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Sammanfattning 
 
Mitt syfte var att titta på hur könsmönster gestaltas i musiksalen och vilket av 
könen som har mest talutrymme och vidare hur detta kan komma att påverka 
lärande och instrumentval. Jag observerade fyra stycken klasser under 
musikundervisningen på lågstadiet där data samlades in via fältanteckningar och 
ljudupptagningar. Jag valde att observera klass två och tre på lågstadiet under fyra 
lektioner eftersom mycket av grunden till att våga ta för sig i musiksalen läggs vid 
tidig ålder. Jag kunde skönja vissa gemensamheter under mina observationer, 
vilket jag sorterade i fem teman som sedan låg till grund för mitt resultat. De fem 
temana blev: Det ledande ordet, Flickor pratar läxor, Musikdiskussioner med 
könsmönster, Undvik stök med beröm och Flickan som säger emot. Jag kom fram 
till att killarna till övervägande del är de som tar det ledande ordet i musiksalen 
och tjejerna är de som oftast reagerar med positiva kommentarer på det läraren 
säger och som istället pratar om skolrelaterade saker. Jag såg också att eleverna 
identifierade sig med artister som de redovisade om under två observationer och 
att det kunde kännas obekvämt att arbeta tillsammans kille och tjej.  
 

Nyckelord: Jämställdhet, lågstadiet, genus, Lgr11  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................. 5	
2. Syfte och frågeställningar .................................................................................... 7	

2:1 Avgränsningar ................................................................................................ 7	
3. Bakgrund .............................................................................................................. 8	

3:1 Begrepp .......................................................................................................... 8	
3:1:1 Jämställdhet ............................................................................................ 8	
3:1:2 Begreppen kön och genus ....................................................................... 8	

4.Tidigare forskning/ Litteraturgenomgång ............................................................. 9	
4:1 Skollag, Läroplanen och Nationella ämnesutvärderingen i musik (NÄU-13)
.............................................................................................................................. 9	
4:2 Bronwyn Davies och Yvonne Hirdman ....................................................... 10	

4:2:1 Bronwyn Davies ................................................................................... 10	
4:2:2 Yvonne Hirdman- Könsmaktsystemet .................................................. 11	

4:3 Litteratur ...................................................................................................... 11	
4:3:1 Könsforskning i praktiken .................................................................... 11	
4:3:2 Jämställdhet .......................................................................................... 12	
4:3:3 Forskning. Musikundervisning, kön och genus. ................................... 13	

5. Metod ................................................................................................................. 15	
5:1 Etiska överväganden .................................................................................... 15	
5:2 Deltagare ...................................................................................................... 16	
5:3 Genomförande ............................................................................................. 16	
5:4 Analys .......................................................................................................... 17	

6. Resultat .............................................................................................................. 18	
6:1 Det ledande ordet ......................................................................................... 19	
6:2 Flickor pratar läxor ...................................................................................... 20	
6:3 Undvik stök med beröm ............................................................................... 21	
6:4 Musikdiskussioner med könsmönster .......................................................... 21	
6:5 Flickan som säger emot ............................................................................... 22	
6:6 Sammanfattande analys ............................................................................... 23	

7. Diskussion .......................................................................................................... 25	
7:1 Metoddiskussion .......................................................................................... 25	
7:2 Resultatdiskussion ....................................................................................... 26	



 

7:2:1 Resultatet i relation till frågeställning nummer ett: Hur skapas 
könsmönster i musikundervisning för yngre barn? ........................................ 27	
7:2:2 Resultatet i relation till frågeställning nummer två: Vem av könen har 
mest talutrymme i musiksalen? ...................................................................... 28	

7:3 Slutligen ....................................................................................................... 30	
8. Litteraturlista ...................................................................................................... 32	

8:1 Elektroniska källor ....................................................................................... 33	
9. Bilaga ..................................................................................................................... 	



5 
 

1. Inledning 

När det gäller att tala i musiksalen är min erfarenhet att man ofta ger killarna 
talutrymmet först, detta sker både medvetet eller omedvetet. Jag hade med mig en 
lärare som auskulterade mig för två år sedan på några av mina musiklektioner och 
det vi kom fram till var att mycket av min uppmärksamhet låg riktad mot killarna. 
Det var inte stökigt i klassen men all min energi låg på att ge snabba kommandon 
till killarna och ge dem instruktioner först för att sedan vända mig till tjejerna. Vi 
diskuterade detta efteråt och jag insåg att jag inte märkt mitt beteende riktigt. Jag 
visste att jag hade fokus på dem men inte så pass att de andra helt enkelt fick 
vänta. Jag har alltid tänkt att jag arbetar jämställt men insåg då att så icke var 
fallet. 
 
Hur påverkar detta barns sätt att se på könsmönster? Arbetar lärare aktivt med 
jämställdhet i musiksalen för att så tidigt som möjligt förebygga negativa 
könsmönster? Jag har arbetat som musiklärare i fjorton år. Nio år i Kultur- och 
musikskolan med parallell tjänst i grundskolan och sen enbart i grundskolan i fem 
år där jag har min tjänst nu. Jag observerar att stundtals ägnar jag mer tid åt 
killarna under min undervisning i grupp. Jag glömmer även bort att inkludera alla 
i sånger där man är van sedan tidigare att bara ett av könen sjunger. Detta kan 
befästa könsmönster och inkluderar inte samtliga elever i undervisningen. Jag 
låter de elever som jag vet är lite stökigare få frågor för att lägga fokus där så det 
inte ska komma andra kommentarer vilket gör att andra elever ibland inte kommer 
till tals för att jag med god vilja vill hålla bra ramar i musikalen. Eftersom de 
elever jag träffat på som upplevts som stökiga och som gärna vill kommentera 
mycket, både läraren och andra elever, är killar, ställer jag mig ofta frågan om jag 
arbetar jämställt? Och svaret är: inte alltid vill jag påstå. I de tidigare åldrar som 
jag valt att titta på i min studie, formas beteenden och grunden läggs för hur 
kommande undervisning ser ut. Det är heller inte en självklarhet för alla barn i 
dagens samhälle att definiera sig som kille eller tjej. Därför är det viktigt att vi 
lärare arbetar med jämställdhet i våra ämnen och ser till att alla blir sedda och får 
höras lika mycket.  
 
Till denna studie har jag vid fyra tillfällen observerat musiklektioner på lågstadiet 
klass 2 och 3 för att studera hur talutrymmet fördelas mellan killar och tjejer och 
hur könsmönster skapas. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att “skolan ska aktivt främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
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forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 
2011:8). 
 
Vidare står det att: “[s]kolan har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster”(Skolverket, 2011:8). Jag upplever att det ofta förekommer att det är 
killarna som tar och har talutrymmet i klassrummet – i detta fall, musiksalen. De 
som då väljer att inte ta talutrymmet utan istället sitta tyst förlorar tid och jag 
funderar på om det kan påverka deras framtida instrumentval i musiksalen och hur 
de väljer att ta för sig när det kommer till att svara på frågor och vara aktiva. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att titta på hur könsmönster skapas i musikundervisningen på lågstadiet, i 
vilka sammanhang det sker och hur ofta. Jag vill också titta på vilket av könen 
som tar mest tid i anspråk från läraren i musikundervisningen och vidare hur detta 
påverkar lärandet. Utifrån mitt syfte har följande två forskningsfrågor preciserats: 

• Hur skapas könsmönster i musikundervisning för yngre barn? 
• Vem av könen har mest talutrymme i musiksalen? 

2:1 Avgränsningar 

Jag har valt att observera klass två och tre på lågstadiet eftersom jag är intresserad 
av att se hur grunden läggs i musiksalen för vidare studier upp i mellan- och 
högstadiet. Jag avgränsade mig till två F-6 skolor i en mellanstor tätortskommun. 
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3. Bakgrund 
För att forma en förförståelse hos läsaren kommer jag här att nedan att redogöra 
för några centrala begrepp som jag använder mig av i studien. 

