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Abstrakt 
Den musikhistoriska forskningen visar att kvinnor inte fått inpass i musiklivet i samma 
utsträckning som sina manliga kollegor. Detta har skapat maktrelationer inom musikvärlden 
där mannen och det maskulina har blivit norm, något som bland annat kommer till uttryck 
genom genuspräglade val av instrument, mansdominerade genrepraktiker och andra 
maskulina praktiker som komposition och (jazz)improvisation.  

Detta självständiga arbete handlar om att skapa en musikalisk föreställning med material 
skrivet av kvinnor och med endast kvinnliga musiker på scen. Syftet är att använda 
föreställningen som ett sätt att belysa högstadieelever och deras lärare om genusproblematik i 
musikvärlden samt att erbjuda dem ny kunskap om kvinnliga låtskrivare, kompositörer och 
musiker i olika genrer. Föreställningen Jämlik Musik? framfördes på tre olika högstadieskolor 
i Stocholm och samtliga föreställningar avslutades med ett kort samtal och intervju med 
elever och deras lärare. Undersökningen visar bland annat hur musikklasser på högstadiet 
befinner sig i olika genusstrukturer men även hur dessa verkar förändras och bli mindre 
anmärkningsvärda som en konsekvens av nya läroplanen för grundskolan efter 2011-års 
reform. 

Nyckelord: Genus, skolföreställning, musikundervisning, könskodade instrument, genre, 
komposition, normer, förebild. 
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1. Inledning  

"Gitarr är det mer killar som väljer – gitarr och trummor. De flesta tjejer spelar typ gitarr, men 
ja ´spela-spela´ gör man kanske inte. Jag vill säga att flera killar verkligen spelar gitarr". 

Citatet är hämtat från samtal med högstadieelever i samband med detta projekt. Eleven 
uttryckte sina tankar kring frågan "Skulle ni säga att vissa instrument kopplas mer till flickor 
eller pojkar". Musik gör något med människor och är ofta intimt förknippat med människors 
självuppfattning; musik blir själva navet i identitetskonstruktioner. Under min utbildning på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har många frågor dykt upp – både 
pedagogiska, musikaliska, filosofiska, teoretiska och historiska frågor – allt som pågår uppe i 
huvudet på en studerande och nyfiken människa. Något som ständigt följt med dessa frågor 
och funderingar är tankar kring genus. Hur kommer det sig att musikvärlden ser ut som den 
gör vad gäller genus och könsnormer, när vi i det övriga samhället kommit rätt långt i 
jämställdhet- och jämlikhetsfrågor? Är det bristen på kvinnliga förebilder som skapar denna 
ojämlikhet eller kan det faktiskt vara så att vissa instrument är mer manliga respektive 
kvinnliga? Vad kan jag göra för att skapa en mer jämställd musikvärld och var eller på vilken 
nivå ska jag börja jämlikhetsarbetet? Gemzöe (2010) refererar till Kvinnomaktsutredningen 
som uttryckte det: "Alla är överens om att jämställdhet är bra, jämställdhet ska vi ha. Ändå 
blir det inte så. Varför?" (s. 8) Alla dessa tankar och funderingar är bakgrunden till det 
konstnärliga projektet Jämlik musik?; en musikdramatisk föreställning som framfördes på tre 
högstadieskolor i Stockholm där jag tillsammans med Cassandra Jenner  belyste elever och 1

deras lärare om genusproblematik i musikvärlden.  

1.1.Terminologi  
Innan jag presenterar projektets syfte och uppsatsens disposition vill jag börja med att 
definiera och förklara några begrepp och uttryck som förekommer och används i uppsatsen.  

I arbetet med projektet och i min undersökning har jag använt mig av tankar från det 
sociokulturella perspektivet som bland annat menar att människor aldrig bara är individer utan 
de är individer i sociala sammanhang; individer i olika grupper. Vi är en del av ett samhälle 
och därför uppstår lärande i sociala sammanhang; genom interaktion med andra människor. 
Vissa förklaringar som det sociokulturella perspektivet ger är däremot otillräckliga då 
människor inte bara är delar av en grupp utan unika individer. Även om vi är delar av ett 
socialt sammanhang så har vi alla egna erfarenheter. Vi agerar därför också med utgångspunkt 
i egna kunskaper och det finns alltid människor som skiljer ut sig från gruppen (Aroseus, 
2016).

 Cassandra Jenner är medstudent på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 1
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Inom genusforskningen har det länge förts en debatt om hur begreppen kön och genus ska 
förstås, användas och tillämpas. För att förklara ordet genus väljer jag att utgå från Connells 
(2002) begreppsförklaring; genus handlar om de sociala relationer inom vilka individer och 
grupper agerar. Connell menar att det i många språk finns en trikotomi av tre genus: 
maskulinum, femininum och neutrum, men att det i diskussioner kring genusfrågor i 
samhället brukar bortses från den tredje kategorin och utgå från en dikotomi: 

Med utgångspunkt från en biologisk uppdelning i hanar och honor definierar man då genus som den 
sociala eller psykologiska skillnad som motsvarar denna uppdelning, förstärker den eller orsakas av den. 
Vanligtvis syftar då ´genus´ på den kulturella skillnad mellan kvinnor och män som bottnar i den 
biologiska uppdelningen i hanar och honor. Tanken bygger på dikotomi och kontrast. Män är från Mars, 
kvinnor är från Venus (Connell, 2002, s.19).  

Connell menar också att varaktiga eller vidsträckta mönster inom de sociala relationerna 
bildar vad den sociala teorin kallar strukturer, och i den bemärkelsen måste genus betraktas 
som en social struktur. Inom genusteori används begreppet genusordning (patriarkat) för att 
beskriva de strukturer som skapar skillnad, exempelvis maktobalans, mellan kvinnor och 
män. En genusteori utgår också från antagandet att vi föds med ett kön och formas till ett 
genus och denna process omfattar såväl språkbruk, tankesätt, beteenden, yrkesval och mycket 
mer, som kan tänkas vara maskulint eller feminint kodade (Hultén, 2011).  

Queer theory eller queerteori är ett perspektiv inom internationell könsforskning som uppstod 
i universitetsmiljöer i USA kring 1990. Teorin är ett tänkesätt eller analysmetod som utmanar 
och problematiserar vår förståelse och begreppsanvändning i förhållande till kön och 
sexualitet (Kristiansen, 2014). Ordet heteronormativ är hämtat från queerteori och innebär 
kulturella föreställningar, normer, strukturer och institutioner som upprätthåller 
heterosexualitet som något naturligt och alltomfattande (ibid.) Enligt Källen (2014) verkar 
heteronormen eller den heterosexuella matrisen styra hur vi organiserar genus och hur vi 
framställer oss själva som kategorierna man och kvinna. Begreppet heterosexuell matris är ett 
begrepp lånat av genusforskaren Judith Butler där hon ifrågasätter könsidentitet och 
heterosexualitet som naturgivna egenskaper i relationen mellan kropp, genus, sexualitet och 
begär (Källen, 2014). 

1.2.Syfte  
Projektets övergripande syfte är att belysa högstadieelever och lärare om genusproblematik i 
musikvärlden genom att skapa en musikalisk föreställning med material skrivet av kvinnor 
och med endast kvinnliga musiker på scen. Målet är att arbetet ska resultera i en färdig 
musikdramatisk föreställning som framförs på tre grundskolor i Stockholm där den valda 
musiken och texterna ska ha ett tydligt genusperspektiv. För att uppfylla syftet och 
konkretisera kärnan i projektet uppställer jag följande två punkter: 
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• Genom tal och musik använder vi föreställningen som ett sätt att belysa högstadieelever och 
lärare om genusproblematik i musikvärlden.  

• Föreställningen ger information om kvinnliga låtskrivare, kompositörer och musiker i olika 
genrer som skapar bakgrund för en diskussion.   

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är strukturerad i sex delar. I denna inledande del har undersökningen och projektets 
intresseområde samt några av textens väsentliga begrepp stakats ut, följt av projektets syfte 
och uppsatsens disposition. I nästa del följer en teoretisk bakgrund med litteratur och annan 
forskning kring projektets tre huvudämnen; genus, musik och utbildning. I del tre presenterar 
jag metodval och genomförande av denna, som sedan följs av en resultatdel i det fjärde 
kapitlet. Avslutningsvis kommer en diskussionsdel där egna tankar, funderingar och 
upplevelser lyfts med koppling till litteratur och övrig forskning.  

2. Teoretisk bakgrund 
Denna del inleds med ett teoretiskt perspektiv på genus och en beskrivning av olika 
genusteoretiska ramverk. Därefter beskrivs olika teorier och tankar kring musik och genus 
samt genus ur ett pedagogiskt perspektiv. Kapitlet avrundas med en kort beskrivning av 
retorikens verktyg; retoriska uttrycksmedel var av betydelse för upplägget av föreställningens 
och musikframförandets dramaturgi. 

