
Kurs: FG1300 Självständigt arbete 15 hp  

2018 

Musiklärarexamen  
Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhället (MPS) 

Handledare: Peter Falthin 

Examinator: Ralf Sandberg

Gabriel Polotto

Lärares syn på sin 
påverkan av traditionella 
genusstrukturer i musik-

klassrummet 



II



Sammanfattning 
Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats 
sedan länge inom forskningen. Lärarens roll lyfts fram som central i det här 
området. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur lärare ser på sin 
roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. För att 
uppfylla syftet studerar jag lärarens roll bland annat med hjälp av 
bedömning, både formativ och summativ. Som teoretisk ram använder jag 
teorier om skapande och återskapande av genus och third space, med 
performativitiet och interaktion som huvudkoncept. Metoden är kvalitativ, 
med data från intervjuer med aktiva lärare ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Resultaten visar att lärarna beskriver att de upplever att de kan 
påverka genusstrukturen i sina klassrum, men bedömning framhålls inte 
som det mest centrala verktyget. Dessutom skildras inte elevernas privata 
sfär som bara en förstärkning av traditionella genusstrukturer, utan också 
som källa för förändring. Traditionell genusstruktur återfinns också i det 
köns-homogena klassrummet.  

Sökord: genus, bedömning, third space, musikundervisning, lärare   

Abstract 
That gender occupies space and is being formed in the music classroom, is 
something that since long has been observed in research. The role of the 
teacher is often underlined as central in this field. The purpose in this thesis 
is thereby to study how teachers look upon their role and their possibilities 
to affect the gender structures in the classroom. To fulfil the purpose I study 
the teacher’s role by looking at assessment. As theoretical framework I 
apply theories about the creation and recreation of gender and third space, 
with performativity and interaction as main concepts. The method is 
qualitative, with data from interviews with active teachers from a social 
constructivist perspective. The results show that the teachers describe 
themselves as able to affect the gender structure in their classrooms, but 
assessment is not underscored as the most central tool. Furthermore, the 
pupils’ private sphere is not defined as only basis for strengthening 
traditional gender structures, but also as a source for change. Traditional 
gender structure is also found in the gender homogenous classroom.    

Search terms: gender, assessment, third space, music education, teachers 
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Inledning 

”Varje gång vi har en spelning ställer ljudteknikern ut en mikrofon till mig mitt på 
scenen och frågar om höjden är bra.” (Undecimbers gitarrist) 

Detta är ett citat av en kvinnlig gitarrist i en annars manlig rockgrupp. Hennes 
situation är mycket vanlig inom den musikaliska världen där det finns många 
förutfattade meningar om kön och till exempel instrument (se t.ex. Borgström-
Källén, 2014). Barn och ungdomar blir starkt influerade av vad de ser i samhället, 
vilket också gör att de upprepar liknande mönster i klassrummet där vi undervisar 
i musik (se t.ex. Green, 1997). I det populära TV-programmet bland barn och 
ungdomar, Melodifestivalen, deltog i år (2017) 72 kompositörer, varav 19 var 
kvinnor (SVT, 2017).  

I det mer moderna mediet ”Youtube” kan du hitta videor där undervisning på 
olika instrument visas, vilka också följer könsstereotypiska mönster. Om du söker 
på ”Sweet child of mine guitar lesson” (Youtube, 2017a) hittar du bara en kvinna i 
de första 100 videorna, och hon spelar dessutom en akustisk version av låten, inte 
elgitarr. Resultatet är nästan det motsatta om du skriver in ”How to play the 
violin” (Youtube, 2017b). På de första 20 videorna hittar vi bara en kille. Som jag 
nämner ovan bekräftar forskning denna uppdelning i musikutövande efter kön.  

I Borgström-Källéns avhandling (2014, s. 101) studeras könsfördelningen i 
musikundervisning på djupet. Pojkar och flickor beskrivs ta olika roller i musik-
klassrummets ensemble-kurser och fler flickor väljer kurser inom flöjt, sång och 
piano medan det är fler pojkar som studerar improvisation, ljudteknik, elgitarr, 
elbas osv. Hon beskriver också att när flickor och pojkar jobbar tillsammans är det 
vanligt att de tar olika roller: ”flickan tar ansvar för melodi, harmoni, sång och 
text och pojken tar ansvar för sound, ljuseffekter, val av inspelningsprogram, 
inspelning, mixning och redigering samt för moment som spelas med instrument.” 
(Borgström-Källén, 2014, s.177) 

Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats sedan 
länge inom forskningen (se t.ex. Björck, 2011). Borgström-Källén (2014) 
refererar i sin avhandling till 13 olika studier när hon skriver att: ”genusfaktorer 
är styrande när barn och ungdomar väljer instrument och musikaliska aktiviteter 
är sedan länge känt och får anses väl beforskat inom musikpedagogiken, likaså att 
kön verkar styrande vid val av formaliserade eller icke-formaliserade musikaliska 
aktiviteter.” (Borgström-Källén, 2014, s. 3)  

Varför skulle denna uppdelning mellan könen i musikutbildning vara ett problem? 
I en skrivelse om genus och didaktik skriver till exempel Heikkilä (2017): ”Det är 
viktigt att pedagoger reflekterar över genus när didaktiska överväganden görs. 
Annars riskerar stereotypa föreställningar om kön begränsa elevers utveckling.” 

Borgström-Källén (2014) skriver i sin tur att hon vill förändra den 
genusmarkerade situation i det offentliga musiklivet eftersom genusstrukturen 
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förminskar elevers musikaliska möjligheter, ger minskad frihet i arbetslivet och 
liknande. Hon motiverar också ämnet akademiskt och refererar till omfattande 
forskning (se t.ex. Green 1997; Bergman, 2009) som har visat att bland annat 
musikaliska aktiviteter är genusmarkerade. Men få studier inom skolforskningen 
har fördjupat kunskapen om skapandet av det, vilket hon beskriver som ett 
problem.  

Det finns alltså relativt få fördjupade studier om vad som faktiskt händer i musik-
klassrummet i relation till genusskapande. Lärarens roll lyfts fram i resultaten av 
de senaste årens doktorsavhandlingar i ämnet (Björck, 2011; Borgström-Källén, 
2014), så läraren är central i det här området. De styrdokument som lärare har att 
förhålla sig till i sin profession, till exempel läroplanerna för gymnasieskolan och 
grundskolan (Skolverket, 2011) kräver också att de ska främja likabehandling. 

Musiklärares roll och möjlighet till påverkan på genus-skapande i klassrummet 
kan dock ses som problematisk ur flera aspekter. Borgström-Källén (2014) 
beskriver till exempel hur musiklärare formats i samma ”slutna system” som de 
själva undervisar i och är en del av den dominerande genusstrukturen. Om tanken 
är att musikläraren ska kunna påverka bland annat elevers instrument-val och 
liknande beskrivs det som problematiskt av Borgström-Källén (2014) eftersom 
lärarna själva representerar ett köns-stereotypiskt musikaliskt val.  

Ett annat problem för musiklärare i relation till genus-skapande i klassrummet 
handlar om bedömning. Bedömning är ett av de mest inflytelserika sätt och 
verktyg för lärare att påverka elevers lärande (Lindström, Lindberg & Pettersson, 
2013). I läroplanerna beskrivs vilka kunskaper som ska uppnås för olika betyg, 
det vill säga de fokuserar på nivån av skicklighet. Om bedömningen av elevens 
lärande baseras på resultatet, och inte processen, skulle det kunna vara ett 
problem för fokus på att bryta genusstrukturer. Hur kan lärare motivera eleverna 
att prova något nytt, utanför elevernas ”genus”, om de sedan bedöms baserat på 
sin nivå av skicklighet – det vill säga betyg baseras på resultatet och inte 
processen? Hur kan lärare motivera till exempel flickor att välja gitarr om de 
aldrig spelat gitarr tidigare, men är duktiga på sång, om de sedan bedöms i nivå 
av skicklighet?  

Syfte och frågeställning 

Den könsstereotypa indelningen finns alltså klart identifierad i musikutövandet i 
skolan och studier har visat att lärarens roll är central i dess skapande (se t.ex. 
Borgström-Källén, 2014; Green, 1997; Lindgren & Ericsson, 2010). Det finns 
flera utmaningar som kan antas bidra till lärarens möjlighet att påverka genus-
struktureringen i klassrummet. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur 
lärare ser på sin roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. 
För att uppfylla syftet studerar jag lärarens roll bland annat med hjälp av 
bedömning, både formativ och summativ, eftersom det är ett viktigt verktyg lärare 

!2



har för påverkan av elevers lärande. Påverkan, och därmed förändring, av 
genusstrukturer ses i denna studie som skapande av ett så kallat ’third 
space’ (Bhabhas, 1994), ett utrymme där de traditionella genusstrukturerna inte 
längre är centrala. För att undersöka hur lärare resonerar kring sin roll och 
bedömning i förhållande till genusstrukturen använder jag alltså som teoretisk 
ram teorier om skapande och återskapande av genus och third space. 

Frågan jag vill besvara i den här studien är:   

Hur ser lärare på sin roll för möjlighet av skapande av third space med icke-
traditionella genusstrukturer i musikundervisningen?  

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: först gör jag en kort översikt av hur 
tidigare forskning ser på genus i musikundervisning och bedömningens roll i 
elevers lärande. Sedan försöker jag ge en tydlig beskrivning av hur jag gått 
tillväga för att genomföra studien innan resultaten presenteras och slutligen 
diskuteras.  

Tidigare forskning 

Syftet med denna uppsats är att studera lärares syn på sin eventuella påverkan på 
genusstrukturen i musik-klassrummet. För att studera påverkan har jag valt att 
använda mig av bedömning, eftersom det anses vara ett viktigt verktyg för 
påverkan på elevers lärande som lärare har. För att kunna studera genusstruktur i 
musik-klassrummet måste jag också beskriva lite om vad forskningen om den har 
visat. Tidigare forskning om genus i musikundervisning och bedömning kommer 
därför att presenteras i det här kapitlet.  

Genus i musikundervisning 
Som beskrevs i inledningen, skriver Borgström-Källen (2014) att pojkar och 
flickor tar olika roller i musik-klassrummets ensemble-kurser och de väljer olika 
typer av kurser i linje med deras genustillhörighet. Detta faktum, att genus tar 
plats och formas i musik-klassrummet har fastställts av ett flertal studier i ämnet; 
genusfaktorer är alltså avgörande när ungdomar väljer aktiviteter i musik 
(Borgström-Källén, 2014; Green 1997; Bergman, 2009).  

Olika aktiviteter i musikundervisning är med andra ord ”kodade” i linje med olika 
genus. Musikgenres som har mycket plats i mycket musikundervisning i våra 
offentliga skolor, särskilt från högstadiet och uppåt, är populärmusik och rock, 
hävdar Lindgren och Ericsson (2010). Enligt Georgii-Hemming och Westvall 
(2010) dominerar den ganska lättspelade pop-rockmusiken musikundervisningen 
medan andra musikstilar bara är marginellt använda. 

