-

nusordningen. De betonar även att tjejer tillåts gå utanför det som kallas stereotypt feminint, i 

större utsträckning än killar tillåts gå utanför det stereotypt maskulina. Dock gäller detta end-

ast så länge tjejerna inte utmanar killarna med sitt normbrytande beteende.  

 

Enligt Imsen (2006) innebär kön inte bara en biologisk uppdelning utan att det lyser igenom 

även i vårt språk, genom vårt utseende och genom vårt beteende. Vidare menar Imsen att vi 

bildar en uppfattning om vårt kön parallellt med att vi utvecklar en identitet. Könet blir såle-

des i denna bemärkelse något psykologiskt, det är en del av vilka vi är. Vi påverkas enligt Im-

sen av människor i vår miljö när vi bildar en självuppfattning. Annorlunda beteende eller ut-

seende hos ett barn bemöts av omgivningen och kan således påverka barnets sociala utveckl-

ing och självbild. I skolan påverkas barnet av den regelbundna bedömning som sker på bar-

nets prestationer. 

 

Blaine (2007) menar att könsrelaterade stereotyper sker reflexmässigt då människor naturligt 

strävar efter att kategorisera. Hen menar att det är ett fåtal människor som inte går att katego-

risera efter vilket kön de har vid första anblicken, vilket gör det till en effektiv metod att förstå 

den sociala omvärlden. Könsstereotyperna definieras av Blaine som ett sätt att definiera vad 

som är feminint respektive maskulint. Kvaliteter som styrka tillskrivs som maskulina medan 

ord som omhändertagande beskriver det feminina. Ett problem med denna indelning är att de 

maskulina kvaliteterna värderas högre i samhället. Blaine menar att vi lär oss vilket beteende 

som hör hemma inom vår könstillhörighet genom att imitera exempelvis våra föräldrar. Barn 

tenderar att vilja bli som en förälder av samma kön. När barnen börjar i skolan har de enligt 

Blaine redan med sig en förutfattad mening om hur pojkar och flickor ska bete sig. Blaine me-

nar även att den bild som förmedlas i media är snedfördelad, det är fler män än kvinnor som 

syns i tv och de får ofta rollerna som experter medan kvinnorna representeras som objekt. 
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. Vidare 

presenteras studiens design. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga grunder samt den metod och det analyssätt som 

ligger till grund för studien. 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Till skillnad från kvantitativ forskning, vilken vanligen grundar sig på statistik innebär kvali-

tativ forskning enligt Bryman (2011) att forskaren på djupet undersöker förståelse om hur och 

varför någonting sker. Forskningen är kontextbunden vilket innebär att plats, tidpunkt och 

deltagare är faktorer som påverkar forskningens riktning och resultat. Den kvalitativa forsk-

ningen utgår ofta från ett färre antal undersökningsenheter. Eftersom ett av grundorden för 

denna metod är förståelse passar denna metod bra för min studie då jag behöver sätta mig in i 

mina respondenters situationer för att kunna besvara min forskningsfråga. Bryman menar 

även att kvalitativ forskning utförs i naturliga miljöer såsom exempelvis på en arbetsplats. 

Forskaren är även enligt Bryman i högre utsträckning delaktig i en kvalitativ studie eftersom 

hen måste vara på fältet och ha kontakt med personerna som studeras eller intervjuas. Detta 

kan relateras till det interpretativistiska perspektivet, vilket enligt Bryman innebär att forska-

ren fokuserar på att skapa förståelse för den undersöktas uppfattningar.   

4.1.2 Semistrukturerad intervju 

Enligt Bryman (2011) är en av fördelarna med en intervju att det går att utforma den på så 

många olika sätt. Bryman menar även att tyngdpunkten i en kvalitativ intervju ligger på den 

intervjuades uppfattningar och åsikter. Intervjun tillåts även röra sig i olika riktningar genom 

att följa upp det som den intervjuade väljer att ta upp. Denna metod lämpar sig bra för min 

studie eftersom min forskningsfråga förutsätter att respondenterna har möjlighet att resonera 

relativt fritt. I kombination med ett interpretativistiskt perspektiv möjliggör denna metod en 

djupare inblick i ämnet med hjälp av respondenternas erfarenheter och resonemang. Målet 

med studien är inte heller att finna rätt svar utan snarare att belysa ämnet och bidra till att 

skapa en diskussion. Eftersom forskningsfrågan kräver att de intervjuade själva tar upp det 

som de anser vara av stor vikt lämpar sig en semistrukturerad intervju som metod. En semi-

strukturerad intervju utgår enligt Bryman från en rad teman som respondenten ombeds reso-

nera kring. Att välja semistrukturerad istället för ostrukturerad intervju kan enligt Bryman in-

nebära att materialet blir mer överskådligt men att upplevelsen av ett samtal snarare än en in-

tervju behålls. Risken med en ostrukturerad intervju är enligt Bryman att materialet tar längre 

tid att transkribera och analysera i och med att intervjuerna kan bli väldigt olika om respon-

denterna får resonera helt fritt.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 

trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 

I denna studie används målinriktat urval i form av snöbollsurval, vilket enligt Bryman och 

Bell (2003) innebär att forskaren tar kontakt med en eller flera personer som är relevanta för 

studien och genom dessa finner nya kontakter, vilka blir potentiella respondenter. Detta var en 

smidig metod för mig att hitta respondenter eftersom möjligheten att finna respondenter var 
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relativt begränsad. Bryman menar att målinriktat urval innebär att informanter väljs eftersom 

de tillhör en grupp som är relevant för forskarens frågeställningar. En Facebook-grupp för 

kvinnliga slagverkare i Sverige användes för att hitta respondenter. Jag la upp ett inlägg och 

berättade lite om min studie och frågade om någon var intresserad av att medverka. Utifrån de 

svar jag fick genom Facebook-gruppen valdes respondenter utifrån deras geografiska place-

ring eftersom alla som svarade inte befann sig i Mellansverige.   

 

Gemensamma nämnare för respondenterna är att de är kvinnor, verksamma musiklärare och 

verksamma musiker i storstäder i Sverige. 

 

Namn: Lärare 1 

Utbildning: Musiklärare 

Arbetsplats: Kulturskola 

Antal år som musiklärare: 4 år 

 

Namn: Lärare 2 

Utbildning: Musikpedagog 

Arbetsplats: Egen verksamhet  

Antal år som musiklärare: 40 år 

 

Namn: Lärare 3 

Utbildning: Musiklärare 

Arbetsplats: Kulturskola 

Antal år som musiklärare: 11 år 

 

Namn: Lärare 4 

Utbildning: Master och kandidat 

Arbetsplats: Egen verksamhet  

Antal år som musiklärare: 30 år 

 

Namn: Lärare 5 

Utbildning: Musiklärare 

Arbetsplats: Privatskola  

Antal år som musiklärare: 8 år 

 

4.2.2 Datainsamling 

En pilotintervju genomfördes för att prova frågorna och genom att undersöka vilka typer av 

svar som kan förväntas beroende på hur frågorna ställs. Enligt Bryman (2011) kan en pilotstu-

die eller pilotintervju användas som en övning för forskaren att ställa frågor och bemöta sva-

ren. Exempelvis kan frågornas formuleringar förbättras om intervjuaren upptäcker att respon-

denten har svårt att förstå en specifik fråga. I föreliggande studie formulerades några frågor 

som under pilotintervjun upplevdes otydliga om innan nästa intervju genomfördes. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2006) är det viktigt att frågorna är öppna och inbjuder till att den inter-

vjuade berättar mer utförligt om en händelse eller ett fenomen. Pilotintervjun blev en upp-

värmning för mig, vilket behövdes eftersom jag inte är en rutinerad intervjuare. Jag råkade 

under pilotintervjun vid några tillfällen ställa ledande frågor vilket Kvale och Brinkmann me-

nar bör undvikas. När respondenterna blev tillfrågade bad jag att de skulle bestämma vilken 

plats vi skulle ses på med enda önskemål att det skulle vara ett lite tystare område eftersom 
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allt skulle spelas in. Detta resulterade i att intervjuerna ägde rum på något olika typer av stäl-

len. Intervju ett och fyra ägde rum på respondenternas arbetsplatser, intervju tre och fem ägde 

rum på caféer och intervju två ägde rum på ett bibliotek. Trots att omgivningarna ibland var 

röriga fungerade inspelningsutrustningen bra och jag upplevde att respondenterna kände sig 

bekväma med att prata oavsett om vi satt på ett offentligt ställe eller om vi satt på deras ar-

betsplatser.  