2.1. Genusteoretiska ramverk 
Det är ofta lätt att observera genusordningen men svårare att förstå den. Det finns numera ett 
antal genusteorier som står i motsättning till varandra och vissa genusrelaterade problem är 
fortfarande mycket svåra att lösa (Connell, 2002). I vardagslivet tar vi genus för givet, vi är på 
många sätt blinda för vissa normer och ser gärna omedelbart om en person är kvinna, man, 
flicka eller pojke. Många av våra dagliga göromål är också uppbyggda kring den distinktionen 
och är så vanliga och välkända att de kan tyckas tillhöra naturens ordning. Det finns också 
många evenemang, som till exempel amerikanska Super Bowl , som inte bara är ett resultat 2

av vår uppfattning om genusskillnaderna, de hjälper också till att skapa och förmedla 
genusskillnader genom att visa upp "perfekta" exempel på maskulinitet och femininitet. Vi 
människor konstruerar oss själva som maskulina eller feminina - vi intar en plats eller 
förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade i genusordningen genom vårt sätt att uppträda i 
det dagliga livet. Connell erbjuder ett samtida perspektiv på genusforskningen och förfäktar 

 Super Bowl är finalmatchen inom USAs nationella liga i amerikansk fotboll. Matchen har under 2

årens lopp blivit den mest sedda TV-sändningen i USA. 
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ett globalt perspektiv på genusfrågor som utgår från att synen på genus är en nyckeldimension 
i vår kultur; våra sociala relationer och vårt privatliv.  

Vi har en lång rad politiska reformer "från daghemsreformen över föräldrarförsäkringen till 
instiftandet av Jämo, kriminaliseringen av sexköp med mera" (Gemzöe, 2010, s.7) som har 
sjösatts helt eller delvis med syftet att angripa kvinnoförtrycket. Gemzöe hänvisar till 
genusordningens inneboende orättvisor och förtryck som har lett till upprepade krav på 
reformer genom historien. Under 1800-talet krävde reformrörelserna bland annat rösträtt för 
kvinnor och gifta kvinnors rätt att äga egendom, och sedan under 1900-talet drevs kampanjer 
för ändrade lagar om fackligt arbete för kvinnor, jämställdhet i arbetslivet, kvinnors rätt till 
sin egen kropp och förebyggande av våldtäkt och kvinnomisshandel (ibid., s.17). Reformer 
som Gemzöe refererar till har varit viktiga för det globala jämställdhetsarbetet genom 
historien och en del av genusforskningens arbete har bestått av att formulera kvinnocentrerade 
frågeställningar och påbörja synliggörande av kvinnor. Forskarna började skriva kvinnors 
historia och genom sina studier kunde de bland annat visa att i alla samhällen är organisering 
kring kön en grundläggande struktur. Genusforskarna började också studera män ur ett 
genusperspektiv och uppmärksammade vidare det tvetydiga i genuskonstruktioner liksom 
relationen mellan olika genuskategorier (Connell, 2002). En del av "genusmysteriet" som 
många forskare brottas med är hur ett mönster som på ytan ser så ser ut att vara så stelt och 
orörligt vid närmare undersökning kan visa sig vara så flytande, komplext och osäkert. 

Arbetsdelningen mellan könen underbyggs av föreställningar om att kvinnor och män har 
olika karaktär och egenskaper; kvinnor antas bland annat vara relationsinriktade, mjuka och 
känslosamma medan män i hög grad antas ha egenskaper som självständiga, logiska och 
målmedvetna. Frankenhaeuser (1993) skriver att flickor och pojkar redan i tidig ålder har 
olika sätt att försöka påverka sina lekkamrater; pojkar ställer oftare direkta krav medan flickor 
är mer indirekta, ger förslag och ställer frågor. Detta synsätt, att se kvinnligt och manligt 
utifrån ett dualistiskt tänkande, är en grundbult i västerländskt tänkande kring genus och om 
vi utgår från motsatsparet man/kvinna ser man hur vår tankevärld ordnas i förhållande till kön 
(Gemzöe, 2010): 

Man  Kvinna 
subjekt objekt 
förnuft  känsla 
aktiv   passiv    
(Egen tolkning av Gemzöe, 2010, s. 83) 

Gemzöe hävdar att de två kontrahenterna i motsatsparet inte är likvärdiga. Den manliga 
hälften värderas högre och egenskaper som vi i dag förknippar med kvinnor respektive män 
passar enligt Gemzöe in i ett genustänkande som "återfinns redan hos de antika filosoferna, 
såsom den grekiske filosofen Aristoteles, har förts vidare till kristendomens teologer, såsom 
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Paulus, och därefter till den moderna filosofin" (ibid., s. 84). I sin doktorsavhandling ser 
Carina Borgström Källen (2014) bland annat på Judith Butlers genusteoretiska forskning och 
menar att i likhet med Connell problematiserar Butler fasta kategoriseringar av män och 
kvinnor samt ifrågasätter antaganden om att det skulle finnas ett naturligt samband mellan 
könsidentitet och biologisk kropp. Begreppet performativitet utgör en hörnsten i Butlers 
genusteoretiska ramverk och har som avsikt att skapa förståelse av genus som ett görande; 
genus som en performativ handling. Källen menar att teorin "genus är performativt" är tänkt 
att synliggöra och problematisera att det vi ser på som ett naturligt kön i själva verket är 
konstruerat genom en upprepad serie av handlingar; genus stiliseras. Distinktionen mellan 
kön och genus kan heller inte upprätthållas och det biologiska könet kan inte förstås som att 
det på något sätt föregår det kulturella könet (Källen, 2014). Manlighet kan tillskrivas en 
individ med kvinnokropp, liksom kvinnlighet kan tillskrivas en manlig kropp. Kön och genus 
är med andra ord ingenting annat än iscensättningar som uppvisas i upprepade handlingar; 
genus är vad vi gör vid specifika tillfällen mer än svaret på frågan om vem eller vilka vi är 
(Ganetz et.al, 2009). 

2.2 Musik och genus 
Heidi Stavrum (2008) hävdar i boken Musikk og kjønn att konsten kan ifrågasätta etablerade 
sanningar och försöka hjälpa oss att se världen och våra liv på nya sätt. Däremot upplever 
Stavrum att något "klingar" fel när vi kollar närmare på musikfältets könsordning och 
upptäcker att traditionella könsrollsmönster redan uppstår i kultur- och grundskola. Stavrum 
ställer sig frågan om inte konsten istället för att ge oss nya perspektiv på förhållanden mellan 
könen bidrar till att befästa stereotyper som redan är djupt förankrade i vår kultur? (ibid). 
Musik är ett meningsskapande språk som har stor betydelse för många människor i vår kultur, 
men musik är också bunden till världsliga, geografiska, sociala och kulturella gränser - 
präglad av globala makthierarkier. Ett tydligt exempel på detta är den hegemoniska position 
som den västerländska konstmusiken intar globalt. Genus skapas och reproduceras i kultur 
och samhälle och därmed även i musiken (Ganetz et.al, 2009). 

2.2.1 Musikhistorisk tillbakablick 
Hur har genusstrukturerna i musiken sett ut historiskt? Inom den musikhistoriska forskningen 
har ganska litet gjorts på detta område, men från 1980-talet och framåt har en del forskning 
gjorts, inte minst i USA. Det som gjorts har framförallt handlat om kvinnor; kvinnoliv och -
verk har lyfts fram och rekonstruerats, och med tiden har det byggts upp en kanon av 
kvinnliga komponister och utövare som delvis har blivit integrerade i den "stora 
musikhistorien" om de manliga aktörerna (Lorentzen & Kvalbein, 2008). Den nyare 
musikhistoriska forskningen visar att det ansågs respektabelt för 1800-talets kvinnor att visa 
upp sina talanger på pianot i salongen och/eller vara åhörare, men att ta steget ut från det 
privata till det offentliga som professionell utövare uppmuntrades inte. "Att lagom begåvat 
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spela klaver och sjunga var något som ökade flickornas värde på äktenskapsmarknaden. En 
för talangfull och bildad kvinna ansågs …. som en ´löjlig uppenbarelse´" (Ganetz et.al, 2009, 
s. 12). Något som också försvårade förekomsten av bland annat kvinnliga kompositörer var 
bristen på professionell musikutbildning och under hela 1800-talet fanns två yrkesvägar 
öppna för kvinnor inom musiklivet: sångerska och musiklärare. Det fanns också 
grundläggande premisser för att en skapande konstnär skulle få inpass i musiklivet; 
utbildning, publikation av verk, att få sina verk framförda samt recensioner (Kvalbein, 2008). 
I alla dessa led har kvinnor historiskt sett bemötts med motstånd, och musikverk som inte blir 
tryckta och distribuerade får heller inte många uppvisningar eller recensioner. Därmed har 
många kvinnors verk blivit förnekade i det offentliga livet och hänvisade till den privata 
sfären. Det är därför värt att se på förhållandet mellan privat och offentlig sfär om man vill 
förstå musikhistorien i ljuset av kön och prestige. Detta fick konsekvenser både för vilken 
plattform kvinnor fick skapa inom samt vilka instrument de fick hantera (ibid, s. 30):    

Privat sfär:  Offentlig sfär: 
Sonater, sånger etc.   Symfonier, opera etc. 
Sång, stråkinstrument, flöjt Ljudstarka blåsinstr., slagverk 
Klaver, gitarr  Dirigentpinnen 

Dagens fördelning av instrument, både i professionella symfoniorkester och i 
utbildningssystemet, är lik de traditionella "mönster" som etablerades långt tillbaka i tid 
(Green, 1997). Traditionellt har könsdistinktionen gått mellan de instrument som framfördes i 
de privata, borgerliga vardagsrummen och de ljudstarka instrumenten som hörde hemma i det 
offentliga rummet. Forskning på kulturskolan (Frostenson, 2003) visar att kvinnliga elever 
oftast väljer sång och/eller piano, medan manliga elever dras mot de mer ljudstarka 
instrumenten som elgitarr, bas och trummor. Dock ser vi en utveckling; från tider då det var 
svårt för kvinnor att vara professionella musiker till i dag då alltfler flickor fyller platserna 
även bakom kontrabas, slagverk, elgitarr och trombon (Kvalbein, 2008).  