3:1 Begrepp 

3:1:1 Jämställdhet 
Ordet jämställdhet innebär att könen skall ha samma rättigheter och skyldigheter. 
Detta ska inte blandas ihop med ordet jämlikhet som är ett bredare ord och som 
innebär att man strävar efter samma premiss i en grupp där det exempelvis kan 
handla om att människor med en viss funktionsnedsättningar ska ha samma 
förutsättningar som alla andra (Hedlin 2010:7). Jämställdhet är något som ska 
genomsyra skolan och dess verksamhet dagligen och är centralt Lgr 11 under 
skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011:7).  

3:1:2 Begreppen kön och genus 
Ylva Odenbring tar i sin bok Barns könade vardag (2014) upp begreppet kön. 
Hon delar upp kön i två olika kategorier: socialt konstruerat kön eller biologiskt 
kön. Det är kontexten som avgör om det är ett socialt konstruerat kön eller ett 
biologiskt kön som avses (2014:26). Begreppet kön, som oftast ses som det 
biologiska och medfödda, ses som mera statiskt och fastställt. Hur vi könas 
handlar ofta enligt många genusteoretiker om hur samhället behandlar oss rörande 
exempelvis tilltal och förväntningar. Det visar sig att vi talar olika till barn redan 
på BB när vi tror vet barnets kön (Wahlström 2003:19). 
 
Ibland används istället begreppet genus för att beskriva samhällets föreställningar 
kopplade till kön. Dessa föreställningar i samhället leder till att mönster bildas, 
och samhället kommer att präglas av ett visst könsmönster på en övergripande 
nivå (Hedlin 2004:12). Då genus konstrueras i samhället är också begreppet 
föränderligt över tid, i takt med att samhället förändras (Wedin, 2014:45). Vissa 
genusforskare använder sig dock av kön och könskodning för att tala om samma 
sak, och en av anledningarna till detta är att ”även det biologiska könet tolkas 
utifrån sociala och kulturella föreställningar” (Hedlin 2004:16)  
 
Jag använder mig av begreppet kön i min studie.  
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4.Tidigare forskning/ Litteraturgenomgång 

Det finns idag en rätt omfångsrik forskning krig genus och jämställdhet. Likaså 
vad gäller pedagogisk forskning runt klassrumsundervisningen i grundskolan. Jag 
kommer här, tillsammans med Skollagen, Lgr 11 och Nationella 
ämnesutvärderingen i musik (NÄU-13), presentera litteratur och studier som 
ligger nära studiens syfte: 

4:1 Skollag, Läroplanen och Nationella ämnesutvärderingen i 
musik (NÄU-13) 
I skollagen finns ett antal paragrafer som behandlar det problem som jag avsett att 
undersöka. I kapitel 1, Inledande bestämmelser, paragraf 5, står det skrivet att alla 
som arbetar i skolan ska arbeta för jämställdhet och att utbildningen ska grunda 
sig på alla människors lika värde (Skollagen 2010:800). Vidare i Skollagen kap 5, 
Trygghet och studiero, paragraf 6, står det skrivet att lärare och rektor har 
befogenheter att vidta åtgärder för se till att alla elever har trygghet och studiero. 
Vidare anger skollagen i paragraf 7 under kapitel 5 att: ”om eleven stör 
undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och eleven inte har ändrat 
sitt uppförande efter uppmaning från läraren” så får läraren visa ut en elev från 
undervisningslokalen (Skollagen 2010:800). 
 
Det står skrivet i Lgr11 att skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter. ”Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 
(Skolverket, 2011: 8). I kapitlet Övergripande mål och riktlinjer under normer 
och värden med mål och riktlinjer finns det tre rubriker: Skolans mål är att varje 
elev ska…., alla som arbetar i skolan ska…..och, läraren ska…. Under läraren 
ska så står det ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (Skolverket, 
2011:12). I Lgr 11 står det alltså att läsa att lärare i skolan ska arbeta för att alltid 
se till att det är jämställt och att traditionella könsmönster motverkas. Vidare ska 
lärarens skapa en förståelse hos eleven om det personliga handlandet och vilka 
konsekvenser det kan komma att få beroende på hur man väljer att vara och 
uttrycka sig. 
 
I den nationella ämnesutvärderingen (NÄU-13), vilken är en utvärdering 
genomförd 2013 och publicerad 2015 av Skolverket och har sitt fokus på årskurs 
6 och 9 i ämnena slöjd, bild och musik, finns ett kapitel i Musik i grundskolan, en 
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nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 där man diskuterar just genus i 
musiksalen. Den ligger några åldrar över den grupp jag har för avsikt att studera 
men det är samma läroplan. Dock ej samma kunskapskrav eller centrala innehåll. 
NÄU-13 anger att tidigare forskning visar att framförallt tjejer känner att det är 
svårt att vara en uppskattad och omtyckt tjej om man samtidigt ska ha en 
framträdande roll inom musiken också (Skolverket, 2015:181). Sen har instrument 
inom populärmusiken könskodats. Det som motsäger det är att det visar sig 2010 i 
studier som görs i tio klasser på grundskolan innan NÄU-13 skrivs att det inte är 
en sådan stor skillnad mellan könen i musikundervisningen varken rörande vilket 
instrument eleverna väljer att spela, kunskapsmässigt eller vilka som tar plats i 
musiksalen. När man tittade på ensemblespel var det inte killarna som tog över 
och det kopplades i sin tur till att killarna hade svarat att deras intressen på fritiden 
inte var att musicera. Däremot visar NÄU-13 att det är tjejer som oftast går på 
konserter, lyssnar mest på musik på fritiden och som musicerar på fritiden. En 
fråga som tas upp då är om detta kan vara en följd av att tjejer oftast får ett högre 
betyg än vad killar får i musik i överlag (Skolverket 2015:181).  

4:2 Bronwyn Davies och Yvonne Hirdman 

4:2:1 Bronwyn Davies 
Forskaren Bronwyn Davies har i sin bok Hur flickor och pojkar gör kön (2003) 
undersökt vad som gör att barn blir feminina eller maskulina. Hon har i sitt arbete 
med barn i förskolan använt sig av sagor som är feministiska, lekar och samtal för 
att se hur det går till när killar och tjejer gör kön. Hon har tillbringat tid i förskolor 
och använt sig av sagorna som hon läst för dem och observerat barnens lekar. 
Bronwyn skriver i sin slutsats att som små får barn lära sig att det finns olika kön 
men att också sättet att vara igenkännbar som kille eller tjej gör att man beter sig 
på olika sätt. Det är en självklarhet att det finns killar och tjejer och eftersom 
dessa två kön inte utmärker sig bland många tänkbara kategorier utan som två 
unika grupper som har en stark biologisk skillnad mellan sig som barn vet om så 
blir det verkligheten. 

Vidare i slutsatsen står att barn behöver få tillgång till andra ord som kan ge dem 
möjlighet att tänka annorlunda. När man pratar om det andra könet är det alltid det 
“motsatta”, inte bara ett “annat”.  Kanske kommer det komma en dag då vi ser ord 
som maskulina och feminina som ålderdomliga och undra hur den sociala världen 
kunde vara så reducerad till två sorters människor. 

Bronwyn Davies är en mycket framstående forskare inom samhällsvetenskaplig 
och psykologisk poststrukturellt inspirerad forskning. I boken lutar författaren sig 
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emot poststrukturalistisk teori som har sina rötter hos Marx, Freud och Foucault. 
Den poststrukturalistiska teorin ger oss en ram för att förstå relationen mellan 
personer och deras sociala värld (10-11). Erkännandet att jaget skapas i en ständig 
pågående process kännetecknar den poststrukturalistiska teorin (Davies 2003: 11). 

