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Denna studie undersöker om/hur genusmönster produceras i det verbala 
språket inom musikundervisning, ledd av musikterapeut, i grundsärskolans 
träningsinriktning. 
Undersökningen utgår från forskningsfynd gällande pedagogers 
reproducerande av genusmönster inom området skola och förskola och 
ämnar undersöka de av dessa fynd som faller inom ramen för den verbala 
kommunikationen inom kontexten musikundervisning i grundsärskolans 
träningsinriktning. 

Fem lektioner i fem klasser/grupper fördelade på tre musikterapeuter har 
studerats. Sammanlagt 23 elever, 9 flickor och 14 pojkar finns med i 
materialet. Lektionerna filmades och utskrifter av lektionerna skrevs, utifrån 
vilka analysen gjordes. 

Resultatet indikerar att samma genusmönster som observerats i tidigare 
forskning gällande förskola och grundskola endast observeras i enstaka 
delar av materialet samt att vissa genusmönster försvinner och andra 
förändras vilket indikerar att elever inom ramen för musikundervisning i 
grundsärskolans träningsinriktning befinner sig i en annorlunda kontext vad 
gäller genus än barn i förskola och grundskola 
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funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, grundsärskola, grundsärskolans 
träningsinriktning, kommunikation, genus, kön, intersektionalitet. 
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ABSTRACT 
 
Hage, Cecilia: The same arena?- A study on how gender is constructed 
within musiceducation, conducted by a musictherapist, for pupils in 
compulsory school for children with severe learning impairments, a study 
carried out within the context of the Master Program in Music Education, 
profile Music Therapy at the Royal College of Music in Stockholm, 2015. 

This study investigates how gender is reproduced concerning verbal 
communication within music lessons led by music therapists in compulsory 
school for children with severe learning impairments. 
The study is based on earlier research regarding teachers reproduction of 
gender patterns within pree school and compulsory school, and aims to 
examine whether similar productions of gender patterns can be 
foundconcerning verbal communication in the context of compulsory school 
for children with severe learning impairments. 

Five lessons  in five classes/groups conducted by three music therapists 
were included in the material. 23 pupils, 9 girls and 14 boys participated. 
The lessons were video recorded and transcripts were made of each lesson 
out of which the analyses were made.  

The result suggests that patterns similar to those observed in earlier research 
could only be observed in small parts of the material and that some of the 
gender patterns are not visible and others are different which suggests that 
pupils within the music education in compulsory school for children with 
severe learning impairments are situated in a different context regarding 
gender than children in preschool and compulsory school. 

 

Keywords: music, music education, music therapy, intellectual disabilities, 
mental retardation, school for learning disabilities, compulsory school for 
children with severe learning impairments, communication, gender, 
intersectionality. 
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FÖRORD 
 
I den här uppsatsen kombinerar jag de olika arbetslivserfarenheter och 
studieinriktningar jag gjort hittills i livet. 
Förutom musik, som naturligtvis står i centrum, kände jag att jag ville 
inrikta mig mot det område inom musikterapi som jag nyligen återkommit 
till att arbeta med; barn inom grundsärskolans träningsinriktning. Efter 
gymnasiet arbetade jag under många år som elevassistent och avlastare med 
barn med autism och kognitiv funktionsnedsättning, först på särskola och 
sedan inom andra verksamheter och jag har alltså sökt mig tillbaka till den 
skolformen men nu i egenskap av musiklärare. 

Förutom mina musikstudier som bland annat lett till en grundskole- och 
gymnasielärarutbildning i ämnet musik har jag även studerat till en fil. kand. 
med genusvetenskap som första ämne och pedagogik som det andra och jag 
ville även inkludera den kompetensen i uppsatsen. 

Därmed kom mitt ämne att befinna sig i mötet mellan 
musikterapi/pedagogik, grundsärskolan och genus vilket visade sig inte 
finnas som kombination tidigare inom forskning. Även genus och 
funktionsnedsättning i stort är ett ämne som inte har mycket forskning 
tillgänglig och ännu mindre forskning finns när man tittar specifikt på 
grundsärskolan. 

Jag är intresserad av detta ämne ur två perspektiv, dels som lärare där 
kunskap kring hur genus reproduceras i musiksalen i grundsärskolan är 
viktig för mitt uppdrag, men jag intresserar mig också för ämnet som 
genusvetare med en nyfikenhet på vilka mekanismer som är verksamma i 
vårt genusbetraktande och genusbemötande av våra medmänniskor. 
 
Tack! 

Jag vill tacka de fyra musikterapeuter som förbehållslöst lät mig komma och 
observera deras undervisning och som positivt tog emot genusansatsen i 
studien. Jag vill också tacka elever och övrig personal för deras medverkan i 
studien. 

Jag vill tacka mina två handledare, Ingrid Hammarlund och Kajsa Ohrlander 
vars handledning inom sina specifika områden varit oerhört värdefull. 

Jag vill också tacka min man Thomas Valladolid som hjälpt mig med sin 
kunskap kring IT och programmet Excel samt Stina Möller för värdefull 
korrekturläsning. 
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1 BAKGRUND  

1.1 MITT VAL AV ÄMNE 
Ur grundsärskolans läroplan 2011: 

 

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.1 

 
Ett stort arbetsfält för musikterapeuter är arbete med musikundervisning i 
grundsärskola. Förskola, skola och gymnasium har ett uppdrag att se till 
allas lika värde och motverka traditionella könsroller vilket regleras både av 
skollag och läroplaner. Trots att detta uppdrag har varit uttalat relativt länge 
visar forskning att flickor och pojkar fortfarande bemöts olika. Oftast sker 
detta omedvetet och ofrivilligt som Kajsa Wahlström, tidigare chef på 
förskolorna Björntomten och Tittmyran och ledare av deras 
jämställdhetsarbete, illustrerar: 
 

Det krävdes många månaders observationer innan vi släppte bilden som 
sade att vi behandlade flickor och pojkar lika på vår harmoniska förskola. 
Genombrottet hade inte varit möjligt utan videokameran som obönhörligt 
fångade varje nyans av vårt agerande. Vi tvingades gradvis inse att vi 
konsekvent, men omedvetet, hade förstärkt de traditionella könsrollerna.2 

 
För att komma tillrätta med detta omedvetna och ofrivilliga förhållningssätt 
krävs ett gediget, medvetet arbete där kunskap om forskning och 
självreflektion är viktiga beståndsdelar.  
 
Både gällande förskola och skola finns mycket forskning att tillgå men inom 
grund- och gymnasiesärskola är detta ett, till största delen, obeforskat fält 
vilket är en brist inför ett genusarbete. Varför detta är ett förbisett 
forskningsområde är svårt att svara på. Anser vi inte att jämställdhet är ett 
lika stort problem för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Är 
personer med begåvningsnedsättning nedprioriterade allmänt inom 
forskning? Antar vi att de mönster som observerats inom grundskola per 
automatik är gällande även inom grundsärskolan? Har vi främst prioriterat 
de maktordningar som funktionsnedsättningar i sig självt innebär och därför 
inne hunnit med genusfrågan inom särskolan ännu? 
 
Min kunskapsbas gällande maktperspektiv ligger inom genus och feminism 
vilket rymmer många olika inriktningar som ibland har olika utgångspunkter 
och motsatta åsikter. Som utgångspunkt finns två huvudsakliga riktningar 
där den ena ser de (eventuella) skillnaderna mellan könen, gällande 
begåvning och färdigheter, som biologiskt betingade kallad särartsfeminism 
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samt den andra som ser dessa skillnader som resultat av en samhällelig och 
social konstruktion, kallad konstruktivistisk feminism. 
Jag ansluter mig till den senare riktningen och menar alltså att vi inte föds 
med utan fostras till de (icke-fysiska) skillnader vi ser mellan könen i vårt 
samhälle och jag tolkar även skollagens direktiv kring genus som sprungna 
ur detta synsätt. 
 
I mötet mellan människor är, tänker jag, förutfattade meningar ständigt 
närvarande på både medveten och omedveten nivå gällande kön men även 
gällande klasstillhörighet, etnicitet, sexuell orientering, funktionsförmåga 
och annat. Jag utgår från en tanke om att vi, när vi möter en människa, 
kommer att registrera personens kön och i och med det kommer våra 
förutfattade meningar om kön bli en del av vår uppfattning och tolkning av 
personen. I ett andra led kommer personens egna internaliserade 
uppfattningar om sitt eget kön i samspel med dess uppfattning om oss och 
vårt kön avspeglas i dess medvetna och omedvetna kommunikation i form 
av tal och tonläge, kroppsspråk, klädkoder m.m. Även dessa signaler 
kommer till i vår uppfattning och tolkning av personen och denna kommer 
ligga till grund för vårt bemötande av personen. Detta resonemang kan 
självfallet fortsätta i en evig spiral då vår sammanlagda uppfattning ovan i 
sin tur påverkar hur vi beter oss och personen framför oss påverkas av det 
och så vidare  
 
En fråga som jag finner intressant och som är upprinnelsen till att jag valt 
detta ämne är frågan om vad som händer när vi möter en person som själv 
inte har en uppfattning om att hen har ett kön och en könstillhörighet. Så när 
förstår vi att det finns kön och att vi tillhör ett av dem? Det sker naturligtvis 
inte plötsligt utan gradvis. Enligt Hwang och Nilsson är de flesta barn vid 
två års ålder medvetna om att det finns två kön och att det finns kroppsliga 
skillnader mellan könen. I treårsåldern har barn en grundläggande 
könsidentitet men har samtidigt en diffus uppfattning om vuxnas kön och 
kan tro att könet kan förändras. I treårsåldern börjar deras lek präglas av 
könsroller och vid fyra års ålder är könsidentiteten stabilare och barn vet att 
pojkar blir män och flickor blir kvinnor. Könskonstans, det vill säga att 
barnet vet att det tillhör ett kön och att det inte kan ändras, har det flesta 
barn nått vid skolstarten3. Men riktigt små barn förstår alltså inte begreppet 
kön överhuvudtaget och vet inte om att det själv tillhör ett. Rimligtvis bör 
det även gälla för personer på tidig utvecklingsnivå, det vill säga personer 
med grav kognitiv funktionsnedsättning. Förståelse av kön och genus kan 
även, tänker jag, potentiellt försvåras av andra psykiska 
funktionsnedsättningar exempelvis autism och behöver alltså inte enbart 
hänga ihop med utvecklingsålder. Även om personen själv inte har förmåga 
att förstå kön och genus återstår dock några faktorer som innebär att 
personen fortfarande kan utstråla och kommunicera könstillhörighet. Dels 
har personen ett namn som i de flesta fall signalerar kön samt har sannolikt 
blivit påklädd och friserad utifrån sin könstillhörighet. Dels kan personens 
kommunikationsmönster ändå vara färgat av kön då personen kan ha svarat 
på en positiv förstärkning då den uppvisat ett beteende som är kulturellt 
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adekvat för sitt kön. Den sistnämnda faktorn bör, enligt mitt resonemang, 
vara mindre ju tidigare personen befinner sig gällande utvecklingsålder. 
Utöver psykiska funktionsnedsättningar kan personer även ha fysiska 
funktionsnedsättningar som gör det svårt för personen att förmedla sig både 
via tal och kroppsspråk vilket ytterligare minskar möjligheten för personen 
att bete sig könsstereotypt.  
 
När vi träffar personer på tidig utvecklingsnivå som alltså inte har förmåga 
att förstå att hen har ett kön eller vad detta innebär samt dessutom har en 
grav fysisk funktionsnedsättning bör därför bilden bli en annan. Personen 
har inte internaliserat några uppfattningar kring kön och har inte heller 
möjlighet att förmedla sig könsspecifikt. Könstillhörighet bör därför inte 
avspeglas (utstrålas) i kommunikationen från individen utan ett eventuellt 
genusfärgat förhållningssätt vi intar gentemot individen torde därför endast 
eller till allra största delen vara ett resultat av våra egna föreställningar kring 
kön. Gällande spädbarn finns en hel del forskning på hur vi uppfattar och 
tolkar dem utifrån kön. Forskningen visar att barnets kön, eller snarare det 
kön vi tror att barnet tillhör, har stor betydelse för hur vi tolkar och bemöter 
barnet. För den intresserade finns en översiktlig genomgång av detta i 
Ingemar Gens bok Från vagga till identitet.4 Frågan är om detta även 
stämmer gällande personer på tidig utvecklingsnivå. 
 
Det är med utgångspunkt från detta resonemang som jag finner det 
intressant att studera kommunikation mellan personal och elever på tidig 
utvecklingsnivå. Hur påverkar denna typ av funktionsnedsättning vårt 
genusagerande? 
Jag har valt att studera musiklektioner i grupp med elever inom särskolans 
träningsinriktning. Många men inte alla elever i mitt undersökningsmaterial 
har både grava kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar 
 
I den här uppsatsen är dock inte ett genusperspektiv tillräckligt. Kön är inte 
det enda attributet som är av betydelse i vårt samhälles maktordningar. 
Samhället utgår ifrån en norm som endast mycket få individer uppnår. För 
att förkroppsliga normen bör du vara man, medelålders, medelklass, vit, 
heterosexuell, frisk och inte ha en funktionsnedsättning. 
Funktionsnedsättningar innebär i vårt samhälle i dag ett brott mot normen 
och därmed ett större problem än nedsättningen i sig och de praktiska 
svårigheter som medföljer. Funktionsnedsättningen har potential att påverka 
hur vi ser på individen utöver det som nedsättningen i sig innebär och 
personer med funktionsnedsättning riskerar därför att få en underordnad 
position i vårt samhälle. Parallellt med föreställningar om kön kan alltså 
föreställningar om funktionsnedsättningar inverka på våra föreställningar 
kring personen vi har framför oss. 

Ytterligare attribut som är betydelsefulla inom samhällets maktordningar 
förekommer sannolikt också i materialet, exempelvis etnicitet. Dock ser jag 
att införliva ytterligare intersektionella perspektiv som ett alltför komplext 
arbete för att rymmas inom en uppsats av den här storleksordningen. 
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1.2 UPPSATSENS DISPOSITION 
Uppsatsen har inletts med tydliggörande av den resonemangskedja jag, som 
genusvetare, haft som utgångspunkt gällande mötet mellan attributen kön 
och funktionsnedsättning. Härefter redogörs för syfte och frågeställningar 
och därefter förklaras sambandet mellan musikterapi och särskola, varpå 
begrepp som är centrala för ämnet gås igenom. Därefter följer det teoretiska 
perspektivet och efter det redovisas den tidigare forskning som finns på 
området vilket följs av en materialöversikt, resultat och påföljande 
diskussion. 
I uppsatsen används både fotnoter och slutkommentarer. Fotnoterna används 
för kompletterande information eller förklaringar som kan vara av intresse 
för läsaren medan slutkommentarerna innehåller referensinformation. 
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens syfte är att undersöka om de, i tidigare forskning observerade, 
könsspecifika förhållningssätt som produceras av pedagoger i förskola/skola 
gentemot barn kvarstår, förändras, förstärks eller försvinner i 
musikterapeutledd musikundervisning av barn inom grundsärskolans 
träningsinriktning. 
 
Frågeställningar: 
 

- Kan olika bemötande gentemot flickor och pojkar observeras från 
musikterapeut inom musikundervisningen i grundsärskolans 
träningsinriktning? 
 

- Om ja, följer detta samma mönster som det som forskning kring 
pedagogers bemötande inom förskola och grundskola funnit?  
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1.4 MUSIKTERAPI OCH SÄRSKOLA 
 
Då ordet terapi syftar på behandling kan det verka ologiskt att en uppsats i 
ämnet musikterapi berör musikundervisning i grundsärskola och genus. 
Musikterapi är dock ett brett kunskapsområde och tillämpningen kan ha 
både psykoterapeutisk, pedagogisk och medicinsk inriktning och Kungl. 
Musikhögskolans musikterapeututbildning syftar till att ge musiklärare en 
adekvat kompletterande kompetens för bland annat arbete med musik i 
specialpedagogisk kontext. Musiklärare som varit intresserade av att 
vidareutbilda sig inför arbete inom särskola eller annan verksamhet med 
specialpedagogisk inriktning, har traditionellt därför valt att 
kompetensutveckla sig genom denna utbildning. Därmed är det relativt 
vanligt att musiklärare inom grund- och gymnasiesärskolan också är 
musikterapeutiskt utbildade.  
  

1.4.1 HISTORISK ÖVERSIKT 
Utbildningen i musikterapi på Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm 
är idag ett magisterprogram (60 hp), med ett förkunskapskrav på kursen 
Musik och Hälsa (30 hp). Det är hittills den enda musikterapiutbildningen 
på avancerad nivå i Sverige.  
 
Utbildningar i musikterapi växte fram i Norden under 1970-talet, 
utbildningsbehovet fanns då framför allt inom det specialpedagogiska 
området. Inom dåvarande Skolöverstyrelsen initierades vid den tiden ett 
omfattande utvecklingsarbete för specialundervisning inom särskola. Man 
intresserade sig då också för musikterapi som specialpedagogisk resurs. 
Specialpedagogiska skolor och institutioner i Sverige hade vid den tiden ett 
flertal gånger besök från England av musikterapeuten Paul Nordoff och 
specialpedagogen Clive Robbins och fick därigenom konkret erfara hur ett 
musikterapeutiskt förhållningssätt kunde integreras i specialpedagogik och 
stimulera kommunikationsutveckling samt stödja inlärning för barn i 
särskolan.  
 
Mot bakgrund av den erfarenheten användes begreppet musikterapi i 
särskolans läroplan och på initiativ av specialläraren Ingrid Thalén på 
Skolöverstyrelsen initierades ett samarbete mellan speciallärarutbildningen 
på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm och lektor Kurt Lindgren på 
KMH gällande planering av utbildning i musikterapi. Uppdraget att utbilda i 
musikterapi kom att axlas av KMH genom omfördelade medel från 
lärarhögskolans lärarutbildning. 1981 startades den första kursen i 
musikterapi omfattande 20 poäng (30 hp). Därefter byggdes den på med 
ytterligare en kurs om 20 poäng (30 hp). Under denna tid var 
specialpedagogik det enda ämnesområdet inom utbildningen. 
 
Intresset för kunskapsområdet växte och musikterapi kom under 1980-talet 
att mer och mer efterfrågas inom specialpedagogik och habilitering, så 
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småningom också som psykosocial insats inom barn-och ungdomspsykiatri. 
Utbildningen anpassades med tiden efter detta och inom 
musikterapikurserna gavs då möjlighet till viss specialisering inom 
respektive inriktning, specialpedagogik eller psykiatri.  
De flesta som sökte sig till utbildningen var pedagoger och då efterfrågan på 
musikterapi från psykiatrin ökade, lades en terapeutiskt grundad teoridel 
med psykologi och psykodynamisk teoribildning in i utbildningen för att 
tillgodose det behov av kompetens som, förutom den specialpedagogiska, 
efterfrågades. Utbildningen innehöll således från 1990-talet kunskap om 
musikterapi inom specialpedagogik samt psykoterapi och omfattningen 
utökades till sammanlagt 60 poäng (90 hp).  
 