2.2.2 Könskodade och genuspräglade val av instrument 
Det finns studier, både av kvalitativ och av kvantitativ karaktär, som försöker undersöka vilka 
faktorer som påverkar de genuspräglade valen av instrument. Resultaten är ofta 
motsägelsefulla; några visar att presentationsmetod och föräldrars inställning har betydelse 
när barn väljer sitt första instrument medan andra visar att kamratpåverkan och ålder spelar en 
ännu större roll (Källen, 2014). I dag vill få människor påstå att det finns väsentligt olika 
fysiska förutsättningar för olika instrument, men idéerna om "tjej- och pojkinstrument" ser ut 
till att vara ett tungt arv som sitter kvar än i dag. Som historien har visat associeras det 
kvinnliga ofta med naturen (kropp och känslor), medan mannen associeras med civilisationen 
(teknologi, intellekt och kontroll). Motsatsparet kan också framställas genom en könsdualism; 
feminin och maskulin: 
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Feminin Maskulin 
Kropp  Teknologi 
Känslor  Intellekt/kontroll/autoritet 
(Egen tolkning av Kvalbein, 2008, s. 31). 

Enligt Ganetz (2009) har instrumenten inom populärmusiken nästan alltid spelats av män; 
sångrösten är det enda instrument som kvinnor traditionellt ansetts ha en särskild fallenhet för. 
Detta hänger samman med att sångarens instrument är kroppen, något som både bekräftar och 
förstärker den traditionella synen på kvinnan som kropp och natur. Detta genomsyrar också 
hela den västerländska kulturen och står i kontrast till bilden av män som de som kontrollerar 
naturen via teknologin, vilket också bekräftas av Green (1997): "The higher the level of 
technology involved in women´s instrumental performance, the more interruptive that 
performance is to patriarchal constructions of femininity" (s. 75). Inom den klassiska sfären 
har detta för det mesta handlat om instrumentens storlek och volym, samt frågan om 
instrumentet kan spelas med en "prydlig hållning" eller inte. Inom populär- och rockmusiken  
har högteknologiska, elektriska, högljudda instrument samt tillhörande "förstärknings-
utrustning" blivit norm för fram- och utförandet (ibid). Ganetz (2009) refererar till 
musiksociologen Mavis Bayton som hävdar att ett bra framförande på en elektrisk gitarr är det 
samma som en bra performance av maskulinitet. Green (1997) beskriver också hur 
instrumentalister som är kvinnor inte enbart förstås som musiker utan "kvinnliga musiker" 
något Selander (2012) upplever som en problematisk definition i sig. Normen är manlig - då 
är man musiker. Som kvinna avviker man från normen och är därmed en "kvinnlig musiker". 
Begrepp som "tjejgrupp", "kvinnlig trummis" och "damfotboll" är alla särskiljande och 
används fortfarande i det moderna samhället. Benämningarna understryker bilden på mannen 
som en sociokulturell norm; kvinnor bryter det normativt kvinnliga och rör sig in på männens 
domän (Green, 1997; Selander, 2012). Konsekvensen av detta visar sig enligt Ganetz (2009) 
genom att män har större spelutrymme. I ett scenframträdande kan en man (till en viss gräns) 
leka med femininet så länge det framgår att han är man; maskulinitet är fortfarande 
hegemoniskt genom sin förmåga att innesluta vissa aspekter av femininitet. En kvinnas gräns 
för lek med maskulinitet är mycket snävare.    

2.2.3 Komposition - Den maskulina hjärnan  
Även i dag råder det relativt stor enighet om att komposition, teknologi och ljudproduktion 
kan ses som en symbolisk markör för normativ maskulinitet. Green (1997) talar om den 
maskulina rekapitulationen  av musik (the masculine delineation of music) som artikuleras 3

genom två kanaler; den cerebrala kontrollen över kunskap och teknik som är implicit när det 
kommer till komposition och innehåller maskulina konnotationer. Den andra kanalen är 
historiskt företräde; vi tänker oss att det mesta av all musik vi känner till är komponerat eller 

 Delineation betyder en exakt eller levande rekapitulation av något annat. I detta sammanhang är 3

rekapitulation det närmsta jag kommer en översättning av ordet (Vocabulary, 2016).
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improviserat av män. Green menar att rekapitulationen har påverkat musikhistorien samt 
influerat öronen till musiklyssnare (och musiker) helt fram till i dag. Musik av kvinnliga 
tonsättare har mätts i termer av dess kvinnlighet och ställts emot en manlighet som enligt 
Green är osynlig, underförstådd och allestädes närvarande, något som också är orsaken till 
kvinnors minimala utrymme inom komposition. Musik tecknar inte bara en bild på den 
maskulina hjärnan, men skapar uppfattningen av den manliga kompositören. När män lyssnar 
på musik hör de en reflektion av sig själva. För kvinnor är den resonansen mycket mer 
komplex, blockerad och svår. Green uttrycker också att den kvinnliga jazzimprovisatören inte 
får vara en del av den osynliga konstruktionen av det cerebrala geniet i och med att hon inte 
bara komponerar men uppträder; hon använder inte bara hjärnan men "displays her body". 
Detta ser vi också i den teknologiska, innovativa, experimentella progressiva rocken eller 
rock-deriverad musik som är lika manligt associerad med komposition som vilken som helst 
Beethoven-symfoni (Green, 1997). Trots detta menar Green att antalet kvinnor involverad i 
populärmusikens kompositioner och arrangemang har ändrats och kvinnor finns numera med 
på alla nivåer och områden . Selander (2012) skriver dock att det fortfarande är en lång väg 4

att gå; på orkestrarnas generalprogram i Sverige juni 2008 var tio av de 823 verk som 
spelades av kvinnor något som utgör 98,8 procent män. Däremot hade antalet kvinnliga 
kompositörer i den orkesterräkning som gjordes 2010 ökat till 8,4 procent, vilket var betydligt 
mer än 1,2 procent året innan (Selander, 2012).  

2.2.4 Genrepraktiker 
Genrepraktiker uppvisar stora skillnader sinsemellan hur de konstruerar, gestaltar och 
reproducerar kön i relation till musikalisk handling; genus samspelar med de rent klingande 
kännetecknen för en genrepraktik men också med villkoren för det som klingar (Källen, 
2014). I inledningen av boken Rundgång (2009) skriver de fyra forskarna att villkoren och 
utmaningarna skiljer sig åt mellan olika finkulturella och populärkulturella genrer som 
exempelvis klassisk musik, jazz, folk, hiphop, techno och schlager. Gränserna flyttar sig 
ständigt och tenderar att knytas till statushierarkier som ofta förknippas med polariserade 
grupptillhörigheter, som genus, etnicitet eller klass (Ganetz et. al, 2009). Enligt Stavrum 
(2008) pekas det från forskningshåll på att kvinnor, både historiskt och i dag, har varit i 
minoritet inom rock  och pop , inte minst i Sverige och Norge. Inom populärmusiken finns 5 6

flera genus-märkta musikgenrer där exempelvis autenticitet i technon är knuten till 
musikaliska element och aspekter som nördighet, tunga basgånger och hårda "beats" som igen 

 Kända kvinnliga tonsättare: Hildegard von Bingen (1098–1179), Louise Farrenc (1804–1875), 4

Elfrida Andrée (1841–1929), Amy Beach (1867–1944) och Karin Rehnqvist (1957–).

 Kända kvinnliga rockmusiker/band: Sister Rosetta Tharpe (1915–1973), Patti Smith (1946–), The 5

Runaways (70-talet) och Suzi Quatro (1950–). Kolla också "riot grrrl"-rörelsen i USA på 80-talet.

 Kända kvinnor inom pop och singer-songwriter: Carole King (1942–), Joni Mitchell (1943–), Ane 6

Brun (1976–), Ana Diaz (1977–) och Sara Bareilles (1979–).
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förknippas med maskulinitet (Stavrum, 2008). Denna sammankoppling - autenticitet och 
maskulinitet - tycks fortplanta sig genom populärmusikhistorien decennium efter decennium 
och är inte begränsad av vare sig tid, rum eller genre. Det verkar också vara vilket instrument 
som dominerar respektive genre som bestämmer vilken genre som anses manlig eller kvinnlig 
(Ganetz et.al , 2009). Forskare har lanserat flera förklaringar på varför bland annat jazz är en 
mansdominerad arena. Stavrum (2008) beskriver vad den amerikanska jazzhistorikern Linda 
Dahl säger om jazzarenan; miljön är mansdominerad i sig. Dahl hävdar att boknings-agenter, 
ägare av jazzklubbar samt journalister och kritiker ofta är män, något som också minimerar 
tillgängliga förebilder för kvinnor inom området. Dahl menar också att det finns speciella 
"maskulina kvaliteter" som måste till för att bli en duktig jazzmusiker. Samtidigt kan man dra 
paralleller till forskning på rock där myten om rockbandet som ett "mansuniversum" sägs vara 
ett centralt led i "konstruerande" av rock som maskulin praxis - en "hegemonis maskulina 
diskurs" - som gör det svårare att hitta tillgängliga positioner för kvinnliga utövare. Denna 
heteronormativitet hittar man i jazzfältets sociala ordning, speciellt när det kommer till 
uppvärderande av maskulina ideal och föreställningar (Lorentzen & Kvalbein, 2008). 