Pop-rock-genren är maskulint kodad och användning av en så starkt kodad genre i 
musikundervisning kan vara exkluderande för flickor/kvinnor, menar bland andra 
Borgström-Källén (2014). Men Karlsson (2002) skriver att på gymnasienivå kan 
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lärare överdriva skillnader mellan pojkar och flickors preferenser av musikgenre. 
Då förstärks genus-stereotyperna mer. En annan forskare, Bergman (2009) säger 
också att det är svårt att använda rock-band som undervisningsmodell eftersom 
läraren måste hantera både elevers lärande och den maskulina maktstrukturen. 
Lärarens centrala roll är också viktig enligt Lindgren och Ericsson (2010) som såg 
hur pojkarna dominerade klassrummet mer än annars, när läraren inte var 
närvarande.  

Lärarens roll verkar alltså viktig när det kommer till genusstrukturen i musik-
klassrummet. Och av de verktyg lärare har för att påverka elevers lärande är 
bedömningen ett av de starkaste:”Elever fokuserar sin prestation och sitt lärande i 
linje med vad som bedöms och hur det bedöms. Den (bedömningen) har därmed 
stor påverkan på vad eleverna lär sig i ämnet.” (Lindström, Lindberg & 
Pettersson, 2013, s. 109) 

I och med bedömningens centrala roll i lärares påverkan på elevers lärande, 
fokuserar jag på just bedömning i min studie av lärares syn på sin roll i relation 
till genusstrukturen i musik-klassrummet. Här ger jag därför en kort bakgrund till 
bedömning. 

Bedömning  
Bedömningsforskningen idag har lärande-processen i centrum snarare än 
mätningen av kunskaper. Fokus är på att bedömningen ska främja 
kunskapsutvecklingen (Lundahl, 2014, s. 45). Studier kring bedömningens 
effekter på lärandet pekar på att det är just de s.k. formativa bedömningarna, det 
vill säga de som påverkar själva lärande-processen, som visar positiva effekter 
(Lundahl, 2014, s. 51). Tidigare har forskningen inte fokuserat på lärande-
processen som sker i klassrummet, utan mest på vad som kommer ut därifrån. 
Klassrummet har beskrivits som ”den svarta lådan”: ”Vet man inte vad som sker 
där går det heller inte att se några samband mellan det man stoppar in i lådan och 
det som kommer ut.” (Lundahl, 2014, s. 45) 

Här är det viktigt att se undervisningen som en interaktiv process, tanken är att vi 
lär i interaktionen med vår omgivning (Lundahl, 2014, s. 56 f). Feedback, till 
exempel, ska fokusera på uppgiften – hur den görs, vad målet är, hur den kan 
göras bättre. Minst effektiv återkoppling är beröm, bestraffning och belöning. Om 
återkopplingen får eleverna att fokusera på sitt kunnande tror man också att 
motivationen för skolarbete ökar (Lundahl, 2014, s. 64). 25 procent av elevers 
resultat har visats påverkas av lärarens kunskaper, kompetens och liknande. 
Resterande delen av elevernas lärande finns i ”svarta lådan”, lärande-processen, 
som omfattas av lärarens förmåga att använda formativa bedömningar (Lundahl, 
2014, s. 70 ff). Centralt i processen är att målen, undervisningen och 
bedömningen är i linje. Formativ bedömning är alltså ett stöd för lärande-
processer som innehåller kommunikation mellan elev och lärare: ”…läraren (…) 
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ser lärandet som en process där eleven i samspel med andra människor gör ny 
kunskap till en del av sin egen förståelsevärld.” (Lundahl, 2014, s. 111) 

Lundahl (2014) skriver om fem strategier för formativ bedömning: tydliggöra mål 
och betygsnivåer, ta fram tydliga tecken på lärande, ha utvecklande återkoppling, 
låta eleverna vara resurser för varann och låta eleverna ta lärandet i egna händer.  

Men bedömningen som används av lärare idag är inte bara formativ utan också 
summativ. Som beskrevs i inledningen baseras till exempel betygskriterierna i 
läroplanerna på summativ bedömning. Detta innebär att man studerar hur mycket 
kunskap som eleven lärt sig/uppnått, inte processen.   

För att tolka lärarens syn på sin påverkan på genusstrukturen i musik-
klassrummet, bland annat genom bedömning, använder jag både genusteori och 
”third space”. Eftersom jag studerar synen på (eventuell) påverkan av en struktur 
fokuserar jag på förändring, och denna förändring studerar jag teoretiskt som 
”third space”. Lärarens påverkan på den eventuella förändringen av 
genusstrukturen i klassrummet utgörs av undervisning i musik utan den 
traditionella genusstrukturen. Jag studerar alltså lärarens syn på sina möjligheter 
respektive utmaningar att genom bland annat bedömning skapa ett third space 
med annorlunda genusstruktur än den traditionella i musik-klassrummet. 

Teoretisk ram 

Interaktionen mellan elever och lärare samt elever emellan är central i 
bedömning, och det är den också inom de två teorier jag valt till som teoretisk 
ram för denna studie: genus- och third space-teori. Jag presenterar här de delar 
inom dessa teorier som är viktiga för att göra den här studien. 

Genus som performativitet 
Butler (1999/2007) tar avstånd från den traditionella tvådelade distinktionen 
mellan det biologiska könet och det socialt skapade genuset. Istället, menar hon, 
att genom genusstrukturen i den nuvarande diskursen så konstrueras också bilden 
av det biologiska könet kulturellt. Hennes definition innebär alltså att kön och 
genus inte kan delas upp. Det betyder att både kön och genus förstås som socialt 
konstruerade. En del av denna konstruktion förklaras som att det skapas genom 
ett ständigt upprepande av göranden, det som också kallas ”performativitet”. 
Genus kan alltså ses som att det skapas genom performativitet i vilken kroppen 
har en central roll och repetitionen av ageranden med kroppen inom en tydlig 
reglerad ram framkallar något som sedan uppfattas som naturligt (Björck, 2011).  

Människor kan alltså inte välja genus fritt utan enligt Butler (1999/2007) finns det 
några få ’kroppsliga beteenden’ inom ramverket ’den heterosexuella matrisen’. 
Borgström-Källén (2014) tolkar denna matris som stark eftersom människor 
interagerar och behöver göra sig förstådda inför varann och därmed vara tydligt 
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eller feminina eller maskulina. Centralt är alltså att kön och genus skapas genom 
performativitet i interaktionen mellan människor. Andra, till exempel Gould 
(2007) tolkar Butlers syn på genus i termer av musikaliska utföranden och 
utbildning – att mycket inom skapandet av musik är kopplat till skapandet av 
genus. Green (1997) skriver i sin tur om det musikaliska patriarkatet där det 
manliga musicerandet oftare har plats i offentligheten, medan det kvinnliga mer i 
det privata. Green (1997) menar också att ordningen skapas genom interaktionen 
mellan könen.  

Som en del av Butlers performativa teori finns ett paradoxalt samband eftersom 
genus är tvingande men eftersom det hela tiden upprepas kan det också förändras. 
Om en handling görs flera gånger finns det möjlighet för den att förändras, som 
en motsats till något statiskt. Borgström-Källéns (2014) resultat visar också att 
lärarens roll, om hen inte följer den traditionella genusstrukturen, kan bidra till att 
skapa ett tredje utrymme där genus kan ’resignifieras’. Borgström-Källén skriver 
om detta som att man då kan skapa ett ’third space’, en alternativ genusstruktur. 
Innan jag går mer in på de resultaten kommer jag här att beskriva hur man kan se 
på third space såsom teori. 

Third space 
I undervisningsforskning där third space används skriver man bland annat om 
behov av att integrera olika typer av kunskaper eller källor för kunskap (Birr 
Moje et al., 2004). Här beskrivs elevernas kontexter som olika områden vilka de 
influeras av i sin lärandeprocess: first space är den privata kontexten och second 
space den akademiska kontexten de är en del av och får sin kunskap och 
förståelse ifrån. Teori om third space handlar om hur ny kontext skapas där de 
traditionella kulturella normerna och förståelser ser annorlunda ut. Third space 
inom undervisningsforskning kan alltså handla om hur elevers olika spaces kan 
kombineras i klassrummet där de möts. Man har sett att elevers resultat ökar där 
third spaces används, men olika forskare har lite varierande syn på third space.  

Vissa, som tex Gutiérrez, Baquedano-López, Tejeda, et al., (1999) ser på third 
space som ett sätt för till exempel elever från socio-ekonomiskt svaga områden att 
använda den akademiska sfären som en resurs för att ”lära sig” - att kunna närma 
sig den ’högre’ socio-ekonomiska sfären den vägen. Genom detta skapar de då ett 
nytt, tredje space. Andra, som Soja (1996) menar att det inte ger så mycket att 
prata om binära – två skilda spaces där elever får sina kunskaper. Istället menar 
hen att dessa två tillsammans kan skapa nya: en third space. Detta liknar Bhabhas 
(1994) syn på third space. Här kombineras människor i ett samhälle, eller elever i 
en skola till exempel sina kunskaper från olika spaces för att skapa ett nytt 
alternativt space, en ny diskurs.  

Bhabhas (1994) teori är egentligen en kritik mot postkoloniala kulturen, där han 
menar att saker, ord och liknande ges en mening som enligt Bhabhas definieras i 
västvärlden. Men en tolkning av Bhabhas bild av third space är att utrymmet för 
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förståelse av ord, märken, alltid kan bli omformulerade och lästa på ett helt nytt 
sätt. Third space skapas då i och genom språk av människor som interagerar. 
Detta ger en instabilitet i språket, märken och liknande, på liknande sätt som 
Butlers (1999/2007) syn på genus-konstruktion genom upprepningar i interaktion. 
Third space ses som en potentiell ny kulturell och social diskurs där nya roller kan 
skapas, och de tidigare två spaces kan också omskapas i deras interaktion med 
varann. I en undervisningssituation kan ett third space som en produktiv och 
skapande hybrid konstrueras till exempel om lärare och elever använder olika 
innehåll med mål att åstadkomma ny kunskap tillsammans (Birr Moje et al., 
2004).  

Genus och third space i musik-klassrummet 
Borgström-Källén (2014) diskuterar en third space i musik-klassrummet som kan 
tolkas annorlunda än de som jag beskrivit här ovan. Istället för att bygga på de 
kunskaper/diskurser eleverna har med sig från sin vardag och skola, beskriver hon 
istället ett third space som inte redan är definierat av elevernas förståelse av 
genus, eller skapat av blandningen av kunskaperna från first och second space. 
Hon skriver istället att third space kan skapas när det inte är sammankopplat med 
elevernas kunskaper från first space, deras privata kontext. Det som är okänt för 
dem kan tolkas mer genusneutralt, enligt Borgström-Källen (2014), istället för att 
bygga på och blanda deras kunskaper som t.ex. Bahbahs (1994) beskriver. 
Borgström-Källen (2014) anser att det är mest utanför klassrummet som musik 
genus-kodas. Den musikaliska aktiviteten som eleverna inte är i kontakt med i sin 
vardag (first space) är mindre genus-kodad och därmed verkar det lättare att bryta 
genusstrukturer i den typen av musik i undervisningen. 