 

Varje intervju inleddes med att jag presenterade mig själv och berättade om vad studien hand-

lar om. Under samtliga intervjuer användes en guide med olika teman som jag sedan formule-

rade som frågor till respondenterna. Frågornas ordning varierades beroende på vad responden-

terna valde att prata om inom varje tema. Ibland nämnde jag mina teman som fördomar eller 

hypoteser från min egen sida och frågade om de delade min bild eller om de trodde hypotesen 

var sann. Under alla intervjuer gled vi någon gång ifrån ämnet och talade om pedagogik eller 

egna upplevelser av undervisning som egentligen inte hade med genus att göra. Dock gjorde 

dessa utvikningar att jag och respondenterna hittade nya vinklar inom genusämnet. Öppnings-

frågan ”Berätta om könsfördelningen bland dina elever?”  fungerade väldigt bra eftersom den 

lät respondenterna själva bestämma hur mycket information de ville dela och hur de valde att 

tolka frågan. Några av de intervjuade pratade länge kring denna fråga medan några helt enkelt 

valde att svara med siffror. Ibland gick respondenterna självmant tillbaka till tidigare ställda 

frågor och utvecklade sina resonemang.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon genom appen ”Smart recorder” och 

med Ipad genom appen ”RecorderHQ”. Båda appar användes för att undvika bortfall och för 

att eliminera risken att inspelningarna gick förlorade. Jag startade inspelningen innan inter-

vjun inleddes och stängde av den efter att jag och respondenten hade skiljts åt, detta för att 

inte gå miste om eventuella intressanta samtal som skulle kunna uppstå efter intervjun. Tids-

mässigt blev intervjuerna mellan 70-90 minuter per tillfälle. Dock är det uppskattningsvis 

mellan 40-50 minuter som är rent intervjumaterial. Resterande tid gick åt till presentation, for-

malia och småprat.  

4.2.3 Bearbetning och analys 

Efter inspelningen av intervjuerna transkriberade jag dem med hjälp av Google Docs och pro-

grammet VLC på datorn. I början pausade jag fler gånger och fick börja om, vilket gjorde att 

det tog lång tid. Jag provade även att sänka hastigheten på uppspelningen men jag upplevde 

att tonfall och andemening i viss mån gick förlorade så denna metod användes inte på intervju 

två, tre, fyra och fem. Redan under transkriberingen försökte jag att börja analysera materialet 

på en överskådlig nivå. Detta skedde genom färgmarkeringar och anteckningar – i ett separat 

dokument – med förslag på teman som kunde sammanfatta intervjuerna på ett bra sätt. När 

transkriptionerna var klara inleddes analysarbetet. Studiens analysmetod är tematisk analys, 

vilket enligt Bryman (2011) är en vanlig form av analys inom kvalitativ forskning. Detta ana-

lyssätt innebär att forskaren finner teman och subteman i det insamlade materialet och det krä-

ver att forskaren går igenom materialet flera gånger. Forskaren kan använda en eller flera mal-

lar för att analysera materialet och utifrån analysen strukturera informationen. Jag använde 

mig av Word och färgmarkerade olika teman och mönster jag upptäckte i respondenternas 

svar. Med hjälp av mitt minne av de nyligen transkriberade intervjuerna hade jag redan en bra 

överblick av eventuella teman. Jag jämförde respondenternas citat med varandra och sorterade 

dem därefter i en löpande text. Utifrån denna sortering kunde jag sätta rubriker på varje tema. 

Allt eftersom den löpande texten kring citaten utformades bytte jag namn på några rubriker 
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och skapade underrubriker för att få ett tydligare och mer lättläst resultat. I resultatet presente-

ras flertalet citat från respondenterna. Tre punkter används som ett tecken för att respondenten 

pausat i sitt tal.   

4.2.4 Etiska överväganden 

Inför denna studie har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2011) regler och riktlinjer för forsk-

ning. De fyra grundkraven på god forskning är informationskravet, samtyckesravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska ges informat-

ion om studien samt om rättigheten att avbryta sin medverkan. Med detta i åtanke inleddes 

varje intervju med en redogörelse av studiens syfte och forskningsfråga. I början av varje in-

tervju berättade jag lite kort om mig själv, mitt huvudinstrument och mitt intresse för ämnet 

genus. Respondenterna fick skriva under ett dokument (se bilaga 2), där de gav sitt samtycke 

till att delta i studien. Vidare har de informerats om rättigheten att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien. För att uppfylla samtyckeskravet fick respondenterna fylla i en blankett 

där de godkände att deras svar fick medverka i studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes ge-

nom att respondenterna hålls anonyma i studien. Eftersom gruppen kvinnliga slagverkslärare 

är relativt liten lämnas inte information som arbetsort och ålder ut för att undvika risken att 

deras identiteter avslöjas. Detta såg jag som en förutsättning för att respondenterna skulle 

våga prata om sina egna upplevelser på ett ocensurerat och öppet vis. Nyttjandekravet, vilket 

innebär att den insamlade informationen om respondenterna endast får användas i forsknings-

syfte, uppfylldes genom att ingen annan fått ta del av informationen om respondenterna. Vi-

dare betonas att forskningen måste ske i linje med de mänskliga rättigheterna och genomföras 

med respekt för människorna som deltar i studien. Att garantera respondenternas anonymitet 

såg jag som en självklarhet för att inte orsaka eventuella negativa konsekvenser för dem. En-

ligt Vetenskapsrådet ska forskningen vara transparent genom att forskaren redogör för de me-

toder hen använt i studien. Detta krav har uppfyllts utifrån en tydlig genomgång av urval av 

respondenter, intervjuernas genomförande och en beskrivning av intervjuguiden.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning blir 

problematiska. Hen väljer att istället använda begreppen giltighet och tillförlitlighet. Angå-

ende tillförlitligheten använder Bryman begreppet replikation, vilket innebär att studien bör 

kunna upprepas. Replikering möjliggörs när forskaren är tydlig och detaljrik i beskrivningen 

av tillvägagångssättet. Ytterligare ett kriterium är att studien ska vara överförbar, vilket enligt 

Bryman innebär att den i viss mån är generaliserbar. Eftersom kvalitativ forskning är kontext-

bunden finns möjligheten att generalisera. Forskaren deltar i processen och resultatet speglar 

ett specifikt tillfälle, en specifik miljö med specifika individer. Således är det inom kvalitativ 

forskning, enligt Bryman, viktigt att forskaren så utförligt som möjligt beskriver studiens me-

toder och resultat. Vidare kan tillförlitligheten säkerställas om forskaren är noggrann genom 

hela arbetet med studien. Respondenterna har fått tydlig information om syftet med min stu-

die. Under arbetet med transkriberingarna har enskilda citat aldrig tagits ur sitt sammanhang. 

Jag har hela tiden kontrollerat citaten genom att dels läsa transkriberingarna, men också ge-

nom att lyssna igenom inspelningarna för att skaffa mig en korrekt uppfattning om vad re-

spondenten säger och hur hen säger det. 

 

Giltigheten är något som enligt Kvale och Brinkmann (2014) till skillnad från vid en kvantita-

tiv studie måste kontrolleras genom hela forskningsprocessen. Forskaren måste tydligt besk-

riva sin val av metoder, urval och analys. I denna studie har jag varit noggrann med att redo-

visa alla delar i min arbetsprocess. Detta har underlättats genom att jag fört anteckningar 

kring eventuella förändringar i arbetssätt under studiens gång. Intervjuerna är dokumenterade 
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från att jag träffar respondenterna tills att vi skiljts åt vilket har gett mig möjligheten att gå 

tillbaka och bekräfta att respondenterna har fått samma information om studien. I en kvalitativ 

intervjustudie menar Kvale och Brinkmann att den intervjuades svar inte kan betraktas som en 

definitiv sanning utan snarare betraktas som en sanning för personen som svarar på frågan uti-

från hens livsvärld och uppfattningar. Sanning eller information måste alltså förstås i relation 

till personen som beskriver den. I denna studie har samma intervjuguide (se bilaga 1), använts 

som grund vid samtliga intervjuer. Frågornas ordningsföljd har dock varierats och ibland har 

intervjun tagit olika riktningar beroende på hur respondenten tolkat eller associerat till frå-

gorna.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med lärarna.  