Enligt Stavrum (2008) har den traditionella manliga rollen inom folkmusik varit 
"spelemannen", medan den traditionella kvinnliga rollen varit sångaren, något som motsvarar 
mönstret vi ser inom jazz och rock. Som det pekats på i diskussioner kring jazz - och 7

rockhistorien, har också folkmusiken haft flera kvinnliga utövare  inom de flesta positioner, 8

men dessa har inte blivit inkluderade i historieskrivningen i samma utsträckning som sina 
manliga kollegor. Trots detta verkar det vara lättare för kvinnor inom folkmusiken att inta 
fiolpositionen än vad till exempel elgitarr-rollen är för kvinnor i jazz eller rock (Stavrum, 
2008). Selander (2012) refererar till Maria Larssons uppsats Quinfolken äro spelmän: 
genusaspekter på kvinnliga spelmän och skriver att i dag är folkmusiken till stor del en 
scenisk, visuell musik vilket innebär att de kvinnliga spelmännen ("spelkvinnor") hamnar i 
samma situation som sina medsystrar inom populärmusiken. Larsson menar att den sceniska 
framställningen gör att spelkvinnor blir föremål för den normativa "manliga blicken" och 
deras kroppar blir mer intressant än deras musik, trots att kvinnors möjligheter till att bli 
spelmän ökat på flera sätt - till exempel inom utbildning (Selander, 2012). I sin uppsats 
Manliga och kvinnliga förebilder – spelar det någon roll? uttrycker också Andersson (2014) 
att "på samma sätt som bilden av en jazzmusiker stundtals fortfarande verkar vara en gammal 
afro-amerikansk man från New Orleans, tycks sinnebilden av en fiolspelman fortfarande vara 
en gubbe med knätofsar, bördig från Dalarna" (s.11). Andersson lyfter också Källéns tankar 
om kvinnors musikaliska personliga uttryck; att detta uttryck oavsiktligt och många gånger 

 Kända kvinnliga jazzmusiker: Valida Snow (1904–1956), Mary Lou Williams (1910–1981), Mary 7

Osborne  (1921–1992), Monica Dominique (1940–) och Radka Toneff  (1952–1982).

 Kända kvinnliga folkmusiker: Barbara Elisabeth Olsson "Babba-Lisa” (1833–1913), Nelly Östlund 8

(1920–2015) och Lena Charlotte Willemark (1960–).
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olyckligt förväntas gestalta och representera femininitet. Detta gäller speciellt inom genrer 
som jazz och folkmusik där kvinnliga instrumentalister kan anses vara relativt nyanlända och 
en ”kvinnlig” kvalitet förväntas ofta dyka upp i det personliga uttrycket (ibid.). Denna 
problematik - att kvinnliga musiker förväntas uttrycka sig "annorlunda" - lyfts också i Musik 
och Genus där Karin Bengmark uttrycker att hon hört talas om att det finns en norm inom 
jazzmusiken där män "skriker och spelar snabbt medan kvinnor ska vara lyhörda och 
känsliga" (Olofsson, 2012, s. 43). Bengmark upplever att även män kan få vara lyhörda, men 
att man inte förväntar sig att kvinnor ska skrika och spela snabbt. 

Selander (2012) försöker osökt lyfta fram vikten av kvinnliga förebilder: "Vi behöver alla, 
män och kvinnor, personer vi kan identifiera oss med, speciellt när vi är unga och sökande. 
Man tänker "kan hon så kan jag"" (s. 191). När barn väljer instrument påverkas detta 
ytterligare genom de musikaliska förebilder barnen har på de olika instrumenten och 
förebilder har även betydelse för personens motivation, något Selander lyfter fram genom 
intervju med kompositionsstudent Maria Horn. Horn beskriver sitt första möte med 
elektronikaduon Midaircondo som kom till att spela en viktig roll för att hon fortsatte 
musicera; "jag själv kunde identifiera mig med att hålla på med elektronisk musik. Förebilder 
kan verkligen vara avgörande" (ibid., s. 191).  

2.3 Genus och musikutbildning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) beskrivs 
musikämnets övergripande syfte där eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. De ska skapa, gestalta och 
kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, samt analysera och samtala om musikens 
uttryck i olika sammanhang (Skolverket, 2011a). Under rubriken Musikens sammanhang och 
funktioner markeras också centralt innehåll för årskurs 7-9: "Ljudets och musikens fysiska, 
tanke och känslomässiga påverkan på människan [sic]", samt "musikens funktion för att 
markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön" (ibid., 
s. 152). Under samma rubrik står det att elever ska ta del av konstmusik, folkmusik och 
populärmusik från olika epoker samt framväxten av olika genrer och betydelsefulla tonsättare, 
låtskrivare och musikaliska verk. 
  
Enligt Green (1997) kan klassrummet och skolan ses som en mikrokosmisk version av 
samhället. "… containing a variety of musical practices wherein the discourse on music and 
musical meanings themselves are reproduced in combination with the formation of personal 
identity in terms of gender" (s. 166). Green relaterar också de tidigare nämnda resonemangen 
till upplägget av musikämnet och läroplaner och menar att det är en cirkulär relation mellan 
reproduktionen av "historiska grupperingar" (klass, etnicitet eller genus) på den samhälleliga 
nivån och "identitetsformandet" på den individuella nivån. Den ena matar och hjälper forma 
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den andra. Skolverkets (2015) senaste attitydundersökning visar tydliga könsskillnader när det 
kommer till stress och engagemang i skolarbetet; flickor uppger i större utsträckning än 
pojkar ett engagemang i skolarbetet och är samtidigt den elevgrupp som uppger en betydligt 
högre stress jämfört med attitydundersökningen 2012. Det är främst läxor, prov, betyg och 
egna krav som ger upphov till denna stress (ibid., s. 11). I den svenska grundskolans läroplan 
beskrivs också grundskolans värdegrund och uppdrag:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011b, s. 8) 

2.4 Att belysa genusteori med retoriska verktyg 
I framförandet av vår föreställning skulle vi förutom att spela musik för högstadieelever även 
kommunicera genusteori och genusproblematik i musikvärlden. Retoriska uttrycksmedel var 
därför av betydelse för upplägget av musikframförandet och i boken Konsten att informera 
och övertyga beskrivs tre centrala begrepp inom den klassiska retoriken - logos, ethos och 
pathos - argumentationen, den talandes personliga stämpel och förmågan att väcka känslor 
och beröra (Englund & Selander, 1994). Ordet retorik kommer från grekiska och betyder 
"talandets konst" och flera kända filosofer, däribland Aristoteles, har tagit upp retorik i sin 
skola och menar en talare alltid måste stödja sig på olika typer argument eller bevis för sina 
teser. I sin berömda lärobok Retoriken grundlade han också psykologin som en 
hjälpvetenskap till retoriken och hävdade att en talare måste äga en djup kunskap om de 
känslor som styr människors tänkande och handlande (ibid.). Kurt Johannesson (1994) skriver 
om arvet efter den romerska retorikern Quintilianus som menade att retoriken var väsentligen 
en konst att förbereda tal. Detta arbetet innehöll fem faser vilket ofta benämns som retorikens 
fem delar (Johannesson, 1994). Johannesson skriver att först behöver man analysera sitt ämne 
för därefter att finna eller uppfinna de argument som är bäst ägnade att övertyga en viss 
publik i frågan (på latin: inventio). Därefter utformas texten med bakgrund i dessa argument 
(dispositio) så att åhörarna steg för steg leds till en viss övertygelse. Man måste också 
använda det språk som uttrycker tankegången så klart som möjlig; ett fängslande, behagande 
och rörande språk (elocutio). I debatter måste talaren också vara beredd att improvisera och 
man utvecklar därför en sofistikerad minneskonst (memoria). Slutligen måste talaren tillmäta 
framförandet (actio) stor vikt och därför studera noga hur rösten, kroppsspråket, kläderna och 
alla yttre detaljer utformas för att understryka talets innehåll och åhörarnas tankar och känslor 
(ibid.). 
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3. Metod och tillvägagångssätt 
För att tydliggöra projektets olika metoder har jag valt att dela in dessa i tre delar; förstudie, 
huvudstudie och dokumentation, analys och transkribering. Med förstudie menas förarbetet 
och de metoder som användes innan huvudstudien genomfördes. Huvudstudien är själva 
föreställningen samt samtal, diskussioner och intervju med elever efter föreställningen. Den 
sista delen beskriver de metoder jag använt för att transkribera intervjuerna och mötet med 
publiken.  