4:2:2 Yvonne Hirdman- Könsmaktsystemet 

Yvonne Hirdman är historiker och professor som har forskat mycket på hur genus 
har gett sig till känna i olika historiska sammanhang (Hedlin 2010:4). I boken Att 
göra kön (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) skriver författarna att Professor 
Yvonne Hirdman har gjort ordet könsmaktsystemet till ett vardagsbegrepp här i 
Sverige, eller genussystemet/genusordning som det också kallas. Det handlar 
enkelt om att man delar upp män och kvinnor efter kön där männen värderas 
högre än kvinnan. Det handlar om strukturer i samhället som alla är en del av. Det 
är ingen som bestämmer att ”så här ska det vara” utan det är människor som 
accepterar en könsmaktsordning där män sätts högre än kvinnor som gör att 
könshierarkin fortskrider. Hedlin (2010) skriver att genussystemet kan definieras 
som en dynamisk struktur av förväntningar, föreställningar och processer som 
återskapas enligt ett bestämt mönster (16). 

4:3 Litteratur 

4:3:1 Könsforskning i praktiken 

Det skrivs i boken Barns könade vardag (2014) om könsforskning i praktiken och 
skillnaden mellan det biologiska könet och det socialt konstruerade könet. Vi 
hamnar i sociala sammanhang där vi gör kön. Vidare talas det om könsregimer, 
vilket ses som ett analytiskt verktyg när det är återkommande könsmönster i 
verkligheten som studeras (Odenbring 2014). Vidare skriver Odenbring om att 
kön är pågående sociala processer som kan variera över tid och ändras av 
sammanhanget.  

I samma bok skriver författaren om den hjälpsamma tysta tjejen i klassen som blir 
placerad bredvid den stökiga killen. Den så kallade stötdämparen. Är det lika 
vanligt som vi tror? Stötdämpare finns i skolan och det är när det finns tjejer som 
fungerar för att dämpa de stökigare killarna. Man jämnar ut de stökiga eleverna 
med stötdämpare (Odenbring 2014:68). 

Begreppet hjälpfröknar finns också. Småfröknar i klassrummet som känner behov 
av att hjälpa läraren och kommentera, veta och kunna så de andra hör.  
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4:3:2 Jämställdhet 

I boken Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan 
(2008) säger Lif: ”det är inte automatiskt fel att vara en typisk pojke/man eller 
flicka/kvinna i enlighet med de traditionella stereotyperna” (26). Runt genus och 
jämställdhetsdiskussioner kan ibland en osäkerhet uppstå där det kan upplevas 
som att man inte får vara en typisk kille eller en typisk tjej. Vidare säger Lif att: 

…problemet uppstår först när man finner beteendemönster som av något skäl 
medför olika makt och möjligheter för individerna. Att en pojke väsnas och tar 
plats är inget problem. Att en flicka sitter tyst och knappt syns är inget problem. 
Men om en pojke väsnas och tar plats så att konsekvensen blir att en flicka tystnar 
och knappt syns – då har vi ett jämställdhetsproblem, liksom om det omvända vore 
fallet (2008:26). 

 

Det är alltså först när detta blir ojämlikt i gruppen som problemet uppstår. Barn 
behöver se att det finns olika slags människor och beteenden. De behöver också se 
vuxna som agerar när det blir en ojämn maktfördelning i en grupp. I boken 
Modiga prinsessor och ömsinta killar (Olofsson 2007) tar författaren upp 
fenomenet pojkpanik. Det kan enkelt förklaras att man i en grupp med elever ger 
killarna instruktioner först eller ger dem material till det som ska göras eftersom 
det är ”allmänt känt” att tjejer kan vänta (Olofsson 2007:14). Olofsson påstår 
också att vi först måste bli medvetna om att vi är delaktiga i att sprida traditionella 
könsmönster innan vi aktivt kan börja med att förändra arbetet (22). Om lärare 
favoriserar ett kön eller riktar all sin uppmärksamhet dit även om det handlar om 
tillrättavisning, så hamnar det andra könet i bakgrunden och det blir svårare att ta 
för sig om balansen inte finns.  

I boken Elevens värld (2006) av Gunn Imsen skriver författaren om 
härskartekniker från killar i skolan som till exempel kan vara att alltid försöka ta 
ordet i klassrummet (2006:181). Jämställdhetsarbeten i skolan beskrivs av Kajsa 
Wahlströms i boken Flickor, pojkar och pedagoger (2003). Wahlström menar att 
skolan är en betydande maktfaktor som har stora möjligheter att påverka arbetet 
med jämställdhet. Hon beskriver att när barn leker hemma på hennes gata så har 
hon möjlighet att påverka men i skolan där det är personal som styr så har 
föräldrarna mindre chanser att influera (34). Grupper och gruppdynamik 
förstärker allt och det finns stora möjligheter för pedagoger att jobba med 
jämställdhet (34)  
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4:3:3 Forskning. Musikundervisning, kön och genus. 

Tomas Saar beskriver i sin artikel Skapandets ramar- könskonstruktioner och 
överskridanden i musik- och bildundervisningen (2008) hur en musiklärare i år 5 
gör skillnader mellan en kille och en tjej i musikundervisningen när det ska 
lyssnas på musik. När killen ber att få spela upp sin musik möts han av en 
förväntan hos läraren av att det ska vara något som inte är rumsrent och sedan när 
en av tjejerna ska spela upp sin musik har läraren en entusiastisk ton mot resten av 
klassen och ber alla att lyssna. Författaren beskriver det som att könsskillnaderna 
blir tydliga eftersom killens musik skapar en form av gemenskap mellan vissa 
killar i klassen då lärarens fråga om den var rumsren var så tydlig. Tydligheten i 
frågan gör att killarna har något att prata om. Författarens utgångspunkt är att 
könsskillnader och kön dyker upp i skolan och blir viktiga i vissa situationer och 
att könsskillnader och kön inte är något permanent. 
 
När musik gör skillnad- genus och genrepraktiker i samspel (2014) heter den 
doktorsavhandling som Carina Borgström Källén har skrivit. Hon har studerat hur 
kön konstrueras i musikundervisningen på gymnasiets estetiska program, alltså i 
en miljö där eleverna är uttalat intresserade av musikalisk aktivitet. I ensemblespel 
så visar hennes resultat att tjejerna håller en mera tillbakadragen position än 
killarna och låter heller inte lika mycket med ljud som vad killarna gör. Även i 
feedbacken som lärare ger dem så är det dessa två saker som är framtonande som 
tjejerna kan förbättra. Det var många av tjejerna som hade sång som instrument 
och när det kom till att jamma på raster så var det övervägande killar som gjorde 
det. Anledningen till att det bara var killar som jammade var för att man ansåg att 
sången var ”icke-jamningsbar”. Gitarren ansågs användas på olika sätt om det var 
killar eller tjejer spelade. Killarna använde den som ett kraftfullt soloinstrument 
som kunde symbolisera platstagande och sexualitet medan tjejerna sades kunniga 
på gitarr som kompinstrument men som då hamnar lite i bakgrunden. När det 
gäller komposition så visar studien att killarna är det kön som eleverna förväntar 
sig kunna musikteknologin medan de förväntar sig att tjejerna är de kön som är 
behov av återkommande hjälp. 
 
I Anniqa Lagergrens doktorsavhandling Barns musikkomponerande i tradition 
och förändring (2012) finns att läsa om barns musikkomponerande. Hon har 
studerat barn i åldrarna 9-12 år i en Kulturskola och en grundskola där de förutom 
de vanliga instrumenten också har haft tillgång till digitala verktyg att komponera 
musik med. Författaren uppfattar en liten skillnad mellan könen i vilket 
instrument de väljer att spela men att det också har att göra med om de observeras 
i Kulturskolan eller grundskolan. Hon menar att de elever som spelar i 
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Kulturskolan är mer traditionsbundna och genusbundna till sina instrument där 
tjejer spelar fiol och killar trombon och trumpet. I grundskolan ser hon en större 
spridning mellan könen och instrumentvalen.  
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5. Metod 
För att hitta svar på mina frågeställningar beslutade jag mig för att observera 
klasser i musikundervisningens lägre åldrar. Skolorna jag besökte blev två F-6 
skolor där klass 2 och klass 3 låg i fokus. Fältanteckningar, ljudupptagningar och 
observationer blev mina metoder.   