5.1 Vikten av förebilder 
Under samtliga intervjuer har lärarna betonat vikten av kvinnliga förebilder för tjejer som vill 

spela eller redan spelar slagverk. Begreppet kvinnliga förebilder har hela tiden kommit på tal 

trots att frågan inte ställts på ett sådant riktat vis. Lärarna hänvisar både till sina egna bak-

grunder men berättar även om sig själva i rollerna som kvinnliga förebilder. Följande citat ger 

ett exempel på detta: 

 
Jag vet inte hur gammal jag var, det kanske var folkis och så såg jag Beyonce-ban-

det live första gången i globen. Och hon har ju ett band med bara tjejer. Och det var 

helt sjukt! Jag gick hem med en sådan eufori. ‘Jag kan göra vad som helst!’ ‘Jag 

kan bli president om jag vill!' Det går ju inte att jämföra med att alltid se en man 

som spelar och sen försöka bli lika bra. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 delar med sig av sin egen erfarenhet och tycks mena att det är viktigt att kvinnor syns 

i offentliga sammanhang på olika scener för att visa tjejer att det är möjligt för dem att nå dit. 

Citatet kan tolkas som att det sätt kvinnor blir inspirerade av kvinnor inte kan jämföras med 

vilken inverkan manliga förebilder har. Trots att flera av lärarna berättar att de själva har haft 

många manliga förebilder väljer de att betona vikten av att det finns kvinnor som spelar i ens 

närhet. Dessutom menar fler av lärarna att det faktum att de själva är kvinnor är ett stort verk-

tyg för att inspirera tjejer. Lärare 1 menar att även om och när hennes kvinnliga elever plöts-

ligt blir medvetna om sin könstillhörighet och de normer som följer med den så kan de vila i 

att de har en kvinnlig lärare. Hon tycks mena att tjejer i någon ålder upptäcker att de går utan-

för normen och att det kan göra att de känner sig utpekade om det inte finns fler tjejer i deras 

närhet som spelar.  

 

Förutom läraren och kändisarna kan också familjen innehålla förebilder. Lärare 2 beskriver ett 

exempel på en kvinnlig elev som valt att börja spela bas. I detta exempel tycks det dock vara 

en manlig förebild som inverkat på elevens val: 

 
Men sen är det nog så, hemma finns en pappa som är basist - amatör men väldigt 

bra. Och det finns en storebror som spelar piano och en storasyster som spelar 

trumset så det är inget konstigt för henne. Med både tjejer och killar, så hon tänkte 

nog inte så mycket på det. Och det är ju bra att småsyskonen får se de här banden 

spela. De växer upp i det liksom. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 tycks mena att tjejernas hemförhållanden påverkar huruvida de upplever att könstill-

hörigheten krockar med de normer som finns i samhället. En tjej som vuxit upp med en 

mamma eller en storasyster som spelar trumset kommer inte att uppleva det som något ovan-

ligt eller onaturligt. Dock är det i detta fall en pappa som spelar bas som kanske har inspirerat 

eleven till att börja spela. Lärare 2 menar att både det som sker i hemmet och det som sker på 

TV eller på konserter inverkar på tjejernas val att börja spela ett instrument. Hon nämner me-

lodifestivalen som ett tydligt exempel på ett forum som hon tror är viktigt för inspiration. 

Även Lärare 3 pratar om vikten av en bred exponering av kvinnliga förebilder: 
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Alla människor är olika. Det krävs förebilder överallt. I melodifestivalen och i din 

närmaste krets. En stor fördel är ju om ens familj... Om det kommer från familjen 

också. Familjen, skolan och samhället är det som påverkar oss tror jag. Så skulle 

jag säga. Lärare också. (Lärare 3) 

 

Enligt Lärare 3 behöver kvinnliga förebilder finnas överallt. Flera av lärarna poängterar dock 

att det även handlar om personlighet och individ. Lärarna har diskuterat alternativet kvotering 

som en lösning på bristande antal kvinnliga förbilder på några av slagverksinstrumenten. Lä-

rarna betonar att alla elever kanske inte påverkas av könsnormerna till den grad att de väljer 

att sluta spela ett instrument. Samtidigt menar några av lärarna att det kanske är tillräckligt 

många tjejer som påverkas negativt av könsfördelningen inom instrumentgrupperna så pass 

att det är en lönsam investering att kvotera eller arbeta för att fler tjejer ska börja spela och 

stanna kvar. Några av lärarna talar positivt om kvotering och berättar att de arbetat aktivt för 

att få fler tjejer att börja spela medan en del av lärarna berättar att de inte har möjlighet eller 

inte behöver arbeta för att få in fler tjejer. Lärare 4 uttrycker en avsaknad av kvinnliga förebil-

der under sin utbildning: “Det var ingen riktigt som kunde stötta mig. Det var bara killar över-

allt, klasskamrater, lärare, bas trumset. Det fanns ingen.” Angående kvinnliga förebilder i me-

dia uttrycker Lärare 1 en idé för ett experiment som går ut på att alla band i melodifestivalen 

skulle bestå av enbart kvinnor: 

 
Först skulle man ju reagera som att det var någon form av statement eller skämt el-

ler liksom. Men efter ett par år kanske det skulle börja ha gått in och då skulle ju 

det förmodligen ge jättestort utslag tror jag. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 tycks mena att TVs representation av könsfördelningen kan ha inverkan på tjejers val 

att börja spela manligt kodade instrument. Dock är det enligt två av lärarna inte bara positivt 

med kvinnliga förebilder i media, det kan finnas baksidor. Lärare 4 berättar om hur hennes 

manliga lärare försökte inspirera henne genom att berätta en historia om en av hennes största 

förebilder, den kvinnliga trummisen Sheila E. Den manliga läraren berättade om hur Sheila  

E –  iklädd högklackade skor och kort kjol – spelade ett trumsolo. Som avslutning på trumso-

lot sparkade Sheila till en cymbal, vilket gjorde att hennes trosor för en kort stund syntes. Lä-

rare 4 menar att detta inte var inspirerande för henne eftersom hon hellre ville fokusera på att 

spela än på att visa sina underkläder. Lärare 1 ifrågasätter att Zara Larsson är lättklädd när 

hon uppträder: 

 
Ja det finns några jättekaxiga tjejer som sticker ut, det är jättebra liksom Zara lars-

son och hej och hå men hon står ju fortfarande likt förbannat och sjunger i jätte-

korta shorts eller liksom… Kjol eller vad det nu är. Och det påpekas ständigt att ‘ 

Wow vilken cool och kaxig tjej’ inte bara liksom ’där är hon och hon är artist’. 

(Lärare 1) 

 

Lärare 1 tycks mena att Zaras roll som eventuell förebild undermineras av det faktum att hon 

har kort kjol på sig. Dessutom poängterar Lärare 1 att Zara blir benämnd som en kaxig tjej i 

större utsträckning än hon blir benämnd som artist.  

5.2 Genusfokus som hjälper eller stjälper 
I detta kapitel redogörs lärarnas tankegångar kring olika typer av genusprojekt och på vilka 

sätt de kan påverka eleverna. 
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5.2.1 Att bli utpekad som tjej 

Lärare 1 berättar om ett exempel från en fortbildning då en ensemble bestående av mestadels 

tjejer skulle uppträda och sedan öppna upp för en diskussion om genusfrågor: 

 
Det var ju bara det att då ska de här tjejerna, som är liksom 15-16 år, stå och för-

klara ‘hur gör ni? varför spelar ni? känns det inte konstigt?’. Liksom en massa jät-

tekonstiga frågor så det blev nog jättekonstigt för dem. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 menar att denna diskussionsstartare om genus och jämställdhet kanske snarare fick 

motsatt effekt på de elever som deltog i ensemblen eftersom de blev utpekade och uppmunt-

rade för sin könstillhörighet snarare än för sin musikalitet. Läraren menar att tjejerna inför 

publik på ett sätt tvingades försvara och förklara det faktum att de är tjejer som spelar slag-

verk. Risken med denna typ av exponering är enligt läraren att eleverna blir medvetna om nå-

got som de aldrig tidigare reflekterat över, att de är speciella eftersom de är tjejer. På så sätt 

projiceras de vuxnas attityder och föreställningar på eleverna. Lärare 1 menar vidare att det 

finns en risk att en som lärare med genusfokus behandlar tjejerna lite försiktigare för att få 

dem att stanna kvar, vilket kan leda till att de kanske inte får den bästa undervisningen. Hon 

berättar att hon oroat sig för att skicka en ensam tjej till ensemblen då det enbart är killar som 

är med i den. Lärare 1 menar att hon på så vis kan stå i vägen för elevernas utveckling. Det 

bygger på ett antagande om att tjejen kanske känner sig utanför bland alla killar. Även Lärare 

5 betonar vikten av att verkligen veta vad man gör när man diskuterar genusfrågor och att inte 

diskutera sig fram till problem: 

 
Du vet om man inte pratar så mycket om jämställdhet framför barn och bara förut-

sätter att det är självklart. De vet ju ingenting om den problematiken, det är ju vi 

som bär den traditionen med oss. Om vi undviker diskussionen och bara förutsätter 

att ‘du kan det här för att du är bra’, då är det ingen diskussion som kommer upp. 