Utifrån observationerna i denna ensemble förefaller det som att musiken, som 
genom att den inte låter sig placeras på vardagskulturens karta utan snarare kan 
förstås utifrån det LARP-perspektiv som diskuterades ovan, erbjuder både lärare 
och elever positioner som prövande och laborerande, där alla kan spela fel och där 
instrumenten låter ”konstigt”. Detta kan förstås som att det nya tonspråket reducerar 
kön eftersom eleverna inte verkar ha några uttalade föreställningar om hur kön görs 
och reproduceras i renässansmusik, det vill säga de har inga förväntningar på hur 
flickors och pojkars kroppar symboliskt relaterar till musiken och till instrumenten i 
denna genrepraktik. Kanske erbjuder därför denna relativt ovanliga konstellation 
eleverna möjlighet att i högre grad än vad som är fallet i de andra grupperna (vokal 
och pop-rock, mitt tillägg) lämna det omgivande samhället utanför klassrummet och 
gå in i en third space (McQuillan, 2000) där dikotomin flicka/pojke utmanas. 
(Borgström-Källén, 2014, s. 244) 

Teoretiskt skriver Borgström-Källén (2014) om detta som att en omskrivning 
skapar en möjlighet att resignifiera (Butler, 1999/2007) genrepraktikerna och 
därmed även en möjlighet att resigniera performativen ”pojke” och ”flicka” så att 
dessa blir en third space i ”musikalisk handling”. Hon förklarar också varför detta 
third space uppstår i den skolmusikaliska genrediskursen, men inte i de andra 
genrepraktikerna, vokal och pop-rock. En förklaring är att den är svårare för 
eleverna och de behöver studera nedtecknade koncept mer, så att jobba med 
skolmusikaliska är mer baserad på vad eleverna kan än deras genustillhörighet. 
Den skulle också förändra den traditionella maktstrukturen eftersom pojkarna 
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skulle underordnas. Hon förklarar det med att pojkar jobbar mer på gehör, och 
inte på att studera, vilket är svårt i den skolmusikaliska genren. De skulle då, 
tvärtemot normen, uppfattas som mindre kunniga. Däremot, menar Borgström-
Källén (2014), när flickor sjunger i pop-rock är det precis som man förväntar sig i 
maktrelationerna: flickor lägre än pojkar, och en third space behöver därmed inte 
skapas inne i den gällande heterosexuella matrisen i pop-rock. Slutligen beskrivs 
också den skolmusikaliska praktiken som något eleverna bara ser och träffar i 
skolan, second space. De förväntas alltså inte ha några starka tankar eller 
fördomar om den. Den är därmed inte lika genusmarkerad som vokal- och pop-
rock genres som de har i sin vardag, de är en del av elevernas first space.

Den vokala praktiken är del av en normativt feminin diskurs, till skillnad från den 
populärmusikaliska som är maskulin, och den skolmusikaliska beskrivs av 
Borgström-Källén (2014) som neutral i genustermer. Åtminstone i relation till den 
gällande heterosexuella matrisen. Hon skriver också att lärarna är del av den 
genuskodade normbildningen – i hennes studie är till exempel bara lärarna i 
vokala praktiker kvinnor. Borgström-Källén (2014) menar, kanske aningen 
kontroversiellt, att också musiklärarna är utbildade inom samma genusmarkerade 
system som eleverna sedan blir undervisade i:  

Utifrån avhandlingens teoretiska utgångspunkter, där könsgöranden förstås som 
närvarande i all social interaktion, är en trolig effekt av musikutbildningarnas 
rundgång att även genuskonstruktioner traderas i denna slutna utbildningscykel – 
något som riskerar att bidra till tröghet vad gäller förändringar, framförallt 
beträffande maktrelationer och produktionsrelationer. Detta eftersom kön i hög grad 
kan kopplas till lärarnas instrumentval och specialisering, till deras musikaliska 
preferenser och till genrekompetens. Det betyder att konstruktion av kön dels kan 
sammanblandas med vad som uppfattas som instrumentens särart och dels kan verka 
styrande för lärarnas kvalitetsuppfattningar. (Borgström-Källén, 2014, s. 288) 

Metod 

Eftersom många av de studier som gjorts om genus i musikundervisning har haft 
fokus på hur mycket könsstereotypa val och beteenden förekommer bland våra 
barn och unga inom musikundervisningen (se t.ex. Green, 1997; Bergman, 2009), 
är frågeställningen i den här uppsatsen mer fokuserad på hur detta upplevs av 
lärare, hur de ser på sin roll. Därför är också metodvalet kvalitativt vilket passar 
bra till min fråga om hur lärare ser på sin roll och möjlighet till påverkan av 
genusstrukturen i musik-klassrummet (Patel och Davidson, 2011). Eftersom 
problemet i uppsatsen är baserat på något som är konstruerat i samhället, kommer 
jag också att använda en socialkonstruktivistisk syn på mina data (Berger och 
Luckmann, 1991). Detta innebär att jag kommer att beskriva det jag observerar 
utifrån att det är min tolkning av det jag upplever, inte att det är en objektiv 
verklighet. Kvalitativ metod är också enligt Green (1997), Bergman (2009) och 
Björck (2011) passande för att studera musikundervisning och genusstrukturer i 
grund- och gymnasieskolan då det är viktigt att studera själva företeelserna på 
djupet för att förstå dem. 
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Eftersom min utgångspunkt i den här undersökningen är att lärare är centrala i 
frågan om genusstrukturen i musik-klassrummet (se t.ex. Borgström-Källén, 
2014; Green, 1997), och jag vill veta mer om lärares syn på sin roll i frågan har 
jag valt att göra intervjuer med just lärare. Då det är lärarnas syn på ämnet som 
jag syftar till att studera, tycker jag att intervjuer med aktiva lärare är en (mycket) 
relevant metod för datainsamling. Det är intressant att höra lärarnas syn på sin roll 
eftersom det kan visa hur de i alla fall vill agera, eller hur de tror att de förväntas 
handla. Det här synsättet är också centralt i det socialkonstruktivistiska synsättet 
som jag applicerar i denna studie där inte någon objektiv sanning är i fokus:  

Det sätt på vilket människan uppfattar sin omgivning, sin situation, för med sig 
konsekvenser för hennes sätt att handla och betrakta andra människor. Någon 
objektiv verklighet finns inte – allt är subjektivt i meningen att vi varseblir vår 
situation och den varseblivningen leder oss. (Trost, 2010, s. 57)  

I framtida studier vore det också intressant att göra observationer kring lärares 
beteende också för att studera deras agerande för påverkan av genusstrukturer i 
musik-klassrummet. Men den valda frågan i den här studien ger en bra 
utgångspunkt: om vi vet mer om hur lärare själva tänker kring sin möjlighet till 
påverkan får vi också en bas till att studera deras faktiska agerande, det vill säga 
deras beteende, i klassrummet. 

Jag har valt att intervjua både lärare från både grundskolan och gymnasiet. 
Undervisningen är olika på de olika stadierna i skolan och det är därför intressant 
att veta mer om hur lärare i de olika situationerna ser på sin roll och beskriver hur 
de hanterar genusfrågor. Läroplaner skiljer sig åt mycket på de olika stadierna: 
eleverna på grundskolan ska till exempel prova olika instrument och de på 
gymnasiet har redan valt instrument. Situationerna kan alltså beskrivas som 
ganska olika.  

Antalet respondenter är inte det mest centrala eftersom det är en kvalitativ studie. 
Det är viktigare att intervjuerna är tillräckligt omfattande för att kunna få svar 
som förväntas återspegla respondenternas syn på sin möjlighet till påverkan på 
genusstrukturer. Men jag måste ändå göra val om antalet också. Jag har därmed 
gjort sex stycken intervjuer. Tre med lärare från grundskolan och tre med lärare 
från gymnasiet. Idén med de valda antalet är att olikheter bland de sex 
respondenterna kan ses som variationer snarare än motsatser, vilket de kanske 
lättare gör i ett mindre antal. I avsnittet med resultat gör jag skillnad på 
respondenterna med olika fiktiva namn, men som  fortfarande visar om de är 
grundskolelärare eller gymnasielärare. Grundskolelärarna kallar jag: Grundett, 
Grundtvå och Grundtre, och med samma struktur kallar jag gymnasielärarna: 
Gymett, Gymtvå och Gymtre. 

Alla de sex intervjuerna gjordes ’face-to-face’. De var ungefär 45 minuter långa. 
Trost (2010) skriver att det kan vara ‘pretentiöst’ att förvänta sig att en respondent 
har hur mycket tid som helst till en intervju och tycker till exempel att 90 minuter 
är alldeles för långt. Det är alltså bra att anpassa antalet frågor till en ’lagom’ lång 
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intervju. Jag tyckte att jag fick en bra bild av respondenternas syn på ämnet under 
intervjuerna, så tiden var tillräcklig.  

En intervju kan beskrivas som att den är ungefär som en normal konversation 
men har ett specifikt syfte och en specifik struktur; den karaktäriseras av en 
systematisk form av utfrågningar. Jag har valt att ställa öppna intervjufrågor. Att 
de är öppna gör att mer flexibilitet tillåts både i frågor och svar. Eftersom mitt 
syfte med uppsatsen är att undersöka lärarnas syn på sin roll i påverkan på 
genusstruktur i klassrummet är det viktigt att de ganska fritt kan beskriva hur de 
tänker kring ämnet. Jag ville inte sätta gräns för vad de kunde svara också 
eftersom jag visste mycket lite om deras åsikter för att kunna formulera alternativ.  

När det gäller strukturen så var intervjuerna helt strukturerade. Det betyder att 
frågorna tydligt handlade om olika ämnesområden (Trost, 2010). Jag hade med 
andra ord en intervjuguide med tydliga ämnesområden men med öppna frågor i de 
olika delarna. Den finns i Appendix I. Fördelen med den här intervjumetoden var 
att jag kunde vara flexibel i intervjuerna, och följa respondenternas svar med 
relaterade frågor och fick därmed ökad chans till relativt öppna svar på frågorna. 
Nackdelen kunde vara att jag riskerade att glömma vissa specifika frågor eller att 
respondenten inte riktigt förstod frågan om den var för öppen. Detta kunde jag 
hantera genom att under intervjuerna markera de frågor som vi pratade om i 
intervjuguiden, och sedan ställa de som vi fortfarande inte diskuterat innan 
intervjuerna var avslutade. Därmed undvek jag risken att glömma någon fråga. 
Jag kunde dessutom under intervjuerna förklara mer om de öppna frågorna om de 
inte var tydliga för respondenterna. Vidare så testade jag också frågorna i den 
första intervjun och gjorde efter den några ändringar. Bland annat tog jag bort 
någon fråga om till exempel respondentens syn på bedömning generellt, eftersom 
jag upptäckte att den öppnade upp strukturen i intervjun för mycket och gjorde 
det svårare att komma tillbaka till huvudtemat om lärarnas syn på sin roll för 
genusstrukturen i klassrummet.  