5:1 Etiska överväganden 

Jag har följt de av Vetenskapsrådet (2002) fastställda forskningsetiska principer 
som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de fyra 
huvudkraven: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. 

Efter att jag hade fått ja av de lärare som jag avsåg observera kontaktade jag 
rektorerna på respektive skola. Därefter skrev jag ett informationsbrev (se bilaga) 
som skickades hem med veckobrevet till vårdnadshavarna. Detta en och en halv 
vecka innan min ankomst där jag beskrev den studie som jag skulle genomföra 
samt gav dem information om att alla elever samt skola skulle anonymiseras och 
att de närhelst de önskade kunde dra sig ur studien. Eftersom jag gjorde en 
observation där min avsikt inte var att samtala med eleverna så behövdes inget 
samtycke från vårdnadshavare, dock hade samtycke från rektorerna hämtats. 
Under Samtyckeskravet står följande:  

“I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller 
etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, 
lärare…..) (.....). En förutsättning är då också att undersökningen i 
förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 
vanlig arbetstid” (2002:9). 

Elever, vårdnadshavare, rektor, klasslärare och musiklärare var väl medvetna om 
att jag skulle närvara vid dessa lektioner. 
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5:2 Deltagare 

Jag ringde till musiklärare som undervisar på lågstadiet i en tätort i mitten av 
Sverige och frågade om jag fick närvara vid deras lektioner för denna studie. Två 
av dem svarade ja.  

På den ena skolan deltog 21 stycken andraklassare. De var uppdelade i två 
grupper och de hade fyrtio minuters undervisning var, med tio stycken elever i en 
grupp och elva i den andra. Musikläraren var med i rummet och klassläraren 
deltog cirka tio minuter i starten på den ena lektionen. Jag befann mig längst bak i 
musiksalen och musikläraren befann sig längst fram, mest vid pianot som stod 
centrerat framme vid white board-tavlan. Eleverna satt i en halvcirkel vänd mot 
tavlan. Eleverna satt på bestämda platser som visades i form av namnkort i en 
halvcirkel på stolar. De var olika varje vecka. Musikläraren lade ut dem på nya 
platser varje gång. 

Vid den andra skolan som ligger i samma tätortskommun deltog 25 stycken 
tredjeklassare. De barnen undervisades i helklass och fick platser när de kom in i 
musiksalen. På de här lektionerna så deltog deras klasslärare hela lektionerna. 
Musikläraren cirkulerade mycket i rummet och eleverna satt i halvcirkel.  

5:3 Genomförande 

Eftersom jag genom mångårig lärargärning har en form av förförståelse för 
studiens innehåll, samt att jag ville få en sådan fullständig bild som möjligt, valde 
jag deltagande observationer som metod. I boken Examensarbete i 
lärarutbildningen av B. Johansson och P O Svedner (2010) placeras deltagande 
observation under Etnografiska metoder i klassrummet. Forskaren finns med i 
klassrummet som passiv deltagare och studerar ett antal lektioner. Jag valde att 
inte komplettera detta med intervjuer eftersom jag kände att jag kunde få en 
förskönad bild av frågeställningarna. En komplikation som Johansson och 
Svedner lyfter i sin bok är att det kan vara svårt att dra gränsen mellan deltagande 
och observation men det enda jag tilltalade eleverna med var när jag presenterade 
mig. Sedan höll jag mig passiv och observerade och förde fältanteckningar, vilket 
Johansson och Svedner lyfter som observationsprotokoll eller 
dagboksanteckningar under deltagande observationer. Jag valde också att ta 
ljudupptagningar under lektionerna som sedan transkriberades. 
Ljudupptagningarna fick mig att minnas när jag transkriberade och 
fältanteckningarna fångade helheten med små rörelser, gestik och mimik som jag 
hade antecknat.  
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Insamlingen av data har gjorts vid fyra tillfällen. Två tillfällen med klass 2, två 
grupper och två tillfällen med en klass tre. Klass 2 arbetade i halvklass. 

Jag spelade in lektionerna med ett inspelningsverktyg och som backup hade jag 
ljudinspelaren på datorn. Medan lektionerna fortlöpte så antecknade jag det som 
hände i musiksalen. I boken Etnografiska metoder (Aspers, 2013) skriver 
författaren ”Målet bör rimligen vara att i sina fältanteckningar få med så många 
sidor som möjligt av helheten, för att därigenom kunna skapa en ’fyllig’ 
beskrivning” (Aspers, 2013:111). Jag uteslöt intervjuer som metod då jag kände 
att jag kunde få en förskönad bild av frågeställningarna.  

5:4 Analys 
Musiklektionerna var fyrtio minuter på bägge skolorna. Observationerna 
transkriberades och blev sammanlagt 22 hela A4 sidor. Ur detta material så har 
fem stycken teman utkristalliserats som jag kommer att dela in mitt resultat i. Det 
är: Undvik stök med beröm, det ledande ordet, flickor pratar läxor, 
musikdiskussioner med könsmönster och flickan som säger emot.  De olika temana 
bildar rubrikerna i resultatdelen. 
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6. Resultat 

Jag kommer här att redogöra för de fem teman som utkristalliserades från mina 
observationer. Det tydligaste temat var Det ledande ordet då det relativt 
omgående stod klart för mig att det var några av killarna som tog över ordet i 
klassrummet och tog mest talutrymme i anspråk. Det gick till på det sätt att de 
killarna struntade i att räcka upp händerna, de pratade rakt ut, de svarade utan att 
få ordet tilldelat, samtalade med varandra om något som inte hörde till ämnet eller 
samtalade med läraren. Det hände mera saker runt de killarna. Tydligast var på de 
två första observationerna då nyss nämnda tema var mest framträdande av dem 
alla. Efter det temat så kom Flickor pratar läxor där jag både såg hur tjejer i 
klasserna önskade ta hem låtar som de sjöng för att öva på hemma, samt att de 
mera frekvent svarade med positiva ord till läraren än vad killarna gjorde. Efter 
detta följer temana, Undvik stök med beröm, Musikdiskussioner med könsmönster 
och Flickan som säger emot. Jag kommer att presentera varje tema och 
gemensamma drag kommer också att presenteras. I undvik stök med beröm är det 
en lärare som tydligt ger en kille i klassen mycket feedback för att han ska vara 
lugn och det fungerar fint. I det ledande ordet så är det killarna som tar över i 
klassrummet och som utan lärarens tillåtelse tar ordet och samtalar om olika saker 
som både rör lektionen och som inte gör det. Vidare i musikdiskussioner med 
könsmönster så ser jag en tydlig könskopplad redovisning hos en klass där 
eleverna ska visa sina favorit artister. De killar som visar upp sina favoriter visar 
bara manliga artister varav tjejerna bara visar kvinnliga artister. I det sista temat 
flickan som säger emot som bara kommer en gång är när en tjej säger emot på ett 
sätt som jag bara såg på en av dessa fyra observationer. På de andra 
observationerna har jag upplevt en tystare ton bland tjejerna som varit tystare, 
mera tillbakadragna, rättat sig mer efter läraren och blivit gladare när läraren har 
presenterat framträdanden som ska göras och sagt mera ja till läraren än killarna. 
Vidare visar kroppsspråk tydligt på den fjärde observationen att det inte är 
önskvärt att arbeta tillsammans kille och tjej bland vissa elever men de gjorde det 
motvilligt och efter ett tag lättade motsträvigheten och det flöt på.  