3.1 Förstudie  
Förarbetet har bestått av fem olika moment: 

• Sök av musikaliskt material.  
• Kontakt med högstadieskolor 
• Hitta musiker och repetera materialet  
• Teoretisk fördjupning i ämnet  
• Planering av föreställningens innehåll  

I arbetet med att hitta och söka efter musikaliskt material har jag använt mig av olika 
sökvägar, såväl litteratur som nätresurser. Jag sökte efter kvinnliga artister och komponister 
med fokus på olika genrer, kända och mindre kända namn, svensk och icke-svensk, 
producenter, instrumentkännedom och liknande. Med syftet att undersöka om endast kvinnor 
hade skrivit musiken dök jag ner i olika artister och musikers bakgrundshistoria, intervjuer, 
recensioner samt undersökte grundligt deras album och skivbolag. Om kriterierna fanns med 
kunde jag välja fritt fram vilken artist och sång som var mest musikaliskt tilltalande att ha 
med i föreställningen.  

Kontakten med skolor skedde genom mail-korrespondens med ämneslärare i musik. Vi 
kontaktade först skolorna med en presentation av själva projektet samt vilken målgrupp vi 
ville nå ut till; årskurs 7-9. Efter den första kontakten började vi arbetet med att hitta 
speldatum och hade dialog med ämneslärare kring utrustning, spellokal och så vidare. I 
arbetet med att hitta musiker utgick vi från den planerade instrumentsättningen i ensemblen 
och kontaktade fyra kvinnliga musiker från lärarprogrammet på Musikhögskolan. Samtliga 
studenter tackade ja och vi genomförde i allt fyra repetitioner innan själva föreställningen, där 
vi bland annat pratade om det valda materialet (musiken) och ämnet genus. Jag valde också 
teoretisk fördjupning i ämnet som metod. Utan denna fördjupning skulle det blivit svårt att 
belysa genus på ett grundläggande, omfattande och korrekt sätt.  
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I planering av föreställningens innehåll har jag tagit hjälp av retorikböcker för att organisera 
och skapa en röd tråd i föreställningens mellansnack. Jag använde de tre centrala, retoriska 
begreppen ethos, logos och pathos i arbetet med min argumentation kring genus, för att skapa 
och få en personlig stämpel på mellansnacket samt försöka väcka känslor, intresse, entusiasm 
och motivation hos högstadieeleverna. Målet var att använda retorikens uttrycksmedel för att 
belysa och upplysa elever och deras lärare om genusteori och -historia i hopp om att skapa 
någon form av förändring och nytänkande.  
  

3.2 Huvudstudie 
Föreliggande studie genomfördes på tre olika högstadieskolor i Stockholm; Kulturama 
Hammarby Sjöstad, Kulturama Sundbyberg och Vasa Real. 

3.2.1 Föreställningen Jämlik Musik? 
Urvalet av musikalisk kontext för projektet gjordes efter vissa kriterier. Vi ville möta en 
publik som har bakgrund i musikaliska sammanhang samt beaktade ramfaktorer som 
exempelvis behöriga musiklärare, ändamålsenliga lokaler med utrustning och instrument av 
god kvalitet. Sannolikheten för att hitta dessa faktorer var god på högstadieskolor med 
musikinriktning. Att välja högstadiet som målgrupp gjordes också med bakgrund i de 
förändringar som händer med elever under högstadieåren. Denna målgrupp befinner sig i en 
värld av olika val, tankar och stora filosofiska funderingar som bl.a. framtids- och 
gymnasieval, instrumentval, ett identitets-, köns- och genussökande; faktorer som alla är av 
intresse för projektets undersökning och ändamål. För att belysa genus i musikvärlden utgick 
vi från tre faktorer; bara använda kvinnliga musiker i föreställningen, att framföra och lyfta 
fram musik skriven och komponerad enbart av kvinnliga musiker/artister  samt belysa och 9

kommunicera genusteori och -historia med hjälp av retoriska uttrycksmedel i mellansnacket. 
Jag och Cassandra delade upp mellansnacket oss emellan och belyste moment som: 
könskodade och status-märkta instrumentgrupper, kvinnliga producenter, kompositörer och 
låtskrivare, musikhistoria, musikutbildning i Sverige, vår egen musikaliska resa samt genus-
märkta genrer. Alla föreställningarna dokumenterades med filmkamera.  

3.2.2 Kvalitativ intervju med högstadieelever  
Efter föreställningen samlade vi elever och deras lärare till ett kort intervju, och samtliga 
intervjuer dokumenterades med inspelningsfunktion i mobilen. I kvalitativ forskning finns det 
en betoning av det generella när det gäller formuleringen av de inledande frågeställningarna 
samt en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2008).  
Med bakgrund i detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer och anpassade frågornas följd 
efter hur samtalet flöt på samt följde upp intressanta spår med följdfrågor:  

 Låtordning och de artister vi lyfte fram finns i Bilag 1.9
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• Är detta ett ämne ni har pratat om förut (t.ex. med lärare och/eller klasskamrater/vänner)? 
• Var det något i föreställningen vi tog upp, som ni inte har tänkt på förut? I så fall vad? 
• Var det något ni saknade med/i föreställningen som berör det här ämnet? 
• Har ni ett huvudinstrument? Om ja, hur kom det sig att du valde att spela detta 

instrumentet? 
• Hur många spelar gitarr, trummor, bas, piano eller sjunger? 
• Skulle ni säga att vissa instrument kopplas mer till flickor eller pojkar? 
• Upplever ni att alla har samma möjligheter när det kommer till val av instrument? Om ja, på 

vilket sätt? 
• Tycker ni att något/några instrument har högre värde än andra? Om ja, vilka? 

3.3 Dokumentation, analys och transkribering 
Analysarbetet gick ut på att lyssna på och transkribera de inspelade intervjuerna för att lista ut 
det utmärkande och centrala i elevernas svar på våra frågor. Vi dokumenterade också alla 
föreställningarna genom att filma dessa med filmkamera. Detta gav möjligheten att analysera 
mellansnacket, åhörarnas reaktioner samt föreställningens helhet i efterhand. 

4. Resultat 
I denna del redovisas projektets resultat utifrån två separata avsnitt; förstudie (förarbetet) och 
huvudstudie (föreställning och intervju med elever och lärare). I redovisningen av 
huvudstudiens resultat har jag valt att med utgångspunkt i intervjuerna lyfta fram situationer 
som i relation till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter framstår som väsentliga och 
relevanta. Jag kommer därför inte göra egna avsnitt utan lyfta fram resultat från alla 
föreställningar i samma text – observerad data ses som en gemensam informationskälla. 

4.1 Förstudie 
Som redan beskrivits i metoddelen gick förstudien ut på att samla in teori och faktakunskaper, 
söka musikaliskt material, ta kontakt med skolor och kvinnliga musiker samt planera 
föreställningens innehåll och mellansnack. Inom alla moment förutom den teoretiska 
fördjupningen upplevde jag vissa svårigheter; den genusteoretiska och musikhistoriska 
forskningen är ganska omfattande och jag upplevde därför inga problem med att hitta 
bakgrundsfakta och teoretiska utgångspunkter. Jag upplevde heller inga stora problem i 
kontakten med högstadieskolorna. I stället lärde jag mig hur mycket administrativt arbete som 
behövs när man själv ansvarar för en föreställning. Vi kontaktade fyra skolor och ville spela 
på minst tre. Då vi fick kontakt med tre av skolorna gjorde det inget att den fjärde skolan 
aldrig svarade - vi uppnådde oavsett tillräckligt med speltillfällen. Processen att hitta 
musikaliskt material med bl.a. fokus på olika genrer blev på många sätt som förväntat; vissa 
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genrer är mer mansdominerade och tillgången till kvinnliga låtskrivare och musiker är inte 
lika självklar. Inom genrer som country, rock, punk, jazz och klassisk musik var det svårare 
att hitta material skriven och komponerad av kvinnor jämfört med genrerna pop, singer-
songwriter och soul. I detta förstånd uppnådde vi inte syftet med att hitta ett brett musikaliskt 
material i alla genrer. Föreställningen innehöll däremot genrerna jazz, klassiskt, musikal, 
blues (bluesrock), soul och pop/singer-songwriter, något jag anser vara en tillräcklig varierad 
genre-representation.  

Arbetet med att hitta kvinnliga musiker var heller inte självklar; den kvinnliga 
representationen av "kompmusiker" är särdeles låg på KMH. Varken jag eller Cassandra 
kände till någon kvinnlig gitarrist eller basist och vi behövde därför prata med medstudenter 
och lärare för att få en översikt över vad som finns på och/eller utanför skolan. Processen 
började med att jag kontaktade den enda kvinnliga trummisen jag visste om på 
lärarprogrammet och som tur var satt hon bredvid en kvinnlig gitarrist (som huvudsakligen 
studerar till musik- och mediapedagog). När jag berättade om projektet för trumslagaren blev 
också gitarristen intresserad av projektet och kunde tänka sig vara med. Trumslagaren 
upplyste mig samtidigt om att det hade börjat en kvinnlig basist i årskurs ett på 
lärarprogrammet. Jag kontaktade henne och hon ville vara med. Förutom dessa tre musiker 
frågade jag och Cassandra en pianist i vår klass och således uppnådde vi ett "fullmannaband".  