I samband med övergången till ny studieordning inom universitet och 
högskola (Bolognaprocessen) utvecklades utbildningen från 2005 till en 
examensgivande utbildning på avancerad nivå. Även om begreppet 
musikterapi sedan länge plockats bort från särskolans läroplan behölls det 
specialpedagogiska området inom utbildningen då behovet av ett 
musikterapeutiskt förhållningssätt fortfarande ansågs finnas inom särskolan. 
I två magisteruppsatser i musikterapi på KMH undersöks och diskuteras t ex 
musikterapi i specialpedagogisk kontext. Lisa Stenman skrev 2010, 
Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans musikverksamhet. Barbro 
Netin Olofson skrev 2013, Klingande kommunikation: En intervjustudie 
med skolledare om musikens roll i träningskolan. a 5 
 

1.4.2 MUSIKTERAPEUTISK OCH MUSIKPEDAGOGISK PRAKTIK  
Vad skiljer då musikundervisning från musikterapi?  I boken A 
Comprehensive Guide to Music Therapy diskuterar Tony Wigram, Inge 
Nygaard Pederson och Lars Ole Bonde detta. De menar att då 
musikundervisning syftar till att lära ut färdigheter i instrumentspel och sång 
och kunskaper kring ämnet musik så syftar musikterapi till att 
tillgodose klientens terapeutiska behov vilka (oftast) inte är kopplade till 
musik. Musiken används i musikterapi som ett medel för att nå terapeutiskt 
mål inte som ett mål sig vilket är fallet med musikundervisning. 
Ändå befinner sig arbetet med barn med kognitiva funktionsnedsättningar i 
en gråzon mellan musikterapi och musikpedagogik där skillnaden främst 
ligger i lärarens och terapeutens fokus. Dock går dessa fokus och praktiker 
inte att särskilja helt från varandra, det finns både likheter och skillnader 
dem emellan och aktiviteten och målet kan till sin form vara desamma.6 

Som ett exempel från min egen erfarenhet kan nämnas uppgiften att lära ett 
barn på tidig utvecklingsnivå att spela trumma. Målet för aktiviteten kan till 
en början vara att lära barnet att, utan fysiskt stöd, själv hålla i och slå på 

                                                
a Då det inte finns material publicerat som beskriver utvecklingen av 
musikterapiutbildningen på Kungl. Musikhögskolan har jag intervjuat min handledare 
Ingrid Hammarlund som tidigare varit studierektor på utbildningen. Ingrid har sedan läst 
igenom och reviderat den text jag skrev utifrån intervjun. 
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trumman. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta ett steg i riktningen mot att 
lära sig spela ett instrument. Ur ett terapeutiskt perspektiv kan detta istället 
handla om vitalisering och initiativtagande. 

Wigram, Pedersen och Bonde menar att man kan förstå musikterapi och 
musikundervisning som två poler i ett kontinuum och illustrerar detta i en 
figur inspirerad av Herbert Bruhn nedan. 
 

 
Figur 1. Relationen mellan musikterapi och musikundervisning. 7 
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1.5 BEGREPP 
1.5.1 GENUS 
Ordet genus definieras på olika sätt beroende på var man läser. Ofta 
översätts begreppet med socialt kön men det är viktigt att problematisera 
begreppet ytterligare eftersom benämningen socialt kön potentiellt indikerar 
en tydlig uppdelning mellan biologiskt kön och socialt kön. Jag väljer 
istället en mer nyanserad betydelse av ordet genus i enlighet med den 
definition man kan läsa på Linköpings universitets lista över definitioner 
och begrepp inom lika villkor: 

Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad 
som definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel 
mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är 
därmed möjligt att förändra.8 

Enligt denna definition framgår att genus och biologiskt kön inte kan ses 
som särskilda utan som nära kopplade till varandra.  
 

1.5.2 GENUSFORSKNING – FEMINISTISK FORSKNING 
Vad är det för skillnad på genusforskning och feministisk forskning? Är det 
någon skillnad överhuvudtaget? 
Svaret på den frågan beror på vem man frågar. I vetenskapsrådets skrift 
"genusforskning i korta drag" presenteras följande förklaring: 
 

Det skulle inte ha funnits någon genusforskning om det inte funnits en 
feministisk drivkraft. Genusforskningen är ett kunskapsfält. Feminism är 
både en politisk rörelse och ett kunskapsfält, då kallat feministisk forskning 
eller feministisk teori. Inom genusforskningen förekommer att begreppen 
genusforskning och feministisk forskning används synonymt för 
kunskapsfältet. Andra forskare inom fältet skiljer mellan begreppen 
genusforskning och feministisk forskning. Feministisk forskning står då ofta 
för en kritisk ansats med maktperspektiv.9 

Personligen hör jag till dem som menar är det är skillnad på 
genusvetenskaplig och feministisk forskning i enlighet med 
vetenskapsrådets beskrivning ovan och min undersökning har ett 
genusperspektiv snarare än ett feministiskt perspektiv då ansatsen är mer 
undersökande än kritisk. När det gäller tidigare forskning kommer jag titta 
på båda begreppen då de dels ligger så pass nära varandra och då gränserna 
och distinktionerna mellan dem är så pass flytande. Framöver kommer jag 
dock för enkelhetens skull benämna bägge inriktningarna som genus utom i 
fall där distinktionen är av betydelse. 
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1.5.3 FUNKTIONSHINDER, FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH 
HANDIKAPP 

I oktober 2007 publicerade Socialstyrelsens terminologiråd de nya, 
reviderade begreppen gällande orden funktionsnedsättning, funktionshinder 
och handikapp. Syftet var att reda ut en rådande begreppsförvirring kring 
främst orden funktionshinder och funktionsnedsättning som ibland användes 
synonymt och ibland med olika betydelser vilket orsakade en oklarhet 
gällande skillnaden mellan att ha en nedsatt funktionsförmåga och huruvida 
personen dessutom upplever hinder i vardagen eller ej. 
Förändringen innebär att ordet: 

- Funktionshinder ej längre betraktas som en synonym till 
funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp och definieras 
som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen”.  

- Funktionsnedsättning har en oförändrad definition från tidigare 
som lyder ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga”.  

- Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som 
synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder.10 

 
En del av den forskning jag refererar är gjord innan oktober 2007 vilket 
innebär att den gamla användningen av begreppen kommer förekomma i 
uppsatsen då jag har valt att använda den terminologi som författaren 
använder. I övrigt använder jag den nu aktuella terminologin. 
 

1.5.4 SÄRSKOLA – GRUNDSÄRSKOLA 
2011 kom nya läroplaner inom förskola, grundskola, gymnasium, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Då omorganiserades även särskolan 
och dess begrepp. 
Innan 2011 användes begreppet särskola som ett samlingsbegrepp för den 
”obligatoriska särskolan” (år 1-9 med möjlighet till ett tionde år) och 
”gymnasiesärskolan”. Den ”obligatoriska särskolan” var uppdelad i 
grundsärskolan och träningsskolan. Då begreppet ”obligatorisk särskola” 
ansågs vara missvisande, samt att man ville ha en mer samstämmig 
terminologi (gymnasiesärskolan bar tidigare namnet ”frivilliga särskolan”) 
valde man att ändra begreppet ”obligatoriska särskolan” till 
”grundsärskolan”. För att underlätta flexibla lösningar utifrån elevernas 
behov blev nu träningsskolan en särskild inriktning inom grundsärskolan.11 

Då en del av materialet som jag refererar till i uppsatsen är skriven innan 
2011 kommer bägge begreppen användas. När jag själv hänvisar till 
skolformerna kommer jag använda de nu aktuella begreppen. När jag syftar 
på både grund- och gymnasiesärskola använder jag dock begreppet särskola. 
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1.5.5 KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
En nedsättning som drabbar människans intellekt omnämns på många olika 
sätt: begåvningsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, kognitiv 
funktionsnedsättning och utvecklingsstörning är några exempel. Jag föredrar 
kognitiv funktionsnedsättning men ordet utvecklingsstörning kommer också 
förekomma i materialet då jag väljer att använda terminologin hos det 
författare jag refererar. 
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1.6 TEORETISK RAM 
Min undersökning görs utifrån ett genusperspektiv och undersöker hur 
genus konstrueras i musikundervisning i grundsärskolans träningsinriktning. 
Ur det perspektivet är en genusteoretisk ansats nödvändig och jag har valt 
Yvonne Hirdmans genussystem som teoretisk utgångspunkt eftersom den 
undersöker hur, var och på vilket sätt detta konstruerande upprätthålls i 
samhället. Dock har funktionsnedsättning, som jag ser som ytterligare ett 
attribut utifrån vilket hierarkier skapas, en central plats i ämnet för 
uppsatsen men då Hirdman inte mer än flyktigt nämner andra maktskapande 
ordningar är inte detta perspektiv tillräckligt. 
Mitt syfte och mina forskningsfrågor kommer således inte enbart ur ett 
genusperspektiv utan även ur ett intersektionalitetsinspirerat tänkande i och 
med att jag som forskare anser att det finns anledning att undersöka 
huruvida genusmönstren är desamma i grundsärskolan som i grundskola och 
förskola och detta på grund av att jag anser att kognitiv funktionsnedsättning 
potentiellt kan påverka pedagogers konstruerande av genus. Jag lägger alltså 
till ett perspektiv som kan kallas ett problematiserat 
intersektionalitetsperspektiv. Ett mer genomfört intersektionellt angreppssätt 
skulle dock innebära att jag skulle undersöka hur både genus och 
funktionshinder konstrueras och samverkar vilket jag inte har som avsikt 
och menar kan bli problematiskt, i synnerhet i en undersökning i den här 
storleksordningen, eftersom funktionshinder innehåller så många materiella 
och fysiskt betingade problem att de inte helt enkelt kan förstås som 
språkligt konstruerade. Dessa problem belyses nedan i avsnittet 
Funktionshinder och intersektionalitet – en heterogen komplexitet.  
Ytterligare en komplicerad aspekt kring funktionshinder och 
intersektionalitet berörs i avsnittet Konflikter i synen på relationen mellan 
funktionshinder och intersektionalitet. Jag anser, trots dessa problem, att en 
intersektionell förståelse och ett intersektionellt problematiserande är viktigt 
för att arbeta med materialet och jag har därför valt att även ta med 
intersektionalitet samt dess relation till funktionsnedsättning i min teoretiska 
bakgrund som jag benämner som en ”intersektionalitetsinspirerad 
genusteoretisk ansats”. 
 

1.6.1 YVONNE HIRDMANS GENUSSYSTEM 
Yvonne Hirdman: 

Det [genussystemet, min anm.] ska förstås som en dynamisk struktur (system); en 
beteckning på ett »nätverk» av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 
vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 
regelbundenheter.12 

Hirdman (1988) anser att genussystemet är en grundläggande ordning som 
innebär en förutsättning för andra ordningar i samhället; de sociala, 
ekonomiska och politiska ordningarna. Genussystemet struktureras av två 
huvudprinciper:  
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-‐ Dikotomin - isärhållningen av könen. Manligt och kvinnligt ska inte 
blandas  
och  

-‐  Hierarkin - mannen är norm, Det är män som är människor och de 
utgör därmed normen för det normala och allmängiltiga.  

Dikotomin består i en betoning av en biologisk olikhet mellan könen, dvs. 
att mannen inte kan föda barn, och Hierarkin består av ett motsatstänkande 
där mannen är det positiva och kvinnan det negativa.13 
Principen om dikotomin återfinns överallt på alla nivåer i samhället; både 
psykiskt och fysiskt och strukturerar sysslor, platser och egenskaper. Den 
här principen innebär ett maktskapande: ”sort 1:s görande legitimeras 
genom urskiljandet och avskiljandet av en sort 2.”14 Detta skulle kunna 
exemplifieras med detta fiktiva argument: - Att män innehar fler höga 
positioner inom näringslivet än kvinnor är inte ett resultat av 
könsdiskriminering utan en följd av männens naturliga fallenhet för 
ledarskap medan kvinnans naturliga beskaffenhet gör henne mer lämpad för 
reproduktiva och vårdinriktade sysslor.15 
Hirdman menar att genussystemet kan förstås som att det, i olika samhällen 
och i olika tider, mellan könen finns ett slags osynligt kontrakt. Kontraktet 
ska inte ses som upprättat av två jämbördiga parter utan att kontraktet oftast 
upprättas av den part som definierar den andra. Genussystemet och 
genuskontrakten i samhället återfinns på tre nivåer i tre olika 
reproduktionsprocesser som Hirdman lånat av Jürgen Habermas och 
översatt inom genussystemets förståelseramar: 

– Den kulturella överlagringens nivå innebär de föreställningar som 
finns om hur kvinnor och män bör vara och interagera. Ett exempel 
på detta är bilden av den goda, omvårdande modern och den 
utåtriktade, ansvarstagande manlige familjeförsörjaren. 

– Den sociala integrationens nivå bestämmer interaktionen och 
arbetsuppdelningen på samhällets institutioner, exempelvis på 
arbetsplatser. 

– Genussystemets manifestation på individnivån finner man mellan 
den enskilde mannen och kvinnan och här kan genuskontraktet vara 
så konkret att det påminner om riktiga äktenskapskontrakt.16  

Hirdman menar att kvinnor, trots sin lägre sociala status, är lika integrerade 
i dessa processer som män och att svaret på frågan om varför kvinnor finner 
sig i att definiera sig som den lägre sorten finns i samtliga dessa nivåer och 
processer.17 
Svagheten med Hirdmans resonemang om genussystemet, anser jag som 
nämnts ovan, är bristen på diskussioner av andra förtryckande strukturer 
som till exempel ras och klass. Hon nämner mycket kortfattat att kvinnor 
med olika klasstillhörighet har och har haft olika sysslor, platser och 
egenskaper och menar att det kan finnas en systemförändrande potential i 
mängden möjligheter som kvinnor tilldelats över dessa olika klassnivåer 
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men mer än så diskuterar inte Hirdman andra förtryckande maktstrukturer.18 

b 
 

1.6.2 INTERSEKTIONALITET 
I ett nummer av Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003 introduceras begreppet 
"intersektionalitet" i svensk feministisk akademi av Nina Lykke vilken 2007 
följdes upp av en ny artikel av Lykke till följd av en debatt kring begreppet. 
 
Nina Lykke är dansk men verksam i Sverige och inleder sin första artikel 
med att beskriva de olika förhållningssätt kring jämställdhet som Sverige 
och Danmark hade vid tiden för artikeln och belyser och introducerar i 
anslutning till det användbarheten av begreppet intersektionalitet. I 
Danmark ansågs diskussionen kring jämställdhet som gammalmodig. 
Istället dominerades debatten av ett mångfaldstänkande. 
Mångfaldstänkandet problematiserar inte bara genus utan även andra 
kategorier som klass, etnicitet, ålder, nationalitet, sexuell preferens etc. 
Lykke menar att detta perspektiv innebär en problematik och beskriver 
något som hon benämner "det danska tillståndet" där hon menar att 
mångfaldstänkandet avgenusifierar diskussionen och tonar ner de 
kvinnopolitiska frågorna. Samtidigt poängterar Lykke att det fanns ett behov 
av ett mångfaldsperspektiv i den genuspolitiska debatten så att debatten har 
som utgångspunkt att kvinnor befinner sig inom olika sociokulturella 
kontexter vilket innebär maktolikheter och att det är politiskt viktigt att inte 
bortse från detta.19 Lykke beskriver förhållandet mellan dessa två 
ståndpunkter som ett problem då den riskerar att hamna i en dikotomi 
mellan ”jämställdhetsfeminism” och ”mångfaldsfeminism” och det är med 
bakgrund av detta som hon argumenterar för begreppet intersektionalitet. 
Begreppet, som länge hade brukats flitigt i den feministiska debatten 
internationellt, har som syfte att tala om mångfald utan att öppna för 
möjligheten att ”glömma” könsmaktsordningen. Ordet intersect betyder ”att 
genomskära, att korsa” och används internationellt för att ” beskriva en 
analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, 
baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, 
ålder, nationalitet etc.”20 
 
Teoretiskt beskriver Lykke begreppet intersektionalitet som hemmahörande 
i en skärningspunkt mellan feministisk teori, postkolonial teori, Black 
Feminism och queer- teori21 men påpekar också att, även om begreppet 
intersektionalitet är relativt nytt så har ett sådant tänk funnits länge och att 
man kan spåra ursprunget ända tillbaka till kvinnorörelsen på 1800-talet 
som hade förbindelser till antislavrörelserna vilket ledde till en fokusering 
på samspel mellan ras och genus. Ett annat exempel är från tidigt 1900-tal 
då socialistiska kvinnorörelser betonade samspelet mellan genus och klass.22 

                                                
b För intressant kritik, kommentarer och vidareutveckling av resonemangen runt Hirdmans 
genusteori läs nr 2/00 Häften för kritiska studier. 
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Lykke menar dock att det inte, ur forskarsynpunkt, är möjligt att studera 
alltför många samverkande maktassymetrier på en och samma gång och 
grundar därmed en feministisk intersektionalitetsanalys på 6 principer 
(citat): 
 

1. Intersektionalitetsanalysen baseras alltid på val av vissa maktsymmetrier 
framför andra.  

2. För genusforskare är det viktigt att å ena sidan hålla fast vid, att vi är särskilt 
kvalificerade för att analysera maktasymmetrier rörande genusaxeln, men att 
det å andra sidan inte automatiskt innebär att genusaxeln per se är hierarkiskt 
överordnad andra axlar av maktasymmetri. I varje enskilt fall krävs det 
argumentation för vilka axlar som i den konkreta kontexten ska tillkännages 
den mest avgörande betydelsen. 

3. Intersektionalitetsbegreppet kräver att genusforskare - vid sidan av 
genusaxeln också undersöker och drar in andra maktasymmetriaxlar; dvs axlar 
som det konkreta analysarbetet utpekar som betydelsefulla.  

4. Det är viktigt att forskaren i sin analys alltid inkluderar konkreta reflexioner 
över val och bortval; in/exkludering av maktasymmetriaxlar. 

5. Det är nödvändigt att perspektivera sin forskning genom att ställa kritiska 
frågor till den utifrån några av de bortvalda axlarna. Målet är att utröna, om 
sådana frågor kan generera nya och viktiga problemställningar och 
problematisera det analyserade fältet på alternativa sätt. 

6. Det är strategiskt viktigt att hålla fast vid genuskategorins analytiska och 
politiska betydelse i ett, som det nuvarande, könsmaktbaserat samhälle23  

 
Lykke menar att principerna möjliggör ett mångfaldsperspektiv men även 
motverkar att detta gör det legitimt att ignorera könsmaktsordningen. 
 
I sin andra artikel från 2007 problematiserar Lykke begreppet och pekar på 
möjliga problemområden för begreppet. Jag fokuserar på två av dem vilka 
jag anser mest relevanta: Additiv intersektionalitet och konkurrerande 
intersektionalitet. 
 