(Lärare 5) 

 

Lärare 5 menar att diskussionen hör hemma bland lärarna och inte bland eleverna. Hon menar 

att genusdiskussionen inte ska ske framför eleverna eftersom det då finns en risk att de känner 

sig utpekade. Ytterligare en aspekt som många av lärarna talar om är deras irritation över att 

genusfrågorna gärna hamnar på de kvinnliga lärarnas bord. Lärare 5 säger: ”Jag har liksom 

inte pluggat slagverk för att jag vill bli någon Jeanne d’Arc för genusfrågor utan för att jag 

vill spela musik.” Läraren ger uttryck för orättvisan i att ens kön per automatik bär med sig ett 

genusuppdrag.  

 

Samtliga lärare berättar utifrån egna erfarenheter att de flertalet gånger blivit utpekade för sitt 

kön och att det kan vara lika störande oavsett om det är positiv eller negativ uppmärksamhet. 

Ibland får de beröm för att de är kvinnor som spelar ett stereotypiskt manligt instrument och 

ibland blir de misstrodda på grund av att de är kvinnor som spelar ett stereotypiskt manligt in-

strument. Flera av lärarna uttrycker frustration över att de ofta får höra att de är bra för att 

vara tjejer. Ibland saknas uppskattningen för det de utför rent musikaliskt. Lärare 2 berättar en 

historia om ett band hon handlett med vuxna amatörmusiker, både män och kvinnor. Dock är 

det den kvinnliga basisten som ofta blir utpekad under deras spelningar. Lärare 2 ger ett ex-

empel på kommentarer basisten fått i följande citat: ”Det var ju bra…för att vara tjej.” Basis-

ten blir i detta exempel utpekad bland ett gäng andra vuxna amatörmusiker, inte för att hon är 

en duktig musiker utan mer för att hon är kvinna. Lärare 2 menar att basisten inte får tillräck-

ligt med respons som musiker. Hon säger: ”Då ska man fokusera på hennes kön. Det har ju 

ingenting med saken att göra!” Vidare menar Lärare 2 att detta även får negativ inverkan på 

de män som spelar i bandet och att de inte alls får samma respons eller uppmuntran trots att de 
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också övar och kämpar på. Det kan också förstås som att Lärare 2 menar att det finns en all-

män bild att kvinnor behöver mer uppmuntran för att fortsätta spela. Lärarna menar även att 

det både är kvinnor och män som fäller denna typ av kommentarer. Lärare 2 berättar också att 

hon under sin tid som musiker blivit recenserad att hon ’spelar mesigt’ när hon använt sig av 

ett mjukare sound under en konsert. Enligt henne är det något som män inte behöver oroa sig 

över eftersom det i deras fall handlar om det musikaliska utförandet och inte om deras kön. 

Att ständigt bli utpekad som normbrytande kan enligt flera av lärarna kanske påverka 

huruvida eleverna eller andra verksamma kvinnliga slagverkare väljer att fortsätta spela eller 

inte. Lärare 2 och Lärare 3 uttrycker frustration över att bli en maskot när de är ensamma 

kvinnor i ett band med män. ”Det är lätt att man blir ett sånt här kuttersmycke som ska stå och 

vara med liksom”, menar Lärare 3. 

5.2.2 Forcerad eller frivillig könsuppdelning 

Under samtliga intervjuer har lärarna ombetts ge sin åsikt kring jämställdhetssatsningen Pop-

kollo2. Frågan huruvida det är rätt väg eller om det snarare är kontraproduktivt att ha ett kollo 

som bara välkomnar tjejer och transpersoner har diskuterats. Det har varit delade meningar 

och ingen av lärarna har varit helt självklara i sina svar.  

 

Lärare 5 menar att det är musiken som är det viktiga och att dela in en ensemble efter kön 

ställer hon sig tveksam till. Hon betonar dock att det kan vara gynnsamt i vissa åldrar och att 

det säkert kan fungera positivt. Även Lärare 1 problematiserar konceptet Popkollo med att 

hennes manliga elever inte får åka dit. Hon betonar svårigheten i att förklara för en yngre elev 

varför han inte är välkommen till ett musikläger. Dock menar hon även att behovet av denna 

typ av organisation finns och att det kanske kan göra gott för jämställdheten på pop/rock-sce-

nerna: 
 

Jag tror att det är bra att det finns hur som helst. Det är ju helt uppenbart att det inte 

har funnits tillräckliga situationer, arenor för tjejer att spela de traditionella pop - 

och rockbandsinstrumenten. Det återspeglas ju jättetydligt när man bara tittar på 

band och musiker så det är klart att det måste finnas någonting som är tillåtande 

även mot tjejer. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 tycks mena att en ensemble med bara tjejer är mer tillåtande än en ensemble med 

både tjejer och killar. Även bland de andra lärarna uttrycks att en ensemble med bara tjejer 

kan vara väldigt lättsamt och behagligt. Sammanfattningsvis verkar lärarna tycka att Popkollo 

kanske är en bra metod för att låta tjejer utvecklas i en tillåtande miljö och även om det inte är 

representativt för verkligheten så bidrar det kanske till att tjejerna fortsätter spela, förutsatt att 

de trivs socialt i ensemblerna. Lärare 3 berättar om sina egna erfarenheter av ensembler med 

bara tjejer.  
 

Jag har spelat i så otroligt många konstellationer med olika människor och allt fun-

kar ju jättebra det är ju underbart med musik oavsett vilket sammanhang man är i 

men det är något som är så jävla skönt i ett band där det bara är tjejer. Jag spelar på 

ett helt annat sätt. Till och med nu i vuxen ålder liksom så tycker jag att jag gör det. 

(Lärare 3) 

 

                                                 
2 Popkollo grundades år 2003 av Marit Bergman och är ett musikläger som riktar sig till tjejer och transpersoner i 

åldrarna 12-18. Syftet med Popkollo är att jämna ut könsfördelningen på musikscenerna i Sverige.  



 27 

På frågan om på vilket sätt hon spelar annorlunda svarar Lärare 3 att hon ”vågar testa mer gre-

jer, vågar stå på. Satsa kanske”, vilket hon menar också kan bero på att de har spelat ihop väl-

digt länge. Hon menar dock även att kvinnor förstår varandra på ett sätt som kvinnor och män 

inte gör och att män förstår män på ett annat vis. Enligt Lärare 3 finns det skillnader i hur män 

och kvinnor resonerar och umgås vilket leder till att en kvinnlig lärare och en kvinnlig elev 

har lättare att förstå varandra. Några av de andra lärarna bekräftar denna uppfattning. De sak-

nar att ha en tjejkompis i en ensemble om de är ensamma bland män. Det är endast Lärare 5 

som ställer sig relativt kritisk till att dela in en ensemble med bara tjejer eftersom det inte är 

ett musikaliskt motiverat val. Hon har själv erfarenheter av att det kan fungera dåligt med en 

ensemble som forcerats ihop endast baserat på kön. Under intervjuerna har vi hela tiden åter-

kommit till diskussionen kring vilka karaktärsdrag som hör ihop med könsrollen och vilka ka-

raktärsdrag som faktiskt representerar individens personlighet. Är eleverna sig själva eller för-

söker de leva upp till de drag som ses som maskulina respektive feminina? Lärare 4 uttrycker 

att en ensemble med bara tjejer fungerar bra på grund av att tjejer och killar beter sig olika i 

ensemblerna. Enligt henne spelar tjejerna på ett sådant sätt att alla andra i ensemblen mår bra 

medan killarna fokuserar på sig själva. Hon menar även att tjejer är mer lyhörda och hjälp-

samma, vilket bidrar till en god social miljö.  

 

Lärare 2 har en relativt neutral inställning till Popkollo och varken kritiserar eller hyllar orga-

nisationen. Hon betonar istället vikten av att ha ett kompisgäng i en ensemble. Enligt henne är 

det den sociala samhörigheten som gör att eleverna stannar kvar och vill fortsätta spela. Hon 

menar dock att killarna är bättre på att hålla ihop i sådana sammanhang. Det kan förstås som 

att enbart en uppdelning efter kön i en ensemble inte nödvändigtvis löser några jämställdhets-

problem.  