Något som är gemensamt för bägge skolorna är uppropet av eleverna. På den ena 
skolan så sitter eleverna i en halvcirkel och musikläraren befinner sig vid pianot 
medan uppropet till klasslistan ljuder. Likaså på den andra skolan. Åldrarna på 
eleverna är snarlika. Bägge skolorna som jag observerar är lågstadiet. Sången är 
en till parameter som är överensstämmande. De använder sig mycket av sång. På 
bägge skolorna befinner vi oss i en musiksal.  
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6:1 Det ledande ordet 

De två första lektionerna jag observerar präglas starkt av vad jag väljer att kalla 
det ledande ordet i min studie. Jag får genomgående känslan av att det är ett 
specifikt kön som dominerar ordet i musiksalen. Att det är ett kön som tar för sig 
utan att räcka upp handen. Det är tre till fyra killar som är ledande i sitt sätt att 
prata, ta över diskussionen, prata utan att räcka upp handen och avbryta. De andra 
killarna är inte delaktiga i detta. 

Under den första lektionen går läraren igenom en sång om rymden med alla barn, 
den är ny för dagen för de har börjat att arbeta med rymden även i de andra 
ämnena. Det första som händer när låten är slut är att en kille direkt kommenterar 
sluttexten på låten varpå en till kille också börjar och det blir mycket skratt trots 
tillsägelser från läraren. När läraren sedan ber alla att stå upp kommer direkt en ny 
diskussion som handlar om att en kille inte kan stå för han har så ont i foten. 
Samtalet fortsätter mellan honom och en till kille om den ”brutna” foten och 
sedan när alla ska sitta igen efter att sången är klar så är också samma kille snabb 
att kommentera att han satte sig ner först. Könsord sägs för att trigga igång andra 
så det ska skapas skratt och sedan blir det en tävling på slutet om vem som hann 
sätta sig ner först. Det hinner hända mycket på kort tid och det är bara några få 
barn som är involverade in det lilla samtalet men det tar mycket tid i anspråk från 
lärarens undervisning och från de andra eleverna. 

På den andra lektionen syns ett mönster av hur det ledande ordet tas tillvara av tre 
till fyra killar. Ett liknande mönster där killarna har en form av tävling mellan sig, 
vill visa vad dom kan, tar upp varandras samtal utan att bry sig så mycket om vad 
som händer runt omkring. En kille stressar de andra i en väldigt lugn övning som 
ska göras med orden ”stress stress stress” vilket då resulterar till att en annan 
börjar att skratta. Även här diskuteras det andra saker som inte hör till 
undervisningen. Efter detta så berättar läraren att de ska uppträda snart med 
sånger som det kommer att öva in och då kommenterar två killar med ”no, oh no!” 
och en tjej med ”ja!”. De beskrivna resultaten är från den första skolan som jag 
observerade, klass två, om arbetade i halvklass. 

Under de två sista lektionerna jag observerade, klass tre som arbetade i helklass, 
fanns det inte lika tydliga ledare som tog det ledande ordet i musiksalen. Händer 
används för att be om ordet. Det pratas och sorlas men det avbryts inte på samma 
sätt som jag upplevde de andra lektionerna.  
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6:2 Flickor pratar läxor 

Under en konversation så berättar läraren att nästa vecka blir det ingen musik för 
då är det friluftsdag. Direkt kommer det kommentarer på det, vad som ska göras, 
vad längdskidor är och vad slalom är. Mera av intresse som fångas i den 
inspelningen är en tjej som jag kallar Nikky som mitt i den diskussionen frågar 
om de inte kan få med sig texten på låten hem för att träna. Hon tar ett annat ämne 
själv, tänker inte på killarna som har en egen diskussion och heller inte på det som 
händer i övrigt, men det hör till skolan och är relevant för undervisningen. Detta 
går in i det nya temat som följer: Flickor pratar läxor. 

Siggy: Vad är friluftsdag? 

Timmy: Vi ska åka längdskidor. 

Lärare: Ja…va det de? 

Nikky: Kan man inte få en sån text och träna hemma? 

Siggy: Jag vill åka slalom. 

Jimmy: Det får vi inte. 

Lärare: Ni kan få och träna i klassrummet sen om ni vill. 

Exemplet visar att Nikky bryter sig in och frågar om det inte är möjligt att få med 
sig texten hem och öva. Tjejerna sitter i övrigt tysta och säger inte så mycket 
under lektionerna. Det är mest när läraren pratar som de väljer att kommentera det 
med några kommentarer som hör till det läraren säger.   

I en annan grupp uppkommer en intressant situation. Mitt i en diskussion mellan 
två-tre killar och läraren, diskuterar två tjejer om de ska fråga om de kan få hem 
sångtexten på papper som läxa, så de kan öva på den hemma.   

Under denna lektion observeras att det ofta är flickorna som kommer med positivt 
laddade kommentarer. Ett exempel på det är när läraren berättar att de ska 
uppträda med sångerna om rymden för föräldrarna längre in på terminen. Då är 
det tjejer som utbrister ”ja” tillsammans. Ingen av killarna gör sig märkbart hörda 
då. 

Framme på tavlan sitter ett A4-papper med regler för hur de ska agera mot 
varandra i musiksalen. De har tidigare samma lektion gått igenom det så när en av 
killarna börjar prata mycket svarar en tjej ”kom ihåg reglerna”.  ”Vilka regler?” 
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får hon till svar, vilket i sin tur gör att hon börjar att läsa dem högt för klassen 
innan läraren hinner stoppa henne med orden ”nej, det där stör ju också nu”.  

Det resultat som presenterats här hör till klass två som arbetade i halvklass. Jag 
såg ingenting under mina observationer på den andra skolan med klass tre som 
arbetade i helklass som kan sorteras in under detta tema. 

6:3 Undvik stök med beröm 

Bättre förekomma än förekommas brukar man säga. Att se hur alla individer i ett 
klassrum fungerar är lärarens största utmaning. I en av mina observationer ser jag 
hur läraren två gånger på lektion ett ger samma kille först beröm där ingen annan 
får det och sedan får han svara på en fråga även fast det är han som har varit 
stökig och pratig runt omkring när frågan har ställts. När däremot frågan kommer 
till honom ligger fokus på den istället och han blir lugnare då. Även under 
uppropet av alla namn får alla i klassen en lite nick till svar när de svarar på sitt 
namn men när den killen säger ”ja” så säger läraren “Ja, bra!” och det är lite 
lugnare runt honom just då.  

Läraren tycks ha en strategi som går ut på att ge den killen som kommenterar 
mycket beröm och extra uppskattning för att dämpa kommentarer och rörelser 
som i sin tur kan störa undervisningen. Även detta tema observeras i klass två som 
arbetade i halvklass under mina första två observationer. 

6:4 Musikdiskussioner med könsmönster 

På den första lektionen jag observerar med klass 2 som arbetar i halvklass så 
kommer det en diskussion från barnen själva som handlar direkt om skillnaden 
mellan killar och tjejer. En jämförelse som tyder på en reflektion att vi är olika i 
rösten. De sjunger en låt om rymden och en av killarna tycker att den är alldeles 
för ljus. Den här kommentaren kommer spontant från Lemmy under låten. 
Läraren sjunger refrängen två gånger och han hör de ljusa tonerna och upplever 
att det där kommer att bli svårt eftersom jag inte är tjej. 

Elly: Ta hela. 

Lärare: Ja, vi ska ta den från början sen. 

Lemmy: Det är så svårt när man inte är tjej. 

Lärare: Om man inte är tjej? Är det svårt att sjunga då? Varför då? 
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Lemmy: (Till läraren) Du låter som en tjej. 

Läraren: Jamen du ska väl inte låta som mig? 

Lemmy: Det är svårt att låta som en tjej. 