Redan i sin första artikel använde Lykke att syftet med begreppet 
intersektionalitet är att gå längre än en additiv förståelse. Additiv förståelse 
innebär att man visserligen tittar på flera olika former av social exklusion 
men utan att fokusera på deras interagens.24  
 

Tvärtom rymmer intersektionalitetsbegreppet en förståelse för att 
maktasymmetriernas olika dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt 
förbundna med' varandra genom en dynamisk interaktion25  

 
I sin senare artikel reviderar hon begreppet interagens till intra-agens 
inspirerad av filosofen Karen Barad då begreppet intra-agens bättre 
illustrerar en växelverkan mellan ”icke avgränsade fenomen som 
genomtränger varandra och som transformerar varandra under samspelet.”26 
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och menar att den additiva tillämpningen missar att sociala kategorier och 
särskiljande maktordningar på ett dynamiskt sätt är sammanflätade med 
varandra i ”konstant föränderliga konfigurationer under ständig 
omförhandling”.27   
 
Med konkurrerande intersektionalitet avser Lykke beskriva en konstruktion 
av hierarkier av kategorier där en viss maktordning får högre status och 
anses viktigare än de övriga. Hon exemplifierar detta med de socialistiska 
feministernas mångåriga kritik av den traditionella vänstermarxismen som 
framhöll klass som överordnad alla andra sociala kategorier, däribland 
genus.28 
 
Lykke avslutar sin andra artikel med att formulera möjligheter med 
begreppet. Lykke menar att eftersom analys av intersektioner länge utgjort 
en viktig del av feministisk teori så behövs en gemensam nodalpunkt.29 Hon 
hävdar vidare att intersektionalitet även kan fungera som ett begrepp för 
samtida identitetsbildning då uppkomsten av begreppet hör samman med det 
sätt som vi människor idag identifierar och förhandlar om våra positioner i 
relation till olika maktskapande kategorier då förändringar både globalt och 
lokalt, ekonomiskt och socialt, teknologiskt och kulturellt leder till att de 
tidigare, då stabila, grundvalarna för identitetsbildning håller på att vittra 
sönder.30  
 

Den sociala modellen möter feminismen – en gryende intersektionalitet 
Den feministiske funktionshindersforskaren Miriam Arenas Conejo 
beskriver hur och varför funktionshinderforskningen började bredda sig mot 
ett intersektionellt perspektiv och de utmaningar och möjligheter som 
uppstod då den sociala modellen (The social model of disability) mötte 
feminismen. 

Arenas Conejo beskriver att feministiska röster inom den tidiga sociala 
modellen menade att modellen inte lyckades att ta tag i frågor som gällde 
kvinnor med funktionsnedsättning varpå de vände sig till den feministiska 
teorin för att söka användbara teorier.31 Den feministiska teorin hade dock i 
sin tur inte tillräckligt tagit tillvara på erfarenheter hos kvinnor med 
funktionsnedsättningar och att förena dessa två perspektiv var inte helt utan 
svårigheter. Den normativa kvinnans privilegier är inte alltid tillgängliga för 
kvinnor med funktionsnedsättning och i vissa fall stod den feministiska 
rörelsens mål i motsättning till den sociala modellens. Exempelvis gällde 
detta frågor kring beroende och omvårdnad samt definitionen av genusvåld 
då kvinnor med funktionsnedsättningar dels är mer utsatta för våld än icke-
funktionsnedsatta kvinnor och dels riskerar även att bli utsatta för övergrepp 
av en typ som kvinnor utan funktionsnedsättning inte blir utsatta för, 
exempelvis att bli fråntagen sin medicin eller medicinsk vård, isolering eller 
att bli utsatta för generande situationar.32 Men det fanns också många 
områden där de båda perspektivens intressen överensstämde. Både kvinnor 
och personer med funktionsnedsättning har blivit definierade med negativa 
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stereotyper som beroende, hjälplösa och passiva. Båda rörelserna har en 
historia av förtryck, socioekonomisk ojämställdhet, förnekande av 
medborgerliga rättigheter och att bli förbisedda/försummade av 
beslutsfattare m.m. Den feministiska ambitionen att göra det privata 
politiskt anammades av funktionshindersrörelsen som liksom den 
feministiska rörelsen kämpade för att skapa politisk medvetenhet, förändra 
attityder, kämpa för social rättvisa och motverka förtryck vilket är 
kärnfrågor för bägge rörelserna.33 
 

Funktionshinder och intersektionalitet – en heterogen komplexitet 
 

The fluid heterogenous, complex, and discordant status characteristics of 
disability present a considerable challenge for the application of 
intersectionality as a useful paradigm for disability studies.34  

 
Med tanke på ovanstående problematik gällande representationen av 
exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning så ter sig tanken om 
intersektionalitet som ett användbart område för funktionshinderteori och 
funktionshindersrörelsen relativt självklar men Anthony Somma och Jay 
Chaskes (2013) pekar dock på svårigheter med detta. De menar att även om 
många olika attribut kan bidra till förtrycket av personer med 
funktionsnedsättning så utgör funktionsnedsättningar i sig själv en unik 
utmaning när det gäller att förstå hur dessa olika statusar intraagerar i dessa 
personers liv. De menar att den stora variationen av typer av 
funktionsnedsättningar utgör en stor men inte oöverstiglig svårighet för att 
applicera intersektionalitet inom forskningen på området .35 Ett 
funktionshinder är inte enbart en social konstruktion som är fallet med 
exempelvis ”ras”. Det dagliga livet för en person med funktionsnedsättning 
påverkas av dess fysiska verkligheter med de utmaningar som 
funktionsnedsättningen innebär. Utöver detta påverkar ett fysiskt och socialt 
förtryck men var skiljelinjen mellan dessa faktorer går kan vara mycket 
svårt att avgöra. Somma och Chaskes exemplifierar detta med frågan: Hur 
mycket av de svårigheter en person med förlamning erfar gällande att 
duscha är ett resultat av förlamningen och hur mycket är ett resultat av 
duschkabinens utformning? 
Funktionsnedsättning skiljer sig också från andra ”förtrycksattribut” som 
x.x. kön och ”ras” till vilka nedvärderande och stereotypa egenskaper 
tillskrivs på grund av utseende. Sociala begränsningar drabbar samtliga tre 
grupper men det är bara personer med funktionsnedsättning som även 
upplever hinder av attributet i sig själv. Detta exemplifieras med en 
jämförelse av personer med hörselnedsättning och svarta amerikaner. Bägge 
grupperna får utstå sociala konstruktioner och fördomar kring bristande 
intellekt men endast personer med hörselnedsättning måste sedan också 
hantera de svårigheter som hörselnedsättningen i sig själv innebär.36 Somma 
och Chaskes menar därför att intersektionell analys blir mer problematisk då 
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man införlivar funktionsnedsättning eftersom den fysiska realiteten av 
nedsättningen också måste tas i beaktande.37  
Ytterligare en aspekt som gör attributet funktionsnedsättning med komplext 
att analysera än många av de övriga attributen är att det är mer flytande och 
föränderligt. Till skillnad från klass, ras och genus är funktionsnedsättning 
främst en diagnostisk kategori som är baserad på en bedömning av 
specialister. En diagnos kan vara felaktig eller korrekt och olika experter 
kan ha olika bedömningar. Dessutom kan funktionsnedsättningar i vissa fall 
variera över tid, förbättras eller försämras för personen vilket gör att 
personen vandrar in och ut ur denna kategori.38 Men även med en stabil 
diagnos kan effekten av funktionsnedsättningen variera i olika fysiska och 
sociala kontexter.39 Funktionsnedsättningar kan också uppstå närsomhelst i 
livet för alla människor. Andra kategorier såsom kön och ”ras” är mer 
stabila.40 
Även identiteten inom den förtryckta gruppen blir mer komplex då 
funktionsnedsättningar finns i en stor mängd variationer från kognitiva och 
neuropsykiatriska nedsättningar till fysiska, vilka i sin tur varierar stort 
mellan till exempel rörelsenedsättningar, syn- och hörselnedsättningar, 
epilepsi och smärta m.m. Detta leder till att en känsla av kollektiv 
diskriminering som vi kan se hos andra förtryckta grupper inte blir lika 
vanligt förekommande inom gruppen funktionsnedsatta som inte 
nödvändigtvis känner att de utsätts för samma förtryck om deras 
funktionsnedsättningar är av olika typ.41 

Samtliga av dessa komplexa frågor väcker alltså enligt Somma och Chaskes 
metodologiska problem som utmanar dem som försöker förstå 
intersektionen mellan funktionsnedsättning och andra förtryckande 
maktordningar. 

 
Konflikter i synen på relationen mellan funktionshinder och 
intersektionalitet 
I den svenska diskussionen har Mårten Söder och Lars Grönvik i 
inledningen till antologin Bara Funktionshindrad? ringat in fyra utmaningar 
för funktionshinderforskningen i relation till intersektionalitet. 

Söder och Grönvik tar upp en diskussion som förs av 
intersektionalitetsteoretikerna de los Reyes och Mulinaris där de diskuterar  
vilka dimensioner som det bör tas hänsyn till i intersektionell analys. De los 
Reyes och Mulinaris menar att funktionshinder inte, enligt deras kriterier, 
kan anses vara en grundläggande maktordning i samhället och därmed inte 
kvalificerar sig för intersektionell analys.42 Söder och Grönvik motsäger 
detta och menar att detta antagande kommer utav att 
funktionshinderforkningen snarare inte lyckats visa detta då fokus har legat 
på andra faktorer än de som de los Reyes och Mulinaris och efterfrågar. 
Söder och Grönvik menar att kontexten har betydelse för vilka dimensioner 
som väljs i en intersektionell analys och att funktionsförmåga kan bli aktuell 
beroende på kontext och forskningsfråga. Den stora utmaningen handlar 
därför om att få funktionshinderforskningen att närma sig ett 
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intersektionalitetsperspektiv:43 
 
- Forskningen behöver uppmärksamma relationen mellan personer med och 
utan funktionsnedsättning i termer av makt- och resursfördelning.44 
 
- Utmaning nummer två diskuterar den dåvarande definitionsproblematiken 
kring begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. De föreslår att 
framförallt är funktionsnedsättning i form av en individuell/kroppslig 
egenskap som bör betonas i en intersektionell analys för att inordna den i 
raden av "tillhörigheter" som intersektionell teori intresserar sig för.45 
 
- Då begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som berörts 
ovan, rymmer en stor mängd variationer behöver en intersektionell analys 
inom området vara känslig för typ av funktionsnedsättning och lämna 
generiska termer som "personer med funktionsnedsättning".46 
 
- Funktionshindersforskningen bör intressera sig för de kategorier av 
människor som vilka personer med funktionsnedsättning utdefinieras från, 
dvs funktionsfullkomliga, och därmed sätta fokus på normaten.47 
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1.7 TIDIGARE FORSKNING 
Den här uppsatsen kombinerar tre ämnen, funktionsnedsättning (främst 
kognitiv), genus och musikundervisning på musikterapeutisk kunskapsbas. 
När jag sökt efter material med dessa tre beståndsdelar finner jag inget 
material och måste därför både bredda min sökning och titta på områden 
som innehåller två av dessa tre områden. Jag har valt att titta på forskning 
kring förskola/skola - genus samt funktionshinder - genus. Jag har funnit ett 
fåtal studier som berör förskola/skola - funktionshinder – genus vilket är det 
material som kommer närmast mitt område även om det inte inkluderar 
musik.  
Då musikterapi med den aktuella elevgruppen kan ha många 
beröringspunkter med musikundervisning har jag även sökt på 
kombinationen musikterapi - funktionshinder - genus men har inte heller där 
funnit något material. Även då jag sökt på genus – musikterapi och 
feminism musikterapi på både svenska och engelska så har jag inte fått upp 
någon träff som belyser mitt område.  
 
Den tidigare forskning som rör funktionshinder och genus har som funktion 
i uppsatsen att belysa aspekter av samspelet mellan kön och funktionshinder 
och är främst av vikt för förståelse av den intersektionella knutpunkten och 
dess påverkan på återskapandet av genus som en grund för diskussionen.  
 
Det samlade materialet från genus - förskola/skola har som huvudsaklig 
funktion att ligga till grund för min analys av videomaterialet då jag 
kommer titta på huruvida vi kan se liknande eller andra mönster kring 
musikundervisningen i grundsärskola och genus jämfört med undervisning i 
förskola och skola. Anledningen till att jag tittar både på förskola och skola 
är att de elever som är med i undersökningen är inskrivna i grundsärskolans 
träningsinriktning och därmed har en utvecklingsålder som bättre motsvarar 
förskolebarns än skolelevers. Även metodiken på träningsinriktningen har 
mer gemensamt med förskolan än grundskolan. Däremot är de 
musiklektioner jag studerar strukturerade i sin form vilket gör att de skiljer 
sig från merparten av verksamheten i förskolan som har ett "friare" upplägg. 
Den situation på förskolan som kommer nära skolverksamhet är samlingen 
som har en strukturerad form och som har som ett av sina syften att 
förbereda barnen inför skolundervisning. Då jag tänker att en planerad och 
strukturerad form av pedagogisk verksamhet har potential att lättare undvika 
ett genusstereotypt upplägg och bemötande är det även av intresse att titta 
på grundskolan som också motsvarar elevernas faktiska ålder. 
 

1.7.1 SÖKNINGSFÖRFARANDE TIDIGARE FORSKNING 
 
Mina sökningar har skett via sökmotorerna i Stockholms 
universitetsbibliotek som är kopplade till en mängd databaser som bör täcka 
de relevanta områdena. Jag har även sökt via Kungl. Musikhögskolans 
biblioteks sökmotor samt i dess relevanta databaser. Jag har sedan funnit 
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ytterligare forskning via de funna forskningsundersökningarna. 
 

1.7.2 AVGRÄNSNING TIDIGARE FORSKNING 

Genus och funktionshinder 
Jag väljer att avgränsa min efterforskning till det material som tar upp 
förhållningssätt gentemot personer med funktionsnedsättning samt 
identitetsskapande hos personer med funktionsnedsättning. Jag exkluderar 
därmed exempelvis material som rör tvångssterilisering av kvinnor med 
funktionsnedsättning även om fenomenet i sig kan sägas säga mycket om 
vår syn på dessa kvinnor. Jag har också begränsat mig till forskning inom 
norden. 
 

Genus och förskola/skola 
Forskningen inom förskola/skola - genus är mycket omfattande och bred. I  
SOU 2010:36 - Svensk forskning om jämställdhet och skola - en 
bibliografi48 listas 1438 referenser från forskning från 1969 - 2009.  
Jag har valt att avgränsa min undersökning av tidigare forskning gällande 
genus inom förskola och skola till svensk forskning men nämner i 
undantagsfall även utländsk forskning via den svenska forskningen när jag 
tycker att det på ett värdefullt sätt belyser ämnet ytterligare. Jag avgränsar 
mig även endast till vad pedagogerna gör och hur de förhåller sig till barnen 
och lämnar således den forskning som tar upp vad pojkar och flickor gör på 
olika sätt därhän med undantag av de situationer eller resultat där dessa är 
nära sammankopplade. 
 

1.7.3 GENUS OCH FUNKTIONSHINDER/SÄRSKOLA 
Karin Barron: 

Jag har hävdat ovan att samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder 
fortfarande kan beskrivas som omedveten om genus, att den inte sällan 
negligerar hur sociala föreställningar om kön påverkar, samt påverkas av, 
funktionshindrade flickors/kvinnors och pojkars/mäns agerande och 
livsvillkor49   

 
Till skillnad från området skola/förskola - genus så finns det inom området 
funktionshinder - genus relativt lite forskning och material. Detta har 
uppmärksammats av forskaren Karin Barron som utforskat detta ämne. Hon 
berättar att detta dock, framför allt i Storbritannien och USA, blivit 
vanligare sen 1970-talet och att en stor del av denna forskning utförs av 
feministiska kvinnliga forskare som själva har en funktionsnedsättning. 
Denna forskning visar, enligt Barron att funktionshindrade kvinnor 
diskrimineras inom som exempelvis utbildning och arbetsliv.50 
 
Barron berättar vidare hur likväl som forskning om 
funktionsnedsättningar/funktionshinder negligerar genus (vilket främst 
drabbar kvinnor) så har feministisk forskning negligerat funktionshindrade 
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kvinnor. 
 

Det är intressant att notera att då olika maktordningar anges i feministiska 
studier så hamnar, eller snarare döljs, funktionshinder ofta under rubriken 
"etc.". Funktionshinder har således ingen framträdande roll bland omnämnda 
maktordningar, utan snarare en undangömd sådan.51 Hon menar att detta kan 
ha sin förklaring i att inte alla människor har en funktionsnedsättning men att 
alla människor tillhör en klass, har en viss könstillhörighet och en ålder. En 
annan möjlig orsaksförklaring som Barron tar upp är den låga status det 
innebär att ha en funktionsnedsättning.52 

 
Den situation som funktionshindrade kvinnor hamnar i med detta dubbla 
osynliggörande leder tankarna till det tomrum svarta amerikanska kvinnor 
hamnat i då den vita feminismen enligt kritiker länge inte tog hänsyn till 
frågan om ”ras” samtidigt som social forskning och litteratur sällan haft ett 
genusperspektiv.53 Precis som dessa svarta kvinnor hamnar kvinnor med 
funktionsnedsättningar i ett osynliggörande "vakuum" vilket visar på 
nödvändigheten av ett intersektionellt perspektiv inom samhällsvetenskaplig 
forskning. Förutom genus bör vi även inkludera perspektiv kring sexuell 
läggning och etnicitet.   
Dock hamnar, paradoxalt nog, även män med funktionsnedsättningar till 
viss del i ett osynliggörande menar Barron. Då män representerar normen 
inom samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder har det som en 
reaktion till detta forskats en del kring kvinnor och funktionshinder men 
forskning om sociala föreställningar kring män, maskulinitet och 
funktionshinder har blivit eftersatt.54 
I den begränsade forskning som finns gällande genus och funktionshinder 
diskuteras hur dessa två attribut, genus och funktionsnedsättning, samspelar 
i sättet personer med funktionsnedsättning blir betraktade och betraktar sig 
själva.  