Den slutliga versionen av intervjuguiden bestod därmed i den första delen av 
frågor om respondentens erfarenhet och yrkesroll, några öppna frågor om deras 
syn på genusstrukturen generellt i klassrummet och lärares roll generellt i relation 
till den. Sedan hade jag frågor som var mer tydligt kopplade till bedömning 
eftersom det var en utgångspunkt i uppsatsen som ett av lärares verktyg för 
påverkan av elevers lärande. Jag ställde även mer specifika frågor om olika 
bedömningsstrategier i formativ och summativ bedömning, med koppling till 
lärarnas syn på hur och om de använde dem i relation till påverkan av 
klassrummets genusstruktur. Dessa mer specifika frågor bidrog till att få mer 
uttömmande svar eftersom flera av respondenterna inte verkade medvetet ha tagit 
med tankar kring genus i sitt arbete med formativ och summativ bedömning. Men 
jag ställde alltså frågorna i den ordning som ämnen kom upp i intervjuerna. Efter 
varje fråga och svar ställde jag också så kallade ’sonderande’, utforskande, frågor 
för att få respondenten att ge mer utförliga svar.  
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Den insamlade datan, som jag hade spelat in, transkriberade jag sedan. Jag gjorde 
på det sätt som Trost (2010) beskriver som en möjlighet: jag skrev ”ner allt som 
var viktigt i förhållande till studiens syfte och intervjuguiden. Det skriver man ner 
ordagrant och med noteringar om skratt, pauser, och liknande. Resten, det vill 
säga sådant som endast är av sekundär betydelse skriver man ner i en 
sammanfattning.” (Trost, 2010, s. 150) Det transkriberade materialet analyserade 
jag sedan utifrån genusteorierna och third space samt intervjuernas huvudteman.    
Ett problem med intervjuer kan vara att det blir ganska ”korrekta” svar, och 
kanske inte vad respondenten egentligen tänker. För att undvika det så mycket 
som möjligt är respondenterna och deras respektive skolor anonyma i den här 
studien. Detta ökar möjligheterna till svar som ligger närmre respondenternas syn 
och ageranden (Trost, 2010). Jag frågade dessutom faktiskt bara om vad de anser, 
inte hur de själva undervisar, så de behövde inte svara med hur de gör eller inte 
gör. Det gjorde de dock i alla fall i stor utsträckning. Och jag skulle inte bedöma 
det som som ett avgörande problem i den här studien eftersom jag inte studerar 
vad de faktiskt gör, utan bara hur de ser på sin roll i relation till genusstrukturen i 
klassrummet.   

Resultat och analys 

I den här delen kommer jag att beskriva de olika lärarnas svar från intervjuerna 
om deras bild av sin roll för påverkan av genusstrukturen i musik-klassrummet. 
De tre grundskolelärarna kallas här Grundett, Grundtvå och Grundtre, och 
gymnasielärarna Gymett, Gymtvå, Gymtre. Grundett och Grundtre har nära tjugo 
års undervisningserfarenhet från grundskolan och har båda piano som 
huvudinstrument. Grundtvå har runt tio års erfarenhet och har också piano som 
sitt huvudinstrument, men undervisar mest på gitarr. De tre gymnasielärarna har 
alla runt tjugo års undervisningserfarenhet och deras huvudinstrument är sång och 
undervisar mest i sångklasser.  

Den bild som jag började med i uppsatsen om genusstrukturen i musik-
klassrummet var till stor del i linje med respondenternas beskrivningar. Tjejer 
beskrevs t.ex. som att de sjunger mer och killar spelar mer instrument. 
Respondenterna från grundskolan pratade också om att det ofta är eleverna själva 
som har ganska starka idéer om könstillhörighet. Om de till exempel själva väljer 
sittplatser, blir det snart en gräns mellan enbart killar och enbart tjejer. Eleverna, 
säger de, skapar själva uppdelning: ”Tjejer sjunger hellre, killar säger i alla fall att 
de vill spela trummor. Det enda jag kan säga är att det är lättare för tjejer att ta 
plats inom sång.” (Grundett) Ett annat exempel är: ”Jag tror att det finns en 
förväntan från samhället i pop-rock, få kvinnliga, är man kille spelar man 
gitarr.” (Grundtre) 

Man kan tolka situationerna som att det är i linje med vad Butler (2007) skriver 
om performativitet. Att eleverna bekräftar sin könstillhörighet i interaktionen, 
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både när det gäller deras musicerande och hur de faktiskt är placerade i 
klassrummet. I teorin om third space skulle det kunna ses som att first space, 
elevers privata utrymme, får plats i det akademiska utrymmet, second space. 

Men samtidigt beskriver vissa respondenter också att det finns undantag och 
utrymme för förändringar. Nedan presenteras först hur lärarna ser på sin roll och 
möjlighet till att påverka genusstrukturen i musik-klassrummet generellt. 

Lärarens påverkan på genusstrukturen 
Respondenterna menade alla att de, alltså läraren, har en viktig roll som kan 
påverka genusstrukturen i musik-klassrummet. Saker som de sa var bland annat 
att det är viktigt att vara en stark och tydlig ledare:  

Lärare har rollen framförallt att vara en tydlig ledare, det är ett väldigt väldigt svårt 
jobb. Man kanske inte låter eleverna bestämma själva hur de ska göra, det är ju de 
som är bäst, när det gäller just genus, mästare på att skapa, mästare på att dela upp 
sig, de kanske får det från samhället. Om de själva får välja instrument kanske 
killarna alltid väljer samma, eller tar först, inte alltid, det beror på gruppen. (…) om 
läraren jobbar för eller emot genus så blir det extra tydligt (uppdelning enligt genus 
- författarens anmärkning). Jag vet att det finns lärare som alltid delar upp dem, som 
säger: ’nej killar ni behöver inte sjunga med, jag vet att det inte går att sjunga när 
man är kille, ni kan spela trummor’. Så visst påverkar läraren. (Grundtvå) 

I det här citatet kan man kanske se att både elevernas första och andra space anses 
vara viktiga och påverka hur genusstrukturen ser ut i musik-klassrummet. Och att 
killarna beskrivs som de med makt i gruppen är som Butler (2007) beskriver i 
matrisen, men att läraren kan påverka den i musik-klassrummet, second space, 
beskrivs alltså som viktigt.  

Sedan pratade respondenterna om val av material som viktigt. Att välja låtar som 
inte är typiska tjej- eller killåtar uttrycktes vara viktigt för att eleverna ska jobba 
bra. Materialet framhölls också som centralt när det handlar om att välja exempel 
i musikhistorien och liknande: 

Jag är den som kan visa på exempel, jag tänker på det jätte-ofta, det är ganska lätt 
att fastna i, jag fastnar ofta i att jag plockar fram män att gestalta. Min roll är att 
bryta det här, men det är jättesvårt! Jag vill ju ta fram Bob Marley – vill inte byta ut 
honom bara för att, att leta fram en kvinna. Samma med de i musikhistorien. 
Samtidigt ligger det på mig att förklara varför de som lyfts fram är män. (Grundett) 

Det som sägs i slutet diskuteras också av några andra respondenter; att prata om 
ämnet med eleverna. De menade att det finns möjlighet att ta upp frågan om 
genusproblematiken till diskussion, istället för att okritiskt visa bara män, eller 
känna sig konstig som lärare när man inte tar upp de som i historien är kända. 
Flera av respondenterna framhöll alltså att man kan ta upp ämnet med eleverna. 
Här har till exempel en respondent fokus på själva diskussionen:  

Om du pratar om en artist, vilka du nämner. Konstigt dock att nämna kvinnliga om 
det knappt finns. Istället kan man omnämna det och ifrågasätta varför det finns så få 
kvinnliga etc. Man ska inte vara för fokuserad på det, men vara medveten om det. 
Visa dem att man är medveten om det. Att man öppnar för diskussion. Mina elever 
vågar mer ta i frågorna om man visar att det är öppet. (Grundtvå) 
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Respondenterna pratade också om möjligheten att påverka som lärare när det 
gäller musicerandet: 

Det jag kan göra som lärare då är att diskutera, inte bara sånginsatser, för att oftast 
är det så att tjejer sjunger och killar spelar instrument. Jag tror att det är så generellt 
överlag. Jag tror man måste prata både med tjejerna att de kan tycka till om helheten 
och inte bara sångdelen. Och killarna måste förstå vad texten säger, så de kan 
uttrycka med sitt spel vad låten säger. (Gymtre) 

Kanske kan man tolka detta som försök att inte ”ta bort” space ett, som 
Borgström-Källén (2014) kan mena. Hon skriver att det är svårt att ha med det 
privata, ett first space där eleverna redan har sitt genus när man ska skapa ett third 
space i musik-klassrummet. Hon fokuserar på skolmusik som ett third space med 
mindre traditionell genusstruktur. Men, som respondenterna säger här, kanske 
man inte behöver stänga ute elevernas verklighet i det privata för att skapa ett 
third space. Istället verkar de anse att det går att diskutera space ett också för att 
skapa ett third space. Att läraren ser det som möjligt att engagera sig i elevernas 
first space såg jag också i kommentarer som den här:  

Jag tror att jag kan uppmärksamma, om det är något som händer som är negativt, 
om folk inte har respekt för varann, att man förstår att något hänt på sociala medier 
som man måste parta med dem om: Det här är inte ok att säga till varandra, inte ens 
på sociala medier, att få dem att tänka på varann med respekt, vilket pronomen de 
vill ha et cetera. (Gymtre) 

Flera av respondenterna påpekade också att deras medvetenhet om frågan är 
viktig. De uttryckte på olika sätt att de försöker se alla elever som individer, och 
inte baserat på kön. Vissa sa också att de inte visste hur mycket de faktiskt 
lyckades med just det. De sa bland annat att det naturligtvis är svårt att vara 
medveten om sina fördomar. Samtidigt menade de också att det kanske viktigaste 
är att veta att man har just fördomar, så har man i alla fall en chans att göra något 
åt det. Ett exempel på en sådan kommentar är denna:  

Eftersom jag jobbar så medvetet med frågorna så kan jag ju balansera det, alltid 
rättvist. Om killarna springer in och alltid tar trummorna, blir det ju som att tjejerna 
inte får och kommer inte att välja det. Men om jag bryter det, då frågar tjejerna lika 
mycket för att få spela trummorna. Just genus påverkar deras val. (Grundtvå)  

Samma respondent, Grundtvå, pratade också om det viktiga i lärarens 
medvetenhet för att eleverna ska kunna välja friare, och mer medvetna val. Inte 
(bara) baserade på genustillhörighet: ”Jag tänker på det varje lektion, varje 
sekund, det är väldigt viktigt för mig”. Grundtvå påpekade också att som lärare så 
kan medvetenhet uppnås genom att jobba mer i nuet och fokusera mer på det som 
finns i klassrummet istället för att tänka framåt och bara på målet, resultatet:    

Istället för framåt är det på bredden. Det betyder inte att vi inte avancerar, utan 
snarare att vi jobbar på bredden, se alla, och inte bara framåt, jag får mer gjort, och 
då utvecklas vi ju också och blir mer som en blomma. Den går inte framåt, utan 
snarare tar man hand om jorden, vårda den, det är det mitt jobb är. Det finns inte ett 
nästa steg. (Grundtvå) 