Lärare: Vi tar det igen. (Sjunger refrängen igen) 

Under den tredje lektionen, det vill säga under observationen med klass 3 som 
arbetade i helklass, har klassen har haft i uppdrag att under några veckors tid 
komma ihåg att ta med sig sin favoritartist som de ska redovisa om. Det är under 
en av lektionerna som fyra killar och två tjejer redovisar. Resultatet är slående. 
Alla killar har en manlig artist som de redovisar om och bägge tjejerna har en 
varsin kvinnlig artist som de redovisar om. Medan killarna spelar upp sina artister 
så lyssnar alla och killarna och kommenterar varandras artister lite ”tufft” om det 
är så att de gillar artisten eller låten som presenteras. Men när en av tjejerna 
presenterar sin låt, väljer en av killarna att hålla för öronen hela låten. Varken 
musikläraren eller klassläraren som också finns i rummet uppmärksammar detta. 

En annan del av lektionen när det blir män som hamnar i fokus är när 
undervisningen handlar om klassiska kompositörer. Eleverna får frågan om de 
minns vad de pratat om några lektioner tidigare och det är enbart klassiska 
kompositörer i form av män som återkopplas av eleverna. Läraren presenterar en 
för dem ny kompositör under lektionen, också det en man. 

Vid ett annat tillfälle så ska de arbeta två och två och skapa rytmer med klappar 
tillsammans. Läraren placerar dem tillsammans två och två kille och tjej i så stor 
utsträckning som det går. Protester hörs och kroppsspråket vittnar om att det inte 
alls känns bekvämt men läraren fortsätter utan att kommentera att de verkar känna 
sig obekväma så det flyter på bra till slut. 

6:5 Flickan som säger emot 

Det som bryter ett mönster i det jag tidigare sett är vid ett tillfälle då en tjej 
kommenterar rakt ut i klassrummet. Hon tycker att det uppstår en situation där 
hon blir orättvist behandlad och eftersom jag upplever att tjejerna överlag har 
suttit tysta så observerade jag detta tydligt när det inträffade. Detta sker under den 
sista observationen av klass tre. 

Lärare: Hörrni, vi måste värma upp rösten. Sen blir det ju inte sång idag. Och sen 
ska vi få höra om er, om era favoriter, visst är ni lite taggade va? Kommer ni ihåg 
vilka som skulle berätta? 
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Ebbe: Nej 

Många: Njae. 

Eddy: Jag vet vilka det va. 

Lärare: Vet du, får jag höra. 

Eddy: Freddy, Fredde, Fia och Fina 

Lärare: Precis. 

Eivin: Fast Fina är inte här, kan jag få göra då? 

Lärare: Absolut 

Gina: Nej, va orättvist. 

Lärare: Nej det är inte alls orättvist, han räckte upp handen och så frågade han. 

Gina: Men det gjorde ju jag med. 

Lärare: Ja men jag kan ju inte ta båda samtidigt. 

Hon väljer att se det orättvisa direkt istället för att se vad som hände. Hon räckte 
upp handen, han med, han fick frågan först och fick svaret ja. Det är den första 
protesten jag har sett av en tjej under två och en halv observation. 

6:6 Sammanfattande analys 

Den största skillnaden mellan skolorna är att det pratas mer på den första skolan 
som jag observerar. Det ligger ett annat sorl i luften både mellan och under låtar/ 
uppgifter och instruktioner från läraren. Det ledande ordet som jag valt att kalla 
ett tema är överrepresenterat på den fösta skolan av ca tre till fyra killar som tar 
det ledande ordet så pass mycket att det dominerar. Jag kan också se ett mönster 
på lektionerna där tjejerna är de som håller med läraren, hjälper till och pratar om 
läxor och ger mest positiva kommentarer till läraren. De killar som inte är 
delaktiga i sorlet och stöket samt heller inte samtalar med fröken, de sitter mest 
tysta. 

På den andra skolan finns istället en överrepresenterad bild av manliga artister. 
Både från elevernas redovisning men också från hur läraren framställer de 
klassiska kompositörerna där de kvinnliga representanterna lyser med sin frånvaro 
och heller inte nämns med sin icke existens på lektionen. Lärarna på de bägge 
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skolorna förhåller sig lika geografiskt i rummet och är noga med att gå fram till 
eleverna när det är någon kommentar som yttras som inte är bra. Det som skiljer 
dem åt är att läraren på den första skolan jag observerade, på klass två som 
arbetade i halvklass, ofta väljer att spela istället för att tillrättavisa en kommentar 
så den blir istället hängande kvar i luften, det blir skratt eller lite småprat omkring 
den innan det blivit helt tyst så bara pianot får låta. Läraren tillrättavisar ibland 
med rösten men inte alla gånger. Väljer istället att fortsätta lektionen trots 
kommentarer som sorlar. Den andra läraren som undervisar på skolan där jag 
gjorde min andra observation, på klass tre som arbetade i helklass, väljer istället 
att markera kommentar och tystnad innan musiken kommer och innan 
undervisningen fortsätter. 
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7. Diskussion 

Jag kommer först att presentera en metoddiskussion där jag problematiserar mitt 
val av metod samt ser till studiens reliabilitet och validitet. Efter det så kommer 
jag att presentera en resultatdiskussion där jag först diskuterar studien 
övergripande för att sedan diskutera resultatet i relation till frågeställningarna 

7:1 Metoddiskussion 
Observationer, ljudupptagningar och fältanteckningar var det som låg till grund 
för min studie. Till en början upplevde jag att validiteten ökade på studien om jag 
bara använde observationer som metod utöver ljudupptagningar och 
fältanteckningar eftersom jag kände att jag kunde få svar som inte stämde om jag 
enbart använde intervju som metod. Jag upplever nämligen att många lärare 
känner att alla hörs lika mycket i musiksalen och att jämställdhet är något 
självklart man arbetar med vilket jag antog skulle bli ett problem här. Jag ville 
vara med och se själv och observera. Men i relation till resultatet vill jag nu säga 
att validiteten hade stärkts av att komplettera observationerna med några 
intervjufrågor till lärarna då jag känner att resultatet i samband med dessa stora 
begrepp som genus, kön och jämställdhet hade blivit ett lyft i denna studie och 
ökat validiteten och reliabiliteten. 
 
Att dra någon generell slutsats kan vara problematisk då studien är liten men den 
ger oss ändå en insikt i hur det svenska skolväsendet kan se ut. Men studiens 
storlek till trots och på bara några få observationer bekräftar den ändå vad tidigare 
skolforskning kommit fram till, att killar ibland kan ses som det kön som tar över i 
klassrummet. Gun Imsen skriver i sin bok Elevens värld, att när killarna försöker 
ta ordet i klassrummet så kan det ses som härskartekniker (2006:181). Resultatet i 
min studie ger oss en uppfattning om att det är vanligare att killarna är de kön som 
tar ordet i musiksalen även om det bara är tre till fyra killar i denna studie som 
upplevs som dominerande i sitt agerande. När killarna tar över kan det bli en 
killsak att vara stökig och en tjejsak att vara de lugna och de som håller med 
läraren, de duktiga och den som pratar med fröken vilket befäster och skapar 
könsmönster. Om jag hade observerat en skola i Stockholms innerstad är det 
möjligt att jag hade sett något annat. Eller om jag hade observerat en mindre skola 
ute på landsbygden, hade jag då fått fram ett annat resultat? 
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7:2 Resultatdiskussion 

Jag upplever att många pedagoger i skolan handlar och arbetar efter de vanliga 
mönstren. Det vill säga att det ibland finns en förväntan på att killar ska vara de 
stökiga i klassen och att tjejerna ska vara de skötsamma. Jag gick in i mina 
observationer med min bakgrund att ha erfarenheten av att killarna är de som tar 
ordet och är stökigare i klassen eftersom jag har upplevt den situationen själv. Om 
de killar som tar ordet är tydliga ledare så kan det tyvärr komma att färga hela 
upplevelsen av killgruppen vilket jag måste vara vaksam och ödmjuk mot. Både i 
min roll som forskare men i min roll som vuxen och lärare. Det är inte alla killar i 
en klass som gör detta, heller inte alla tjejer i en klass om det vore det motsatta 
som skedde. Saar (2008:171) betonar i sin artikel att han hade som utgångspunkt 
att kön och könsskillnader inte är något fast som man bär med sig i skolan och jag 
kan tänka att han observerade lite mer tydligt än vad jag kanske gjorde eftersom 
min erfarenhet kan ha speglat mig med en förväntan för just detta resultat. 