 
Funktionshinder och kvinnlighet/moderskap  
Enligt Barron har flera studier visat att ett funktionshinder kan innebära en 
begränsning av tillgången till de traditionella könsrollerna. I intervjuer med 
unga funktionshindrade har hon funnit det vanligt att dessa kvinnor upplever 
att de, på ett implicit sätt, fått budskapet att de inte bör eller kan bli mödrar. 
De tolkar detta som att man ser deras behov av hjälp i vardagen som ett 
hinder men några tror även att det kan finnas en fysisk eller medicinsk orsak 
till att de inte kan få barn men vet inte detta säkert. Detta kan enligt 
sociologen Gisela Helmius varit fördelaktigt då den förmodade 
inkapaciteten till att bli moder gjort att dessa kvinnor getts möjlighet till 
utbildning och yrkesarbete.55 Karin Barron ser lite annorlunda på detta: 
 

Detta kan alltså också förstås som diskriminering i meningen negativ 
särbehandling. Så långt det är andra (beslutsfattare) som har tolkningsföreträde 
vad gäller vilka kvinnor som är lämpliga för traditionella kvinnosysslor lika väl 
vilka som är lämpliga yrkesarbetare, så förstår jag det inte utifrån kvinnors 
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emancipation, utan snarare kvinnors brist på valmöjligheter och 
självbestämmande.56 

 
Kropp och sexualitet 
I två olika studier har Barron ställt frågan om vad kvinnor med 
funktionshinder tycker om sina kroppar. I den första studien intervjuades 
kvinnor med rörelsehinder och i den andra kvinnor med 
utvecklingsstörning. Frågan var medvetet öppet ställd av forskaren för att se 
vad deltagarna spontant kom att tänka på. Intressant är att de svarar på olika 
sätt, kvinnorna med rörelsehinder svarar i termer gällande utseende medan 
kvinnorna med utvecklingsstörning svarar i termer av funktion: "Mitt hjärta 
slår. Min kropp är stark och bra."57  Barron menar att en rimlig tolkning är 
att kvinnor med utvecklingsstörning genom livet har fått synpunkter på sitt 
(annorlunda) beteende medan kvinnor med rörelsehinder har fått mer fokus 
lagt vid sin (annorlunda) kropp.58  
 
Gisela Helmius har funnit att kvinnor som förvärvat rörelsehinder efter 
puberteten upplever att de bemöts annorlunda av det omgivande samhället 
och att de i första hand blir bemötta som funktionshindrade och först i andra 
hand som kvinnor och sexuella varelser. Exempelvis tenderar information 
om sexualitet, samlevnad och födelsekontroll glömmas bort vid 
gynekologisk hälsovård för personer med funktionsnedsättning.59 
 
Då kvinnor med funktionsnedsättningar, både av samhället och forskningen, 
ofta blir stereotypt beskrivna som passiva, asexuella och beroende fråntas de 
den traditionella kvinnorollen som vårdarinna, maka och mor. Inte heller 
den traditionella mansrollen tillskrivs dem och detta, menar Helmius, ger 
dessa kvinnor dåliga möjligheter till att skaffa sig en positiv självbild och ett 
aktivt självförverkligande.60  
 
Två amerikanska forskare, Adrienne Ash och Michelle Fine belyser dilemmat med 
denna rollöshet ytterligare: 
 

Exempted from the "male" productive role and from the "female" nurturing 
one, having the glory of neither, disabled women are arguably doubly 
opressed-or, perhaps, "freer" to be nontraditional. Should they pursue what has 
been thought nontraditional, however, the decision to work, to be a single 
mother, to be involved in a lesbian relationship, or to enter politics may be 
regarded as a default rather than a preference.61  

 
 
Identitet och identifikation 
I Barrons intervjustudie med kvinnor med utvecklingsstörning framgår att 
dessa kvinnors primära tillskrivna kollektiva identitet är den som 
funktionshindrad. De var vanare vid att tala om sig själva som 
utvecklingsstörda än om innebörden av att vara kvinna.62 
 
Barron har funnit unga kvinnor med rörelsehinder i Sverige som lägger vikt 
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vid att umgås med andra kvinnor med rörelsehinder, detta för att skapa sig 
en stark och stolt identitet i att vara en rörelsehindrad kvinna.63 Bland män 
med rörelsehinder har Barron funnit att vissa tar avstånd från andra 
funktionshindrade och istället identifierar sig med icke-funktionshindrade 
män med samma intressen till exempel sport eller musik och konstruerar sig 
med egenskaper som traditionellt kopplats till att "vara en riktig man", som 
att vara starka och oberoende. Detta förestår Barron som en, "reaktion bland 
dessa män mot den könade rollen som funktionshindrad, vilken innebär en 
feminisering, i meningen kopplas till svaghet och beroende."64  
Om dessa olika sätt kring identifikation som Barron nämner är olika 
förekommande inom könen uttrycker Barron inte tydligt men föreslås 
implicit enligt min tolkning. Troligen krävs mer forskning för att dra säkra 
slutsatser kring detta men det är en rimlig tanke då den beroendeställning 
som ett funktionsnedsättning potentiellt innebär, samt det avsteg från den 
normativa hegemoniska människan (som även kan ses som det perfekta 
idealet) står längre ifrån bilden av manlighet än den av kvinnlighet.  
 
Barron återger fynd från en australiensk intervjustudie som tangerar hennes 
fynd då de funnit att pojkar har olika strategier för att uppfattas som 
”normala” det vill säga icke-funktionshindrade. En del av pojkarna använde 
sport som ”normalisering av maskuliniteten” medan andra gjorde sin rullstol 
till i det närmaste en kroppsdel. Denna, precis som den maskulina kroppen, 
kunde symbolisera fart och kontroll. Deras icke-funktionshindrade kamrater 
uttryckte beundran inför hur fort de körde sina rullstolar och tyckte det var 
ett ”manligt” och tufft sätt att köra. 65 
 
Självpresentation på förskola 

Borgunn Ytterhus har undersökt genusaspekter i relation till funktionshinder 
(kognitiv funktionsnedsättning) i den tidiga barndomen i vardagen på 
förskola (nurseryschool) och grundskola (primaryschool) Hon har tittat på 
aspekter av inkludering och exkludering. Hon har liksom många andra 
forskare observerat att barn (utan funktionsnedsättningar) tidigt har 
införlivat ett genuskaraktäristiskt beteende (självpresentation) och 
lekpreferenser och att det skapas ett slags ”pojk-land” och ett ”flick-land” 
inom verksamheterna. Dessa processer fastläggs tidigt, redan vid tre till sju 
års ålder.66 I hennes undersökning hamnar de flesta barn i det "land" som 
tillhör deras kön men enstaka barn ”vandrar” mellan länderna. I det fall där 
en flicka gjort det har hon blivit inkluderad i båda ländernas verksamheter 
men i det fall det gällt en pojke har pojken i viss utsträckning blivit 
marginaliserad:  
 

Boys tend to more explicitly marginalise each other when someone behaved in 
what they considered a feminine manner, than did the girls when some girls 
behaved in what was seen as a masculine manner.67  

 
Generellt så följde barnen med kognitiv funktionsnedsättnings 
självpresentation samma genusmönster som barnen utan 
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funktionsnedsättning men några av dem betedde sig annorlunda och det 
fanns generellt en högre grad av genusvariation gällande självpresentationen 
hos barnen med funktionsnedsättning. Dock observerade Ytterhus gällande 
barn med genusstereotyp självrepresentation att barnen som inte hade 
funktionsnedsättning alltid blev ”insiders” i pojk- respektive flicklandet 
vilket inte var fallet för barnen med funktionsnedsättning.68 De 
funktionsnedsatta barn som inte visade en genusstereotyp självpresentation 
framstod för deras lekkamrater som genusneutrala. En flicka, med ett 
beteende som var svårt att förstå för de övriga barnen, ansåg barnen mer 
hörde hemma i "småbarnslandet" (toddler-land) än i flicklandet. 
Småbarnslandet var inte könskategoriserat.69 Ytterhus menar att det förelåg 
en press att konforma sig till genusförväntningarna vilket det krävs en 
relativt hög social kompetens för att klara.70 Ytterligare en observation var 
att en pojke i behov av mycket hjälp fick mycket assistans spontant av 
flickorna. Ytterhus observerade aldrig under sin vistelse att en pojke hjälpte 
pojken.71  
 
Lärares förståelse av elever med funktionshinder 
Den norska forskaren Ingrid Fylling har med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med lärare undersökt förhållandet genus och funktionshinder inom 
skolvärlden. De elever som lärarna talar om har alltifrån dyslexi till 
utvecklingsstörning med rörelsehinder. Fylling undersöker hur kvinnliga 
och manliga elever med funktionshinder och deras situation förstås och 
tolkas, om lärares förståelse av elever med funktionsnedsättning domineras 
av funktionsnedsättningen och därför relegerar genusaspekter till en position 
av irrelevans eller om det är möjligt att identifiera genusmönster i det sätt 
som flickor och pojkar med funktionsnedsättningar förstås och bemöts.72 
Fylling menar att genus har betydelse för lärares förståelse av problem i 
skolan. Genus påverkar hur problem kategoriseras och hur man ser på 
bakomliggande faktorer för problemen. Pojkar ses som mer problematiska 
och får mer (negativ) uppmärksamhet. Flickor hamnar i en "gråzon" i 
klassen och strävar sällan efter uppmärksamhet och blir därför inte sedda i 
samma utsträckning. 73  Fylling drar slutsatsen att lärares bedömning av 
beteendeproblem står i relation till huruvida beteendet är ett 
störningsmoment i klassrummet: 
 

A girl described as having ’several psychotic characteristics’, who does not 
contact others, and who spends most of her time in school outside the 
classroom, is till not seen as having ’behavioral problems’. This leads to an 
understanding of teachers defining behavioral problems as having only to do 
with disturbing others.74  

Analysen visar att även flickor och pojkar med svårigheter tolkas på ett 
genusstereotypt sätt, flickorna tolkas som snälla (good-natured) och 
ambitiösa (hard-working) och pojkarna som problematiska, högljudda och 
komplexa att förstå.75 
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1.7.4 DISKUSSION GENUS – FUNKTIONSHINDER 

Med bakgrund av ovanstående forskning kan man dra slutsatsen att 
attributet funktionsnedsättning inte enbart utgör ytterligare en 
betraktelsevinkel vid sidan om kön utan att dessa två attribut intra-agerar. 
Funktionsnedsättningen påverkar vår genustolkning av personen och 
sannolikt påverkar könet vår tolkning av funktionshindret.  

 
Flera forskare har alltså observerat att personer med funktionsnedsättningar 
ses mindre som sitt kön än icke-funktionsnedsatta personer, att de i högre 
utsträckning betraktas som genusneutrala. Att bli genusneutralt bemött är 
något som potentiellt kan ses som något positivt ur ett konstruktivistiskt 
feministiskt perspektiv. Att bemöta en person genusneutralt ger enligt det 
resonemanget personen större möjligheter att själv välja och definiera sin 
identitet. Gisela Helmius menar ju också att detta avsteg från traditionella 
könsroller alltså kan innebära fördelar medan Barron menar att detta är en 
diskriminering. Även om vissa fördelar kan komma ur detta kan det i 
grunden inte vara positivt då detta ursprungligen kommer från en 
begränsning av valmöjligheter och inte en utvidgning av dem vilket är, 
enligt min syn, kärnan inom feminism och ett genusmedvetet agerande. Jag 
menar därför att begreppet genusneutralitet är missvisande, snarare handlar 
det om något som skulle kunna benämnas som genusberövande. 
 
Jag är också intresserad av eventuella skillnader mellan olika typer av 
funktionsnedsättningar. Förändras vår genusbetraktelse av personer med 
funktionsnedsättningar beroende på om nedsättningen är av kroppslig eller 
kognitiv art?  
I forskningen där Barron, till både kvinnor med kognitiva och fysiska 
funktionsnedsättningar, ställer frågan om vad de tycker om sina kroppar har 
hon alltså fått olika svar som verkar hänga ihop med typen av 
funktionshinder: Kvinnor med rörelsehinder svarar alltså i termer gällande 
utseende medan kvinnorna med utvecklingsstörning svarar i termer av 
funktion. Barron menar, som tidigare nämnts, att kvinnorna i sitt liv fått 
olika fokus och att kvinnor med rörelsenedsättningar fått mer fokus lagt vid 
sin kropp och därför förknippar den mer med utseende än vad kvinnor med 
kognitiv funktionsnedsättning gör. Jag anser att detta är en rimlig tolkning 
men har även en annan och spekulerar i om det även har med relationen 
kvinnlighet och funktionsnedsättning att göra. Kanske bemöter vi personer 
med kognitiv funktionsnedsättning ännu mindre som kvinnor än kvinnor 
med fysiska funktionsnedsättningar? Att ha en kognitiv 
funktionsnedsättning har troligtvis ännu lägre status än en fysisk 
funktionsnedsättning och om vi sätter funktionsnedsättningen framför kön 
kanske funktionsnedsättningen är ännu mer dominerande för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar och därför leder till ett ännu mer 
genusberövat bemötande. Även om det, enligt mitt synsätt, är negativt att 
kvinnor definieras och definierar sig själva i termer av utseende är det något 
som är typiskt för den kvinnliga könsrollen och som därmed potentiellt 
försvinner när funktionsnedsättningen genusberövar individen. Ju lägre 
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status på funktionsnedsättningen, desto mindre definieras kvinnan av sitt 
utseende?    
 

1.7.5 GENUS OCH FÖRSKOLA/SKOLA 
Språkanvändning 
Einarsson och Hultman har i en stor undersökning från 1984 tittat på hur vic 
använder språket när vi talar till barn. När vi talat till barn använder vi oss 
av ett ”vuxentillbarnspråk” vilket innebär att vi som vuxna anpassar vårt tal 
till barn genom att bland annat använda oss av kortare och grammatiskt 
enklare meningar, en annan intonation och även barnspråksord ord till 
exempel kisse istället för katt.76 I analys av sitt material ser Einarsson och 
Hultman att vi i tal med flickor använder oss av en mjuk och/eller ljus röst 
och till pojkar en fast och/eller mörk röst.77 De menar att denna språkliga 
särbehandling innebär ett slags förlängt vuxentillbarnspråk och att det 
fortgår till åtminstone skolår 1.78 De drar en parallell till en studie av 
Fichtelius och Malmberg (1982) som observerat att pedagoger i en studerad 
verksamhet använde sig, i sitt barntillvända tal av läspande S blandat med 
vanliga S och att de använde sig av fler läspande S i sitt barntillvända språk 
gentemot flickor.79  
 
Berge (2001) samt Wahlström (2003) har funnit att samtalen med flickorna 
var längre och mer utsmyckade än samtalen med pojkarna som fick kortare 
och mer kommandoliknande kommentarer.80 Liknande resultat redovisar 
SOUs slutbetänkande där det på flera förskolor i undersökningen har 
observerats att personalen använder längre meningar med större ordförråd 
när de pratar med flickor i jämförelse med pojkar. Språket i samtalet med 
pojkarna är torftigt och språket är kort med mycket befallningar och 
personalen pratade ofta med pojkarna på lite avstånd medan de i högre grad 
gick fram och pratade med flickorna. Dessa samtal med barnen handlade 
ofta om att hålla ordning på pojkarna och förebygga ett oönskat beteende.81 
Wahlström fann samma mönster och observerade även att kroppspråket 
skiljde sig åt. Vid en lekinstruktion fick pojkarna, som nämnts ovan, kortare 
instruktioner men även ett yvigt kroppsspråk med fria, svepande rörelser. 
Instruktionerna till flickorna bestod, som nämnts ovan, av längre meningar 
men ackompanjerades av ett återhållet kroppsspråk med små, exakta och 
ganska stela rörelser.82 
 
Einarsson och Hultman fann att pojkar nästan dubbelt så ofta nämns vid 
namn som flickor.83 Förutom att använda namn kan ett barn även tilltalas 
med en könad kategorisering, exempelvis "lilla gumman”. Odenbrings 
undersökning från 2010 visar att de könade kategoriseringard som används 

                                                
c Formuleringen med ”Vi” är forskarnas val av benämning. Jag anser att begreppet ”vi” är 
lite vagt då det blir otydligt vilka som omfattas av detta vi. Jag tolkar det som att Einarsson 
och Hultman syftar på ”vi pedagoger” alternativt ”vi vuxna”. 
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gentemot flickor associerar till skönhet och behag medan de som används 
gentemot pojkar kan sammankopplas med styrka och att den fysiskt aktiva 
pojkkroppen exempelvis benämns som ”muskelpaket”.84 En könad 
kategorisering förekommer inte endast som i tilltal istället för egennamn 
utan används även på andra sätt i språket. Ett exempel Odenbring nämner är 
när en pedagog, för att locka en flicka att äta, benämner den rosa laxen som 
en ”prinsessfisk”.85   
 
Kajsa Svaleryd (2002) gjorde en intressant observation då hon och hennes 
kollegor observerade interaktion vid skötbordet i den egna verksamheten. 
De observerade att de konsekvent använde uttrycket ”vi” när de talade med 
flickor (exempelvis ”nu ska vi sätta på blöjan”) medan de använde ”du” till 
pojkarna.86 
 
Eidevald 2009 har funnit att även vårt sätt att ställa frågor till förskolebarn 
skiljer sig åt beträffande kön. I sin undersökning fann han att slutna frågor, 
det vill säga frågor som kan besvaras med ja eller nej ställs i högre grad till 
pojkar som fick i genomsnitt fick 36 sådana frågor var jämfört med flickor 
som fick 16 var. Motsvarande fick flickorna oftare de öppna frågorna, frågor 
som kräver mer än ett ord som svar. Flickorna fick i genomsnitt 5,9 sådana 
frågor jämfört med pojkarna som fick 1,7.87 
 
 

Kontrollåtgärder 
Ett flertal studier har tittat på hur vi använder oss av kontrollåtgärder 
gentemot flickor och pojkar. Eidevald (2009) samt Einarsson och Hultman 
(1984) fann att pojkar får fler tillsägelser än flickor. I Eidevalds 
undersökning får varje pojke i genomsnitt 54 tillsägelser mot 18 för flickor. 
Eidevald fann även att tillsägelser till flickor ibland kopplades till hot om de 
inte lydde, något som endast observerades en gång gentemot en pojke.88 I 
SOU 2006:75 berättar personalen på en förskola att de via observationer sett 
att de hade mycket större överseende med pojkar som bröt mot reglerna än 
flickor89 vilket bekräftas av Eidevald som ser i sin undersökning att flickor 
med utåtagerande beteende bemöts mer negativt än pojkar med liknande 
beteende. 90 Flickor får, enligt Kärrby (1987), å andra sidan mer positiv 
förstärkning än pojkarna samt att de vuxna motiverade kontrollåtgärderna 
mot flickorna inför dem i högre utsträckning.91 
 
Hägglund och Öhrn (1992) observerade i sina daghemsobservationer att 
gällande budskap från personal till barn angående hur man ska vara mot 
varandra, så fick bägge könen lika många budskap men kritik som riktades 
flickor handlade om deras sätt att vara till exempel ”var tyst”, ”var inte 
dum”. Kritiken som riktades mot pojkar handlade om vad de gjorde till 
exempel ”bråka inte, ”förstör inte”.92 
 
Hjälpa eller hjälpas 
Bli hjälpt 
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Flera studier har observerat att personal i förskola och skola hjälper pojkar i 
större utsträckning än flickor. På och avklädningssituationer har observerats 
bland annat av Eidevald och Berge (2001).93 Eidevald observerade att 
pojkar, utan att ha gett någon signal om att de skulle behöva hjälp, blev 
hjälpta vid 62 tillfällen jämfört med 3 för flickor. Einarsson och Hultman 
har kommit till liknande slutsatser gällande klassrummet.94 
 
Hjälpfröknar och stötdämpare 
Ett flertal studier, både i förskola och skola, har observerat fenomenet med 
hjälpfröknar (Månsson 2000, SOU 2006:75, Odenbring 2010, Karlsson 
2003, Kärrby 1987, Berge 2001, Wahlström 2003). En hjälpfröken är ett 
barn som hjälper läraren att upprätthålla ordning och reda i skolmiljön. Det 
beskrivs på lite olika sätt i undersökningarna men kan handla om att städa 
upp, hjälpa till att hålla reda på vems kläder som är vems samt hålla 
ordningen i barngruppen. Majoriteten av studierna observerar att det i de 
allra flesta fall är flickor som agerar hjälpfröknar och att detta sker på både 
barnens egna och pedagogernas initiativ om än lite oftare på barnens 
initiativ.95 Odenbring menar att flickorna genom att agera hjälpfröken får 
mer kontakt med läraren och kan identifiera sig med denne.96 Månssons 
studie visar på att fenomenet återfinns redan i tidig ålder hos 2,5-3-åringar.97 
Karlsson (2003) har gällande städning observerat skillnader mellan 
organiserade städuppgifter, där flickor och pojkar får likvärdigt mycket 
ansvar och uppgifter genom att arbetet organiseras enligt en turordning, 
samt städning vid ”akuta olyckor” där det är flickorna som spontant agerar. 
Hon menar därför att organiserade rutiner och turordningar har kraft att 
bryta traditionella sätt att vara medan den spontana aktionen vid akuta 
olyckor, då de vuxna inte lägger sig i detta, istället bidrar till att upprätthålla 
dessa traditionella sätt. Sammantaget innebär detta motstridiga budskap om 
vad som är ”rätt sätt”.98 
 