5.3 Personlighet kontra genre   
Samtliga lärare talar om vilka personlighetsdrag som kanske hör ihop med instrumentvalet 

slagverk och skillnaden i hur tjejer och killar får och kan bete sig. Lärare 5 menar att tjejer 

kanske behöver ha en vilja att ta plats för att klara sig i slagverksvärlden: 

 
Det känns ibland som att man måste ha mer specifika personlighetsdrag som tjej 

för att lyckas. En kille kan vara både extrovert och introvert och lyckas. Jag tror att 

man som tjej om man är introvert får det väldigt svårt. (Lärare 5) 

 

Dock menar Lärare 5 att det kan vara en generell personlighetskaraktär att vilja synas och 

märkas eftersom slagverkare ofta är ensamma på sin stämma och sitt instrument. Hon berättar 

att hon slutade spela fiol när hon var liten eftersom ingen märkte om och när hon slutade spela 

sin stämma i orkestern. Hon menar att en musiker är mer exponerad som slagverkare. Även 

Lärare 3 menar att det krävs självförtroende och att en slagverkare måste kunna vara bestämd 

och leda ensemblen eller orkestern. Lärare 4 drar en parallell mellan hur kvinnor blir uppfost-

rade till att inte få bestämma och att tjejer är rädda för att improvisera. Hon menar att kvinn-

liga musiker måste ta för sig och våga när de improviserar. Hon menar att det går emot det 

som tjejer fått lära sig, nämligen att stötta och ta hand om andra.  

 

Lärare 2 menar att en ensam tjej i ensemble med killar kan känna av prestationsångest på ett 

annat vis då en känsla av att behöva bevisa något infinner sig. ”Måste man – som tjej – vara 

bäst…eller kan man vara sådär lagom”, undrar hon. Lärare 2 menar att det är mer okej för kil-

lar att vara dåliga eller sämre på att spela. Hon tror att tjejer blir hårdare bedömda. Enligt Lä-

rare 4 lär sig tjejer snabbare än killar och har således en snabbare progression. Därmed ställs 

högre krav på dem, vilket leder till att de ger upp. Hon menar att killarna har lärt sig att vara 
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envisa och strunta i hur det låter. Hon berättar att hon under sin utbildning gick parallellt med 

en kille som bara blev bättre och bättre medan hon själv kände att hon hela tiden krympte ef-

tersom hennes lärare hela tiden gav henne lättare och lättare uppgifter och inte stöttade henne 

i utvecklingen. Lärare 4 berättar att ”det är lättare att spela klassiskt när man har noter att för-

hålla sig till som tjej eftersom det är tryggt och man kan fortsätta vara i sin ‘duktig flicka 

roll’”. 

 

Lärare 4 menar att den klassiska notbundna genren kanske är mer naturlig för kvinnor med 

tanke på hur de uppfostras. Enligt henne lär sig kvinnor följa instruktioner och utföra allt rätt 

och perfekt och således få epitetet ”duktig flicka”.  Lärare 5 tror att tjejer och killar blir upp-

fostrade till att reagera och hantera felspelningar på olika sätt. De mönster hon ser är att tje-

jerna ber om ursäkt medan killarna antingen blir arga eller skojar bort det. Hon menar att 

kvinnornas osäkerhet – som yttrar sig genom att de ber om ursäkt – kan bli mer uppenbar som 

ett svaghetstecken. Ilska och skämt är förklädd nervositet men den är inte lika påtaglig som 

kvinnornas ursäktande beteende. Hon betonar dock att detta inte gäller för alla elever. Hon har 

även haft manliga elever som bett om ursäkt och kvinnliga elever som uttryckt ilska när de 

spelar fel.  

 

När det kommer till improvisation berättar samtliga lärare att eleverna tycker det är läskigt om 

det inte har fått prova det tillräckligt tidigt i undervisningen. Lärare 4 har flera års erfarenhet 

av undervisning i klass i alla möjliga åldrar och berättar att ”1-åringar är det ingen skillnad på, 

de bara kör, 2-åringar och 3-åringar är det ingen skillnad. 4 5 6 då är det redan kört. Då säger 

tjejerna ‘Jag vill inte, jag vågar inte’ ”. Lärare 4 menar att tjejerna när de kommer upp i en 

viss ålder blir de rädda för och undviker solo eller improvisation trots att rädslan kanske inte 

funnits där tidigare. På frågan ifall det är något som de har med sig hemifrån svarar hon att de 

får med sig detta beteende från hela samhället. 

5.4 Könsfördelning på slagverksinstrumenten  
På frågan hur könsfördelningen ser ut på bland slagverkslärarnas elever svarar alla utom en att 

killarna är i majoritet. Lärarna har olika syn på huruvida könsfördelningen behöver jämnas ut. 

Lärare 5 menar att så länge det inte finns något som förbjuder tjejerna att spela slagverk finns 

det ingen anledning att arbeta aktivt för att få fler kvinnliga elever. Även lärare 3 menar att 

könsfördelningen växlar med åren men att hon inte medvetet jobbar för att fler kvinnliga ele-

ver ska bli intresserade. Hon fokuserar hellre på musik och sammanhållning i grupperna. Lä-

rare 4 är den enda läraren som har en majoritet av kvinnor som elever.  

 

Under två av intervjuerna har könsfördelningen på slagverksinstrumenten diskuterats. Vilka 

spelar trumset och vilka spelar malletinstrument?  Lärare 1 och Lärare 5 är de som haft möj-

lighet att diskutera detta eftersom de har tillgång till och undervisar både på trumset och mall-

etinstrument. Lärare 1 berättar om en kvinnlig elev hon haft som spelat trumset i en blåsorkes-

ter under en tid. Enligt Lärare 1 är eleven bekväm bakom trummorna förutom när det kommer 

till solo eller improvisation. Vidare berättar Lärare 1 att hon försökte få eleven att spela trum-

set i slagverksensemblen – vilken består av enbart pojkar – utan resultat. Eleven ville absolut 

inte spela trumset i den mindre ensemblen men i blåsorkestern fungerar det bra. Hon kom-

menterar händelsen: 

 
Det finns ju liksom inget egenvärde i att jag ska tvinga den här tjejen till att spela 

trumset så då gör jag inte det. Men för hennes bästa så kanske det hade varit bättre 

att jag hade pressat på lite till och försökt peppa henne till det. (Lärare 1) 
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Lärare 1 betonar att hon kanske borde ha försökt uppmuntra eleven ytterligare för att bryta 

mönstret. Hon förklarar det med att det kanske fanns en rädsla att skrämma bort eleven, vilket 

kanske inte skulle vara så påtagligt om eleven varit kille. Dock berättar hon att rädslan för att 

spela trumset även finns bland killarna. På frågan om vilket hon tror hennes elever skulle 

tycka är läskigast – att spela marimbasolo eller att spela trumset i en ensemble – svarar hon 

direkt trumset. Lärare 3 menar att instrumentet trumset kräver en viss roll av den som spelar. 

Hon menar att trummisen måste leda bandet vilket kräver en hel del självförtroende. Eftersom 

det låter väldigt högt när man spelar trumset menar hon att det kan vara skrämmande för en 

del elever att vara så starkt ljudmässigt framträdande i en ensemble. Lärare 5 menar att läraren 

måste se till att alla eleverna får prova på att spela allt. Om de fått möjligheten att spela alla 

slagverksinstrument väljer de det instrument de tycker är roligast. Lärare 5 menar att fördel-

ningen även automatiskt brukar bli jämnare om eleverna sedan tidigare är vana att alla ska 

spela allt. Hon berättar om sin lösning på problemet: 

 
Men det handlar mer om kollegorna, att man är överens där, att man pratar om så-

dant. Att man inte hamnar i klyschorna. Det är kanske viktigt. Så att barnen inte 

upplever att de är klyschorna och inte börjar tänka i dem själva. (Lärare 5) 

 

Enligt Lärare 5 behöver diskussionen om könsstereotyp instrumentfördelning tas upp i lärarla-

get och arbetet bör ske utan elevernas vetskap. Enligt henne mår eleverna bäst av att inte 

känna till könsfördelning eller könsstereotypa instrument. Lärare 4 berättar att hon väljer att 

aktivt reglera instrumentfördelningen när hon undervisar: ”Vad jag gör är att jag försöker för 

det första att behandla alla lika och sen försöker få de tystaste tjejerna att spela på de största 

trummorna”. 