Gymtre visade också ’medvetenhet om medvetenhet’ när hen skildrade sin 
medvetenhet som att hen ofta går in i klassrum och förväntar sig att alla tjejer 
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kommer att ha sång som instrument: ”Jag tänker utifrån någon genuskliché. Jag 
borde inte göra det, men statistiskt har det varit mycket så.” (Gymtre) 

Även det Bhabhas (1994) skriver om, ”utrymmet för förståelse av ord, märken, 
alltid kan bli omformulerade och lästa på ett helt nytt sätt” pratar respondenterna 
om: olika typer av tecken och beteenden från läraren beskriver vissa av 
respondenterna som viktiga. Hur man som lärare agerar, pratar anser de kan ha 
påverkan på genusstrukturen i klassrummet. Eller så kan det ses som 
performativiteten Butler (2007) skriver om; som återskapas i alla handlingar i 
interaktionen hela tiden. Läraren ska alltså enligt respondenters kommentarer vara 
medveten om alla olika sätt hen kan visa, upprepa dem, eftersom de kan påverka 
genusstrukturen:  

Den främsta är att vi är en förebild, man måste börja med sig själv, veta vem man är, 
man tror inte att man gör det man gör. Språket till exempel finns det en kultur, och 
kroppsspråket – om man behandlar människor olika, tar man i hand på samma sätt 
med alla, etc. Jag vet att jag kommer att behandla olika men jag är medveten om 
det. Men jag tycker inte man ska behandla alla elever lika, för de är olika. Däremot 
rättvist. Möjligheterna är oändliga – hur man pratar om saker. (Grundtvå) 

Verktyg för påverkan av genusstrukturen 
För att få veta mer och konkretisera de intervjuade lärarnas tankar om deras roll i 
förhållande till genusstrukturen i klassrummet, så pratade vi också om vilka 
specifika verktyg de ansåg sig ha för att kunna påverka densamma. I likhet med 
de diskussioner som beskrevs ovan, pratade respondenterna om placering, val av 
material och läroplanen som viktiga verktyg: ”Val av musik spelar också roll, 
avgör om de vill spela en låt. Sjunga en ballad funkar inte så bra med killar. We 
are the world funkar i alla läger.” (Grundtre); ”Jag måste vara uppmärksam att 
alla får lära sig det som står i läroplanen, och då blir det ju inte uppdelat. Alla ska 
ju lära sig sjunga, slagverk etc.”(Grundtre) Andra respondenter beskriver också att 
de ser det som möjligt att hantera genusstrukturen i klassrummet:  

Placering, att man inte grupperar, om man har en ensemblegrupp så delar man upp 
hur pass drivna de är, inte genus. De behöver kunna samarbeta tillsammans. Det kan 
ju lika gärna vara fem killar eller fem tjejer. Placera ut tjejer på saker som är typiskt 
killigt, försöka variera, speciellt med trummor. (Grundett) 

Val av material – vissa projekt man har… Att alla eleverna kommer till tals, i valet 
av material, en demokratisk process där alla får en röst, fånga upp elever som inte 
pratar så mycket. Inte bara ett genusproblem, snarare att vissa är framåt än andra. 
Man måste försöka involvera de som inte är så framåt. (Gymtre) 

Det här resultatet kanske man kan tolka att respondenterna ser det som möjligt att 
jobba ”emot” elevernas vana med uppdelning i killar och tjejer från first space, 
och i second space jobba annorlunda;  att lärarna anser att de har verktyg att 
arbeta med för att kunna påverka genusstrukturen i klassrummet. Men, det var 
intressant att se att trots att man säger att man jobbar med sådana verktyg på 
grundskolan, verkar det som att de flesta eleverna väljer ”som deras genus” när de 
väljer instrument till estetiska programmet på gymnasiet. Så man kan fråga hur 
mycket det påverkar som läraren gör i second space på grundskolan. Hur 
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långtgående är effekterna av lärarens påverkan - stannar de vid det egna 
klassrummets väggar?  

Även om detta inte är i linje med Borgström-Källéns (2014) resultat där hon 
observerar hur lärare inte jobbar emot könsstrukturer, så är det svårt för mig att i 
denna studie uttala mig om effekterna av genus-medvetna lärare på grundskolan. 
Men det är intressant att fundera kring att gymnasieelever verkar fortfarande välja 
sitt instrument som sin könstillhörighet. Och om läroplanen följs på grundskolan 
’borde’ det bidra till att musik-undervisningen präglas av mindre genus-stereotypa 
val. Men givetvis påverkas eleverna av så mycket mer än bara skolan i sina val. 
Här måste jag förtydliga igen att jag bara studerar vad lärarna säger att de gör, inte 
vad de faktiskt gör, vilket givetvis kan vara en del av förklaringen till att utfallet i 
elevers val till gymnasiet blir genus-stereotypa. Detta resonemang diskuteras 
vidare i diskussions-avsnittet.      

Bedömningens roll 
Ett intressant resultat i den här undersökningen var att bedömningen inte beskrivs 
som så viktig för respondenterna som verktyg för att påverka genusstrukturen i 
musik-klassrummet. Utgångspunkten i den här studien var att bedömning är ett 
viktigt verktyg för påverkan generellt för lärare, men vi vet inte så mycket om hur 
det används i relation till påverkan av genusstrukturer. Vid samtalet med 
respondenterna om lärarens roll eller verktyg generellt kom det bara någon 
enstaka kommentar som var kopplad till bedömning såsom feedback: ”Jag kan 
uppmärksamma och förstärka till exempel en kille som sjunger bra. Men 
samtidigt så skulle jag ju även gjort om eleven varit en tjej.” (Grundtre)  

När jag istället sedan frågade direkt om bedömningen och hur respondenterna såg 
på den i relation till hur de ansåg sig kunna påverka genusstrukturen i 
klassrummet, var det fortfarande otydligt för dem vad jag menade. För att vara 
extra tydlig gav jag exempel som att killar kanske är mer vana att spela på gitarr 
så då väljer de det instrumentet på musiklektionen för att få bra betyg (exemplet 
har alltså att göra med summativ bedömning). Respondenterna svarade dock att 
till exempel val av instrument i relation till bedömning hade mer med andra saker 
än kön att göra. Grundtre till exempel beskriver att hens instrument är piano och 
undervisar därför bättre på piano än till exempel gitarr. Hen menar då att även om 
killarna skulle vilja välja gitarr på hens lektioner så väljer de flesta piano och det 
beror just på bedömningen. Hen tror att eleverna upplever det lättare att få högre 
betyg om de väljer lärarens instrument. Hen säger också att eleverna verkar tycka 
att piano är lättare och kräver mindre arbete vilket också gör det lättare att få 
högre betyg. Grundett instämmer i att lärarens instrument påverkar, och 
läroplanen säger att de ska lära sig ackord vilket går att göra på både piano och 
gitarr: ”Svår fråga. (…) Vi lärare är bättre på piano, så det är fler som väljer 
piano, alltså inte så att fler killar som spelar gitarr.” (Grundett) Skolans budget 
sägs också påverka elevernas instrumentval mer än bedömningen i relation till 
genus: 
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Skolans budget är också en begränsande faktor. Man har inte hur många 
valmöjligheter som helst. Jag har valt att jobba med gitarr, så jag har 
klassuppsättning med gitarrer. Det finns kanske en i varje klass som hatar gitarr. I 
läroplanen ska de lära sig spela ackord, och det kan de ju göra på piano också, och 
vi har ett. (Grundtvå) 

Så här kanske man kan säga att bland annat lärarens instrument anses viktigare än 
bedömning i relation till den traditionella genusstrukturen. Men det verkar 
återigen inte påverka estetiska elevernas val till gymnasiet så mycket, som 
diskuterats ovan. På estetiska programmet i musik verkar eleverna fortfarande 
välja instrument i traditionell genusstruktur. Borgström-Källén (2014) skriver 
också om lärarens instrument som viktigt i påverkan av genusstrukturen. Jag 
tolkar henne som att lärarnas ofta traditionella genusmarkerade instrumentval är 
ett av problemen i genusstrukturen i musik-klassrummet. Att de som förebilder 
bland annat förstärker strukturen med sina egna genusbaserade val efter att ha 
varit del av den ”slutna cirkeln” av musikutbildningen. Men i den här uppsatsens 
resultat kan vi se att lärarna beskriver att elever väljer lärarens instrument på 
grund av bedömning, vilket alltså inte borde skapa mer skillnader i genus. Alla 
eleverna, både pojkar och flickor, beskrivs ju välja lärarens - det vill säga samma - 
instrument. Lärarens instrument skulle, om detta skulle visas stämma i en större 
studie, i så fall på grundskola ha nästan en motsatt effekt: oavsett kön beskrivs 
eleverna välja lärarens instrument. Det är viktigt att påpeka att dessa svar om 
elevers val handlar om grundskolan och Borgström-Källéns (2014) studie var på 
gymnasieskolan.  

För att komma närmare lärarnas syn på bedömning som verktyg för att påverka 
klassrummet genusstruktur pratade vi också specifikt om hur respondenterna 
tänkte kring olika strategier i formativ och summativ bedömning. Hur såg de på 
dem som verktyg för påverka genusstrukturen? Till exempel sa man så här om 
den formativa bedömningsstrategin ’tydliggörande av lärandemål’:  

Det är ju det som utjämnar genus. Om man är tydlig med vad de ska kunna blir det 
ju jämlikt, alla ska kunna samma saker. Med gitarr kan det bli just så med tjejer – 
jag måste inte spela gitarr, kunna det här – då har du ett bra svar, det blir tydligt, 
även om de inte säger att ”för att jag är tjej” så kanske det ligger omedvetet, för att 
få godkänt måste du delta ”i sång, gitarr” även om du har A-nivå i alla andra delar. 
Du kan läsa upp det: ’den som inte deltar kan inte få godkänt i musik (...)’ Vilket för 
att det är väldigt, väldigt bra just med de här målen. Alla är inbjudna. (…) Mindre 
snack alltså, gör bara som det står i läroplanen så löser det sig. Det står inte att bara 
killarna ska kunna spela trummor, alla, så även om du inte kan något om genus så 
jobbar du med det om du följer läroplanen. På femtiotalet kanske det stod att flickor 
skulle ha hemkunskap. (Grundtvå) 

Om den formativa bedömningsstrategin ’tecken på lärande’ svarade 
respondenterna till exempel så här: 

Man måste tro lika mycket på alla och se alla. Det kan ju vara en sådan genusgrej, 
om man räknar allt de gjort. Jag tror att det är bra för genus att alla ska göra. Men i 
bemötandet så ska man vara försiktig, spela e-moll tills de faktiskt kan det, tills de 
tröttnar. Antingen byter man låt när det blir jobbigt. Det kanske är det som är 
pedagogens roll att hålla kvar dem tills de kan. Även om du kör samma låt, så finns 
det många kvaliteter i vissa låtar, den som är duktig kan spela något medan andra 
mindre. Då har du visat att ALLA har spelat och har kunnat spela samma låt. Att ge 
en rättvis bedömning, att alla får min uppmärksamhet någon gång. Alla känner sig 
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sedda, något att jobba med och vad som är rätt, tecken på lärande. Alla ska lära sig, 
alla få feedback. Problem med genus är när man gör skillnad, bara att tänka 
”alla”.” (Grundtvå) 

Här säger alltså Grundtvå att bedömningen faktiskt har påverkan på 
genusstrukturen. Hen tar alltså upp läroplanen som verktyg igen, att den i sig 
utjämnar genusfaktorns påverkan i instrumentval. Kanske kan man säga att den 
beskrivs som ett verktyg mot elevernas beteende i Butlers (2007) performativitet, 
att de pratar om att den kan i alla fall arbetas med i second space. I övrigt var det 
bara respondenten Grundett som pratade om att hen använt sig av dessa verktyg 
inom formativ bedömning för påverkan av genusstrukturen i klassrummet, eller i 
alla fall tänkt på det och kunde ta fram det under vår intervju. 