En variant av att låta barnen hjälpa till att hålla ordning i situationer är att 
låta dem agera ”stötdämpare” vilket innebär att man placerar ett eller flera 
barn mellan två barn som är ”stökiga” eller ”pratiga”. Även där kommer 
studierna (Wahlström 2006 , Odenbring 2010, Karlsson 2003) fram till att 
det främst är flickor som får den rollen. 99 
 
Utrymme och uppmärksamhet 

Flera undersökningar konstaterar att pojkar tar och får mer uppmärksamhet 
och utrymme på förskolan än flickor. Framförallt har samlingen som är den 
mest strukturerade formen av verksamhet på förskola studerats (Einarsson & 
Hultman 1984, Kärrby 1987, Odelfors 1996, Månsson 2000). Månsson 
beskriver att det är pojkarna som dominerar genom att spontant ta 
talutrymmet och att de vuxna förstärker detta genom att följa upp pojkarnas 
initiativ genom blickkontakt, nya frågor, nämnande av pojkens namn eller 
genom att utveckla samtalet. Månsson påpekar dock att det framförallt var 
en pojke som fick mycket uppmärksamhet och att pojkdominansen försvann 
och gick över i flickdominans om man exkluderade de tre pojkar som 
dominerade mest. 
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Bilden av att pojkar får stort utrymme mycket på grund av ett "oroligare" 
beteende tas även upp i äldre forskning. I Wernersson (1977) sammanfattas 
och diskuteras svensk och utländsk skolforskning gällande könsskillnader. 
Där refererar Wernersson till Johansson, Karis-Löv och Nordström (1975)  
som menar att bråk medvetet användes av pojkar som ett sätt att få lärarens 
uppmärksamhet när de behövde hjälp. Pojkarna hade som grupp dubbelt så 
många ämnesrelevanta kontakter med läraren som flickorna. Flickorna hade 
däremot ingen strategi för att få hjälp utöver att räcka upp handen. De fick 
istället göra mer hemarbete för att hänga med i undervisningen.100 
Rithander (1991) ger ett exempel på hur en situation kan se ut när pedagoger 
hanterar ett oroligt barn: 
 

"För att få lugn byter man till ett ämne som kan intressera den orolige eller 
man riktar många frågor till honom eller man låter honom hålla i en del av 
samlingen. Och en mängd uppmaningar om att hålla sig lugn, sitta still, vänta 
på sin tur, inte avbryta osv riktas till det eller de barnen som stör. Den orolige 
blir huvudpersonen, han nämns vid namn och blickarna och energin riktas mot 
honom. De lugnare barnen, ofta flickor, får biroller, blir avbrutna eller får 
aldrig ordet."101  

 
I en intervju i Rithanders forskning uttrycker en personal att samlingarna 
ändå är det tillfälle då det är lättare att ge alla plats då det är en strukturerad 
del av verksamheten till skillnad från matsituationen.102 Denna tankegång 
överensstämmer med Karlssons tidigare nämnda tankar kring organiserade 
rutiner som nämnts ovan men står i kontrast till Månssons forskning, som 
förutom samlingen (benämns helt vuxenledd situation) även studerat delvis 
vuxenledda situationer (exempelvis matstunder och hallsituationer) samt 
inte vuxenledda situationer (fria lekstunder). Hon fann att flickorna 
framträder mer i de delvis vuxenledda situationerna då de tar mer initiativ 
till samspel, uttrycker sin vilja och synpunkter och att de då får svar som 
ofta leder till dialoger.103 Under de fria lekstunderna tar flickor och pojkar 
lika mycket initiativ till kontakt och även om barnen i stor utsträckning får 
svar på sina initiativ till kontakt så får pojkarna mer utvidgade svar på sina 
frågor än flickorna.104 
Odenbring har i sin studie gjort liknande observationer gällande att 
dominerande pojkar också får sina önskemål tillgodosedda. Hon beskriver 
en rollfördelning inför en ringdans där både flickor och pojkar med liknande 
strategier försöker få sin frökens uppmärksamhet för att få en av de tre 
huvudrollerna. En av huvudrollerna tilldelas efter en tidigare gjord 
turordning till en pojke men de övriga två ges till ”dominerande” pojkar och 
verkar ges som en följd av deras mer dominant framförda önskemål.105  
 
Einarsson och Hultman har studerat talutrymmet i klassrummet och kommit 
fram till att flickorna generellt sällan kommer upp i mer än 40% av 
pojkarnas talutrymme. De fann att de flesta barn talar relativt lite av den 
offentliga skoltiden. Men att av de fåtal elever som talar ganska mycket i en 
klass i regel är 3-4 pojkar och 1-2 flickor medan den lilla grupp som nästan 
inte säger någonting i regel består av 4-5 flickor och eventuellt en pojke.106 
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Wernersson nämner en forskning av den brittiske pedagogen Dale Spenders 
från 1982 som illustrerar komplexiteten i detta med utrymme i klassrummet. 
Spender iakttog, i sin eget klassrum, att pojkar ofta talade dubbelt så mycket 
som flickor när de interagerade med henne. Då avsåg Spender i ett försök att 
fördela kontakterna jämnt men lyckades trots sina bestämda avsikter bara ge 
flickorna 42% av uppmärksamheten. Pojkarna protesterade då och menade 
att flickorna fick mer utrymme. Spender själv hade också känslan av att hon 
förfördelade flickorna och även flickorna gav uttryck för att de tyckte att det 
var okej att hänsyn togs mer till pojkar och deras intressen.107 
 
I Kärrbys forskning observerades att flickorna i deltidsgruppe anpassade sig 
bättre till de målstyrda och planerade aktiviteterna än pojkarna som också 
lekte mer självständigt, krävde och ifrågasatte mer. De fick därigenom mer 
uppmärksamhet av personalen som tog del i deras arbeten och ägnade 
pojkarna mer engagemang. Personalen tog mer spontan kontakt med 
pojkarna genom att delta i deras aktiviteter. Pojkarna visades även mer tröst 
och medkänsla.108. Kontakten med flickorna var mer ledande jämfört med 
kontakten med pojkarna som var mer svarande då personalen tog sig tid att 
förklara.109  
 
Kärrby har i sin forskning kommit fram till att flickorna får många fler 
tillfällen att identifiera sig med personalen (oftast kvinnor). De får större 
inblick i vuxenvärlden samt i daghemmets liv och verksamhetens 
normsystem. Detta genom att de oftare sitter och pysslar tillsammans med 
personalen och då pratar då om pysslandet och om allmänna saker och 
genom att de följer personalen i de dagliga göromålen.110  
 

1.7.6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  
GENUS - FÖRSKOLA, SKOLA 

Nedan följer en sammanställning av forskningsfynden ovan i form av 
påståenden. De ska inte läsas som absoluta sanningar, som framgår ovan har 
en del av fynden studerats mycket och har en bred vetenskaplig bas medan 
andra bara studerats/observerats vid enstaka tillfällen. Påståendena är tänkta 
att läsas som uppslag för observationer och reflektion. 
 

- Pedagoger använder vuxentillbarnspråk längre till flickor än till 
pojkar. 

- Pedagoger använder en mjuk och eller ljus röst när de talar till 
flickor och en mörk och/eller fast röst när de talar till pojkar. 

- Pedagoger har längre samtal med fler meningar och större ordförråd 
när de pratar med flickor jämfört med pojkar. 

                                                
eEn halvdagsform av förskola som fanns innan 1998 
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- Pedagogers kroppsspråk är yvigt med fria, svepande rörelser när de 
pratar med pojkar och mer återhållet med små, exakta och stela 
rörelser när de pratar med flickor. 

- Pojkar nämns dubbelt så ofta vid namn som flickor. 
- De könade kategoriseringar pedagoger använder gentemot flickor 

associerar till skönhet och behag och de gentemot pojkar till fysisk 
styrka och aktivitet. 

- Pedagoger använder i högre utsträckning ordet ”vi” när de talar med 
flickor och ”du” när de talar med pojkar. 

- Pedagoger ställer öppna frågor till flickor och stängda frågor till 
pojkar. 

- Pojkar får som grupp fler tillsägelser än flickor. 
- Tillsägningar till flickor kopplas till hot. 
- Pojkar som bryter mot regler möts av ett större överseende än 

flickor. 
- Flickor med utåtagerande beteende bemöts hårdare än pojkar. 
- Flickor får mer positiv förstärkning. 
- Kritik gentemot pojkar handlar om vad de gör medan kritik mot 

flickor handlar om hur de är. 
- Pojkar får mer hjälp än flickor. 
- Det är främst flickor som agerar hjälpfröknar och stötdämpare. 
- Pojkar tar och får mer utrymme. 
- Flickor får större inblick i vuxenvärlden och i verksamheten. 

 
Den ovanstående uppdelning som forskarna funnit tyder på att pedagoger 
och barn gemensamt skapar flickor och pojkar till specifika könsmönster där 
flickor och pojkar bli motsatta kategorier och vi ser alltså med Hirdmans 
terminologi exempel på isärhållningens princip – dikotomi. Samtidigt bidrar 
forskarna själva till att skapa dessa kategorier just på grund av att de delar in 
forskningssubjekten i kategorierna flickor och pojkar, vilket, även om det 
troligtvis är nödvändigt, är problematiskt då det polariserar och förenklar 
bilden av könen och eftersom man då tenderar att låsa fast och inte se olika 
brott och olikheter från könsmönstren. Flickor och pojkar är inte två 
heterogena grupper och vi ser också i senare forskning att forskare har 
börjat ta hänsyn till detta och inte bara tittar på skillnader mellan 
könsgrupperna utan även inom grupperna ner på individnivå. Som framgår 
gällande ”pojkdominans” ovan tittar bland annat Månsson på detta. Jag har 
valt att inte gå in på detta i så stor utsträckning i det här arbetet, framförallt 
på grund av att jag inte tittar på vad barn gör utan på pedagogerna. Dock går 
detta inte att särskilja helt då det åtminstone till viss del rör sig om ett 
samspel. Eidevald visar på en intressant analytisk metod av pedagogers 
förhållningssätt när han gör multipla läsningar av sitt material utifrån olika 
tänkta utgångspunkter. Han menar att detta är viktigt för förståelsen av 
materialet då situationer och bemötande ges mening utifrån olika 
diskurser.111 Han gör läsningar av materialet utifrån diskurserna 1) ”Vi föds 
till flickor och pojkar”112, 2) ”Vi görs till flickor och pojkar”113 samt 3) ”en 
(fortsatt) överskridande läsning”114 som är en fortsättning av läsning 2. 
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1.8 METOD 
 

1.8.1 DELTAGARURVAL 
Ursprungligen var tanken att åtta lektionstillfällen med fyra musikterapeuter 
varav två kvinnliga och två manliga skulle utgöra materialet. Dock har det, 
trots efterforskningar, varit svårt att hitta manliga musikterapeuter som är 
verksamma i grundsärskolans träningsinriktning, dessutom har inte alla 
terapeuter haft två grupper tillgängliga så tillgången har fått styra materialet. 
Slutligen samlades åtta lektionstillfällen in som underlag för uppsatsen med 
en manlig terapeut och tre kvinnliga. Två av lektionstillfällena kan ses som 
en och samma lektion då en klass delats upp i två grupper och har halva 
tiden var. 
 
I urval av elever har önskemål framlagts om att de skulle ligga på så tidig 
utvecklingsnivå som möjligt samt att gruppen gärna skulle vara blandad vad 
gäller kön och etnicitet. Som vanligt är kan utvecklingsnivån ligga relativt 
olika inom klasserna, dock är alla elever inskrivna på grundsärskolans 
träningsinriktning. I skolorna A, B och D har de flesta eleverna även grava 
rörelsenedsättningar vilket inte är fallet i skola C. 
 

1.8.2 UTESLUTET MATERIAL 
Tyvärr blev jag tvungen att utesluta skola D. En av de filmade lektionerna 
var inte en autentisk klass utan sattes ihop för min skull den dagen då en 
lektion inte var möjlig att filma som avsett. Tyvärr blev jag även tvungen att 
utesluta den andra lektionen på grund av tekniska problem med datalagring 
då de två filmerna filmade med Iphones gått förlorade i och med en flytt av 
innehåll i mitt Iphoto-bibliotek till en extern hårddisk. Filerna låg i en 
skapad mapp som trots många försök inte kunde lokaliseras när flytten 
gjorts. Då återstod filmen från videokameran eftersom den fortfarande fanns 
kvar på videobandet. Videokameran filmade en fast vinkel över 
elevgruppen. Tyvärr syns inte musikterapeuten som, under hela lektionen 
befinner sig bakom pianot, alls i bild. Innan jag beslutade att utesluta 
materialet tittade och lyssnade jag igenom filmen för att se om det skulle 
vara meningsfullt att analysera den verbala kommunikationen som tydligt 
hörs på filmen. Dock är det mycket lite av det talade som, utifrån vad jag 
kan avläsa av ljudet, sker till elever individuellt. Nästan all kommunikation 
från musikterapeuten sker troligtvis till gruppen i stort och eventuella 
riktningar, ögonkontakt och liknande som skulle kunna indikera annat syns 
alltså inte varpå det blir svårt att göra en genusanalys av materialet. 
Då skola D var den skola som hade en manlig musikterapeut finns det 
därmed endast kvinnliga musikterapeuter med i undersökningen. 
I ett senare skede blev jag även tvungen att delvis utesluta klass C2a ur den 
kvalitativa delen av undersökningen. På grund av placeringen av de två 
elever som var med på lektionen var det svårt att utröna om terapeuten 
riktade sig mot en av dem eller till båda. Jag loggade materialet och gjorde 
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då en markering på de tilltal jag kände mig osäker på. Vid en genomräkning 
visade det sig vara 15% av alla tilltal vilket gör att osäkerheten inför en 
analys blir för stor. 
 

1.8.3 PRESENTATION AV DELTAGARNA 
De slutgiltiga urvalet av deltagare består av tre musikterapeuter, samtliga 
kvinnor, 23 elever varav 9 flickor och 14 pojkar vilket innebär en 
könsfördelning på 39% flickor och 61% pojkar. Förutom dessa elever fanns 
det inom klasserna fyra elever (tre pojkar, en flicka) som inte var 
närvarande, tre på grund av sjukdom och en på grund av att hon inte fick 
tillstånd att vara med. Ytterligare en elev är inte synlig på filmen då han inte 
fick tillstånd att filmas men däremot fick vara med på lektionen. 14 av 
eleverna har rörelsenedsättning i någon grad. Sammanlagt 23 assistenter 
finns med varav 22 kvinnliga och en manlig. 

 
SKOLA A 
 
Terapeut Anna 
Terapeuten Annaf  har sin grundutbildning som musiker/artist samt 
musikterapeututbildningen på KMH med examen (fil. kand.) vilken senare 
har uppgraderats till en fil mag. Anna har arbetat inom grundsärskola sen 
snart 10 år tillbaka 
 
Klass A1 
Klassen är en 1-9 klass inom grundsärskolans träningsinriktning och består 
av två flickor fyra pojkar. Alla elever befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå i varierande grad samt har rörelsehinder i någon grad, fyra 
av eleverna är rullstolsburna men även de övriga eleverna har 
rörelsenedsättning och använder rullstol vid behov. Samtliga elever har en 
medföljande assistent och det finns utöver det en till assistent närvarande, de 
närvarande assistenterna är alla kvinnor. Under lektionen är en pojke 
frånvarande på grund av sjukdom. 
 
 
SKOLA B 
 
Terapeut Britta 
Musikterapeuten Britta har sin grundutbildning som musiklärare för 
grundskola och gymnasium samt musikterapeututbildningen på KMH med 
examen från då utbildningen var en grundutbildning på 40p (60 hp). Hon 
har arbetat inom särskolan sedan tidigt 80-tal. 
 
 
 
                                                
f Namnen på samtliga musikterapeuter och elever som nämns i uppsatsen är fingerade 
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Klass B1 
Klass B1 är en 2-9 klass inom grundsärskolans träningsinriktning och består 
av tre flickor och två pojkar. Alla elever befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå i varierande grad samt har grava rörelsehinder och är 
rullstolsburna. Samtliga elever har en medföljande assistent som samtliga är 
kvinnor. Under lektionen är en pojke frånvarande på grund av sjukdom. 
 
Klass B2 
Klass B2 är en 7-9klass inom grundsärskolans träningsinriktning och består 
av tre flickor och två pojkar. Alla elever befinner sig på tidig 
utvecklingsnivå i varierande grad. Fyra elever har grava rörelsehinder och är 
rullstolsburna. Samtliga elever har en medföljande assistent som samtliga är 
kvinnor. Under lektionen är två elever frånvarande, en flicka och en pojke. 
Den ena på grund av sjukdom och den andra eleven hade inte tillåtelse att 
medverka. Samtliga närvarande elever är rullstolsburna. 
 
SKOLA C 
 
Terapeut Camilla 
Musikterapeut Camilla är utbildad musiklärare för grundskola 1-9 samt 
instrumentalpedagog. Hon examinerades från musikterapeututbildningen på 
Kungl. Musikhögskolan då utbildningen var en fil kand. Hon har jobbat 
inom särskola och grundskola sedan sent 90-tal. 
 
Klass C1 
Klass C1 är en 1-2 klass inom grundsärskolans träningsinriktning och består 
av fyra pojkar. Samtliga elever är närvarande men en elev har inte tillstånd 
att bli filmad men har tillstånd att vara med på lektionen. Kamerorna har 
därför riktats bort från honom. Ingen av eleverna har rörelsenedsättning. 
Gruppen har tre medföljande assistenter, samtliga kvinnor. 
 
 
Klass C2 
Klass C2 är en 1-6 klass inom grundsärskolans träningsinriktning och består 
av sex elever varav fem pojkar och en flicka. Dock är lektionen delad i två 
delar, C2a och C2b. På första delen närvarar två pojkar samt en medföljande 
kvinnlig assistent och på andra delen tre pojkar och en flicka samt tre 
medföljande assistenter, två kvinnliga och en manlig. Flickan har någon 
form av rörelsenedsättning och sitter i en specialgjord stol men hon har 
rörelseförmåga i ben och armar. 
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Deltagarstatistik: 
 

* En pojke hade inte tillstånd att synas på filmen men är med på lektionen 
 

1.8.4 ETIK 
Vårdnadshavare har tillfrågats angående elevers medverkan i studien (se 
bilaga 1). I två fall har föräldrar valt att inte låta sitt barn medverka på 
filmen. I ett av de fallen har eleverna varit med på lektionen men kamerorna 
har riktats så att eleven inte syns på filmen. I ett fall har en elev inte kommit 
på lektionen och då blivit kompenserad undervisningsbortfallet senare. 
Musikterapeuterna har fått undersökningsområdet i stort presenterat för sig 
och fått information att det handlar om förhållningssätt och samspel. De har 
sen tillfrågats om det går bra att studien till viss del sker i blindo genom att 
detaljerna för observationsfokus inte presenteras förrän i efterhand. De fick 
veta att de i efterhand, då det fullständiga ämnet presenterats, skulle ha 
möjlighet att avböja medverkan. Jag valde det tillvägagångssättet för att 
undvika att personalens förhållningssätt skulle bli påverkat av 
forskningsämnet. De fick, efter filmning, ämnet presenterade för sig och har 
därefter haft möjlighet att avböja medverkan. Samtliga medverkande har 
varit positiva efter att genusperspektivet presenterats och godkänt 
medverkan. 
 