 

Lärare 4 menar att hon arbetar emot den könsstereotypa instrumentfördelningen genom att 

vända den helt. Hon berättar även att när hon själv som liten skulle välja instrument var hon 

på väg att välja bastuba med blev hindrad av en lärare - som med argumentet att hon var 

flicka och hade långa fingrar - tyckte att hon skulle spela piano eller tvärflöjt. Med detta i 

åtanke menar Lärare 4 att könsfördelningen på musikinstrumenten har gått framåt med storm-

steg.  

5.5 Sammanfattning och slutledning 
I resultatet har följande huvudteman uppkommit: Vikten av förebilder, Genusfokus som hjäl-

per eller stjälper, Personlighet kontra genre och Könsfördelning på slagverksinstrumenten. 

Samtliga lärare betonar vikten av att som tjej få se andra kvinnor som spelar. Även familje-

medlemmar kommer upp som en viktig punkt angående förebilder. Två av lärarna uttrycker 

dock att det finns kvinnliga förebilder som inte påverkar positivt: de som är lättklädda. Utöver 

förebilder bland familjemedlemmarna betonar lärarna att stöd hemifrån är viktigt. Samtliga 

lärare har erfarenheter av att bli utpekade utifrån sitt kön. En risk med genusfokus och jäm-

ställdhetsarbete är enligt samtliga lärare att kvinnornas musikaliska prestationer undermineras 

eller helt tappar värde. Angående könsuppdelad ensemble är fyra av fem lärare överens om att 

det är bekvämare att spela i en grupp med bara kvinnor. Dock är det lite blandade åsikter 

kring om det är bra att sätta ihop ensemblegrupper med utgångspunkt att deltagarna ska ha 

samma kön. Flera av lärarna talar om att det är specifika personlighetsdrag som passar ihop 

med instrumentet slagverk, det krävs självförtroende. Några av lärarna är dessutom överens 

om att det ställs olika krav på tjejer och killar. Tjejerna behöver vara tuffare än killarna för att 

kunna ta sig fram som slagverkare. Samtliga lärare talar om att de själva har upplevt mycket 

prestationsångest och att det kan höra ihop med deras kön. När det gäller improvisation talar 

lärarna om att det är något som är otäckt för alla elever, oavsett kön. Dock menar lärarna att 
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tjejerna kanske blir räddare för improvisation i och med att de i högre utsträckning än killarna 

får prestationsångest, eller strävar efter att spela felfritt och perfekt. Dessa drag skulle enligt 

några av lärarna kunna höra ihop med på vilket vis tjejerna uppfostras. Förutom rädsla för att 

improvisera tycks instrumentet trumset också höra till ett skrämmande moment för de flesta 

elever, i alla fall i ensemblesammanhang. Trummisen identifieras av lärarna som en ledarroll 

som kräver mycket självförtroende eftersom instrumentet låter väldigt mycket. De två lärare 

som pratat om detta menar att instrumentfördelningen i en slagverksensemble behöver styras 

för att inte hamna i det stereotypa: killar på trumset och tjejer på marimba.  

 

I resultatet framkommer att lärarna betonar vikten av kvinnliga förebilder. Vidare lyfter de 

fram det faktum att de själva är kvinnor som en faktor som skulle kunna påverka tjejer i valet 

att börja spela slagverk. Dock skiljer sig lärarnas tankar kring vad som påverkat eleverna, mot 

de faktorer som lärarna berättar har påverkat dem själva. Vidare visar resultatet att könsför-

delningen hos lärarna är ojämn då killarna är i majoritet. Lärarna menar att det finns vissa ris-

ker med att ha genusfokus i musikundervisningen. Diskussioner kring könsroller och stereoty-

per riskerar enligt lärarna att bli en självuppfyllande profetia om det inte genomförs på rätt 

sätt av kunniga människor. Dessutom upplever lärarna att de ofta blir påtvingade roller som 

genuspionjärer. Lärarna tycks vara överens om att det finns en koppling mellan hur prestat-

ionsångest yttrar sig relaterat till vilket kön en person har. På frågan om huruvida könsuppde-

lad ensemble är en bra idé är det dock delade meningar trots att lärarna själva erkänner att de 

kan trivas bättre och känna sig tryggare i den typen av ensembler. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Vidare redogörs för 

arbetets betydelse och möjlig fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras följande teman med utgångspunkt i genusteorier och tidigare forsk-

ning: Förebilder och genusuppdrag, Slagverk, maskulinitet och prestationskrav och slutligen 

Homogena eller heterogena ensembler.  

6.1.1 Förebilder  

Lärarna i föreliggande studie menar att det är viktigt att se förebilder överallt. De betonar me-

lodifestivalen som en potentiell arena som påverkar de yngre elevernas föreställningar om 

könsstereotyper. Blaine (2007) menar att den bild som media förmedlar till barnen påverkar 

deras uppfattningar om hur män och kvinnor bör bete sig. Enligt Blaine blir kvinnor objektifi-

erade och underrepresenterade i tv-rutan medan männen tar upp det största utrymmet och till-

delas rollen som experter. Detta kan förstås som att media är en viktig plattform för genusar-

betet inom musikämnet. En slutsats av detta skulle kunna vara att det helt enkelt behöver sy-

nas och höras fler kvinnliga trummisar på TV. I föreliggande resultat tas könsfördelning på 

bandinstrumenten i melodifestivalen upp som en potentiellt betydande faktor. 

 

I resultatet framkommer att lärarna tycker det är viktigt med kvinnliga förebilder för att inspi-

rera sina elever. Dock berättar lärarna att det är något de själva saknat vilket tyder på att av-

saknad av kvinnliga förebilder inte varit ett hinder för dem att ta sig fram och bli framgångs-

rika. Lockwoods (2006) resultat visar att kvinnliga förebilder inverkar positivt på kvinnornas 

prestationer när det kommer till kvinnliga representanter på gymnasieskolan. Skulle detta 

möjligen kunna appliceras på kulturskolan i Sverige? Enligt Kulturskolerådet (2015) saknas 

forskning kring jämställdhet på kulturskolorna men siffrorna visar att det helt klart är fler tje-

jer än killar som spelar ett instrument på kulturskolan. En fråga som uppkommer är huruvida 

den ojämna könsfördelningen bland eleverna eventuellt speglar en ojämn könsfördelning 

bland de som arbetar på kulturskolorna? Detta finns det enligt Kulturskolerådet ingen forsk-

ning kring. Bergman (2009) menar dock att skälet till att kulturskolans musikelever övervä-

gande består av kvinnor skulle kunna bero på att institutionen har en mer feminint kodad at-

mosfär.  

 

Förutom att kvinnliga förebilder är viktiga menar lärarna i föreliggande studie att stöd från fa-

miljen – och allra helst en familjemedlem som själv musicerar – kan påverka elevens beslut 

att börja spela och fortsätta spela ett instrument positivt. Brändström och Wiklund (1995) be-

kräftar denna tes genom resultatet att 15 procent av eleverna på en kulturskola valt att börja 

spela samma instrument som sitt syskon. Det finns dock inget, varken i Brändström och 

Wiklunds studie eller i föreliggande studie, som tyder på att familjemedlemmens kön spelar 

roll. Frågan är om detta är ett tecken på att de yngre kvinnliga eleverna i större utsträckning 

påverkas av, och ser familjemedlemmar som förebilder, medan de äldre kvinnliga eleverna 

behöver förebilder av samma kön, utanför familjen? Enligt Karlsson (2002) tenderar den 

könsstereotypa instrumentfördelningen att bli tydligare på gymnasiet, i jämförelse med ele-

vernas tidigare skolgång. Lärare 4 uttrycker i denna studie att tjejer redan från fyra års ålder 

kan ändra sitt beteende för att bättre passa in i könsnormen. Hon menar att detta framträder 

extra tydligt i momentet improvisation. Enligt Borgström Källén (2011) strävar flickor på 

gymnasiet efter att behålla attribut som uppfattas som feminina. 
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6.1.2 Genusfokus 

I resultatet i föreliggande studie uttrycker lärarna irritation över att de i egenskap av kvinnor 

ibland förväntas bära ansvaret för att driva genusdebatten inom sina verksamheter. Borgström 

Källén (2012) upplevde under ett jämställdhetsprojekt vid Högskolan för scen och musik att 

engagemanget från de manliga studenterna inte var så stort eftersom frågan inte berörde dem. 