När vi hade hittat musiker, låtmaterial och uppnått kontakt med högstadieskolor började vi 
arbeta med mellansnacket som på många sätt var den bärande, röda tråden i vårt belysande av 
genusproblematik i musikvärlden. Först analyserade vi ämnet (retorikens inventio), och 
bestämde sedan vilka moment vi ville ha med; vi skapade en dispositio. Vi bestämde att vi 
kort ville presentera projektet samt prata om könskodade, statusmärkta instrument, olika 
(mansdominerade) genrer, vår egen resa, kvinnor och mäns framställning i media samt musik- 
och genushistoria. Vi ville också presentera de kvinnliga tonsättarna som vi lyfte fram samt 
kommunicera med publiken och undersöka hur mycket kunskap de har kring genus och 
musik. I detta arbetet diskuterade vi bland annat vilket språk som når ut till högstadieelever på 
bästa möjliga sätt; hur mycket kan de om genus - vad borde vi ta med och vad måste 
uteslutas? Slutligen tillmätte vi framförandet stor vikt och pratade noga om hur rösten, 
kroppsspråket, våra kläder och yttre detaljer skulle utformas.   

4.2 Huvudstudie 
4.2.1 Föreställningen Jämlik Musik? 
Ett intressant resultat från själva föreställningen var hur vissa elever gav oss full 
uppmärksamhet medan andra kollade ner i backen och var varken deltagande under 
sångframförandet eller mellansnacket. Jag upplevde också att det var flera killar än tjejer som 
inte gav oss uppmärksamhet. Trots denna observation verkade största delen av eleverna lyssna 

!15



och delta på de frågor vi ställde under föreställningen. I Cassandras första mellansnack ställde 
hon bland annat frågan "vet ni om några kvinnliga producenter"? På två av tre skolor hade 
eleverna inget svar, men på den ena skolan gav eleverna svar som Sia, Robyn och Laleh, 
något som överraskade mig positivt. Cassandra sjöng också ett klassiskt stycke av Amy 
Beach, och detta förvånade elever på samtliga skolor. Under första föreställningen började 
även några killar skratta under den klassiska sången. På alla tre skolor visste eleverna något 
om de olika kvinnliga artister och tonsättare vi lyfte fram. Vi upplevde också att en elev 
började gråta under sången Both Sides Now något som bekräftade musikens berörande kraft. 
Innan varje låt hade vi ett mellansnack förberett och man kunde se elevernas förväntan och 
spänning kring vilken artist som kom till att spelas. Hade eleverna hört om artisten och/eller 
låten gav de en bekräftelse på detta genom att sjunga med eller genom att "jubla" i det artisten 
och låten presenterades. Det hände inget anmärkningsvärt under någon av föreställningarna 
och jag upplever att vi uppnådde syftet både när det kommer till belysande av genus och att 
lyfta fram kvinnliga låtskrivare, musiker och producenter.  

4.2.2 Kvalitativa intervjuer och elevers reflektioner 
Det handlar i huvudsak om innehållsliga aspekter av vad som sägs när man analyserar 
material från samtal med elever och deras lärare. Denna analys färgas av min förförståelse av 
och kunskaper om genus. I följande resultatdel kommer endast vissa delar av intervjuerna 
lyftas fram - delar jag ser som relevanta för uppsatsens syfte och undersökning. Uppsatsens 
begränsningar gällande längd är också en medverkande faktor. Detta gäller också elevernas 
citat; de är nästintill ordagrant dikterade med små justeringar för att underlätta förståelsen.   

En observation under alla intervjuer var att båda kön deltog och svarade i stor utsträckning, 
men att det endast var vissa elever som svarade. Man vet därför inte om svaren var 
representativa för hela klassen, vilket är ett problem med intervju som metod (för en större 
grupp). Trots detta verkade majoriteten av klasserna svara på ja- och nej-frågor, något som 
gav en pekpinne på om eleverna var samstämmiga. Detta var bland annat gällande i frågan 
"Är detta ett ämne ni har pratat om förut (t.ex med lärare och/eller klasskamrater/vänner)?". 
Här svarade eleverna på samtliga skolor ett tvetydigt "Njaa". En elev fördjupade med svaret: 
"Inte inom musiken, så mycket. Men i övrigt ja, med kompisar och så.. och i ämnen som SO. 
Men inte i musiken". Detta svarade enstaka elever på alla skolorna; att de pratar om genus i 
samhällsvetenskapliga skolämnen och med kompisar men inte i ämnet musik. På frågan "Tog 
vi upp något i föreställningen ni inte har tänkt på förut" tyckte samtliga elever att det var lite 
pinsamt att de inte hade större kunskaper om kvinnliga tonsättare eller producenter. En elev 
uttryckte "Jag har inte tänkt på att jag inte kan några kvinnliga producenter eller låtskrivare. 
Det var nästan lite pinsamt när det blev tyst och ingen svarade, det känns ju egentligen 
självklart. Det här är ju något man borde kunna. Sen ser vi nu att det inte är så självklart - de 
uppmärksammas faktiskt inte på samma sätt.". En annan elev uttryckte "Att man inte brukar 
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ge lika mycket cred till kvinnliga producenter, som manliga". Underrepresentationen av 
kvinnliga tonsättare och producenter var därmed något eleverna inte hade funderat så mycket 
över. De tog också upp "könskodade instrument" och "kvinnors framställning i media" som 
punkter de inte hade tänkt på förut. Flera elever uttryckte också att vi berörde med vårt snack 
kring "våga testa nya saker" samt "allt måste inte vara perfekt hela tiden". I frågan om det var 
något de "… saknade med/i föreställningen som berör det här ämnet?" svarade en elev att vi 
hade kunnat nämna "rrriot-girl"-rörelsen på 80-talet. En annan elev saknade representation av 
rockmusik i vårt material och upplyste oss om bandet The Runaways. Detta visar att (vissa) 
elever har kunskaper om kvinnor i mer mansdominerade genrer som rock och punk. 

Ett intressant samtalsämne och resultat var köns- och statusmärkta instrument. Vi frågade 
"Hur många spelar ett instrument?" och de flesta elever räckte upp handen, något som troligen 
beror på att vi besökte skolor med musikinriktning. I frågan om hur många som spelar 
trummor räckte nästan alla upp handen på Kulturama Hammarby Sjöstad. Cassandra uttryckte 
då "Det är en ganska bra blandning här – är ni bra på att cirkulera runt så att ni spelar allt?" 
En kvinnlig elev svarade spontant: "vi försöker i alla fall" och hennes medstudent fördjupade 
svaret med "ja, om inte får vi inte A…". Det dessa elever försökte uttrycka var att de 
cirkulerar runt på instrumenten i exempelvis ensemble och om de inte spelar på alla 
instrument kan det påverka deras strävan efter toppbetyg. I frågan "upplever ni att alla har 
samma möjligheter när det kommer till val av instrument?" uttryckte en kvinnlig elev "Jo, fast 
det handlar egentligen mer om att man är duktig på någon ting. Mer än att det handlar om 
genus. Alltså jag är t.ex. duktig på piano, så därför vill folk ha mig på piano. Ja, där man har 
störst nyttja, på något sätt. Och jag är inte duktig på trummor, så därför vill folk liksom inte 
att jag spelar det". Då kommenterade gitarristen i vårt band "Men någon gång blir man väl 
duktig?". Eleven blev då tyst och fick ett fundersamt uttryck i ansiktet och en annan elev 
svarade "Jag upplever att alla har samma möjligheter, men det ni sa om förebilder och så – att 
man har någon att gå efter – det är snarare så att det är svårare att hitta förebilder för tjejer på 
vissa instrument. Och då kanske man inte tänker att man börjar på det liksom. Det känns mer 
som att det är så att tjejer har lite svårare för att komma på att de också kan spela trummor 
eller bas och så vidare. Men möjligheten finns egentligen".  

På frågan om eleverna "tycker någon/några instrument har högre värde än andra" svarade en 
elev "Börjar man spela hårdrock är gitarren jättetydlig. Är det jazz, så är kanske basen viktig. 
Ja, det är väl typ genreberoende?". En annan elev uttryckte "Jag tänker lite på typ dragspel, 
man får inte lust att spela det" något jag replikerade med "Tycker du det har ett annat värde än 
andra instrument?". Då svarade eleven direkt "Nej, jag kom bara på det just nu. Det är lite 
sådär gubbigt liksom – man sitter runt en sommarstång och spelar dragspel". Jag 
kommenterade därför med en till fråga "Kopplar du dragspel mer till gubbar då menar du?". 
Eleven svarade "Njaa.. Kanske?". 
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På frågan om de upplever att " instrument kopplas mer till flickor eller pojkar?" svarade en 
elev "Gitarr är det mer killar som väljer - gitarr och trummor. De flesta tjejer spelar typ gitarr,  
men ´spela-spela´ gör man kanske inte. Jag vill nog säga att flera killar verkligen spelar 
gitarr". Något Cassandra replikerade med "Vad tror ni det beror på?". Eleven tänkte sig lite för 
och svarade "Jo, men det är väl den här historien, som ni sa?". En elev uttryckte också att 
"Om man tittar på olika instrument som är kända och människor som är kända för att de är bra 
på sitt instrument, så ser man ju nästan bara killar. Och det är ganska tråkigt". En kvinnlig 
elev uttryckte då spontant "Jag och pappa satt och lyssnade på radion och så kom en sådär 
väldigt svår låt som det var trummor i. Sen tänkte jag på det hela dagen och när jag så gick 
och la mig frågade jag pappa om han någonsin tror jag kommer kunna spela sådär. Han 
svarade nej, så då tänkte jag - nu ska jag motbevisa honom - och sen övade jag på den och sen 
fastnade det och efteråt bara fortsatte jag. Och jag spelar fortfarande trummor idag". En 
medstudent kommenterade då "Jag har typ aldrig hört om någon annan tjej som spelar 
trummor förutom Tuva här i klassen". 