1.8.5 MATERIALINSAMLING 
Frågeställningarna har undersökts med hjälp av videofilmning. Två kameror 
har ställts upp för att få med så mycket av skeendet som möjligt och så att 
alla ska synas i bild. En Iphone 4S utrustad med vidvinkelobjektiv, samt en 
videokamera Canon HV30 har varit monterade på stativ och placerade på 
olika ställen i rummet för att säkerställa att samtliga elever och personal 
syns på bild. Ytterligare en handhållen filmning har gjorts där kameran 
riktats mot det som händer, oftast mot musikterapeuten men även mot elev 
om de befunnit sig långt ifrån varandra. Detta har skett med en Iphone 5S.  
 

klass Flickor 
närvarande 

Pojkar  
närvarande 

flickor  
frånvarande 

pojkar 
frånvarande 

Flickor ej 
tillstånd 

Pojkar ej 
tillstånd 

A1 2 3  1   
B1 3 1  1   
B2 3 1  1 1  
C1  4*     
C2a  2     
C2b 1 3     
D1       
S:a 9 14  3 1  
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1.8.6 MATERIALBEARBETNING 
Mitt val av bearbetningsmetod har som förebild den tidigare forskning kring 
förskola och skola som tas upp i uppsatsen. I flera av dessa 
forskningsundersökningar görs på olika sätt en genomräkning av olika 
företeelser (till exempel frågor och nämnanden av namn) i materialet för att 
undersöka hur barn bemöts i förhållande till genus. Jag har valt att efterlikna 
detta men har, då mitt underlag ser annorlunda ut, anpassat metoden utifrån 
mitt materials förutsättningar. 

Jag har valt att använda ett hermeneutiskt angreppssätt med inslag av 
kvantitativ metod där Hirdmans genussystem samt intersektionalitet utgör 
basen för min förförståelse. 
En utskrift av samtliga lektioner har gjorts. Ett första utkast har gjorts 
utifrån en av de fasta kamerorna, sen har utskriften gåtts igenom med hjälp 
av ytterligare en kameravinkel. I de fall behov har funnits har jag gått in och 
tittat specifikt på något moment även från den tredje kameravinkeln 
Därefter har jag räknat tilltal och ord uppdelat på olika kategorier för att se 
om något mönster uppkommer. Kategorierna är följande: 
 
Information: Information kring vad som ska ske eller vad musikterapeuten 
gör samt samtal kring ämnet. 
 
Instruktion: Tilltal som förmedlar ”Gör så här”.  
 
Beröm: Till exempel ”Bra!” ”Vad fint!” 
 
Uppmuntran: Till exempel ”Heja på!” eller en positiv uppmaning till 
exempel ”Spela mera!” 
 
Svar: Musikterapeuten svarar på en kontakt från elev. 
 
Logistik: Samtal eller information som rör detaljer och ”bök” kring 
framplockning eller undanplockning, inställningar av hjälpmedel etc. 
 
Fråga: Allmän fråga, till exempel ”Är du trött?”. 
 
Fråga kring val: Fråga kring en valmöjlighet till exempel ”Vill du spela 
gitarr eller bas?”. 
 
Svårkategoriserat: Material som inte passar in i någon av ovanstående 
kategorier. 
 
När jag har kategoriserat in tilltal har jag gjort det efter deras betydelse och 
inte nödvändigtvis efter dess form. Exempelvis ser jag frågan ”Kan du spela 
lite till?” som en instruktion och ej som en fråga.  

Kategoriseringen är uppdelad så varje elev har en egen, individuell logg 
samt hela gruppen har en och personalen i stort har en. För gruppen är 
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kategorierna färre än för individuell elev och inbegriper information, 
instruktion, beröm, uppmuntran och logistik. Även för personal är 
kategorierna färre; information, instruktion, logistik och frågor. 

I loggen (se bilaga 3) har jag fört in tilltalstillfällen och alltså inte meningar. 
Detta eftersom det kan vara svårt att avgöra när en mening börjar och 
avslutas i talat tal och eftersom jag anser att det är antal tilltal som är det 
intressanta att mäta. Ett tilltal definierar jag som en eller flera meningar som 
handlar om samma sak. I varje ruta som markerar tilltalstillfälle har även 
antal ord i tilltalet registrerats. I en utskrift av lektionen har varje tilltals 
kategorisering markerats (se bilaga 2). Därefter har samtliga uppgifter 
matats in i en tabell i Excel och utifrån den har olika tabeller och diagram 
kunnat framställas. 
Sedan har ytterligare en genomläsning gjort då namn räknats och delats in i 
namn som nämns i tilltal till eleven, namn som nämns i sång och namn som 
nämns i samtal till annan eller gruppen. I samma läsning letade jag efter 
könade kategoriseringar. 
För att undersöka frågan om ”vi” och ”du” använde jag ”sök och ersätt”-
funktionen på datorn för att lokalisera alla ”vi” i loggarna och prövade om 
ordet var utbytbart mot jag eller du/ni. När ett pronomen var utbytbart, 
markerade jag det med en ring i utskriften av loggen och markerade i en 
specifik logg vilket ord ”vi” var utbytbart mot (jag eller du/ni) och om 
tilltalet var riktat mot en pojke eller en flicka. 

 

1.8.7 FORSKNINGSSVÅRIGHETER 
Gruppen elever i grundsärskolans träningsinriktning är en mycket heterogen 
grupp. Kriteriet för att bli inskriven i grundsärskolan är att barnet har en 
kognitiv funktionsnedsättning vilket finns i olika svårighetsgrad. I inriktning 
träning går de elever som har en svårare kognitiv nedsättning och inte kan 
tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Det finns dock 
även där en stor spännvidd på elevernas kognitiva förmåga vilket ger eleven 
mycket olika förutsättningar. Utöver utvecklingsstörning kan eleven även ha 
andra neuropsykiatriska diagnoser exempelvis ADHD, autism med flera. 
Utöver detta finns det, som i denna undersökning, barn som har fysiska 
funktionsnedsättningar av olika typ och omfattning. Om en person 
exempelvis har en mycket grav spasticitet kan denne ha mycket svårt att 
förmedla sig oavsett hur dennes kognitiva kapacitet ser ut i övrigt. Detta gör 
att jämförelser gällande till exempel huruvida en pedagogs förhållningssätt 
är kopplat till kön eller inte svår att göra i de individuella fallen. Detta 
problem är en av de utmaningar som Somma och Chaskes har nämnt 
gällande intersektionell forskning och funktionsnedsättning. Var går gränsen 
för personens funktionsnedsättning och samhällets förmåga att anpassa? Hur 
kan vi ta reda på i vilken grad hjälp är avhängig stödbehovet eller könet? 
 
Särskolan har en ojämn könsfördelning, inom träningsinriktningen var 
könsfördelningen i Sverige läsåret 2013/2014 ca 39% flickor och 61% 
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pojkar vilket är i stort sett detsamma som i grundsärskolan i övrigt.115 Mitt 
material har ungefär samma sammansättning gällande kön i stort men flera 
grupper hade en större ojämnhet i sin fördelning och en grupp var enkönad.  
För skola C innebär det att alla elever utom en i de observerade grupperna är 
pojkar vilket gör det omöjligt att dra slutsatser om den enskilda lärarens 
bemötande ur ett genusperspektiv men jag kommer ändå att analysera 
materialet på samma sätt för att eventuellt upptäcka mer generella tendenser 
i materialet i stort.  
 
Trots dessa forskningssvårigheter menar jag att det, med ett tillräckligt stort 
underlag, ändå bör kunna gå att se tendenser till genusstereotypt bemötande 
om ett sådant föreligger. Mitt underlag kan dock inte ses som stort i och 
med den begränsade omfattning som en magisteruppsats har. Istället kan 
den betraktas som en preliminär förstudie vars resultat kan ge en indikation 
om huruvida ytterligare forskning är intressant.   
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2 RESULTAT 

Då situationen och förutsättningarna inom särskolan är speciella har det 
visat sig inte alla påståenden varit möjliga att undersöka. En del fenomen 
som observerats i tidigare forskning har inte gått att finna i materialet och en 
del har varit svåra att undersöka med tanke på elevernas 
funktionsnedsättningar. Jag har inte kunnat finna möjlighet att utreda 
följande påståenden: 

- Vi använder vuxentillbarnspråk längre till flickor än till pojkar. 
För att bedöma om skillnader i vuxentillbarnspråk kan relateras till 
kön skulle mycket detaljerad information om elevens kognitiva 
förmåga behövas. Ett vuxentillbarnspråk kan potentiellt hänga ihop 
med elevens utvecklingsålder i större utsträckning än deras faktiska 
ålder. Att försöka ta in detta i ekvationen skulle vara mycket 
komplext och ryms inte inom det här arbetets ramar. Det finns 
dessutom en etisk aspekt gällande elevernas integritet som skulle 
behöva utredas. 
 

- Pojkar får mer hjälp än flickor. 
Elever i särskolans träningsinriktning är en mycket heterogen grupp. 
Deras förutsättningar och möjligheter är mycket individuella och 
utan en detaljerad kunskap kring dessa är det inte möjligt för mig att 
dra slutsatser till exempel om huruvida pojkar befogat eller obefogat 
får mer hjälp än flickor. 
 

- Det är främst flickor som agerar hjälpfröknar och stötdämpare. 
De flesta eleverna har på grund av sina både psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar ingen möjlighet att agera hjälpfröknar. Dessa 
frågor skulle eventuellt vara möjliga att undersöka i skola C där 
eleverna ibland har lite tal samt inte har rörelsenedsättningar men 
där är gruppen så pass ojämn gällande könsfördelning att det skulle 
vara omöjligt att dra några slutsatser. En musiklektion är inte 
nödvändigtvis heller ett forum där eleverna har möjlighet att agera 
hjälpfröknar till varandra.  

 
- Flickor får större inblick i vuxenvärlden och i verksamheten. 

Dessa observationer är gjorda på förskola i fria aktiviteter och 
därmed inte möjliga att generalisera till den situation som studeras 
då det inte ges tillfälle till spontanitet och informella samtal på 
samma sätt som i de fria aktiviteterna i förskolan. 
 

- Flickor med utåtagerande beteende bemöts hårdare än pojkar. 
Utåtagerande beteende har bara observerats vid ett tillfälle och då av 
en flicka. Hon fick ingen tillsägning av musikterapeuten utan av sin 
assistent vars kommunikation inte undersöks i det här arbetet. 
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- Kritik gentemot pojkar handlar om vad de gör medan kritik mot 
flickor handlar om hur de är. 
Ingen kritik har observerats. 
 

- Pojkar får som grupp fler tillsägelser än flickor. 
- Tillsägningar till flickor kopplas till hot. 

Tillsägelser från musikterapeut har inte observerats. 
 

- Pojkar som bryter mot regler möts av ett större överseende än 
flickor. 
Regelbrott har endast observerats i det fall som nämnts ovan då en 
flicka slår till sin assistent och jämförelser mellan könen kan därför 
inte göras. 
 

Då jag endast analyserar den verbala kommunikationen utifrån utskrifterna 
undersöks inte följande påståenden: 
 

- Vi använder en mjuk och eller ljus röst när vi talar till flickor och en 
mörk och/eller fast röst när vi talar till pojkar 
 

- Vårt kroppsspråk är yvigt med fria, svepande rörelser när vi pratar 
med pojkar och mer återhållet med små, exakta och stela rörelser 
när vi pratar med flickor 
 

 
Kvarvarande påståenden att undersöka: 
  

1. Pojkar får mer utrymme än flickor. 
2. Vi har längre samtal med fler meningar och större ordförråd när vi 

pratar med flickor jämfört med pojkar. 
3. Vi ställer öppna frågor till flickor och stängda frågor till pojkar. 
4. Flickor får mer positiv förstärkning. 
5. Pojkar nämns dubbelt så ofta vid namn som flickor. 
6. Vi använder i högre utsträckning ordet ”vi” när vi talar med flickor 

och ”du” när vi talar med pojkar. 
7. De könade kategoriseringar vi använder gentemot flickor associerar 

till skönhet och behag och de gentemot pojkar till fysisk styrka och 
aktivitet. 

 
De fyra första frågorna undersöker jag genom att räkna tilltal och ord. 

2.1 ÖVERSIKTLIG FRAMSTÄLLNING AV MATERIALET 
För att få en bild av hur materialet ser ut i stort och hur den fördelning av 
den verbala kommunikationen ser ut och varierar sig mellan grupper följer 
här först en generell redovisning av hur materialet fördelar sig, dels på 
mottagare (elev, personal eller grupp) och dels på tilltalskategori.  
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2.1.1 FÖRDELNING AV TILLTAL 
Över hela materialet fördelar sig tilltalen relativt jämnt mellan tilltal till 
enskilda elever (48%) och hela gruppen (45%) medan en mindre del av 
tilltalen är riktade till personalen (7%).  

När vi tittar inom skolor och lektioner ser vi dock att det skiljer sig åt. I 
skola A:s enda klass är fördelningen mellan grupp och enskild elev också 
jämn med en marginell övervikt för gruppen (49% mot 47 %). I Skola B är 
det däremot en kraftig övervikt för tilltal till enskild elev, fördelningen är 
relativt jämn över de båda grupperna i skola B. I grupp B1 riktas 59% av 
tilltalen till enskilda elever och 26% till gruppen, i grupp B2 ges 66% av 
tilltalen till enskilda elever och 24% till gruppen. I skola C ser vi stora 
skillnader mellan de bägge grupperna. I grupp C1 ges en relativt liten del av 
tilltalen (20%) till enskilda elever och 78% till gruppen i stort medan i grupp 
C2b ges 58% av tilltalen till enskilda elever och 32% till gruppen. Det finns 
således stora variationer av hur tilltal fördelas mellan elev, grupp och 
personal i materialet vilket kan tyda på olika undervisningsstrategier hos de 
olika terapeuterna men även på olika anpassningar utefter gruppens 
sammansättning. 

 

2.1.2 FÖRDELNING AV TILLTALSTYP. 
Sett över hela materialet så får informationskategorien störst utrymme med 
36% följt av beröm på 21 %. Logistik tar upp 11% av utrymmet och 
instruktioner 10%, frågor tar sammanlagt upp 11% fördelat på allmänna 
frågor 8% och frågor kring valmöjligheter 3%. 6% av tilltalen är 
kategoriserade som svårkategoriserade, 3% av tilltalen är uppmuntran som 
då tillsammans med beröm kan kallas positiv förstärkning och då 
gemensamt utgör 24% av materialet. Den minsta delen utgörs av svar på 
elevs tilltal på 2%. 
 

2.1.3 FÖRDELNING AV ORD ÖVER TILLTALSTYP 
För att få en rättvis bild av hur mycket utrymme de olika tilltalstyperna får 
av terapeuten så behöver vi också titta på ordmängden. En del tilltal kan 
bestå av ett enda ord medan andra av upp till 30 ord vilket gör att det, för att 
få en bättre uppfattning om utrymme avseende tid, är viktig att titta på detta. 

Även när man tittar på antalet ord istället för antalet tilltal får kategorin 
information störst utrymme med 46% vilket alltså gör att den är större än 
när man enbart tittar på antalet tilltal. Beröm, som var den näst största 
kategorin sett till antal tilltal har krympt till 9%. Logistikkategorin växer 
från 11% till 18% och instruktioner får en minskning från 10% till 7%. 
Frågor får sammantaget 11% (FR 8%, FV 3%,) vilket alltså är detsamma 
gällande utrymme. Kategorin svårkategoriserat minskar till 3%. 
Uppmuntran sjunker till 1% och får tillsammans med beröm 10%. Svar på 
elevs tilltal hamnar på samma nivå på 2 %. 
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2.2 FÖRDELNING AV GENUS I MATERIALET 
2.2.1 UTRYMME - TILLTAL 
Denna fråga kan bara undersökas delvis och på ett annat sätt än i den 
tidigare forskningen. Det fysiska utrymmet i rummet styr eleverna inte 
själva över, majoriteten av eleverna har rörelsenedsättningar och sitter i 
rullstol men upplägget på undervisningen är också, till skillnad från de 
observationer som gäller fri lek på förskola, styrd vilket gör att det är läraren 
som tilldelat utrymmet. Då funktionsnedsättningarna för de flesta elever 
också gör att de har mycket begränsad kommunikationsförmåga så kan man 
heller inte mäta hur pass mycket utrymme de tar/får gällande deras verbala 
kommunikation. Det jag kan observera är hur mycket av terapeutens talade 
kommunikation som tilldelas flickor respektive pojkar. 
 
Några av tilltalskategorierna kommer jag framöver att exkludera i 
resultatsammanställningen då jag anser att de i för stor utsträckning kan 
tillskrivas andra faktorer än könstillhörighet. I kategorin logistik riskerar 
elevens grad av funktionsnedsättning få för stort genomslag i resultatet. En 
flicka, Maria i klass B2, har till exempel mycket svårt att röra sig på grund 
av spasticitet och det blir mycket fixande med att ställa in hennes instrument 
för att hon ska kunna nå och orka spela. Att se kön som en faktor i den stora 
mängden logistiktilltal hon får vore missvisande. Logistikkategorin kommer 
därför inte tas med i analysen. Likaså ser jag lärarens/terapeutens svar på 
elevs tilltal som omöjlig att analysera eftersom elevernas 
kommunikationsförmåga är så pass olika. Så vitt jag kan avgöra svarar 
lärarna/terapeuterna alltid på något de uppfattar som en kommunikation från 
eleverna. Även kategorin svårkategoriserat utesluts på grund av kategorins 
typ i sig.g 

 

2.2.2 TILLTAL ÖVER HELA MATERIALET 
När jag tittar på hur många tilltal flickor respektive pojkar får i genomsnitt 
per person över hela materialet ser vi att fördelningen är mycket jämn med 
en liten övervikt till pojkar på 22,4 tilltal mot 20,1 för flickor. 

Tittar man inom grupperna är fördelningen inte lika jämn (då klass C1 
endast består av pojkar är den inte med i uppställningen nedan). I två av 
grupperna, B1 och B2, får flickorna ett högre genomsnittligt antal tilltal 
medan pojkarna får ett högre genomsnittligt antal tilltal i grupp A och i 
grupp C2b. Generellt kan vi alltså inte se något tydligt genusmönster men 
tittar man på skola B har vi ju två grupper med samma mönster vilket skulle 

                                                
g När jag framledes syftar på samtliga kategorier är kategorierna logistik, svårkategoriserat 
och svar på elevs tilltal inte inkluderade 
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kunna indikera att terapeuten Britta förfördelar pojkar. Detta vore i så fall ett 
mönster om går åt motsatt håll än det som observerats i tidigare forskning. 