Men också på gymnasiet sa respondenterna att just feedback kan användas. De 
andra strategierna för formativ bedömning verkade man inte ha reflekterat så 
mycket kring. Här är ett exempel på svar från gymnasierespondenterna: 

Vi kan inte påverka eftersom de redan valt sitt huvudinstrument när de söker hit. 
Kan dock uppmuntra gitarr-piano-killar som har brukssång som biämne att fortsätta 
med sång om jag märker att de har förutsättningar. När jag jobbar enskilt har de 
lättare att jobba med personligt uttryck, mjuka sidor, som kanske är lättare med 
tjejer. (Gymtvå) 

Men det respondenterna från gymnasiet mest uttryckte var att genusstrukturen 
’ändå inte går att påverka så mycket eftersom eleverna redan valt 
huvudinstrument’. Det ämnet ska jag ta upp nu i det kommande avsnittet. 

Köns-homogena klassrum 

På gymnasienivå framhöll vissa respondenter från början av intervjuerna inte 
könsstrukturen som ett problem och fick tänka efter mycket på till exempel 
frågorna om bedömningens påverkan. De förklarade det med att de har nästan 
(köns) homogena klassrum, så de behöver inte tänka på det så mycket: ”Som 
sånglärare jobbar jag ju nästan bara med tjejer. Jag upplever aldrig genus som 
påverkar något negativt, det är en icke-fråga på mina lektioner.” (Gymett) 

Lite svårt på gymnasiet. På förskolan nu är det flickorna som får vara i bilrummet – 
de bytte plats för att visa det är ok. Här är det svårare, våra elever är mer öppna, 
många hen, homosexuella etc. därför har vi inte två grupper så det finns inte 
behovet av verktyg… en sak kanske – vissa killar tar mer plats och snälla tysta 
tjejer, så där är min roll att plocka fram. Kan även vara tvärtom. (Gymtvå) 

Detta var något jag såg generellt, att lärarna som jag intervjuade tänkte på killar 
och tjejer i klassen när de svarade på mina frågor. Det kan bero på frågan som jag 
ställer, men kanske också på att andra innehåll som till exempel material inte 
kopplas så enkelt till frågan om genusstrukturen. Frågan var öppen med fri 
tolkning och bara med specifika frågor om andra aspekter än elevers kön pratade 
man om genusstruktur i musik-klassrummet med fokus på annat än elevernas 
könstillhörighet.  
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Men ju längre intervjuerna fortskrider och ju mer vi pratar börjar flera 
respondenter diskutera skillnaderna i det homogena klassrummet också. Eftersom 
gymnasierespondenterna främst undervisade i sång, var det speciellt kör och olika 
roller i körer baserade på kön som diskuterades:  

Däremot så känner jag att jag kan jobba på hur jag uttrycker mig som lärare. Förra 
året var en elev väldigt besviken på mig eftersom jag pratade med dem som tjejer 
och killar, och inte som sopran och alt och tenor och bas etc. Jag vände mig till en 
grupp och sa nu sjunger ni killar och tjejer. Just då satt en manlig elev, som är 
homosexuell, bland tjejerna så han kände sig utesluten. Där är ju något jag kan 
jobba på, hur jag pratar kring rösten och stämsången, och inte pratar kön utan i 
stämmor. (Gymett) 

Sen hur man pratar, röst och inte kön. Jag försöker säga nu sjunger basarna etc., och 
inte killarna. Sen är det ju ett faktum att om någon är född som kvinna är det fysiskt 
omöjligt att sjunga bas, men man behöver inte nämna det.” (Gymtvå) 

Ett specifik ämne som respondenterna från gymnasiet tog upp var också de 
transsexuella och deras plats i kören i relation till kön och röst:     

I de fall när jag har killar i klassen, kan jag använda tjejer och killar. Jag kan till och 
med kalla tjejer för killar om de sjunger traditionella kill-stämmor. Där tror jag att 
genom att kalla tenorer för tenorer, så behöver jag kanske inte ens nämna tjejer och 
killar. En benämning av ett omfång av tonhöjd, så har ju faktiskt inte tjej eller kille 
någon roll. Jag har ju också varit med om killar som vill byta kön, dem måste man 
ju prata med ”nu innan du har gått in i en hormonell behandling, men jag kan inte 
trolla och göra om rösten. Men det händer ju saker när man tar hormoner – ljusare 
respektive mörkare stämma. Jag vet att de identifierar sig så mycket md 
tjejstämmorna att de inte vill sitta bland killarna. (Gymtre) 

Här kan man se att genus beskrivs ha en stor roll i kör och stämsång. Även när 
respondenterna visar mycket medvetenhet pratar de ändå i termer av stämmor i 
relation till kön, och de blir medvetna om det först när vi talar om det. Det här 
kanske kan ha likhet med det som Borgström-Källén (2014) skriver om - att 
lärarna också tillhör en starkt genusstrukturerad utbildning och musikutövning 
och därför kan ha det svårt att bryta sig ur den. Till exempel när en transsexuell är 
med i kören så är det väl bara hens röst som ska vara viktig och stämman, inte 
könet? Flera respondenter pratar om det som ett problem i termer av kön, när de 
faktiskt inte behöver nämna kön utan bara stämmor. Men, ämnet blir bredare när 
vi efter vidare samtal också pratar om uppträdande med kör. Där beskrivs starkt 
genusrelaterade scenkläder som ett vidare problem, även om de som körledare 
bara skulle prata i stämmor istället för kön. Frågan om vilka kläder sångarna ska 
ha ställs: 

I kör, nu med transpersoner, vad händer då med traditionell och professionell kör-
klädsel? Ska alla altar ha kostym? Kommer bilden se annorlunda ut, baserad på 
stämmor istället för kön? Kör är väldigt köns-stereotypt, kommer från kyrkan… 
(Gymtvå) 

Så vi verkar kunna se att också i det nästan köns-homogena klassrummet 
beskriver lärarna att det finns genusaspekter att tänka på. Men respondenterna 
verkar inte riktigt nämna dem från början av våra samtal. Den heterosexuella 
matrisen skulle kunna tolkas som närvarande också där det är nästan bara killar 
eller tjejer, men beskrivs också kunna också hanteras där. Den behöver inte vara 
en icke-fråga bara för att det är köns-homogent. Men, rösten verkar i alla fall en 
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del vara biologiskt bestämd, vissa stämmor kan inte olika kön sjunga, och 
hormoner påverkar röster. Det skulle i så fall delvis inte vara i linje med det 
resonemang som Butler (2007) för om kön och genus. Den är i så fall alltså inte 
bara bestämd av den omgivande kulturen, som hon menar.   

Lärarna i den här studien kan kanske också verka följa snarare än att alltid leda 
eleverna inom detta tema. Någon respondent nämner till exempel att en elev var 
homosexuell utan att jag frågat om det eller att det har någon betydelse för 
elevens roll i kören. Jag ställde en följdfråga för att försöka förstå varför elevens 
sexuella läggning omnämndes, men det verkade bara ha varit en kommentar. 
Även om respondenten hade pratat i stämmor hade elevens sexuella läggning 
varit oviktig. Kanske kan detta vara ett tecken på att elevernas first space ser olika 
ut än lärarnas? Detta tema ska jag titta på mer nu.  

Samhället 
Respondenterna pratade mycket om samhället, first space, om att det påverkar 
eleverna och genusstrukturen i musik-klassrummet. Här är ett exempel från 
Gymtvå: 


Det är ju bara att titta på hur elever väljer sina instrument – killar spelar och tjejer 
sjunger. Jag har inte upplevt att lärare har premierat att det ska vara så: ”du kan väl 
sjunga” Men jag tror att man gör det kanske omedvetet i en tidigare ålder, på 
gymnasiet har de ju redan valt. Så ”problemet” bör hanteras på grundskolan, men 
jag kan inte påverka att de ska göra ett annat val. (Gymtvå) 

Men de framhöll inte bara det som att samhället gör traditionella genusroller 
starka, de pratade också om motsatsen. Respondenterna från det estetiska 
programmet på gymnasiet kommenterade att det hänt flera förändringar de sista 
åren. De sade bland annat att flickor har börjat ta mer plats: ”Jag kan uppleva att 
många av våra tjejer på vår utbildning på musiksidan är mycket starka så man 
måste nästan plocka fram killarna. Så att det är ju jättepositivt att man till och 
med måste vända på problematiken ibland.”(Gymtre) 

En annan förändring som respondenterna från estetiska programmet nämnde är att 
det numer finns flera elever som byter kön: 

Det har hänt jättemycket på de här tolv åren, ändrats mycket på acceptansen för 
olikheter. Tjejer tar mer plats. Kan också vara en geografisk skillnad – krans – stan. 
Men i tiden har det också hänt saker. Det har blivit mer tillåtande, för mig har det 
blivit mer normalt för mig att tänka på personer istället för kön. Det har också hänt 
att eleverna bytt identitet – det har förändrats och blivit mer accepterande. (Gymtre) 

Skillnader beroende av det omgivande samhället beskrivs också som att de kan 
bero på geografi. En av respondenterna hade jobbat i en kranskommun innan hen 
började arbeta i centrala Stockholm och upplevde skillnader i genusstruktur som 
hen upplevde som en effekt av ’geografin’. Det här kan man kanske titta på som 
ett skapande av ”third space”. Men detta är bara en ytlig kommentar eftersom det 
i den här kontexten inte beskrivs hur det skapats. Jag ska titta mer på det i de delar 
som kommer nedan.  
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Respondenterna från gymnasiet pratade om just det estetiska programmet som 
speciellt i det här ämnet om öppenhet och tillåtande miljö för roller utanför den 
traditionella heterosexuella matrisen: 

Vi märker att på estetiska programmet är eleverna öppna med sin sexualitet, i 
jämförelse med andra program, de verkar känna att det är accepterat. Nu har vi 
transpersoner i många av våra klasser, vilket vi inte hade för bara några år sedan. 
Och kommer man till en ny skola pejlar man av hur kan jag va här, och då har de 
sett att de kan vara öppna här. (Gymtvå)  

Det är ett väldigt accepterande klimat i grupperna jag jobbar i. Vi har ju tjejer som 
vill vara killar nu, så det är ett ganska öppet och tillåtande. Så det är svårt att säga 
hur jag gör, för jag tycker inte jag gör så mycket. (Gymett) 

Här säger alltså respondenten att hen inte kan förklara hur hens agerande påverkar 
den här utvecklingen med ett mer öppet klimat i musik-klassrummet. Så 
förändringen verkar inte upplevas som att den uteslutande kommer från second 
space, skolan och läraren. En annan kommentar handlar om att läraren säger att 
”vuxenvärlden” kanske är problem: ”Vuxenvärlden är fast i sina gamla 
uppdelningar – även här på möten kan mäns åsikter väga tyngre. Så det är svårt 
att vi ska vara exempel, själva fast i gamla mönster.” (Gymtvå) Återigen ser vi 
tvivel på att de förändringar i genusstrukturen som skett har skapats av läraren.  