Dock är jämställdhetsfrågan med utgångspunkt i Connells (2009) maskulinitetsteori något 

som borde påverka männen positivt i och med att de i större utsträckning skulle tillåtas ut-

trycka känslor och prata öppet om exempelvis nervositet, något som enligt Borgström Källén 

(2012) var en faktor som de manliga studenterna verkade ha svårt att prata om. En annan 

aspekt av genusarbetet som framkommer i föreliggande studies resultat är det faktum att ett 

genusfokus kan leda till självuppfyllande profetior. Lärarna påtalar risken att hamna i kly-

schorna om man hela tiden bekräftar dem och påtalar dem för eleverna. Även Björck (2011) 

tar i sin avhandling upp denna problematik. Hon menar att kvinnliga musiker i större utsträck-

ning än manliga får bekräftelse på hur de ser ut. Här kan en parallell dras till föreliggande re-

sultats åsikter kring hur en god kvinnlig förebild bör gestaltas. Här framkommer det att en 

kvinnlig förebild som är lättklädd inte är en god förebild för unga tjejer. En problematisering 

av detta är huruvida det är de lättklädda kvinnorna själva som bestämmer över sin egen image 

eller om det är ett resultat av hur samhället, enligt Blaine (2007), ser på kvinnor, nämligen 

som sexuella objekt.  

6.1.3 Könsroller och prestationskrav 

Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten av de intervjuade lärarna har fler manliga 

elever, men lärarna har ingen förklaring till varför det ser ut så. Enligt Cramers et al. (2002) 

finns det tydliga uppfattningar hos äldre elever om vilka instrument som anses vara feminina 

eller maskulina samt att instrumentvalen i relation till könet tycks påverka hur instrumentalis-

ten bemöts av sin omgivning. Resultatet i Cramers et al. studie visar att instrumentet trumset 

definieras som ett manligt instrument. Connell (2009) menar att människor naturligt strävar 

efter att kategorisera människor som manliga eller kvinnliga och att det som inte passar in i 

dessa normer kan uppfattas som skrämmande. Eftersom trumset förstås som ett manligt in-

strument är det kanske i relation till Connells teori – att det normbrytande är omskakande och 

svårbegripligt för omgivningen – inte ologiskt att färre kvinnor spelar trumset. I föreliggande 

studie lyfts fram att kvinnliga slagverkslärare kan vara en metod för att motverka denna upp-

fattning.  

 

I föreliggande studie har lärarna framfört att det kan finnas en viss typ av personlighet som 

hör samman med instrumentvalet slagverk. Dessa spelregler ser dock enligt samtliga lärare 

olika ut beroende på vilket kön slagverkseleven har. De menar att tjejerna måste vara tuffare 

för att överleva. Björck (2011) lyfter fram trumsetet som ett exempel på ett instrumentval som 

blir komplicerat för tjejer som vill behålla identiteter som feminina. Eftersom det inte är femi-

nint kodat att sitta bredbent och att spela starkt menar hon att det kan bli en obekväm roll för 

kvinnor. Enligt Björck tillåts kvinnor endast ta plats och synas om de uppfyller kraven för vad 

som räknas som normativt feminint. I föreliggande studie har lärarna pratat om svårigheter att 

få kvinnliga elever att spela trumset i ensembler eller orkestrar. Kanske är det dessa förvänt-

ningar om vad som är feminint och kvinnligt samt bemötandet från omgivningen som påver-

kar huruvida tjejerna törs sätta sig bakom trummorna. Lärarna i studien poängterar dock att 

det kan vara en läskig upplevelse även för deras manliga elever att spela trumset i en en-

semble. Dock behöver kanske inte killarna möta motgångar baserat på sitt kön utan istället ba-

serat på deras personligheter. Det framkommer också att en trummis måste ha gott självförtro-

ende och kunna leda en ensemble eller en orkester.  
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Resultatet visar att huruvida prestationskrav yttrar sig på olika sätt hos eleverna kan bero på 

deras könstillhörighet. Lärarna menar att det är mer okej för killar att spela fel, vilket enligt 

skulle kunna grunda sig i att de yngre tjejerna i början tenderar att prestera bättre än killarna. 

Schönings (2013) studie tyder på att tjejerna lär sig snabbare och presterar bättre på lektion-

erna. I och med att progressionen hos tjejerna är snabbare menar lärarna i föreliggande studie 

att det medföljer krav på en viss nivå. Dessutom menar de att viljan att spela rätt och perfekt 

hör ihop med att de är uppfostrade som kvinnor. Borgström Källén (2012) menar att kvinnliga 

studenter på musikhögskolan pratar mer öppet om nervositet medan männen väljer att inte 

diskutera det. Nervositet förekommer hos båda könen men enligt normen är det mer okej för 

kvinnorna att visa tecken på svaghet. Enligt Frisén och Hwang (2006) tillåts inte män gå utan-

för det som är stereotypt maskulint i samma utsträckning som kvinnor tillåts bryta könsnor-

mer. Lärarna i föreliggande studie menar att tjejerna generellt tenderar att be om ursäkt för 

sina misstag medan killarna tenderar att skoja bort sina misstag. Dock betonar hon att det 

finns undantag. Bergmans (2009) studie visar att tjejerna är mer självkritiska. Samtliga lärare 

i föreliggande studie berättar att de själva tampats med prestationskrav och en känsla av att 

inte vara tillräckligt duktiga. Kan detta vara ett resultat av att det maskulina – i linje med pat-

riarkatet – enligt Frisén och Hwang (2006) hela tiden värderas högre än det feminina i sam-

hället? Eller är detta, på samma sätt som nervositet, något som finns i stor utsträckning även 

hos män, utan att det diskuteras öppet? En möjlig förklaring till detta är Jakobssons (2002) te-

ori att pojkar och flickor har skilda motivationsmål. Pojkarna vill tävla medan flickorna tycker 

att tävlingsmomentet är obekvämt.  

6.1.4 Homogena eller heterogena ensembler 

Jargonger och sociala koder i ensembler baserat på de medverkandes kön är faktorer som upp-

kommit i resultatet. Majoriteten av lärarna menar att de trivs bättre i ensembler där det är nå-

gon annan kvinna med, allra helst en ensemble med bara kvinnor. De flesta lärarna tycks vara 

överens om att en ensemble med bara kvinnor är mer tillåtande och lättsam. I Bergmans 

(2009) studie, vilken innefattar könsuppdelad undervisning, framkommer att tjej-grupperna 

hade ett trevligare klimat men en långsammare progression medan kill-grupperna övertogs 

och styrdes av de elever som hade mest erfarenhet. Lärarna i föreliggande studie menar att 

killar bara fokuserar på sig själva i en ensemble medan tjejer fokuserar på att se till att alla ska 

trivas. Bergman menar dock att eleverna även trots könsuppdelningen strävar efter att upprätt-

hålla könsnormerna för vad som anses manligt respektive kvinnligt. Även om stämningen på 

tjejernas lektioner är god så kvarstår problemet att tjejerna strävar efter att behålla sina sociala 

identiteter som tjejer. Detta innebär i praktiken, enligt Bergman, att tjejerna är självkritiska 

och intalar sig att de inte kan. Lärarna i föreliggande studie berättar att de känner sig mer be-

kväma med att spela i en ensemble med bara tjejer och att det leder till att de vågar spela på 

ett annat vis. Det är dock inte en metod de använder på sina elever. Deras inställning till feno-

menet Popkollo tycks vara relativt neutral.  

 

Huruvida könsuppdelad ensemble påverkar elevernas föreställningar om könsstereotyper är 

svårt att svara på men lärarna i föreliggande studie menar att det är den sociala samhörigheten 

som är viktigast, oberoende av elevernas kön. Dock tycks det finnas en problematik även i 

könsheterogena grupper. Brändström och Wiklund (1995) menar att det finns en band-kultur 

inom vilken killar i större utsträckning är välkomna. Även Borgström Källén (2011) menar att 

genus kan konstrueras under musiklektionerna. Hennes resultat visar att en manlig lärare har 

en tydlig jargong med de manliga eleverna i gruppen. Denna jargong uppfyller stereotyperna 

om vad som ses som manligt och kvinnligt. Enligt Butler (2007) är tekniska färdigheter ett 

manligt attribut. I musikundervisningen yttrar sig detta genom att männen i gruppen enligt 

Borgström Källén (2011) fokuserar på och förväntas briljera med tekniska färdigheter medan 
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tjejerna intar en stöttande funktion. Det tycks finnas vinster och förluster i både könshomo-

gena och könsheterogena ensembler.  