Det är inte lika många som höjer på ögonbrynen om det är några av killarna i en 
klass som är de ledande i att prata och störa. För den sakens skull menar jag inte 
att det inte förekommer att tjejer också gör det. I en händelse i min studie reagerar 
jag själv då en tjej säger emot i en diskussion där hon känner sig orättvist 
behandlad, även fast jag, utifrån att ha observerat det, inte tycker att så var fallet. 
Är det en killsak att höras mer i klassrummet? Och är det en tjejsak att vara den 
skötsamma som man också kan använda vad som Odenbring (2014:68) benämner 
som Stötdämpare? Är det sammankopplat med kön vem det är som hörs mest? 
Gunn Imsen skriver i boken Elevens värld (2006) att det kan ses som privilegier 
att få tala mest i klassen och få mest uppmärksamhet. Det visar sig också att lärare 
riktar sitt intresse i högre utsträckning mot killar både i att ge tillrättavisning men 
också i positiv bemärkelse. Det finns det som tyder på att killarna tar det största 
talutrymmet i skolan och att tjejer många gånger får agera stötdämpare och vara 
de som är de tysta och tillbakadragna. Jag tycker mig se tydliga mönster av det på 
mina observationer. Könsmaktsystemet eller genussystemet/ genusordningen som 
det också kan kallas är en struktur där män sätts högre än kvinnor (Elvin-Nowak 
& Thomsson 2003:38). Det är de människor som är i den strukturen och som 
accepterar den som upprätthåller densamma, det är alltså inte så överallt i alla 
grupper utan det blir så där det accepteras att män sätts högre än kvinnor. I mindre 
skala så liknar det till en viss del det som händer i klasserna jag observerar. Några 
av killarna tar det ledande ordet och tjejerna väntar och läraren låter det ske. Barn 
som är i skolan är inte medvetna om detta men hos lärare bör det finnas kunskap 
om att inte bygga vidare på ett beteende som kan skapa den strukturen i 
musiksalen eller i skolan i överlag. Att några av killar tar det ledande ordet på 
lektionerna och på det sättet också tar över talutrymmet. Om det läggs som grund 
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hos barn så kan den följa med hela livet och då är individerna inne i 
genussystemet. I boken Jämställdhetsarbete i förskola och skola (Wedin, 
2014:47) beskrivs detta fenomen med följande ord: 

Det finns alltid enskilda exempel som avviker från 
genusordningen. Därför är det viktigt att påminna sig att en 
teori är en förklaringsmodell och ett verktyg för att analysera 
olika situationer och kan aldrig passa in på alla relationer 
mellan kvinnor och män. Men den kan hjälpa oss att synliggöra 
mönster som vi tidigare inte har uppmärksammat. Alla hjälps 
vi åt att skapa genusordningen, både kvinnor och män. För det 
mesta sker det helt omedvetet. Det är viktigt att som pedagog 
acceptera att vi alla är med och återskapar genus. Förskola och 
skolan är speglingar av samhället och de värderingar och 
mönster som finns i samhället, finns även hos pedagoger och 
skolpersonal. 

7:2:1 Resultatet i relation till frågeställning nummer ett: Hur skapas 
könsmönster i musikundervisning för yngre barn? 

Under mina första två observationer så upplevde jag att det var tjejerna som 
pratade om läxor, som ville hjälpa till och prata om ordningsregler och som 
positivt kommenterade läraren till det som hände i undervisningen. Ordning och 
reda har av tradition varit något som kopplas till tjejer. Odenbring (2014) anför att 
en hjälpfröken är ett barn som gör så kallade lärarinriktade saker och ”[v]anligen 
så är det en flicka som får denna uppgift” (84). I denna grupp så var det några 
killar som pratade mycket om fritidsrelaterade saker och några tjejer som 
diskuterade läxor och ordningsregler, vilket skapar könsmönster och en norm i 
gruppen som de omedvetet faller in i. När jag observerade den andra skolan så 
fick jag delta under en redovisning där eleverna skulle berätta om sin 
favoritartister. Alla killar som redovisade, spelade upp en manlig artist och 
tjejerna som redovisade spelade upp en kvinnlig artist. Här hade det varit önskvärt 
om läraren uppmärksammat just det. Att problematisera könsmönster i 
klassrummet och låta eleverna reflektera över fenomenet, samt att låta dem 
komma på varsin artist som inte är av samma kön som man själv identifierar sig 
med menar jag skulle kunna bryta en norm i den gruppen som i förlängningen går 
att arbeta vidare med. Vad är det då som gör att det är så tydliga mönster i 
redovisningen? Att killar redovisar om killar och tjejer redovisar om tjejer? Vissa 
forskare som exempelvis Bronwyn Davies menar att maskulinitet och femininitet 
inte är medfödda egenskaper hos människor (2003:27). I samhället vi lever i så är 
dock, enligt Bronwyn Davies, det maskulina och feminina inbyggt i en struktur 
och blir därmed ett resultat av hur man lever. Barn lärs sig leva efter detta och 
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visar sin ståndpunkt i vad de passar in i eftersom det är detta som krävs för en 
identitet i den sociala ordningen (2003:27). Genom att göra saker och handla på 
olika sätt så positionerar individen sig som man eller kvinna. Det är inte bara en 
process som sker begreppsmässigt utan det är också en fysisk process. Man kan se 
i barns handlande, på kläder eller frisyr att de tagit till sig kunskapen om manligt 
och kvinnligt (2003:29). Barnen identifierar sig med det respektive könet som 
ovan nämnda artistredovisning handlade om och det verkar till att understryka 
deras personliga kön. Killarna visar också med positiva kommentarer till varandra 
att de gillar valet av låtar medan en kille under en av tjejernas redovisning väljer 
att markera att han inte vill lyssna med att hålla för öronen hela låten. Saar (2008) 
skriver att ”[s]kolan skapar identitet, tillhörighet och positioner hos eleverna, ofta 
relaterade till kön och klass” (171). Killarna känner att dom tillhör samma grupp 
när dom kommenterar varandra och har samma smak. Vidare diskuterar Saar hur 
viktigt det är med lärarens handlingar i detta. Det är genom dem som det sätts en 
norm för hur man är en kille eller tjej (Saar 2008:177). För att bryta den struktur 
som eleverna befinner sig i och som upprätthåller de olika sätt att vara tjej och 
kille i just den gruppen, hade det önskvärda i detta varit att läraren 
uppmärksammat att killen höll för öronen och bett honom sluta. Det är tydligt att 
just killarna under de två sista observationerna identifierar sig med de artister som 
de redovisar, vilket gör att en form av könsmönster skapas eftersom det aldrig 
kommer upp en dialog om motsatsen eller att de får en chans att reflektera över 
vilka artister de gillar som är av ett annat kön än vad de själva är. Det är viktigt 
anser jag att varje lärare jobbar efter Lgr 11 och vad som där står skrivet “Skolan 
har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011:8). 

7:2:2 Resultatet i relation till frågeställning nummer två: Vem av 
könen har mest talutrymme i musiksalen? 