Dessa resultat skulle kunna tolkas som att den förändring som respondenterna 
beskriver inte har sin källa i skolan och i lärarna, second space. Det verkar som att 
lärarna beskriver hur de följer och lär av eleverna mer än tvärtom när de försöker 
hitta sätt till exempel att hantera transsexuella i kören. Förändringen verkar alltså 
beskrivas komma från eleverna och deras privata sfär, first space. Men att den 
förändringen accepteras och får plats i second space, av läraren, beskriver 
respondenterna som mycket viktigt i för att ett musikklassrum med icke-
traditionell genusstruktur, ett third space, ska kunna skapas. Här ser vi alltså att 
lärarna beskriver sin roll som central i påverkan av genusstrukturen i 
klassrummet, men kanske snarare som en dörröppnare än som en innehålls-
skapare.  

Att det är viktigt med en tillåtande och medveten situation i second space beskrivs 
än mer då respondenterna poängterar skillnader mellan de olika programmen på 
gymnasiet. De pratar om de andra programmen än det estetiska som annorlunda. 
Här är några exempel på detta: ”’Me too’ tar upp ett av problemen i relation till 
genus, bra när man diskuterar sådant här, vore bra om de mansdominerade 
programmen också gjorde det.” (Gymtvå) 

Det finns ju en massa andra genusstrukturer som man inte kommer åt bara genom 
att välja instrument. Jag måste vara medveten om det, om att det kan finnas ett 
problem med att killar har en maktposition, utövar ohälsosam påtryckning på 
tjejerna, jag måste hålla ögonen öppna för det. Tack och lov är det väldigt sällan jag 
ser det på estetiska programmet, men om jag tittar på hela skolan med flera program 
ser jag ett väldigt stort problem. Där försöker jag inför mina elever att om de känner 
sig kränkta så vill jag att vi ska ta det vidare, få till en förändring. Där lägger jag 
mycket kraft och energi för att de inte ska behöva känna så. (Gymtre)  

Förutom kommentarerna om att respondenterna ser det estetiska programmet som 
annorlunda pågick en konflikt på den aktuella gymnasieskolan. Under tiden jag 
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gjorde intervjuer så hade de ett problem efter ett möte där en lärare från ett annat 
program hade uttalat homofobiska kommentarer om elever på estetiska 
programmet. Det verkade alltså viktigt för respondenterna att inte prata om den 
tillåtande miljön på det estetiska programmet som något generellt ’på gymnasiet’. 
Dessa resultat pekar på att respondenterna beskriver att lärarnas inflytande 
upplevs som avgörande för skapandet av miljöerna på de olika programmen - med 
andra ord möjligheterna till third space med en icke-traditionell genusstruktur. 

En möjlig tolkning av de här resultaten skulle kunna vara att lärarna beskriver att 
det skapats möjligheter för ett third space i musikklassrummen på det estetiska 
programmet. Skapandet av detta tolkade third space kan beskrivas som att en 
förändring skett i elevernas first space som tagits med in till second space, 
klassrummet, och gjort det möjligt för ett third. Lärarnas beskrivning av sin 
påverkan i den processen handlar främst om att deras roll varit i termer av 
’tillåtande’, men som fyllts av innehåll från first space, som nämndes ovan.  

I jämförelse med Borgström-Källéns (2014) idé om att stänga ute first space för 
att kunna skapa ett third space skulle detta resultat kunna tolkas som mycket 
annorlunda, som att det pekar på motsatsen till och med. Borgström-Källén 
(2014) menar, som jag förstår det, att fokus på skolmusik är vägen till third space 
med icke-traditionell genusstruktur. Jag tolkar hennes resultat och slutsatser som 
att genom användning av skolmusik som inte är från eller kopplad till elevernas 
first space i undervisningen, går det att bryta traditionella genusstrukturer. Men i 
resultaten i den här uppsatsen, i alla fall de från respondenterna på estetiska 
programmet, beskriver lärarna det som centralt att låta elevernas first space ta 
plats i musik-klassrummet, för att kunna påverka och skapa en third space med en 
annan genusstruktur än den traditionella. Respondenterna beskriver sin möjlighet 
till påverkan i termer av att de som lärare snarare får guidas av eleverna, och 
genom medvetenhet lämna öppet och plats för förändringar. Det vill säga, de ser 
sig som viktiga, men snarare i termer av att vara medvetna och öppna, än som 
skapare av innehåll. Det vill säga de verkar inte fokusera på att fylla 
undervisningen med skolmusik i när de beskriver sin påverkan av genusstrukturer. 
De beskriver istället lärarens roll som ’dörrvakt’ som avgörande i möjligheterna 
för ett skapande av third space i musik-klassrummet. 

Reflektioner 
Slutligen, så uttryckte respondenterna efter intervjuerna att det hade varit givande 
att prata om och tänka efter lite kring ämnet med genusstrukturer. De sade att de 
hade blivit mer medvetna om problematiken men också om möjligheterna. 
Givetvis är det omöjligt att veta hur pass medveten man är eller vilka fördomar 
man själv har, men att ta upp ämnet återkommande på exempelvis 
ämneskonferenser kanske skulle hålla medvetenheten mer ’framme’. Det är, som 
med allt annat, viktigt att prata om genusstrukturer för att medvetandegöra ämnet 
i lärarnas vardag, speciellt med tanke på hur många olika aspekter de behöver 
vara medvetna om i sitt arbete. Flera respondenter nämnde bland annat att 
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bedömning är viktig och det är därmed ett vanligt och viktigt ämne som tas upp 
på ämneskonferenser. Som sagt, det är många viktiga ämnen som konkurrerar om 
lärares tidsresurser vilka redan är mycket ansträngda. Det är alltså inte en lösning 
att visa ett resultat där mer tid och engagemang behöver användas till detta ämne. 
Scheman och agendor är redan fulla. Men, kanske skulle man kunna integrera 
ämnet mer med andra, som till exempel när frågor om bedömning diskuteras.  

Diskussion 

Resultaten i den här uppsatsen, det vill säga lärarnas skildringar av 
klassrumssituationen, bekräftar utgångspunkten i den här studien som jag baserat 
på den tidigare forskningen: lärarna redogör för sina upplevelser att eleverna 
agerar i linje med deras genustillhörighet om de får välja själva. Här berättar 
respondenterna från grundskolan hur klasser delas upp i kill- respektive 
tjejgrupper om inte läraren aktivt delar upp klassen på annan ledd. I tidigare 
forskning (se t.ex. Bergman, 2009; Lindgren & Ericsson, 2010) har lärares roll 
setts som viktig i förhållande till genusstrukturen i klassrummet. Lindgren och 
Ericsson (2010) såg till exempel hur pojkars dominans i klassrummet ökade när 
läraren inte var närvarande. Så resultaten i den här uppsatsen, lärarnas skildringar 
av genusstrukturen i musik-klassrummet, verkar vara i linje med utgångspunkten. 
Men, det var inte huvudsyftet med den här studien. Det jag främst ville undersöka 
var hur lärare såg på sin roll att kunna, eller inte kunna, påverka genusstrukturen i 
musik-klassrummet. 

Lärarna i den här undersökningen framställer sin roll som viktig och de säger att 
tycker sig ha möjlighet att påverka genusstrukturen på olika sätt. Däremot kan vi 
också se i de här resultaten, att de intervjuade lärarna inte redogör för problem 
med pop och rock-genres i sig, vilka tidigare forskning pekat på som starkt genus-
stereotypa (Bergman, 2009). Istället framhåller de hur de försöker påverka 
genusstrukturen inom dessa genres genom att till exempel vissa väljer låtar som 
de tycker är ’mer genus-neutrala’ än andra. Andra respondenter berättar att de 
också helt enkelt använder den genus-stereotypa genren som ett verktyg och 
exempel för att diskutera genus-problematiken i klassrummet - ’varför är det bara 
män i pop-rock-historien?’. Resultaten går faktiskt också emot vad Karlsson 
(2002) skriver om att lärare kan överdriva skillnader mellan pojkar och flickors 
preferenser av musikgenre. Respondenterna beskriver sig inte utgå ifrån specifika 
genres i sin undervisning baserat på genus. Naturligtvis kan det ha förändrats 
under de 15 år sedan Karlsson (2002) publicerade sin studie. Inte heller tog 
respondenterna upp hanteringen att balansera elevers lärande och den maskulina 
maktstrukturen (Bergman, 2009) som ett problem i sin undervisning. Istället 
poängterade de att de arbetade på sätt och med verktyg där den fick mindre plats. 
Det betyder dock inte att den maskulina maktstrukturen inte är något som är ett 
problem, de kan ju faktiskt bara inte vara tillräckligt medvetna om den.  
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Den andra utgångspunkten i den här uppsatsen, att bedömning påverkar elevernas 
val (och därmed genusstrukturen i klassrummet) bekräftades av respondenternas 
framställningar på olika sätt, mer eller mindre omedvetet. Instrumentval till 
exempel framhölls vara viktigt för summativ bedömning av en del. Men lärarens 
instrument beskrevs enligt vissa mer viktigt än elevens genustillhörighet i frågan 
om summativ bedömning. Om läraren visade sig föredra, genom sin kunskap eller 
liknande, till exempel gitarr eller piano, framhölls det som mer avgörande än om 
killar respektive tjejer valde dessa instrument. Till exempel sades killar välja det 
mer kvinnligt relaterade instrumentet piano (Borgström-Källén, 2014) istället för 
det manliga instrumentet gitarr när läraren var bättre på just piano, för att därmed 
lättare få högre betyg. Här kan vi alltså påpeka att lärarens instrument inte 
framhålls som att det påverkar genusstrukturen stereotypt som Borgström-Källén 
(2014) visar, där ’undervisningens stängda cirkel’ sägs förstärka genusstrukturer. 
Naturligtvis måste jag påpeka att hon studerade genusstruktur på bland annat 
ensemble-undervisning på gymnasienivå. Och i sådana situationer poängterade 
respondenterna här också att eleverna väljer mer enligt sin könstillhörighet. Men, 
de framställde sig också uppleva att det kan de som lärare påverka.  

Här kan vi kanske säga att det är alltså viktigt att veta vilken typ av 
musikundervisning vi pratar om när vi försöker förstå lärarens roll och eventuell 
påverkan på genusstrukturen. Lärarens könstillhörighet och instrument-val kan på 
grundskola i relation till summativ bedömning ses neutralisera genus-baserade val 
bland eleverna. Så det är svårt att prata om lärares ’köns-stereotypa instrument’ 
enbart som ett problem, som man kan tolka att Borgström-Källén (2014) gör. 
Lärarens instrument verkar alltså anses ha olika effekt i olika situationer.  