 
Figur 2: Genomsnittligt antal tilltal på kön 
 
Om vi går ner på individnivå så ser vi stora skillnader mellan individer och 
grupper och det är svårt att hitta ett generellt mönster avseende kön. I grupp 
A har pojkarna i genomsnitt högre antal tilltal och den som får flest antal 
tilltal i gruppen är Måns, Kalle kommer näst efter med 15 tilltal vilket är 
något mer än Nina som får 12. Hasse däremot får bara hälften så många 
tilltal som Nina och obetydligt fler än Sara som får 5 tilltal. 
 

I Skola B har vi ovan i figur 2 sett ett resultat som indikerar att flickorna 
förfördelas i klasserna men när vi går ner på individnivå stämmer inte den 
bilden riktigt längre. I klass B1 får tre av eleverna, Oscar, Pernilla och Sofia 
i princip lika många tilltal (15, 15 och 16): flickornas snitt har dragits upp av 
Elsa som får 23 tilltal. I klass B2 får de två flickorna fler tilltal än den enda 
pojken. I klass C2b får de två pojkarna bägge mycket fler tilltal än den enda 
flickan, Nilla får 22 tilltal medan Fredrik får 40 och Lasse 37 vilket är en 
väsentlig skillnad då Fredrik alltså nästan får dubbelt så många tilltal som 
Nilla. Tittar vi på klass C1 som bara består av pojkar får dock samtliga 
mycket färre tilltal än eleverna i C2b, den pojke som får flest tilltal får 14 
vilket är betydligt färre än Nillas 22 och den som får minst får enbart 2 
tilltal. Denna skillnad skulle kunna bero på lektionslängd men lektion C1 är 
7 minuter längre (29 minuter) jämfört med lektion C2b så anledningen till 
den stora skillnaden i tilltal handlar inte om att pedagogen haft mer tid till 
att tala. En möjlig förklaring är att pedagogen anpassat sin kommunikation 
efter gruppens möjligheter att ta emot och förstå den. Det går inte, anser jag, 
att se något klart genusmönster avseende tilltal. 
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Figur 3. Totalt antal tilltal, per individ. 
 

 

2.2.3 ORDMÄNGD 
Frågan om huruvida ”vi” har längre samtal med fler meningar och större 
ordförråd när vi pratar med flickor jämfört med pojkar måste även den 
anpassas till den här situationen. Samtal indikerar en dialog och eftersom 
eleverna i undersökningen har inget eller mycket begränsat tal blir detta 
svårt att undersöka på samma sätt. Jag har bara tittat på ordmängd. Vilket 
ordförråd i betydelsen hur många olika ord som används har jag inte 
undersöka dels av begränsningsskäl och dels då storleken på ordförrådet i ett 
tilltal kan vara en anpassning till elevens förmåga att förstå. Min fråga till 
materialet blir istället; ”Använder vi fler ord i tilltal till flickor än till 
pojkar?” 
 
För att se om flickor även i grundsärskolan får ett ordrikare språk så tittar 
jag nedan på hur många ord eleverna får per tilltal i genomsnitt. 

I ett generellt snitt indelat på kön över samtliga grupper får flickor 6,8 
ord/tilltal och pojkar 6 vilket är en liten skillnad.h 

I klass A får de tre elever som ligger i toppen nästan lika många ord/tilltal, 
skillnaden är obetydlig då det rör sig om mellan 7,8 och 8,2 ord per tilltal. 
De tre eleverna är två flickor och en pojke. De övriga två pojkarna hamnar 
lägre med 5,3 respektive 6,7 ord/tilltal. I klass B:1 får en flicka och pojke 
exakt lika många och flest ord per tilltal, de två övriga flickorna hamnar 

                                                
h Vid uträkning av ett genomsnittligt antal ord eller dylikt per tilltal generellt i gruppen 
”flickor” respektive ”Pojkar” har jag uteslutit klass C1 som endast består av pojkar 
eftersom varje lektion potentiellt har olika förutsättningar och en enkönad klass då kan 
snedvrida resultatet. 
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lägre. I klass B2 får de båda två flickorna fler ord per tilltal än den enda 
pojken vilket liknar resultatet gällande antal tilltal. I klass C2b hamnar, 
liksom gällande tilltal, den enda flickan lägre än de bägge pojkarna. 

 
Figur 4. Antal ord/tilltal per individ. 
 
Det är, med bakgrund av materialet ovan svårt att se något klart 
genusmönster avseende både antal tilltal och ordmängd i tilltalen. Man kan 
dock tänka sig att det kan finnas skillnader inom de olika 
tilltalskategorierna. 
 

2.2.4 INFORMATION 
Ett generellt genomsnitt gällande kategorin information är för flickor är 6,3 
tilltal per person och för pojkar 9,1, vilket indikerar att flickor förfördelas 
inom denna typ av kommunikation. 
Inom tilltalskategorierna blir tilltalen naturligtvis färre och vi ser en 
spännvidd på 13 tilltal som mest till Ariana i grupp B2 och minst till Marcus 
och Ted i klass C1 med 0 tilltal. Förutom att Ariana får flest tilltal är det 
pojkar som dominerar då Fredrik i C2b får 12 tilltal och Oscar (B1) och 
Daniel (B2) får 11 tilltal och Kalle (A) får 10. Därefter får två flickor och en 
pojke 9 tilltal och en flicka och en pojke får 8.  
Även om det ligger en flicka i toppen här så tycker jag ändå att man kan se 
en svag, men osäker, indikation på att pojkarna får mer utrymme i den här 
kategorin men ser man på klass A har en elev av vardera könet 8 och en av 
vardera könet har fått 3 tilltal och en pojke får 10 vilket också kan tolkas 
som ett mycket neutralt resultat eftersom det bara är en enstaka elev som 
sticker ut.  
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Figur 5. Antal tilltal, information, per individ. 
 

Här ser vi på en översiktlig nivå att flickor i genomsnitt får fler ord per tilltal 
(9,4 jämfört med pojkarnas 7) vilket skulle kunna indikera att påståendet att 
vi använder ett större ordförråd när vi talar med flickor stämmer. När man 
ser till individnivå så är det en flicka, Elsa; som sticker ut och får 15,2 ord 
per tilltal jämför med två flickor som får näst mest med 10,8 ord. Det är 
procentuellt en stor skillnad så om man plockar bort Elsa vars resultat 
sticker ut en del så får flickorna 7,5 tilltal vilket är en obetydlig skillnad 
jämfört med pojkarnas 7. Det är alltså inte tydligt att flickor som grupp 
tilltalas med ett större ordförråd än gruppen pojkar men kan inte heller 
uteslutas.  

 
Figur 6. Antal ord/tilltal, information, per individ. 
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2.2.5 INSTRUKTIONER 
Instruktioner ges i så pass liten omfattning att en resultatanalys inte blir 
meningsfull. 71% (61st) av instruktionerna ges till hela gruppen och 28% 
(24 st.) till eleverna. Fyra elever får ingen instruktion alls, nio får 1 
instruktion och tre får 2 instruktioner. Endast två elever får ett något större 
antal, Elsa får 4 och Lasse 5. 

 

 
Figur 7. Antal tilltal, instruktioner, per individ. 
 

2.2.6 FRÅGESTÄLLANDE 
Jag kan inte angripa frågan om frågeställande till eleverna i mitt material 
med samma utgångspunkt som Eidevald, det vill säga hur man fördelar 
stängda respektive öppna frågor till flickor respektive pojkar. En öppen 
fråga är komplex och kräver en viss grad av intelligens för att förstås och 
även en viss grad av kommunikationsförmåga för att kunna svaras på. Att 
ställa en stängd fråga istället för en öppen till en person med grav kognitiv 
funktionsnedsättning kan därför vara en anpassning och en analys utifrån 
elevens kön kan då bli missvisande. 
Jag kommer istället titta mer förutsättningslöst på om man kan se något 
mönster gällande frågeställande och har delat in frågorna i två kategorier 
som jag tyckte utkristalliserade sig i materialet. Frågor av mer allmän art 
och frågor som gäller en valmöjlighet för eleven. Jag omformulerar 
påståendet kring frågor till att fråga ”Ställer vi lika många och samma typ av 
frågor till flickor och pojkar?” 

Gällande frågor i båda kategorierna sammantaget får pojkar i genomsnitt 4,3 
frågor per person vilket är 1 fråga mer än flickorna som får 3,1. När man 
tittar på stapeldiagrammet sticker en stapel ut rejält. Det är Måns i grupp A 
som med sina 9 frågor får mer än dubbelt så många frågor som de 
klasskamrater, Kalle och Nina, som med 4 frågor vardera får näst flest 
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frågor. Den som får näst flest frågor i materialet är Lasse i C2b som får 7 
frågor. En pojke, Oscar, i klass B1 får inga frågor alls vilket också gäller 
Ted i klass C1. Spännvidden mellan antal frågor skiljer sig stort i materialet 
i stort och även inom grupperna och könen. Detta kan vara resultatet av en 
anpassning av kommunikationen till elevens intellektuella kapacitet. 
Eftersom Måns resultat sticker ut så pass kraftigt vill jag också undersöka 
hur genomsnittet ser ut om man exkluderar honom ur materialet. Då hamnar 
pojkarnas snitt istället på 2,8 vilket är en marginell skillnad från flickornas 
3,1. 

 
Figur 8. Antal tilltal, samtliga frågor, per individ 
 
Man kan därmed inte säga säkert att det här föreligger en förfördelning av 
pojkar i frågeställande utan att noggrannare analysera anledningen till varför 
Måns får flera frågor. 

När jag tittar på ordmängd är det jämnt mellan könen och en snitträkning 
visar att flickor i genomsnitt får 6,5 ord/fråga och pojkar 6,4.  
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Figur 9. Antal ord/tilltal, samtliga frågor, per individ. 
 
När vi går in och tittar på de olika frågetyperna så ser vi dock ett relativt 
tydligt mönster. Gällande allmänna frågor av typen ”Är du trött” får 
pojkarna i genomsnitt 3 frågor medan flickorna bara får 1,1 fråga i 
genomsnitt. Här sticker inte Måns resultat ut i samma utsträckning som 
tidigare utan han får färre frågor än Lasse och lika många som Fredrik. Det 
omvända gäller då för de frågor som rör valmöjligheter där flickorna får 2 
frågor i genomsnitt och pojkarna 1,3 vilket dock inte är en lika stor skillnad. 
Här ligger återigen Måns högt men sticker inte ut fullt så mycket som i figur 
8. Gällande båda frågekategorierna ser man en stor spännvidd i materialet, 
exempelvis får Måns i kategorin allmän fråga (FR) fem frågor medan Hasse 
och Sara får 0. 

 
Figur 10. Antal tilltal, allmänna frågor, per individ. 
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 Figur 11. Antal tilltal, frågor med val, per individ. 
 

På ett generellt plan kan vi inte, utan en närmare analys av Måns resultat, 
sluta oss till att flickor och pojkar får olika många frågor men att flickor och 
pojkar möjligen får olika sorters frågor vilket påminner om Eidevalds 
resultat. 

 

2.2.7 POSITIV FÖRSTÄRKNING 
Inom begreppet positiv förstärkning ryms här kategorierna beröm och 
uppmuntran. Som tidigare nämnts utgör dessa två kategorier sett över hela 
materialet 24 % av tilltalen varav 21% utgörs av beröm. Då uppmuntran 
utgör en så pass liten del är resultatet för båda kategorierna sammantaget 
och för beröm så pass lika att jag inte ser någon mening med att analysera 
de två kategorierna för sig utan enbart gemensamt. 
Vi kan se att terapeut Anna inte arbetar så mycket med positiv förstärkning 
vare sig till gruppen i stort eller till individ då enbart två elever får 1 positiv 
förstärkning och gruppen som helhet får 1. Även i klass C1 ges lite beröm 
till elever individuellt men gruppen får där 45 tilltal med positiv 
förstärkning. För båda dessa lektioner är resultatet så lågt att jag tänker att 
det eventuellt rör sig om ett medvetet val som handlar om anpassning efter 
situationen eller gruppens behov. I lektionerna för de övriga grupperna 
förekommer dock en del positiv förstärkning och jag väljer att bara titta på 
dessa. 

Flickor får i dessa tre grupper i genomsnitt 10,2 tilltal med positiv 
förstärkning och pojkarna får 13,3. I klass B2 sticker en flicka, Maria ut 
rejält och i C2 sticker en pojke, Fredrik ut. I klass B1 får två av eleverna, 
båda flickor, 7 tilltal och de kvarvarande, en pojke och en flicka, får 3 tilltal. 

Resultatet är heterogent. I grupp B1 är det flickdominans, i B2 sticker en 
flicka ut men de kvarvarande eleverna, en flicka och en pojke ligger ganska 
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lika. I C2b sticker en pojke ut och de kvarvarande, en flicka och en pojke 
ligger ganska lika. 

 
Figur 12. Antal tilltal, positiv förstärkning,l per individ. 
 

Jag ser inte att man kan dra slutsatsen att pojkar, som snittet indikerar, 
förfördelas i materialet men om det högre snittet för pojkar beror på kön är 
det ändå intressant eftersom den tidigare forskningen kommit fram till att 
det är flickor, inte pojkar som får mer positiv förstärkning. 

 

2.2.8 NÄMNANDE AV NAMN 
Både nämnande av namn i tilltal till aktuell elev och nämnande av namn i 
samtal till andra/gruppen mättes men skillnaderna i utfall var mycket litet 
och nedan utgår jag från det totala antalet. Antalet gånger namn nämndes i 
samtal med andra/gruppen var mycket litet, åtta av eleverna blev inte 
nämnda i samtal med andra/gruppen, fem elever blev nämnda 1 gång och 
Elsa blev nämnd 2 gånger samt Maria blev nämnd 3 gånger. Intressant är 
dock att notera att endast en pojke, Fredrik, blev nämnd (1 gång) i samtal 
med andra. 
I genomsnitt blev flickorna nämnda 16,3 gånger per person i verbal 
kommunikation under lektionen i jämförelse med pojkar som blev nämnda 
10,7 gånger vilket gör att antalet gånger pojkarna nämns bara uppgår till 
70% av flickornas antal. Antalet namn står oftast i relation till antalet tilltal 
men här blir en mätskillnad då jag, till skillnad från undersökningen i övrigt, 
tittat på samtliga tilltalstyper. Exkluderar jag de namn som nämns i samband 
med logistik, svar på tilltal från elev eller svårkategoriserat blir 
genomsnittet för flickor 13,3 och för pojkar 9,4 vilket procentuellt blir 
detsamma. 

Nämnandet av namn kan antas relatera till antalet tilltal vilket också sker i 
B1 och B2 men i A och C2b avviker resultaten från varandra främst genom 
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att Måns får fler nämnanden av sitt namn i relation till antalet tilltal i 
jämförelse med sina klasskamrater. I C2b får Nilla mycket färre nämnanden 
av sitt namn i relaterat till antal tilltal än hennes klasskamrater. 

Här ser vi alltså en flickdominans vilket är ett motsatt resultat mot Eidevalds 
som har funnit att pojkar nämns dubbelt så ofta. Övervikten för nämnande 
av namn för flickor är inte dubbelt men 140% i jämförelse med pojkar. Om 
vi exkluderar ”utstickarna” Måns och Nilla ur materialet sker en mindre 
utjämning då flickor får ett genomsnitt på 12,9 och pojkarna på 10,8, vilket 
innebär att flickor har 119% i jämförelse med pojkarna. Däremot relaterar 
nämnandet av namn nu bättre till antalet tilltal.  
 

2.2.9 VI OCH DU 
Kajsa Svalerud observerade byte av det personliga pronomenet du till vi i 
samtal med flickor men inte med pojkar vid blöjbyte. Blöjbyte som situation 
skiljer sig stort från mina observerade tillfällen. I blöjbytessituationen 
befinner sig barn och personal i en en-till-en situation medan 
musiklektionen är en gruppaktivitet som dessutom innebär att alla jobbar 
tillsammans vilket gör att de flesta tilltal med vi syftar på hela gruppen. 

Det förekommer sällan att personliga pronomenet du/ni byts ut mot vi i 
samtal med elev(er) i materialet. Det sker i samband med ovan nämnda 
situation tre gånger i B1, då riktat till två flickor, samt 1 gång i grupp A och 
då riktat till en pojke. Lite vanligare är att terapeuten byter ut sitt jag mot vi 
(vilket Svalerud inte tar upp). I grupp A sker det 1 gång i samtal med en 
flicka och 4 gånger i samtal med en pojke. I grupp B1 3 gånger till en flicka 
och 4 gånger till en pojke. I klass B2 3 gånger till en flicka och 1 gång till en 
pojke. I C2b observeras inte något utbyte av personligt pronomen alls. 

Det går alltså inte att finna att pedagoger tilltalar flickor med vi och pojkar 
med du i materialet främst med anledning att det inte förekommer utbyte av 
personligt pronomen i någon större utsträckning. Inte heller kan man se 
något genusmönster gällande att pedagogen byter ut jag mot vi. Det här kan 
även här handla om att anpassa språket till elevernas kognitiva 
funktionsnedsättning och en strävan om att vara så konkret som möjligt. 

 

2.2.10  KÖNADE KATEGORISERINGAR 
Inga könade kategoriseringar har observerats. Troligen har detta att göra 
med elevernas kognitiva funktionsnedsättningar då sådana potentiellt kan 
vara svåra för eleverna att tolka och förstå. Enligt min erfarenhet strävar 
personal mot att tala så konkret och tydligt som möjligt i samtal med 
personer med kognitiva nedsättningar. 
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2.2.11 SAMMANFATTNING 
Olika bemötande gentemot flickor och pojkar på tidig utvecklingsnivå från 
musikterapeut inom musikundervisning i grundsärskolans träningsinriktning 
kan endast observeras i liten utsträckning och i få delar av materialet och 
följer endast i enstaka delar samma genusmönster som i den tidigare 
forskningen gällande förskola och grundskola. 
 
- Får pojkar mer utrymme gällande terapeuternas tilltal än flickor? 
Jag kan inte se att, det inom tidigare forskning funna resultatet, gällande att 
pojkar generellt får mer utrymme gäller för mitt undersökta material i stort. 
Däremot finner jag vissa skillnader inom materialet där det finns en svag 
indikation på att flickor förfördelas i jämförelse med pojkar gällande tal som 
rör information och samtal kring ämnet. 

 
- Använder musikterapeuterna fler ord i tilltal till flickor än till pojkar? 
Sett över hela materialet kan jag inte finna att vi använder fler ord i tilltalen 
till flickor men gällande kategorin information kan det inte uteslutas.  
 
- Ställer musikterapeuterna lika mycket och samma typ av frågor till flickor 
och pojkar? 
I materialet finner jag inte säkert att det skulle föreligga någon skillnad men 
en eventuell förfördelning av flickor gällande hur mycket frågor vi ställer 
till eleverna. Jag finner dock ett mönster där pojkar får fler frågor av allmän 
art till exempel ”Är du trött?” medan flickor får fler frågor gällande val. 
 