4.3 Sammanfattning 
Det självständiga arbetet resulterade i en färdig musikdramatisk föreställning med material 
skrivet av kvinnor och med endast kvinnliga musiker på scen. Genom ett genusmedvetet 
musikaliskt material och mellansnack där vi bl.a. lyfte fram genusteori, egna erfarenheter 
samt kvinnor och mäns framställning i media, lyckades vi belysa högstadieelever och deras 
lärare om genusproblematik i musikvärlden. Kognitiva intervjuer med elever gav resultatet att 
det inte pratas så mycket om genus i musikämnet, men att eleverna är medvetna om 
problematiken och pratar genus med vänner och klasskamrater i och utanför skolan. 
Högstadieeleverna upplever att de har svagare kunskaper om kvinnliga tonsättare och 
producenter respektive manliga, något de tror beror på musikhistorien och bristen på 
musikaliska förebilder. Eleverna upplever också att alla har samma möjligheter när det 
kommer till val av instrument men att det samtidigt finns köns- och statusmärkta instrument. 
Trots detta verkar könsdistinktionen avta och bli mindre anmärkningsvärd som ett resultat av 
nya läroplanen där elever måste spela olika instrument för att uppnå godkänd betyg. 
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5. Diskussion 
I resultatdelen framförde och beskrev jag de olika resultaten vi analyserat, observerat och 
kommit fram till. Den följande delen diskuterar dessa resultat med utgångspunkt i uppsatsens 
syfte och teoretiska utgångspunkter samt i relation till tidigare forskning. Jag börjar med att 
problematisera vilka konsekvenser rådande genusordning får för musikutbildning samt hur 
nya läroplanen kan påverka denna ordning. Därefter tar jag upp vad som varit utmärkande i 
samtal med elever och lärare, diskuterar den traditionella könsdistinktionen samt språkets och 
förebilders betydelse för upprätthållanden av denna. Jag lyfter också musikhistoriens och 
traditionella könsrollers påverkan på musiklivet och samhället i dag, vilka åtgärder som 
eventuellt kan göras samt förslag till vidare forskning.  

Flera forskare (Green, 1997; Ganetz et.al, 2009; Selander, 2012) tar upp att könsdistinktionen 
traditionellt har gått mellan de instrument som framfördes i de privata, borgerliga 
vardagsrummen och de ljudstarka instrumenten som hörde hemma i det offentliga rummet. 
Jag tror att ju högre krav som finns inom musikämnet - när det kommer till 
instrumentkännedom - desto mindre anmärkningsvärd kommer den traditionella 
könsdistinktionen bli. Som beskrivit i den teoretiska delen Genus och musikutbildning om nya 
läroplanen verkar det numera finnas mer omfattande moment som elever måste genomföra i 
musikämnet; i dag måste alla elever utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika 
musikaliska former och genrer (Skolverket 2011). Något en elev också uttryckte: "Ja, om inte 
får vi inte A". Med en större andel elever (av båda kön) som spelar olika instrument ju 
svagare blir könskodningen mot det maskulina eller feminina; det skapas en större likgiltighet 
kring identitetssökande i vilket instrument man spelar. Samtidigt har media och inte minst 
språket en viktig roll i upprätthållandet av könsdistinktioner och könsdualismer som feminin 
och maskulin, kvinnligt och manligt. Green (1997) beskriver hur instrumentalister som är 
kvinnor inte enbart förstås som musiker utan "kvinnliga musiker", något som tydligt visar hur 
en diskurs kan ha negativ påverkan på en jämlik utveckling. Denna diskurs är däremot rätt 
komplex och inte något man kan ändra över natten. Jag har själv i vissa tillfällen valt att 
benämna elever som "kvinnliga elever" samt använt benämningar som "kvinnlig musiker" och 
"kvinnlig trummis" i uppsatsen. Ett svar på detta är att jag själv upplever könsdistinktionen 
och använder därför distinktionen i ett förtydligande syfte - inte minst i denna uppsats där det 
är av värde att beskriva vilket kön jag pratar om. I det övriga livet försöker jag distinkt säga 
"band" och inte "tjejband", fotboll och inte "damfotboll".  

I denna diskussion har också förebilder en stor påverkan på hur könskodning av vissa 
instrument kan bli mer neutral. Selander (2012) uttryckte "Kan hon så kan jag". Maria Horn 
(ibid.) lyfte också fram hur kvinnliga förebilder gjorde så att hon själv kunde identifiera sig 
med att hålla på med elektronisk musik - en stil som ofta anses vara autentisk och maskulin. 
Som beskrivit i resultatdelen uttryckte också en elev det problematiska med bristen på 
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förebilder: "…det är svårare att hitta förebilder för tjejer på vissa instrument. Och då kanske 
man inte tänker att man börjar på det liksom". Det faktum att det finns flest kvinnliga 
sångpedagoger samt att övriga instrumentpedagoger oftast är män är också problematiskt. Jag 
kan själv påstå att min egen yrkesbana som sångare är ett resultat av kvinnliga förebilder 
inom sång och sångpedagogik. Utan dessa (kvinnliga) förebilder hade jag inte valt sång, 
varken som huvudämne eller yrkesriktning. Jag undrar om olika pedagogiska institutioner och 
lärare har skapat strategier för att utmana dessa "traditioner"? Är nya läroplanen efter 2011-
års reform en del av denna strategi?  

För att utarbeta en kulturpolitik som kan möta de ojämställda (och ojämlika) utmaningar som 
finns inom konsten, behövs kunskaper som tränger genom ytan av tal och formella positioner. 
Det behövs kunskap om vilka talesätt, tankesätt och arbetsformer som bidrar till att producera 
och reproducera den rådande könsstrukturen inom området. Genusskillnader är inte någonting 
som bara existerar – de händer och måste få hända. Däremot är de också någonting som kan 
tas bort, ändras och tonas ner. För att starta en diskussion kan man också, till kontrast, ställa 
frågan; i vilken grad ska vi påverka konst politiskt? Hur ska vi stödja konsten, utan att det blir 
en politisk styrning av den? I vilken grad borde konsten få vara autonom? Musik spelar roll 
för människors utveckling å ena sidan. Å andra sidan har du idealet om konstens frihet, något 
som kan bli ett dilemma – hur ska man väga dessa båda intressen mot varandra? Hur borde 
musikämnets ojämlikhet styras – av vem och på vilket sätt?  

Historien spelar roll för varför kvinnor inte funnits med i musikaliska sammanhang hela 
vägen fram till i dag. Konsekvensen är att mannen och det maskulina blivit norm inom stora 
delar av samhället, inte minst inom musikvärlden. Varför lever vi fortfarande i denna 
ojämlikhet när vi i större grad är medvetna om olika strukturer, genusordningar, patriarkat och 
så vidare? Frågan är svår att besvara men en sak jag vill lyfta är konsekvensen av samhällets 
syn på kvinnan som det "svagare" könet genom historien. Detta verkar fortfarande sitta kvar i 
samhället och börjar redan med hur vi behandlar och inte minst talar till flickor och pojkar på 
olika sätt från tidig ålder. I hemmet lever också de traditionella könsrollerna kvar, något som 
upprätthåller distinktionen och omedvetet uttrycker vad som anses vara feminina och 
maskulina arbetsuppgifter. Vi är så förankrade i gamla mönster och strukturer att vi överför 
dessa till barn och ungdomar. Många ställer sig också frågan om arv och miljö; är de 
biologiskt eller psykologiskt betingade? Frankenhaeuser (1993) uttryckte att flickor och 
pojkar redan i tidig ålder har olika sätt att försöka påverka sina lekkamrater – pojkar ställer 
direkta krav medan flickor är mer indirekta, ger förslag och ställer frågor. Detta understryker 
det Gemzöe (2010) säger om arbetsdelningen mellan könen; att den underbyggs av 
föreställningar om att kvinnor och män har olika karaktär och egenskaper; kvinnor antas vara 
relationsinriktade, mjuka och känslosamma medan män i hög grad antas ha egenskaper som 
självständiga, logiska och målmedvetna. 
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Det är svårt att säga hur könsdualismen uppstår – om det är biologi eller miljö som avgör. 
Något vi oavsett kan konstatera är att dualismen och särskiljande av flickor och pojkar, män 
och kvinnor är anmärkningsvärd och påverkar de flesta valen vi tar samt vårt sätt att reagera 
och agera i olika sammanhang. Jag tror vissa skillnader kan uppstå som ett resultat av biologi, 
men att människor samtidigt skapar kulturella olikheter mellan könen och strukturer som inte 
alls har med biologi att göra. Som attitydundersökningen (Skolverket, 2015) bekräftar 
upplever tjejer och pojkar olika krav på sig själva och jag menar allt detta hänger ihop. Av 
resultatet framgick det också att flickor och pojkar inte musicerar på lika villkor. Om flickor 
från en tidig ålder förväntas vara duktig, diplomatisk och t.ex. inte ta för mycket plats 
kommer detta också tas med in i skolans eller musikens värld. Resultatet blir att flickor 
ständigt vill göra bra ifrån sig och inte vågar visa upp det de inte är (orimligt) nöjda med, 
något som krockar med de estetiska ämnena där prestationer gärna redovisas i grupp. Om 
pojkar till en kontrast inte får samma krav, men i stället förväntas ställa krav, ta plats, prestera 
och vara självständiga blir också konsekvensen att pojkar tar mer för sig, vågar testa nya saker 
samt inte bryr sig i lika stor grad om de gör fel eller gör bort sig. Det är självklart också 
problematiskt om hegemonisk maskulinitet föreskriver ett beteende som rekonstruerar 
makthierarkier och blir en hälsorisk för killar. En risk kan vara att killar upplever psykisk 
ohälsa som ett misslyckande (eller tecken på svaghet) och därför förnekar sina känslor. Jag är 
medveten om att detta är generaliseringar och att det självklart finns pojkar som inte vågar ta 
plats och flickor som tar för sig och vågar testa nya saker. Det jag vill poängtera är att det i 
stor grad ser ut såhär i dagens samhälle något attitydundersökningen också bekräftar. Jag 
skulle önska att det pratades mer om denna problematik - olika krav på olika kön - samt hur 
detta påverkar och kommer påverka samhället i framtiden.  