Lärarens roll i musiksalen har en betydande funktion och en stark kraft. Som 
Wahlström skriver i sin bok Flickor, Pojkar och Pedagoger (2003) så är skolan en 
stor maktfaktor (34). Läraren i rummet – i detta fall där jag befann mig, 
musiksalen, har en stark roll som sätter normer som gruppen sedan kan göra till 
sina och förvalta (34). Det är sättet som läraren gör det på som är det viktiga. Om 
läraren visar att det inte är viktigt att säga till när det kommer kommentarer eller 
att det pratas samtidigt som det är en genomgång, då kommer det heller inte att 
sluta. Följden blir att de elever som är tysta ofta fortsätter att vara tysta eftersom 
det blir normen i gruppen. Ett normsättande bör gå till på det sättet att det är lika 
för alla.  
I musiksalen på den första skolan som jag observerade var fenomen som hör 
samman med temat De ledande ordet vanligt förekommande. Några killar i bägge 
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grupperna hade, efter vad jag tolkade det, för vana att prata rakt ut utan att bli så 
pass tillrättavisade så de blev helt tyst. Under sånger, under genomgång och under 
samtal med andra elever så kommenterade de varandra och det läraren sade. Det 
resten av klassen ser av detta är att det är accepterat att dessa killar fortsätter prata 
och det är bara när det kommer vissa grövre ord och när det strör för mycket i en 
sång som den strängare tillrättavisningen kommer. Däremellan ber läraren dem 
bara vara tyst med orden ”vänta”, ”sch” och ”nej sluta!”. Inget av dessa 
förmaningar ger dock någon större effekt. Resten av eleverna ser alltså några 
killar som ständigt får låta och störa och att det är okej för läraren. Med andra ord: 
det blir en typisk killsak. Wahlström (2004) anför att alla bidrar till sorteringen i 
en flick- och pojkvärld och att det kan låta nedslående att höra (36). Detta kan 
dock, tror jag, leda till ett positivt arbete och nytt normskapande vilket kan ha en 
positiv framtida effekt. När dessa observationsgrupper så småningom ska välja 
instrument i undervisningen räds jag över att de valen följer tidigare, invanda 
beteendemönstret i gruppen. Det vill säga – de mer framträdande eleverna väljer 
mer högljudda instrument och de tillbakadragna eleverna väljer mer lågmälda 
vilket gör att de kan få svårt att fylla upp alla delar i kunskapskravet lika starkt.  
 
Enligt Lgr 11 (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9) så ska alla elever 
”(…) även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming 
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt” 
(Skolverket, 104). Alla ska enligt detta ha spelat samtliga instrument under åren 
de går i högstadiet och de ska behärska dem så de kan byta ackord på antingen 
gitarr, piano eller exempelvis ukulele men visst flyt samt kompa med visst flyt på 
bas och trummor och även spela ett melodiinstrument. Jag är av den uppfattningen 
efter mina 14 års erfarenhet av musikläraryrket att även om alla provar på 
samtliga instrument så är det de elever som inte har pratat så mycket i 
klassrummet genom åren som väljer de instrument som inte låter så mycket och 
de känner sig mest bekväma med dem och sen blir det mindre spelat på till 
exempel bas och trummor som hörs mera och som jag då uppfattar att de bara 
spelar för betygets skull. I NÄU-13 refereras en undersökning som motsäger 
detta. Det skrivs i NÄU-13 att det inte är en sådan stor skillnad mellan könen i 
musikundervisningen varken rörande vilket instrument eleverna väljer att spela, 
kunskapsmässigt eller vilka som tar plats i musiksalen. Dock var det bara orsaken 
till ensemblespelet som man tittade på (Skolverket, 2015 ). Detta uppfattar jag 
som något positivt eftersom jag tror det berättar för oss att de elever som varit 
med i undersökningen känner sig trygga och har därmed haft en trygg skolgång 
och därigenom drar jag också slutsatsen att de har haft lärare som arbetat på ett 
sätt med dem som fått dem att känna sig synliga och hörda. Även i Anniqa 
Lagergrens doktorsavhandling ”Barns musikkomponerande i tradition och 
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förändring” (2012) kan man läsa om en större spridning av instrumentval i 
grundskolan efter en jämförelse mot Kulturskolan där valet av instrument var 
mera traditionsbundet och genusbundet (77).  
På den första skolan som jag observerade där Det ledande ordet var starkt, gjordes 
ingen ansats att ge de elever som valde att sitta tyst talutrymme. Lif (2008:32) 
menar att barn får lära sig att det gäller samma saker och principer för alla, oavsett 
kön, i skolan, men kommer med åren att märka att så är inte fallet och att det kan 
finnas olika bestämmelser för killar och tjejer. I temat Undvik stök med beröm så 
tolkar jag det som att läraren ger den elev som kommenterar och låter mycket, 
beröm innan han hinner kommentera något. Han får också beröm där ingen annan 
får det som vid uppropet. Jag tror att det kan vara en bra strategi att göra så för att 
motverka hastiga kommentarer från eleven men att det måste övervägas och göras 
vid rätt tillfällen så att det inte ses som beröm ur de andra elevernas synvinkel. 
Det är läraren som kan sätta en bra norm i musiksalen och skolan har som tidigare 
noterats i denna studie en stor makt som medskapare i ett system som delar in 
barnen i en flickvärld och en pojkvärld (Wahlström 2003:34).  

7:3 Slutligen 
I denna studie så visade mitt resultat att några av killarna hade mest talutrymme i 
två av klasserna, att könsmönster skapas i musiksalen bland annat genom 
redovisningen den ena klassen hade, då rollerna blev tydliga genom vilka artister 
eleverna hade valt. Könsmönster befästs även genom att killarna i klassen kan ses 
som stökiga och tjejerna pratar läxor och håller med fröken. Skolan kan arbeta 
bort traditionella och generella flick- och pojkbeteenden så alla hörs lika mycket – 
oavsett kön. Det har för mig som redan verksam lärare blivit tydligt att jag inte 
arbetar så jämställt som jag önskar i min egen undervisning. Jag har under 
skrivandets gång sett tydligare på min egen verksamhet där jag lagt märke till 
klasser där drag av mitt resultat finns både i hur elever agerar och även vad jag 
väljer att prata om i min undervisning.  
 
Vidare forskning inom området skulle kunna vara att observera elever utanför 
skolan för att tydligare få en bild av var detta beteende börjar. Vart och när är det 
individen först exponeras för könsmönster? Är det mammagruppen på BVC? Är 
det i familjen? Även lärarens privata sociala rum vore intressanta att observera för 
att se vart ifrån synen på könsmönstren tar sin färg. 
Vidare i detta, för att få bort exempelvis killar är stökiga och tjejer som är 
stötdämpare så vore forskning som visar hur barn i lägre samt högre åldrar 
förhåller sig till könsidentiteter och även hur de förhåller sig till 
könsöverskridande identiteter vara intressant att följa. Att göra en 
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observationsstudie i en klass där man vet att det finns elev/elever med 
könsöverskridande identitet och se hur det påverkar individen och gruppen vore 
intressant. Att använda samma frågeställningar som i denna studie för att se om 
resultatet skulle förändras vore också spännande, samt även hur skolor arbetar 
med HBTQ- och jämställdhetsfrågor vore intresseväckande. 
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Hej! 

Mitt namn är Anna-Maria Jonasson. Jag studerar till musiklärare vid Umeå 
Universitet och ska skriva mitt examensarbete. 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lektioner i ämnet musik i 
lågstadiet genomförs. På grund av detta kommer jag vara med på klassens 
musiklektioner vid två tillfällen, v.6 och v.7. 

Jag kommer att ta upp ljudupptagningar och föra anteckningar. Jag kommer inte 
att filma och inte ta kort heller. Såväl ljudupptagningen som fältanteckningarna 
kommer endast att exponeras för mig och min handledare. Jag kommer ej att röja 
någon elevs eller lärares identitet i mitt examensarbete. Även skolan och 
kommunen kommer att anonymiseras.  

Om någon av er vårdnadshavare av någon anledning ej önskar att ert barn deltar i 
undersökningen kommer detta naturligtvis att tas i beaktande. Studien är således 
helt frivillig. 

 
Allt gott! 

/Anna-Maria Jonasson 