6.2 Metoddiskussion  
Under förarbetet för denna studie funderade jag kring vilken datainsamlingsmetod jag skulle 

använda. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom jag ville lyssna till lärarnas 

individuella uppfattningar om genus och slagverk. En semistrukturerad intervju ger enligt 

Bryman (2011) den intervjuade möjlighet att resonera inom ramar vilket gör att datamaterialet 

blir lättöverskådligt utan att intervjun blir för hårt styrd. För mig var det viktigt att intervju-

erna inte blev helt fria kring genusämnet eftersom denna studie är ett examensarbete med be-

gränsad omfattning. Eftersom jag inte är en rutinerad intervjuare blev det lättare för mig att 

hålla mig till ämnet med hjälp av en intervjuguide. Pilotintervjun var ett väldigt bra hjälpme-

del för att förbättra min intervjuteknik och för att korrigera eventuella otydligt formulerade 

frågor. Bryman menar att nackdelen med en intervju kontra en deltagande observation är att 

kontakten mellan intervjuare och respondent blir mer ytlig vid en intervju. En forskare som är 

deltagande observatör får en större inblick i och förståelse för respondentens tillvaro. Dock är 

det inte enligt Bryman alltid lämpligt att använda deltagande observation eftersom vissa 

forskningsfrågor kräver att frågor ställs direkt till de medverkande i studien. Ytterligare svag-

heter mer intervjumetoden är enligt Kvale och Brinkmann (2006) att resultatet i hög utsträck-

ning påverkas av relationen mellan intervjuare och respondent. Resultatet präglas av huruvida 

respondenten känner sig bekväm med att prata öppet om olika frågor och huruvida intervjua-

ren känner sig bekväm med att ställa sina frågor.   

 

I denna studie transkriberades samtliga intervjuer precis efter de genomförts. Enligt Bryman 

(2011) är fördelarna med transkribering att forskaren får möjlighet att lyssna igenom materi-

alet flera gånger vilket således bidrar till att analysen blir noggrant genomförd. Nackdelarna 

med denna metod är enligt Bryman (2011) att det är väldigt tidskrävande. Jag upplevde dock 

att eftersom transkriberingarna genomfördes strax efter intervjuerna, hade jag de relativt 

färskt i minnet vilket hjälpte mig i processen. Dessutom upplevde jag att jag mindes intervju-

erna mycket bättre efter att ha transkriberat dem vilket underlättade enormt eftersom jag efter 

resultatskrivningen ville komplettera med ytterligare citat från respondenterna.   

 

Eftersom min forskningsfråga är av kvalitativ karaktär övervägde jag att använda fokusgrup-

per, vilket enligt Bryman (2011) innebär att en grupp människor som har någon gemensam 

erfarenhet i grupp diskuterar kring olika frågor och teman. Fördelen med denna metod är en-

ligt Bryman att forskaren kan ta del av aspekten meningsskapande genom att lyssna på re-

spondenternas samtal. Istället för att en fråga endast får ett svar kan det enligt Bryman finnas 

fler aspekter som lyfts fram utifrån respondenternas varierande verklighetsuppfattningar och 

erfarenheter. Nackdelar är dock att transkriberingen blir mer komplex eftersom forskaren 

måste hålla reda på vem som pratar och ibland kanske respondenterna pratar samtidigt vilket 

gör materialet svårt att skriva ner. En fokusgruppstudie skulle dock vara intressant som fort-

sättning på detta arbete.    

6.3 Arbetets betydelse  
Förhoppningen med föreliggande studie är att den ska bidra till att skapa diskussioner kring 

vad som inverkar på tjejers val att börja spela – eller för den delen att sluta spela – ett manligt 

kodat instrument. De fem lärare som intervjuats i denna studie har relativt olika bakgrunder. 

Trots detta finns det upplevelser och erfarenheter de delar med varandra. Mycket av detta be-

ror på den gemensamma nämnaren att de är kvinnor. I denna studie förmedlas ett kvinnligt 
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perspektiv på genusfrågor i relation till instrumentet slagverk, ett perspektiv jag upplever sak-

nas i forskningen. Denna studie fungerar för mig som en ögonöppnare på vad som faktiskt på-

verkar eleverna i deras instrumentval och deras musikaliska utveckling genom olika skolfor-

mer. Förutom att lära mig om motgångar kvinnor och tjejer möter i sitt musicerande har jag 

även lärt mig mycket om vilka svårigheter män och killar – i egenskap av sitt kön – kan stäl-

las inför. För att vända könsrollerna behöver informationen spridas och diskuteras. Jag tror att 

framför allt musiklärare har en viktig roll i detta arbete och jag hoppas att föreliggande studie 

kan ses som inspiration.  

6.4 Fortsatt forskning  
Genom arbetet med denna studie har jag lärt mig mycket om hur viktigt det är med forskning 

som grund för jämställdhetsarbete. Utan underlag och bakgrund för en eventuell investering i 

ett genusuppdrag blir det svårt att göra större förändringar. Det förefaller sig märkligt att skolan 

enligt värdegrunden ska verka för ett mer jämställt samhälle utan att det specificeras hur det 

kan relateras till musikämnet och musikscenen i Sverige. Organisationer som Popkollo startas 

utifrån ett missnöje med en icke jämställd festivalscen. Trots detta lyser forskningen med sin 

frånvaro. En intressant utveckling på denna studie skulle kunna vara att genomföra den i större 

omfång. Eventuellt skulle resultatet kunna vara mer generaliserbart om respondenterna var fler 

till antalet och om den geografiska spridningen bland respondenterna var bredare. De fem re-

spondenterna som deltagit i denna studie har haft väldigt intressanta teorier om hur könsstere-

otyper såg ut under deras utbildning och hur det yttrar sig hos deras egna elever. Jag har efter 

en ordentlig genomgång av forskningen haft svårigheter att hitta studier om könsfördelning i 

kulturskolan i Sverige. De få studier som existerar är examensarbeten och således utförda i 

mindre skala. Det förvånar mig att Kulturskolerådet inte har statistik på exempelvis könsför-

delning bland instrumenten eller könsfördelning bland personalen i kulturskolorna. Om en så-

dan statistik skulle presenteras skulle det kanske kunna leda till ett mer organiserat jämställd-

hetsarbete. I nuläget tycks det ligga på varje enskild kulturskolas bord att avgöra huruvida de 

vill arbeta med genusfrågan eller inte. Vidare tycker jag mig sakna forskning kring hur kvinn-

liga förebilder i musiksverige eller musikvärlden påverkar och inspirerar unga tjejer, eller för 

den delen huruvida förebildernas kön spelar roll.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Huvudfråga: 
Villkor för kvinnliga slagverkare 
 

Öppningsfråga: 

Kan du berätta lite kort om hur och när du började spela slagverk? 

 

(klargör att utgångspunkten är lärarens egna elever och att 
temat är genus) 

 
Berätta om könsfördelningen bland dina elever 
Har du några gissningar om varför det ser ut som det gör? 
Arbetar du aktivt för att få fler kvinnliga elever? På vilket sätt? 
 

Vilka förebilder är viktiga för tjejer som spelar slagverk? 
 

Kan du berätta om din syn på hur genre och kön kan höra samman. Utifrån dina 
elever? 
 
Vilken inverkan har den sociala miljön för tjejer som spelar slagverk? 
Ensam tjej bland killarna. 
Popkollo – ensemble med bara tjejer. 

 
När tjejerna slutar spela, vilka faktorer tror du bidrar till beslutet? 
 
Hur skulle du beskriva rollen som trummis kontra rollen som slagverkare? 
 
Känner du till något utgivet undervisningsmaterial - trumskola, slagverksskola el-
ler liknande som en kvinna har skrivit/utformat? 
 

Uppföljningsfrågor och fördjupande frågor:  
Hur menar du då? Kan du utveckla?   

Du menar alltså...  

Upprepningar av ord eller meningar 

Pauser  

 

Avslutning: 
Fråga om respondenten har något att tillägga 

Sammanfatta intervjun och svaren, be respondenten kommentera 
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Bilaga 2: Samtycke till medverkan i forsknings-

studie  
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 

 

☐   JA                              

 

Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 

 

☐ JA ☐ Nej 

 

Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara ano-

nyma om de redovisas.  
 

☐ JA ☐ Nej 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

 

Ålder:_____________________  Antal år som verksam lärare:___________________ 

 

 

Lärare på skola:_______________________________________________________ 

 

Tidigare musiklärar-

jobb:_____________________________________________________________ 

 

 

Utbildning:________________________________________________________ 

 

 

Instrument:__________________________________________________________________ 

 

 

Huvudsaklig hemvist inom genreområde:  

 

 

_______________________________________________ 

 

 

Datum, ort och namn: 

______________________________________________________________________ 

 
Mika Olovsson 

Musikstuderande 

Musikhögskolan Ingesund 

Karlstads universitet 

671 91 Arvika 
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