Som Gemzöe (2010) konstaterar är inte de två kontrahenterna i motsatsparet man/kvinna 
likvärdig. Den manliga hälften värderas högre och egenskaper som vi i dag förknippar med 
kvinnor respektive män fanns redan hos de antika filosoferna. Min fråga är då; när kommer 
detta "genustänkande" vända? Och, finns det några fördelar med att upprätthålla vissa delar av 
könsdistinktionen? En sak kan konstateras; kultur som ständigt upprepar att de två 
uppsättningarna av egenskaper hör hemma hos vartdera könet slår också fast att vissa roller 
och inte minst arbeten är lämpliga för kvinnor, andra för män. Jag vill också citera den 
franska kvinnorörelsens pionjärer, Simone de Beauvoir, som menar "Man föds inte kvinna, 
man blir det". Även om kvinnors och mäns situationer inte är helt parallella gäller den 
principen även för män: man föds inte som man och maskulin, utan man lär sig och utvecklar 
maskulinitet (så att man blir man). 

Det kvinnliga och manliga sociala könet upplever olika krav och förväntningar på sig, något 
vi ser inom de flesta genrepraktiker som uppsatsens teoretiska del belyser. Detta visar sig 
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också inom komposition, musikproducent-rollen samt vilket kön som dominerar 
konsertscenen än i dag. Kollar man på könsfördelningen på Kungliga Musikhögskolan anno 
2016 är det också påfallande; år 2015 antogs exempelvis 25 % kvinnor till 
dirigentutbildningen respektive 75 % män (Linnell, 2015). Green (1997) lägger tryck på att ju 
mer teknologi som är involverad i en kvinnas framförande, ju mer stör framförandet 
patriarkala konstruktioner av femininitet. Citatet i inledningen benämnde också detta: "…De 
flesta tjejer spelar typ gitarr, men ja ´spela-spela´ gör man kanske inte…". Jag tror att om vi 
vill skapa någon form av förändring måste vi ändra vårt syn på kvinnligt och manligt samt 
skapa ett större spelutrymme som involverar och accepterar alla - oavsett vilket kön man 
definierar sig till. Vi måste börja tänka om och tänka nytt. Att inte agera som normen 
föreskriver kan vara ett sätt att, som bland annat Connell (2002) uppmärksammar, göra 
motstånd mot rådande genusordning. Här tror jag konsten och inte minst musiken har stor 
påverkningskraft; musiken kan hävda sig över könsstereotyperna och därmed synliggöra nya 
perspektiv. Musik är också en visuell och hörbar konst något som gör att den når ut till många 
människor. Musikämnet och -klassrummet, som enligt Green (1997) kan ses som en 
mikrokosmisk version av samhället, kan också i stor grad och utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv vara med på att påverka de traditionella könsrollerna. I detta sammanhang spelar 
trygghet en stor roll. Som musiklärare måste vi låta elever utforska, prova nytt och få ta plats. 
Däremot får inte det gå på bekostnad av att andra inte vågar utforska, prova nytt och ta plats. 
Denna balansgång är en av läraryrkets största utmaningar; att se elevers olika behov, skapa en 
trygg klassmiljö och inte minst utmana de som inte vågar att våga lite mer.    

Hierarkin mellan könen återfinns också i politik, ekonomi och familjesfär, och en viktig 
poäng i modern feminism är att hierarkin underbyggs av våra föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt (Gemzöe, 2010). Det är inte svårt att uppmärksamma att skillnaden 
mellan dessa uppsättningar av egenskaper motsvarar förmodade skillnader mellan de 
aktivitetssfärer som traditionellt förknippas med kvinnor respektive män. Feminister talar 
också om att genus är en relationell kategori; att kvinnligt alltid måste förstås i relation till 
manligt. Kvinnor är det som män inte är, och män det som kvinnor inte är – så skapas 
skillnaden (ibid.). Jag menar att en definition som bygger på dikotomi utesluter mönstren av 
skillnader mellan kvinnor och mellan män. Vi människor lever inte i två avgränsade världar, 
våra personligheter låter sig inte sorteras in i två fack; manlighet kan tillskrivas en individ 
med kvinnokropp, liksom kvinnlighet kan tillskrivas en manlig kropp. Vår uppfattning om 
genus innehåller ofta en dikotomi, men det gör inte verkligheten. 

Stavrum (2008) ställde frågan om inte konsten istället för att ge oss nya perspektiv på 
förhållanden mellan könen bidrar till att befästa stereotyper som redan är djupt förankrade i 
vår kultur? Jag tror att så länge vi upprätthåller könsdistinktionen och fortsätter betrakta 
maskulinitet som norm kommer musikens värld också fortsätta befästa stereotyperna. Om vi 
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däremot pratar om och luckrar upp i de traditionella könsrollerna kommer vi se en förändring. 
Det handlar mycket om medvetenhet, samtal och belysande av strukturer och traditionella 
mönster. Vi måste börja tala om och problematisera den kvinnliga objektifieringen och vi 
måste börja samtalen tidigt. Som Green (1997) skriver finns en cirkulär relation mellan 
reproduktionen av "historiska grupperingar" (klass, etnicitet eller genus) på den samhälleliga 
nivån och "identitetsformandet" på den individuella nivån, något som understreckas i ett 
sociokulturellt perspektiv; den ena matar och hjälper forma den andra. Jag vill därför utmana 
konsten att våga gå emot de traditionella mönstren, våga tala om könsroller och vilken 
påverkan de har på identitetsformandet. Ju oftare kvinnor tar ett steg in på männens domän 
och tvärtom, ju mer könsneutral och jämlik kommer samhället och inte minst musikvärlden 
bli. 

Att belysa genusproblematik och analysera elevers berättelser ur ett genusperspektiv har 
inneburit att problematisera vilka konsekvenser rådande genusordning får för musik-
utbildningen. Jag är glad att jag i arbetet med detta projektet kunde skymta en positiv 
förändring när det kommer till genuspräglade val av instrument. Resultatet ger hopp och en 
tro på att vi har börjat gå i riktig riktning. I en musikalisk utopi skulle alla ha samma utrymme 
att stå och spela på oavsett kön, etnicitet och religion. Ingen skulle behöva ha inre konflikter 
där musicerandet hindras av tankar om genus. Vi har kommit några steg längre, nu får vi bara 
inte vända.  

En vidare forskning skulle kunna vara att dyka djupare ner i genusmönster inom 
musikutbildning, bland ungdomar och livsvillkorens betydelse för dem i synnerhet. Man 
skulle också kunna göra detta projekt i Kulturskolan samt forska vidare på vilka för- och/eller 
nackdelar upprätthållandet av vissa könsdistinktioner har. 
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Bilaga 1 
Föreställningens låtordning (artist och kompositör, sångtitel och utgivningsår): 

1. Melody Gardot - Preacherman (2015) 
2. Ana Diaz - Starkare (2016) 
3. Sara Bareilles - She used to be mine (2015) 
4. First Aid Kit - Wolf (2012) 
5. Amy Beach - The Year´s at The Spring (1900) 
6. Alicia Keys - If I ain´t got you (2004) 
7. Rigmor Gustafsson - Still (2007) 
8. Joni Mitchell - Both Sides Now (1969) 
9. Regina Spektor - How (2012) 
10. Beyonce - Suga Mama (2006)10

 Denna låten är inte endast skriven av Beyonce - låtskrivare Rich Harrison deltog i skriv- och 10

produktionsprocessen. Vi valde däremot att ta med sången i ett belysande syfte och problematiserade 
världsartistens kvinnokamp och framställning i media. 
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