- Får flickor mer positiv förstärkning av musikterapeuterna? 
Vi ser i materialet att flickor inte får mer positiv förstärkning men att det 
finns en svag indikation på att pojkar får det. Undersökningen visar alltså ett 
annat resultat än Eidevalds.  
 
- Nämns pojkar oftare vid namn än flickor av musikterapeuterna? 
Utifrån detta material ser vi att pojkar inte nämns oftare vid namn än flickor 
som observerats i tidigare forskning. Istället visar materialet ett motsatt 
resultat där flickor nämns vid namn oftare än pojkar. 
 
- Använder terapeuterna i högre utsträckning ordet ”vi” när de talar med 
flickor och ”du” när vi talar med pojkar? 
Terapeuterna byter nästan aldrig ut du/ni mot vi. Inte heller byter de ut jag 
mot vi. Inget mönster avseende genus syns här. 
 
- Associerar de könade kategoriseringar musikterapeuterna använder 
gentemot flickor till skönhet och behag och de gentemot pojkar till fysisk 
styrka och aktivitet? 
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Inga könade kategoriseringar har observerats.  
 

2.2.12  DEN MUSIKALISKA KOMMUNIKATIONEN 
Huvudfokus för den här uppsatsen har varit den verbala kommunikationen 
men då uppsatsen är skriven inom ämnet musikterapi vill jag även kortfattat 
ta upp den musikaliska kommunikationen, som sker via ramsor, sånger och 
spel, vilket upptar en stor del av den sammanlagda kommunikationen. Utan 
att ha gjort någon djup analys av sång- och ramstexter har jag gjort en 
observation jag vill nämna. I skola B och C används huvudsakligen sånger 
och ramsor som jag tolkar som skrivna för den aktuella elevgruppen 
alternativt för små barn. De handlar ofta om vad ”vi gör” exempelvis ”Vi 
sträcker armarna upp mot taket”, ”nu sjunger vi en sång” eller ”vi gungar 
med kroppen”. Det finns även andra ramsor som tränar riktningar, hejsånger 
och så vidare. Alla dessa sånger, 26 till antalet, är genusneutrala på så sätt 
att det inte förekommer någon karaktär med ett kön. Då sången 
uppmärksammar en elev görs detta med alla elever. I skola A var upplägget 
annorlunda. Denna vecka var det tema ”djur” och klassen hade varit på 
Naturhistoriska riksmuseet. Upplägget på lektionen var därför att fiska djur 
från mattan och sjunga om dem varpå sångerna var kommersiella 
barnsånger och alltså inte skrivna specifikt för den här gruppen elever. I den 
sångsamlingen träder ett genusmönster tydligt fram. Det sjungs på lektionen 
12 djursånger. Huvudkaraktären/karaktärerna är i 9 av dem maskulina då 
fyra av dem omnämns som ”han”, tre har pojknamn, en är en kung och en 
sång handlar om militärmarcherande elefanter vilket, även om kvinnor i 
vissa länder idag kan vara militärer, måste ses som manligt kodat enligt min 
mening. Endast tre karaktärer är alltså inte manliga men ej heller kvinnliga 
då könet inte framgår i sången. Däremot har en av dessa en mamma vilket är 
den enda kvinnliga karaktär som skymtar i sångerna. 

 

  



 
 

62 

3 DISKUSSION  

Syftet med denna undersökning var att undersöka om och hur genus 
konstrueras i den verbala kommunikationen i musikundervisning, ledd av 
musikterapeut, för barn på tidig utvecklingsnivå samt om eventuella 
genusmönster var desamma eller annorlunda än de som observerats i 
förskola och grundskola. Mitt resultat indikerar att så inte är fallet gällande 
den verbala kommunikationen, att elever på tidig utvecklingsnivå befinner 
sig på en annan slags ”arena” än barn utan kognitiv funktionsnedsättning, 
inom kontexten för musikundervisningen, och att denna arena är mindre 
könsstereotyp än den i förskola och grundskola. 
 

3.1 MÖJLIGA ORSAKER 
Vad kan då dessa funna skillnader bero på? Orsaken är inte fokus för 
undersökningen men jag kommer diskutera detta utifrån vilka skillnader jag 
ser i mina observerade situationer jämfört med de som tagits upp i den 
tidigare forskningen. Jag tror inte att musikterapeuterna i den här 
undersökningen nödvändigtvis har mindre genusstereotypa föreställningar 
än pedagogerna som förekommer i den tidigare forskningen men de har 
däremot andra förutsättningar i sitt arbete. Jag ser fem skillnader i 
förutsättningar och omständigheter som jag observerat jämfört med de 
observerade situationerna i den tidigare forskningen.  
 

1. Eleverna har kognitiva och i en del fall även fysiska 
funktionsnedsättningar.  

2. Det är väsentligt högre personaltäthet i grundsärskolans 
träningsinriktning än både förskola och grundskola.  

3. Klasserna/grupperna är mindre.  
4. En stor del av kommunikationen är musikalisk då musiken är 

huvudsakligt fokus (samlingarna på förskolan kan till viss del 
påminna något om musikundervisningen).  

5. De som är ansvariga för undervisningen är utbildade terapeuter. 
 

I de fem punkterna ryms tre olika typer av påverkan. En direkt påverkan av 
funktionsnedsättningen (punkt 1) en indirekt påverkan av 
funktionsnedsättningen (punkt 2 och 3) och två punkter (4 och 5) som inte 
har någon koppling till funktionsnedsättning.  

Huruvida den terapeutiska utbildningen som musikledarna har har någon 
betydelse för materialets resultat är inte möjligt att avgöra utifrån det här 
materialet. Terapeuter är troligtvis varken mer eller mindre genusneutrala 
eller stereotypa än någon annan yrkesgrupp men de är tränade att läsa av 
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individer ur ett annat perspektiv än lärare. Huruvida det terapeutiska 
förhållningssättet besitter någon fördel ur ett genusperspektiv vore ett 
intressant ämne för forskning inom ämnet. 

Punkt 2 och 3, den höga personaltätheten och de små grupperna ger andra 
förutsättningar för ett lektionsupplägg än i grundskola och förskola. Små 
grupper och hög personaltäthet skulle ge andra förutsättningar oavsett vilken 
elevgrupp det gällde men samhällets resurser räcker inte för en sådan 
satsning för alla barn men är nödvändig för den här gruppen och dessa 
förutsättningar är därför ett indirekt resultat av elevernas 
funktionsnedsättning. Med ett betydande mindre antal elever kan terapeuten 
eller pedagogen göra noggrannare individanpassningar och har mer tid att 
lära känna individen bättre, i synnerhet i jämförelse med musiklärare i 
grundskola som kan ha upp till 500 elever per vecka. I en sådan situation är 
det svårt att lära känna alla barn som individer vilket innebär en större risk 
för generaliseringar. I och med det ringa antalet elever i grundsärskolans 
klasser har man också mer tid att låta alla göra allt. En tydlig metodik som 
jag ser som en röd tråd i alla de tre musikterapeuternas arbete kallar jag 
”laget-runt-metoden”. Det innebär till exempel att man i en startsång sjunger 
en vers om varje elev, att alla elever får gå fram och spela, att alla elever får 
fiska ett djur och så vidare. Detta görs på samtliga lektioner i den ordningen 
eleverna sitter i raden eller ringen. Även gällande beröm ser jag exempel på 
detta i min logg från en lektion i grupp B2 där terapeuten Britta är noggrann 
med att nämna alla elever: 

 
- Daniel, spela mera! 

 

- Bra Ariana! Bra Maria! 

 

- Åh, Maria, Bra! 

 

- Bra Maria! 

- Bra Daniel! 

- Bra, Ariana jättefint! Vad fint Ariana. Jättebra!116 

 
Under en spelsituation i en grundskoleklass med många elever skulle det 
vara omöjligt att nämna alla elever, det skulle dels vara svårt för läraren att 
hålla reda på vem som nämnts, dels skulle tiden inte räcka till. I en klass på 
25 elever är ”laget-runt-metoden” därför inte möjlig att. I en stor klass måste 
pedagogen göra ett urval och då finns det risk, som forskaren och 
pedagogen Dale Spender upptäckte, att pedagogen förfördelar det ena könet 
framför det andra. 
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Ett eventuellt mindre könsstereotypt bemötande som grundar sig på mindre 
grupper och högre personaltäthet är alltså ett indirekt resultat av elevernas 
funktionsnedsättning. 

 
Att några fenomen, könade kategoriseringar och kritik, försvinner helt i 
materialet ser jag som ett direkt resultat av en anpassning till en kognitiv 
funktionsnedsättning och alltså inte ett resultat av en förändrad genussyn i 
och med funktionsnedsättningen. 
Men vår syn på individen kan potentiellt ha en central betydelse för 
resultatet. Möjligen kan det annorlunda genusmönstret, åtminstone delvis, 
förklaras av att elevernas funktionsnedsättning förändrar vårt sätt att tolka 
och göra genus.  Beror till viss del det annorlunda genusmönster på att 
kedjan av föreställningsskapande av genus bryts då eleven inte själv har 
förmågan att förstå och utstråla genus? I så fall rör vi oss mot en 
genusneutral uppfattning där vi inte tolkar personen genom ett genusfilter 
vilket är positivt enligt mitt synsätt. Dock finns det en motsägelse i det 
resonemanget om man ser till spädbarnsforskningen som visat att vi tolkar 
spädbarns beteende mycket stereotypt utifrån vilket kön vi tror att de har. 
Spädbarn har inte heller en förståelse för kön och kan inte heller utstråla 
könstillhörighet så om mina resultat skulle stå sig i en större forskning 
indikerar det att det helt eller delvis är andra faktorer involverade. Handlar 
det istället om ett genusberövande och att själva funktionsnedsättningen gör 
att personer med funktionsnedsättning inte ses fullt ut som kvinnor/män 
flickor eller pojkar i enlighet med de fynd som Barron m.fl. gjort? 
Vad som beror på vad vore mycket intressant att försöka utröna i framtida 
forskning. 

3.2 UTIFRÅN HIRDMANS PERSPEKTIV  
Utifrån Hirdmans perspektiv kan vi således se att genuskontraktet i 
grundsärskolans träningsinriktnings musikundervisning, alltså på den 
sociala integrationens nivå, är annorlunda än genuskontraktet inom förskola 
och skola då vi bland annat ser en försvagning av dikotomin kvinnligt - 
manligt och därmed också en försvagning av hierarkin. Denna försvagning 
och förändring kan möjligen delvis härstamma från den kulturella 
överlagringens nivå då våra föreställningar kring kvinnligt och manligt, 
enligt bland annat Barrons forskning, förändras i och med att attributet 
funktionsnedsättning tillkommer. Denna försvagning möjliggörs paradoxalt 
nog i så fall av skapandet av en annan dikotomi, nämligen den mellan 
funktionsfullkomlig och funktionsnedsatt. Möjligen finns det även andra 
förklaringar som härstammar från funktionsnedsättningens inneboende natur 
och följder av det.  
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3.3 UTMANINGAR 
Det har utkristalliserat sig två huvudsakliga problem vilka har utmanat 
tolkningen av materialet varav ett av dem har en direkt relation med 
forskningens storlek. Vid flera tillfällen i materialet har en ”utstickare” 
dragit i resultatet. Till exempel gällande ställandet av frågor så dominerar 
pojkarna i klass A på grund av att en elev, Måns, får avsevärt fler frågor än 
sina klasskamrater. En eventuell dominans kan, som Månsson också 
observerat, försvinna när vi plockar bort enstaka elever ur materialet vilket 
också är fallet gällande klass A och frågorna. Frågan är om utstickaren, i det 
här fallet Måns, sticker ut på grund av av att hans funktionsnedsättning 
skiljer sig från de övrigas i typ eller svårighetsgrad eller om han i egenskap 
av pojke får mer uppmärksamhet. Jag känner inte Måns väl men vid 
filmningstillfället gav han mig intrycket att vara mer kommunikativ och mer 
närvarande i förloppet av lektionen än de övriga eleverna. Eventuellt ligger 
Måns på en något högre utvecklingsålder och är därför mer mottaglig för 
frågor vilket personalen anpassar sig efter. Kön behöver alltså inte vara en 
faktor när det gäller resultatet kring Måns och hans klass men det kan inte 
heller uteslutas. I undersökningar av den här storleksordningen blir 
”utstickarna” en osäkerhet då deras förekomst kan vara ett resultat av slump 
men i ett större material skulle ett mönster kunna bli synligt om det till 
exempel alltid är fallet att en enstaka eller ett par pojkar sticker ut och få fler 
frågor än sina kamrater. 

 
Det andra problemet, som också är närvarande i exemplet ovan, genomsyrar 
till olika stor utsträckning samtliga delar av forskningen. Det är det problem 
som uppmärksammats av Somma och Chaskes gällande svårigheten att veta 
var följden av funktionsnedsättningen slutar och ett eventuellt konstruerande 
av funktionshinder i egenskap av bristande anpassning börjar. Det 
kompliceras ytterligare när genus kommer in i bilden och vi även ställer oss 
frågan var ett eventuellt könsstereotypt bemötande från omgivningen tar vid 
(och eventuellt orsakar eller förstärker den eventuella bristande 
anpassningen). I frågan om den kommunikation som handlar om logistik 
blir den här svårigheten tydligast. Om jag hade räknat på denna kategori och 
hittat en skillnad mellan hur mycket tilltal flickor och pojkar får så skulle 
det vara omöjligt att veta om denna skillnad var befogad eller inte. 
Funktionsnedsättningens typ och svårighetsgrad påverkar behovet av 
logistiska lösningar så hur kan vi ta reda vilken roll genus spelar i ett sådant 
material? Även med detaljerad information om elevernas hjälpbehov skulle 
detta vara en svår bedömning att göra. Detta problem påverkar egentligen 
hela materialet. Hur mycket och med hur många ord vi tilltalar en person 
med kognitiv nedsättning kan vara ett resultat av anpassning till eleven. Att 
bli tilltalad med långa meningar och ord som personen inte förstår kan leda 
till förvirring och frustration för eleven och att dra ner på kommunikationen 
kan således röra sig om en anpassning.  

Men trots dessa svårigheter visar resultatet på en stark indikation att 
musiklektioner på grundsärskolans träningsinriktning innebär en förändrad 
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arena gällande genusbemötande avseende den verbala kommunikationen 
och även gällande den musikaliska kommunikation som är anpassad efter 
gruppen. Viktigt är dock att komma ihåg att det inte bara är musikterapeuten 
som är närvarande och påverkar elevens miljö och lektion. Elevassistenter är 
också en stor del av elevernas tillvaro och dessas kommunikation har inte 
analyserats.  
 

3.4 VIDARE FORSKNING 
Förutom att det vore intressant att göra om denna forskning i större format 
för att se om resultatet står sig vore det också intressant att försöka 
undersöka vilka faktorer som inverkar i materialet. Det vore då intressant att 
arbeta med olika kontrollgrupper som elever i grundsärskolans båda 
inriktningar, elever i grundskolans yngre åldrar samt elever i exempelvis 
klasser för barn med rörelsenedsättningar (utan kognitiva nedsättningar), för 
att se om något mönster utkristalliserar sig över materialet. Om vi till 
exempel skulle se ett mönster i klasser i grundsärskolan och ett annat i 
klasser för barn med rörelsehinder och i grundskolan kan man anta att den 
kognitiva nedsättningen är avgörande. Men om man ser samma mönster i 
klassen för barn med rörelsehinder och för särskolan men inte för 
grundskolan så är det funktionsnedsättning i stort och dess indirekta följder i 
och med gruppstorlek och personaltäthet som är utslagsgivande.  

Det vore också intressant att följa en grupp i undervisning av flera olika 
ämnen för att se om ämnet musik har några komponenter som påverkar 
genusmönstret samt att studera hur den musikterapeutiska kunskapsbasen 
inverkar på undervisningen genom att jämföra grupper med en 
musikterapeut som ansvarig för undervisningen med grupper som har en 
musiklärare som ansvarig.  

 

3.5 SLUTORD 
Den här uppsatsen grundar sig i min övertygelse om vikten att inte begränsa 
människor utifrån vilket biologiskt kön de tillhör. Att människan ska få 
möjlighet att utvecklas i den riktning den själv väljer och få full tillgång till 
hela spektrat av möjligheter och inte bara det som har ”adekvat” 
könskodning.  

Men vilket intresse har personer med kognitiva funktionsnedsättningar av 
att bli genusneutralt bemötta? Som Barron påpekar kan det potentiellt vara 
viktigt att ha tillgång till den traditionella könsrollen för att inte ses som 
ännu mer avvikande än vad som redan är fallet. Att mitt resultat indikerar att 
den aktuella elevgruppen blir mindre könsstereotypt bemött, är det då, 
oavsett orsak, positivt eller negativt? Går det att kombinera ett genusneutralt 
bemötande med att ändå ge eleven tillgång till den traditionella könsrollen 
eller är det en ofrånkomlig motsättning däremellan? Det går naturligtvis inte 
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att svara enkelt på den frågan men det är i vilket fall viktigt att som pedagog 
eller terapeut kunna reflektera över dessa frågor och gällande genus agera 
utifrån kunskap och medvetenhet. Utan forskning på området är detta svårt. 
Det min undersökning visar är att vi inte kan ta för givet att de 
genusmönster som vi iakttar i förskola och grundskola gäller även för 
grundsärskolan och att det därför, ur ett värdegrundsperspektiv, är av stor 
vikt att detta område fortsätter utforskas och då inte bara inom musikens 
område utan inom grundsärskola i stort. 
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5 BILAGOR 

5.1 BILAGA 1 – INFORMERAT SAMTYCKE 
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!
!
Informerat*samtycke*
*
!Kryssa!i!något!av!nedanstående!alternativ:!
!
!
________!!!!!!! Jag/vi!samtycker!till!att!mitt/vårt!barn!deltar!i!undersökningen!och!godtar!

att!vårt!barn!videofilmas!enligt!den!information!vi!tagit!del!av.!
!
!
________!!!!!!! Jag/vi!samtycker!INTE!att!vårt!barn!medverkar!i!undersökningen!
!
!
!
Barnets!namn:________________________________________________! Klass:___________!
!
!
!
Underskrift!vårdnadshavare!
!
!
_____________________________________________! ___________________________________________!
!
!
Namnförtydligande!
!
!
_____________________________________________! ___________________________________________!
!
!
Datum:!
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5.2 BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ UTSKRIFT AV LEKTION 
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Textanalys**
* * * * * * *********************Ti***or**gs*

*

If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
In* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Up* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lo* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sk* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na* *

*

*

If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
In* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Up* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lo* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sk* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na* *

*

*

If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
In* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Up* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lo* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sk* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na* *

*

*

If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
In* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Up* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Na* *

*

GR
UP
P*

In* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Up* * * * * * * * * * * * * * Fr* * * * * * * * * * * * * * *
Lo* * * * * * * * * * * * * * Sk* * * * * * * * * * * * * * *

1,130*

PE
RS
* If* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

in* * * * * * * * * * * * * * Fr* * * * * * * * * * * * * * *
Lo* * * * * * * * * * * * * * Sk* * * * * * * * * * * * * * *

*

5.3 BILAGA 3 - TILLTALSLOGG 
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