Ett annat resultat i den här undersökningen var att lärarna på de olika stadierna 
skildrade sin egen roll som viktig, men på olika sätt. Man pratade om 
medvetenhet kring genusfrågor i klassrummet som mycket viktig. Men på 
gymnasienivå i de nästan köns-homogena klassrummen där elever redan valt sina 
instrument uppgav sig respondenterna inte lika medvetna, som i de mixade 
klassrummen på grundskolan, om möjligheter att arbeta med frågan rent praktiskt 
även där. Då är det ju ingen icke-fråga, som någon uttryckte det, utan kanske 
paradoxalt mer viktigt än i den mixade gruppen i till exempel grundskolan. Bara 
för att det nästan endast är kvinnliga respektive manliga elever i ett klassrum kan 
genusstrukturen fortfarande ses som närvarande, speciellt om i princip hela 
klassen gjort ett till viss del genusbaserat val.  

På gymnasiet verkade också lärarnas till viss del vara del av det som Borgström-
Källén (2014) kallar den slutna cirkeln av den musikaliska utbildningen. Detta 
kan användas som förklaring varför det är svårare för respondenterna att se 
genusstruktur i till exempel kör. De verkade vara invanda vid körens 
genusstruktur så de, trots sin generella medvetenhet om genusfrågor, först vid en 
direkt intervju om frågan själva kunde bli medvetna om antaganden om kön i 
relation till stämmor, klädsel och så vidare. Detta verkar dock vara annorlunda för 
hur det upplevs på grundskolan, som diskuterades här ovan. Så återigen verkar det 
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viktigt att göra skillnad: lärarens roll ser olika ut i olika typer av klassrum och 
lärare behöver då också olika verktyg för att arbeta med genusstruktur.  

En av utgångspunkterna i denna uppsats var att formativ bedömning är ett av 
lärarnas verktyg för att påverka elevernas lärande och också genusstrukturen i 
klassrummet. Respondenterna tolkade den öppna frågan om bedömning som 
summativ tills jag ställde mer specifika frågor om formativ, vilket verkar visa att 
de inte i första hand medvetet kopplar ihop påverkan av genusstruktur med 
formativ bedömning. Även när jag preciserade de formativa strategierna i 
frågorna för att undvika den tidiga kopplingen till summativ bedömning, verkade 
de ha svårt att svara. Resultatet verkar alltså peka på att den formativa 
bedömningen i alla fall inte medvetet kopplas ihop av lärarna med syftet att 
påverka genusstrukturen. När vi pratade om mer specifika delar inom formativ 
bedömning blev dock respondenterna mer medvetna om denna. Men den 
utgångspunkten för uppsatsen har alltså inte bekräftats - den formativa 
bedömningen verkar inte alltid vara ett centralt verktyg i lärarnas medvetande för 
påverkan av genusstrukturen i klassrummet. Kanske kan det därmed ses som en 
inte fullt ut använd resurs för påverkan av genusstrukturen i musikundervisning?  

Sedan kommer också frågan hur mycket skolan och läraren faktiskt påverkar. 
Naturligtvis kan inte den här studien svara på den frågan, men den skapar grund 
för intressanta vidare frågor: om lärarna på grundskolan anser sig kunna påverka 
klassrummets genusstruktur, varför elever fortfarande verkar göra traditionellt 
genusbaserade val till gymnasiet? Hur mycket påverkar musikundervisningen 
genusstrukturen? Men vad vi kan diskutera utifrån den här uppsatsens resultat är 
hur lärare skildrar sin påverkan på genusstrukturen. På det estetiska programmet 
på en gymnasieskola i Stockholm verkar till exempel en form av ny genusstruktur 
vara ’skapad’, ett så kallat third space. Lärarnas syn på sin roll i den processen 
verkar ha mer att göra med deras öppenhet för förändring än själva skapandet av 
innehållet i förändringen.  

Förändringen verkar inte upplevas som att den skapats av lärarna, det verkade de 
inte själva tro i alla fall. Deras förmedlade bild var mer att eleverna skapat de nya 
rollerna och att lärarna mer följde och försökte förstå, anpassa sig själva samt 
undervisningen till de nya rollerna. De framhöll dock fortfarande sin roll som 
lärare som viktig eftersom de måste tillåta och skapa en öppenhet i sina klassrum 
och visa att det nya har plats där, trots att det kanske inte är lärarna själva som 
skapar det nya. De beskrev det mer som att deras roll är att skapa utrymmet för 
det nya, men att ’innehållet’ i det nya tas med in i klassrummet av eleverna.  

Det här går nästan rakt emot tanken i Borgström-Källén (2014) att genusstrukturer 
bryts mest i det strikt skolmusikaliska där third space kan skapas. Det centrala 
beskrivs också att undvika ta in traditionellt genusstrukturerade musikgenres som 
pop-rock, vilka eleverna känner till från sin privata kontext. I den här uppsatsens 
resultat kan vi alltså istället kanske se det som att vissa förändringar som sker i 
samhället manifesteras i just pop- och rock-genres? Men det vet vi dock inte; var i 
samhället förändringarna skapats faller utanför denna undersöknings ramar. Men, 
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en del av de skildrade förändringarna verkar vara mer genus-jämställda än den 
traditionella strukturen, en påverkan man skulle förlora om elevernas first space 
inte fick användas i klassrummet. Så, istället för att stänga ute first space som 
Borgström-Källén (2014) föreslår, skulle det alltså enligt den här uppsatsens 
resultat också vara viktigt att låta det eleverna har med sig från deras privata 
utrymme ta plats i klassrummet, i den akademiska kontexten. Återigen verkar det 
viktigt att som lärare kunna avgöra vilken situation det handlar om och vara 
medveten om vilka verktyg som finns att använda beroende på situationen.   

Avslutande kommentarer 
Syftet i denna uppsats var att studera hur lärare ser på sin roll och möjlighet till 
påverkan av genusstrukturer i klassrummet och besvara frågan hur lärare ser på 
sin roll med bedömning som verktyg för möjlighet av skapande av third space 
med icke-traditionella genusstrukturer i musikundervisningen. Jag har i 
undersökningens resultat kunna kartlägga flera olika påverkansfaktorer och 
förändringsmöjligheter som lärarna framhållit.  

Lärarna i undersökningen bekräftar i sina beskrivningar att den stereotypa 
genusstrukturen i musik-klassrummet existerar men ger också en bild av att lärare 
kan påverka den. De framhåller också att musikgenres som anses vara 
könsstereotypa inte behöver förstärka klassrummets genusstruktur, utan kan till 
och med användas som verktyg för att belysa densamma. Lärares egna 
könsstereotypa instrumentval i kombination med summativ bedömning framställs 
inte heller som ett problem, det kan också ses som genus-neutraliserande. De 
köns-homogena klassrummen skildras också som en del av genusstrukturen - 
kanske till och med mer än grundskolans blandade grupper. Jag tror det är viktigt 
att lärare är medvetna om genusstrukturens närvaro även när den inte rent fysiskt 
visar sig i form av högljudda, trummande pojkar eller tystlåtna sjungande flickor. 
Istället kan den vara kanske minst lika stark i köns-homogena klassrum. 
Forskningen verkar vara ganska fokuserad på de mest tydliga tecknen på genus-
stereotypiska uttryck, medan det finns många andra typer av situationer som 
lärare kan vara medvetna om och ha verktyg för att arbeta med. 

Den formativa bedömningen beskrivs som att den används i stor utsträckning av 
lärarna i studien, men de visar inte så mycket medvetenhet om dess användning 
för påverkan av genusstrukturen. Detta kanske kan ses sin ett fortfarande 
outnyttjat verktyg, till exempel genom att integrera ett genusperspektiv vid 
feedback. Vid skapande av nya genusstrukturer framställs den privata sfären spela 
en avgörande roll. Lärarens roll beskrivs mer som skapare av plats för ett third 
space medan eleverna fyller det med innehåll, från deras first space. 

Fortsatt forskning 
Lärarnas medvetenhet om ämnet framhålls som centralt genom alla resultat. Som 
vidare forskning skulle jag tycka att det vore intressant att jämföra olika sätt att 
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arbeta med genus i grundskolans musikundervisning i förhållande till elevernas 
senare val av specialisering till gymnasiet. Jag tror dock att det är svårt att 
påverka stora beslut som till exempel instrumentval genom musikundervisningen 
i grundskolan. Främst eftersom eleverna har relativt lite musikundervisning i 
förhållande till deras exponering av musik i den privata sfären.  

Trots att resultaten i denna uppsats visat på att lärare beskriver hur de kan se 
förändringar i den traditionella genusstrukturen som är influerade från det 
omgivande samhället, är traditionella könsroller fortfarande starka musikvärlden. 
Siffrorna i introduktionen om köns-representationen på till exempel Youtube eller 
i Melodifestivalen visar tydligt att elevernas omgivning fortfarande är starkt 
genusstereotyp. Lärarna i den här studien framställer dock synen på sin roll som 
viktig och framhäver sina möjligheter till påverkan av den traditionella 
genusstrukturen i musik-klassrummet.  
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Appendix I

Intervjuguide 
Erfarenhet: antal år, stadier, geografiska platser 

Specialisering 

Allmänt 

Vad är din bild av genusstrukturer i musik-klassrummet? 

Vilken roll har, enligt dig, läraren i relation till genusstrukturer i klassrummet?  

Kan du påverka genusstrukturen i klassrummet? 

Vilka verktyg är de mest effektiva för läraren för att påverka genusstrukturen? 

Vilken roll har, enligt dig, bedömning för att påverka elevers val av tex 
instrument? 

Exempel? 

Vilken roll har, enligt dig, genus för påverkan på elevers val av instrument?  

Exempel? 

Vilka möjligheter ser du för läraren att påverka genusstrukturerna (tex elevers val 
som diskuterats innan)? 

Vilka utmaningar ser du för läraren att påverka genusstrukturerna? 

Hur påverkar genusstrukturen i klassrummet?  

Formativ bedömning: 

-tydliggörande av lärandemål och betygsnivåer  
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Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet i 
tydliggörande av lärandemål och betygsnivåer? 

Har du någon egen erfarenhet av detta? Exempel? 

- Tydliga tecken på lärande  

Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet i 
tydliggörande av tecken på lärande? 

Har du någon egen erfarenhet av detta? Exempel? 

- Utvecklande återkoppling 

Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet i 
utvecklande återkoppling? 

Har du någon egen erfarenhet av detta? Exempel? 

- Elever som resurser för varann  

Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet 
när elever agerar som resurser för varann?  

Har du någon egen erfarenhet av detta? Exempel? 

- Elever ta lärande i egna händer 

Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet 
när elever ska ta lärandet i egna händer? 

Har du någon egen erfarenhet av detta? Exempel? 

Summativ bedömning 

Hur ser du på möjligheter/utmaningar att påverka genusstrukturen i klassrummet 
när det kommer till betygssättning? 

Hur ser du på läroplanernas utformning i relation till lärarens möjlighet att 
påverka genusstrukturer i klassrummet? 

Vilken av bedömningsstrategierna anser du vara den som starkast påverkar 
(förstärker, försvagar, etc) genusstrukturen i klassrummet?
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